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Tarifas aéreas caras
Natal tem tarifas aéreas mais caras quando 
comparadas aos valores cobrados em capitais 
vizinhas como João Pessoa - PB, Recife - PE e 
Fortaleza - CE. A informação é do Radar de 
Tarifas Aéreas, divulgado pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo RN. O 
levantamento semanal dos preços dos voos que 
chegam a Natal considera as viagens vindas dos 
principais polos emissores de turistas do país: 
Belo Horizonte -MG, Brasília -DF, São Paulo -SP 
e Rio de Janeiro-RJ.

TERAPIAS AVANÇADAS
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária aprovou uma norma para 
registro de produtos das chamadas 
terapias avançadas. Essas terapias usam 
células ou genes, podendo ser cultivadas 
em laboratório ou manipuladas para 
uma ação terapêutica específica, como 
tratamento contra o câncer. A medida 
visa dar uma base regulatória para os 
produtos. Publicou o UOL. 

Os parabéns da coluna para o tradicional ótico Wald 
Faraj, que amanhece festejando aniversário

Campanha da Fraternidade
A Igreja Católica no Brasil realiza mais uma 
edição da Campanha da Fraternidade, que 
neste ano tem como tema “Fraternidade 
e vida: dom e compromisso”. O objetivo é 
promover uma reflexão sobre o significado 
da vida nas dimensões pessoal, comunitária, 
social e ecológica. O lançamento em todo país 
acontecerá na quarta-feira de Cinzas, através 
das emissoras de televisão de inspiração 
católica e, também, pela página da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil no Facebook.

*** Na Arquidiocese de Natal, a abertura 
da Campanha acontecerá por regiões. No 
Vicariato Urbano, formado pelas paróquias da 
capital e grande Natal, o lançamento será dia 
1º de março, às 14h. Na ocasião será realizada 
uma caminhada, saindo da Igreja Matriz de 
São Tiago Menor no Conjunto Santarém, 
rumo ao Centro Pastoral Dom Bosco no 
Gramoré, quando será celebrada missa 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom 
Jaime Vieira.

Sistema em Movimento
O Programa Sistema em Movimento, da 
Fecomércio RN, que tem na presidência o 
atuante Marcelo Queiroz, está promovendo 
mais uma série de ações gratuitas. Desta vez 
o bairro escolhido e beneficiado é Cidade da 
Esperança, na zona oeste da capital potiguar, 
através das unidades móveis do Sesc e do 
Senac. As unidades estão estacionadas em 
frente à Igreja Católica Nossa Senhora da 
Esperança.

*** No período de 90 dias, serão ministrados 
na Unidade Móvel de Informática e Gestão 
do Senac, cursos de Técnicas Avançadas 
em Word e Excel; Técnicas Avançadas em 
Softwares de Apresentação; Excel: Operações 
Essenciais; e Qualidade no Atendimento e 
Desenvolvimento de Equipes. Com cargas 
horárias que variam de 20h a 60h, os 
treinamentos do Senac são direcionados aos 
comerciários e comerciantes que atuam no 
bairro e região.

O JAPÃO é criticado por esforços contra o 
coronavírus em navio de passageiros. Centenas 
de pessoas começaram a desembarcar ontem 
de um navio cruzeiro em quarentena no 
referido país em meio às crescentes críticas à 
maneira como o Japão lidou com o surto do 
coronavírus a bordo, que infectou mais de 540 
pessoas. A informação é da agência Reuters.

Simpatia em dose dupla de Vanuzia e Thayane Melo, 
na badalada “ Feijoada da Amizade” no La Mouette

Desembargador Saraiva Sobrinho em click com sua 
querida Mary. Ele celebrando hoje mudança de idade

Débora Seabra com Marcelo, André, Eduardo e Paulo 
de Paula, durante homenagem no Colégio Porto

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o jornalista Tácito Costa, o 
desembargador Saraiva Sobrinho, o ex-senador 
Fernando Bezerra e o ótico Wald Faraj.


