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EDITORIAL EXPEDIENTE

zzzBChegamos a sete anos da Revista Bzzz, com esta edição. Lembro que 
quando lancei a primeira, no distante junho de 2013, alguns diziam 
que uma revista mensal em Natal, de conteúdo plural, não demoraria 

mais de três ou quatro meses. Mas, entretanto, contudo, todavia (coloca 
aqui um emoji sorrindo), eu sou como um dia bem disse o ilustre potiguar 
Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), que inspirou essa frase da campa-
nha de autoestima lançada em 2004 pela ABA (Associação Brasileira de 
Anunciantes): “Eu sou brasileiro e não desisto nunca”. A inspiração cascu-
diana foi em torno da frase versejada por ele: “o melhor do Brasil é o brasi-
leiro”, que deu o mote para a campanha. 

Não foi fácil. Nada fácil. Mas, abraçada a uma equipe maravilhosa, e 
desde os primeiros momentos contei com meu braço direito: Alice Lima, 
enfrentamos, como diz o dito, trancos e barrancos e seguimos com os an-
daimes construindo esse projeto de comunicação que tem no tom maior 
resgatar histórias perdidas no tempo, sejam de personalidades, de patri-
mônios imóveis, de acontecimentos que marcaram época. Confesso que a 
base fortificadora para a continuidade deste zumbido de informações foi o 
maior patrimônio que conquistei nesses 30 anos de jornalismo: credibili-
dade. Daí a minha dica para cada novo jornalista se manter firme numa das 
profissões de maiores desafios, imensa responsabilidade, gigante dedica-
ção e de enfretamento a espalhadas armadilhas.

Um sonho que começou da parceria de ideias minhas reunidas a de um 
querido – hoje saudoso – amigo, senhor das letras e da boa camaradagem: 
jornalista e escritor Carlos de Souza, o inesquecível Carlão. E ao meu querido 
tio Paulo Lima, badalado fotógrafo de Brasília que faz a Bzzz trilhar sucesso 
na capital brasileira. Não posso deixar de lembrar um importante nome que 
possibilitou a realização deste sonho: do meu então companheiro Francisco 
José Oliveira, que desde o primeiro momento incentivou, levou a revista para 
ser vendida no Rio e em São Paulo, disponibilizou-se a fotografar quando 
necessário para matérias. Não hesitou em nenhum momento de colaborar. 

E assim a Bzzz foi seguindo, reunindo também sua versão virtual, com 
o portaldaabelhinha.com.br, com notícias diárias e em tempo real. Um dos 
nossos imensos orgulhos é fazer parte do acervo da biblioteca do Instituto 
Ricardo Brennand, um dos maiores e mais respeitados museus do mundo, 
que fica no Recife (PE). E chegou a Lisboa, aproveitando os dois anos que lá 
morei para cursar o mestrado em Filosofia Política. Com venda em bancas 
e direito a concorrido lançamento no chíquimo lounge do Seen Lisboa, no 
Hotel Tivoli da Av. Liberdade. Ocasião de flashes e holofotes que reuniu em-
presários, famosos e socialites portugueses, brasileiros e espanhóis. 

Desde o início da pandemia de covid-19 que a Bzzz está circulando ape-
nas virtualmente, com a grande repercussão da GoRead, a maior plataforma 
de revistas digitais do Brasil, onde estamos orgulhosamente hospedados. 
São edições que resgatamos matérias de memórias que muitos solicitam e 
não têm mais disponíveis em impresso. E sempre com uma entrevista de 
capa do momento, que nesta revela sobre a locomotiva Glorinha Távora.

Jogue-se nesse mel de leitura!
Eliana Lima
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Casa de Laura silva, ‘varanda Espaço e Movimento’ 
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A LOCOMOTIVA
GlorinhA TávorA
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Ela é potiguar. Ela é carioca. 
Ela é americana. Ela é Glori-
nha Távora. Ela é a locomo-

tiva – expressão criada pelo ba-
dalado colunista carioca Ibrahim 
Sued para definir uma mulher 
poderosa que comanda (natural-
mente) um grupo ou um aconteci-
mento. Sued, diga-se, marcou épo-
ca – décadas, até morrer, em 1995 
- e influenciou jornalistas como 
Ancelmo Gois e Ricardo Boechat.

