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CIRURGIA VASCULAR

O XVIII Encontro São Paulo de
Cirurgia Vascular e Endovascular,
promovido pela Sociedade Brasileira
de Angiologia e de Cirurgia Vascular
– Regional São Paulo, acontecerá de
27 a 29 de outubro. O evento será
virtual, e os cirurgiões vasculares
poderão acompanhar de suas casas ou
dos consultórios. Mais informações
no site www.sbacvsp.com.br

Testou positivo

O presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Luiz Fux, testou positivo para
Covid-19, informou a assessoria de imprensa
da Corte. Ontem, o presidente buscou serviço
médico no Rio de Janeiro ao apresentar
aumento de temperatura corporal. Segundo
nota, a suspeita é de que Fux possa ter
contraído o novo coronavírus em almoço de
confraternização familiar no último sábado.
Informação Congresso em Foco.

Defesa do Consumidor

Reclamar pela qualidade do serviço e do
produto, exigir a troca de um item defeituoso
e cancelar uma compra feita à distância
parecem atitudes habituais para quem paga
por um bem hoje em dia. Mas nem sempre
essas medidas foram tão corriqueiras no
Brasil. Todas essas garantias só foram
possíveis após a promulgação do Código
de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/1990,
que completou 30 anos de vigência em 11 de
setembro de 2020.

Duas queridas da colunista, Ryanete Cansanção e
Violeta Araújo, durante tarde festiva no Olimpo Mar

Agências do INSS

Ontem, o Instituto Nacional do Seguro Social
reabriu parte das agências, após quase seis
meses. Para ser atendido será necessário fazer
antes agendamento através do aplicativo
“Meu INSS” ou pelo telefone 135. Para evitar
aglomeração dentro ou fora das agências,
os segurados sem hora marcada não serão
atendidos. Inicialmente, cerca de 500 das 1,6
mil agências em todo o país serão reabertas.
O horário de funcionamento será das 7h às
13h.
O abraço da coluna para o vereador Paulinho Freire,
candidato à reeleição da Câmara Municipal de Natal

Radar Pet 2020

A Comissão de Animais de Companhia do
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para a Saúde Animal apresentará nesta quintafeira, às 09h30, em coletiva de imprensa
virtual, os principais resultados do Radar Pet
2020. A pesquisa apresenta um panorama
completo da presença de cães e gatos nos lares
brasileiros, perfil dos tutores, as raças favoritas
e hábitos de cuidado e consumo dos animais
de estimação. De acordo com os dados, mais
de 37 milhões de domicílios no Brasil contam
com algum pet. Inscrição no link https://
us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcOqrjkqHNcULxJ37xszLVeUEATFVDSK.

Do acervo da coluna, Vilaine Gadelha e Francisca
Gosson, em ocasião comemorativa no Nick Buffet

Goiamum Audiovisual

O projeto Cine Drive-In Natal, que
acontecerá no mês de outubro na área
externa da Arena das Dunas, oferecerá
uma programação voltada para todos os
públicos, incluindo a cena audiovisual
potiguar. Curtas-metragens de realizadores
locais também estarão presentes na sessão
“Goiamum Audiovisual”, que será exibida em
dois sábados. A mostra é uma referência ao
Festival Goiamum Audiovisual.

DE ACORDO com publicação do site

Congresso em Foco, em 2020 a Câmara
do Deputados já descontou o valor de
R$ 958.474,21 por faltas não justificadas
dos parlamentares. O valor representa
praticamente metade do que foi descontado no
mesmo período do ano passado.

Os cumprimentos da coluna para o potiguar radicado
em Brasília, Agaciel Maia, deputado Distrital

RIDÍCULO o comportamento de certas

pessoas ao postarem suas intimidades nas
redes sociais. A coisa virou moda também
para celebridades, algumas delas expõe suas
particularidades para famosos colunistas
postarem em portais e sites de renome mundial.