Pois bem, voltando à Glorinha, 
ela fez acontecer a sociedade ca-
rioca, badala sob holofotes em 
Natal e Caraúbas, no Rio Gran-
de do Norte, e enche de alegria e 
elegância por onde passa em São 
Francisco, na Califórnia (EUA), 
onde mora num confortável apar-
tamento com o maridón Willian 
Robert Crone (Bill).

A menina que nasceu na Ma-
ternidade Januário Cicco, em Na-
tal, e passava férias na cidade de 
Caraúbas, no Oeste potiguar, na 
casa dos tios Celso Gurgel Costa 
e Jesumira Fernandes de Góes, 

mudou-se para o Rio de Janeiro 
aos 20 anos de idade, com a mãe, 
Francisca Fernandes de Góes 
Lino, e os irmãos, para ficar perto 
do pai, Manoel Ribeiro de Castro 
Lino, que era comandante da Ma-
rinha e já residia no Rio.

E foi na cidade maravilhosa que 
Glorinha se casou – de onde vem 
o sobrenome Távora – e teve os 
filhos Arthur Felipe, hoje com 38 
anos, e Victor Guilherme, 37. Bada-
lou pelo exigente e descolado high 
society carioca. Circulou entre chi-
ques, ricos e famosos. Fez muitas 
amizades, o que não é difícil diante 
do seu carisma e da sua constante 
alegria. viajou o mundo, bela e per-
fumada carregando suas bagagens 
de grifes internacionais.

Durante muitos anos ela pilo-
tou eventos no Clube Paissandu, 
e depois em outros lugares. Por 
sempre estar rodeada de pessoas 
importantes e famosas na socie-
dade carioca, teve oportunidade 
de participar da vida glamorosa 
das altas rodas. 

Glorinha Távora ficou com o nome Tão 
famoso no rio que se pode idenTificar 

como a Grife de monoGrama la – luxo e 
aleGria. a poTiGuar de naTal que hoje 
mora nos esTados unidos Tem como 

marcas reGisTradas aleGria e eleGância. 
vamos saber mais um pouco sobre ela?

Por Eliana Lima  
Fotos: Arquivo Pessoal
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Glorinha e os filhos Arthur 
Felipe e victor guilherme

Mariazinha gurgel e 
Denise gaspar gisella e Ricardo Amaral

Amigos de adolescência: Duda santos, 
Eduardo gadelha, Mário Barreto

Com Teresa Quatronni, Ana de Paula, 
Bianca Marques, Isabela Francisco Momentos com o Rei Roberto Carlos

Como Madrinha da Banda (joaquim Amâncio), de Caraúbas

Com gavin Newson, hoje governador 
da Califórnia, e a amiga Maria
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Até que chegou o ano de 2004 e Glo-
rinha decidiu, com o incentivo dos filhos, 
desembarcar em São Francisco, na Cali-
fórnia, para estudar inglês. Os seis meses 
de intercâmbio foram se estendendo...até 
que conheceu Bill. Com ele se casou e foi 
morar no norte da Califórnia, nas regiões 
de Napa e Sonoma, conhecidas pelas suas 
vinícolas. Lá moraram em uma bela casa, 
mas, devido o grande incêndio florestal 
que destruiu o que encontrou pela frente, 
em 2017, inclusive a casa do casal e mui-
to de memórias deles, mudaram-se para 
o apartamento dela em São Francisco, 
onde vivem até hoje. 

Aliás, vivem lá e pelo mundo, pois os 
dois não perdem uma oportunidade de 
viajar mundo afora, claro, sempre com 
passagem pelo Brasil. 

O pedido de casamento de Glorinha 
foi memorável. Eles estavam em Goiânia 
(GO), na casa do irmão dela, Teodoro de 
Castro Lino, quando, já sabendo que Bill 
pediria sua mão aos filhos e irmãos, ela 
resolveu aprontar uma de suas peripécias. 
Era um domingo de sol e se preparavam 
para um churrasco em família. Nervoso e 
sem a presença de Glorinha no momento, 
Bill começou a discorrer sobre suas inten-
ções de casamento...e eis que o cunhado o 
presenteia com uma mala sem alça. Para 
sua surpresa, Glorinha sai de dentro da 
mala, de biquíni e canga, dançando ao som 
de forró e gritando “yes i do!” (sim, eu que-
ro!). Imaginem a cena e as gargalhadas. 
Bill ficou ainda mais encantado.

Nova vida

Laços

O hilário momento em que o irmão Teodoro 
entregou a mala a Bill, que segurava a 
caixinha com as alianças, enquanto glorinha 
saia da mala a cantar “yes i do!”
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Pode-se dizer que Glorinha Távora 
fez uma volta ao mundo. Com direito 
a retorno em vários lugares. Perguntei 
quais os mais incríveis que visitou e o 
que indica em cada um deles. 

Respondeu:
•	 índia – Fiquei no Imperial 

New Délhi Excellent, em Nova 
Délhi. Sou apaixonada pelas 
especiarias indianas, em 
especial o curry, que combina 
com tudo. O Taj Mahal me 
deixou muito impressionada 
com sua beleza e sua história.

•	 japão – Fiquei impressionada 
com os templos, o Shinkansen 
(trem de alta velocidade), com 
muita tecnologia, e a culinária, 
a qual recomendo em especial 
sushi e sashimis com um bom 
saquê. Nossa hospedagem foi 
no Mandarim, centro de Tóquio.

•	 singapura – Fiquei em um 
hotel famoso por ter seu terraço 
ligando três prédios com uma 
piscina (Marina Bay Sands). 
Adorei a diversidade cultural, 
principalmente na área da 
gastronomia, a cidade é limpa, o 
povo muito receptivo e educado. 

O encantamento também deixou 
marcas nas passagens pela Coréia do 
Sul, Malásia, França, Espanha, Portugal, 
Itália, Bélgica, holanda, Inglaterra...e 
muitos outros países.

asas
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E eis que a pandemia mundial de covid-19 surpreendeu 
Glorinha. Ela decidiu vir ao Brasil para passar um mês no ba-
dalado Itaipava Spa, Rio, e aproveitar para rever os filhos.

Logo na primeira quinzena foi decretado o isolamento social 
e ela teve que continuar no spa, onde está de quarentena. 

O bom é que emagreceu 10 quilos e está se dedicando a uma 
reeducação alimentar. Voltará para casa no final da quarentena e 
se jogar nos braços do amado Bill, que passa essa fase de isola-
mento na casa do filho em São Francisco.

Em tEmpos dE paNdEmia



36 [revista Bzzz]

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 j
UL

hO
 D

E 
20

13



37 maio/junho 2020



38 [revista Bzzz][REvIsTA Bzzz]38 

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 N
Ov

EM
BR

O 
DE

 2
01

3



39 maio/junho 2020



40 [revista Bzzz]



41 MARçO/ABRIL 2020



PU
BL

IC
AD

A 
EM

 O
UT

UB
RO

 D
E 

20
13

42 [REvIsTA Bzzz]

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 N
Ov

EM
BR

O 
DE

 2
01

3



MAIO/jUNhO 2020 43 



44 [revista Bzzz]



45 maio/junho 2020

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 j
AN

EI
RO

 D
E 

20
14



46 [revista Bzzz]46 [REvIsTA Bzzz]

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 D
Ez

EM
BR

O 
DE

 2
01

3

[REvIsTA Bzzz]46 



47 maio/junho 2020 47 MAIO/jUNhO 2020 47 



48 [revista Bzzz]



49 maio/junho 2020MAIO/jUNhO 2020 49 



50 [revista Bzzz]



51 maio/junho 2020



52 [revista Bzzz]

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 D
Ez

EM
BR

O 
DE

 2
01

3

[REvIsTA Bzzz]52 



53 maio/junho 2020MAIO/jUNhO 2020 53 



54 [revista Bzzz]

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 F
Ev

ER
EI

RO
 D

E 
20

14

[REvIsTA Bzzz]54 



55 maio/junho 2020MAIO/jUNhO 2020 55 



56 [revista Bzzz][REvIsTA Bzzz]56 



57 maio/junho 2020MAIO/jUNhO 2020 57 



[REvIsTA Bzzz]58 



MAIO/jUNhO 2020 59 



PU
BL

IC
AD

A 
EM

 j
AN

EI
RO

 D
E 

20
14

[REvIsTA Bzzz]60 



MAIO/jUNhO 2020 61 



62 [revista Bzzz]



63 maio/junho 2020



64 [revista Bzzz]



65 maio/junho 2020



66 [revista Bzzz]



MAIO/jUNhO 2020 67 



68 [revista Bzzz]

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 j
AN

EI
RO

 D
E 

20
14



69 maio/junho 2020



70 [revista Bzzz]

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 O
UT

UB
RO

 D
E 

20
13

PU
BL

IC
AD

A 
EM

 N
Ov

EM
BR

O 
DE

 2
01

3



71 maio/junho 2020



72 [revista Bzzz]



73 maio/junho 2020



ARTIGO

74 [revista Bzzz]

José Daniel Diniz Melo
Reitor da UFRn

UFRN
no enfrentamento à
pandemia da Covid-19

A pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) trouxe ao mundo uma perspec-
tiva de futuro dinâmica e pouco previ-

sível, mostrando cada vez mais a necessidade 
de colaboração entre os diversos setores da 
sociedade. Diante desse contexto, com histó-
rico de participação ativa nos principais desa-
fios da sociedade, a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) reforça sua mis-
são e importância social, contribuindo para 
o enfrentamento da Covid-19, com ações de 
educação, pesquisa, atenção à saúde, além de 
apoio à sociedade.

Sabemos que as universidades são reconhe-
cidas como espaço de formação profissional. 
Nesse sentido, oferecemos programas de capa-
citação aos hospitais regionais e fizemos, logo 
que o MEC regulamentou, a antecipação de co-
lação de grau de 89 estudantes de Medicina e 
dois de Enfermagem, o que representa um nú-
mero significativo de profissionais para a linha 
de frente das unidades de saúde.

A pesquisa científica é outra qualidade das 
universidades públicas, que ganhou destaque 
no contexto da pandemia. Atualmente, temos 
vários cientistas pesquisando sobre o coronaví-
rus, em projetos que reforçam a necessidade de 
cooperação e de abordagens interdisciplinares. 
Na UFRN, há estudos em diversas áreas, como 
modelagens numéricas, modelos de dissemina-
ção do vírus e pesquisas sobre medicamentos e 
impacto na economia.

O acesso a informações corretas é outra 
preocupação atual da nossa sociedade.  Nessa 
perspectiva, oferecemos teleatendimento com 
especialistas sobre a Covid-19, o que evita aglo-
merações nas unidades de saúde e permite iden-

tificar situações com necessidade de cuidados 
especiais, evitando assim o seu agravamento. 
Produzimos também cursos e materiais infor-
mativos sobre inúmeras temáticas, como nutri-
ção, saúde mental, cuidados com a pessoa idosa 
e protocolos de atendimento.

Outra demanda da população é a testagem da 
Covid-19. Desde março, auxiliando o laboratório 
estadual, realizamos testes do novo coronaví-
rus, além de exames de dengue, chikungunya, 
influenza e H1N1. A universidade está atuando 
também na atenção à saúde, na Campanha de 
vacinação contra a Gripe, no atendimento de 
casos de outras doenças nos hospitais universi-
tários (hUs) - liberando leitos para pacientes de 
Covid-19 em outras unidades -, assim como dis-
ponibilizamos infraestruturas para instalação 
de leitos em Caicó, Macaíba e Natal.

O apoio à sociedade tem se dado ainda com 
a produção de álcool 70% e equipamentos de 
proteção individual (EPIs); com a participação 
de nossos especialistas em comitês científicos 
e na elaboração de pareceres técnicos; e com 
o desenvolvimento de tecnologias na área da 
saúde, junto à gestão estadual e ao Ministério 
Público do RN. Outra ação social importante, 
em parceria com agricultores familiares, está 
incentivando a compra de alimentos em pe-
quenos produtores e a doação de produtos a 
famílias em vulnerabilidade socioeconômica.  

Em resumo, as ações apresentadas exempli-
ficam um pouco a diversidade daquilo que vem 
sendo desenvolvido pela nossa UFRN, nesse pe-
ríodo, e comprovam o quanto as Universidades, 
em esforço conjunto, têm feito pela sociedade, 
demonstrando na prática o papel das institui-
ções públicas de ensino superior.
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