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BAIXA NO TURISMO

Portugal registrou, entre janeiro
e setembro, quase 10 milhões de
turistas estrangeiros a menos do que
no mesmo período do ano passado.
A baixa é uma das consequências
da crise da Covid-19, que afeta um
dos pilares da economia do país. Os
dados representam uma queda de
73,8%, revelou esta semana o Instituto
Nacional de Estatísticas. Portal Uol.

Novembro Azul

A campanha do “Novembro Azul” é um
movimento mundial, que teve início na
Austrália em 2003 e foi lançada no Brasil
em 2011 pelo Instituto Lado a Lado pela
Vida, com o objetivo de chamar a atenção da
sociedade para a prevenção e o diagnóstico
precoce do câncer de próstata. É o segundo
tipo mais comum da doença em homens,
superado apenas pelo câncer de pele não
melanoma. A cada seis indivíduos, um é
portador da patologia.

Fórum Brasileiro de Saúde

Casal Antônio Linhares e Jayane, no registro da
coluna durante celebração do Hospital Rio Grande

A Global Council of Sales Marketing
promovendo o “Fórum Brasileiro de Saúde”
no próximo dia 23, das 14h às 18h. O evento
é totalmente gratuito, com transmissão ao
vivo pelo canal do youtube. O encontro tem
como objetivo fomentar temas que refletem a
gestão de saúde dos estados brasileiros para os
próximos anos considerando as condições de
um estado de pandemia mundial. Inscrições
pelo link: https://bit.ly/36uvOVU

Faça Acontecer

O Sebrae RN está com inscrições abertas
para o evento ‘Faça Acontecer’, voltado
para capacitação e formação de jovens no
que se refere às competências e habilidades
empreendedoras. Com realização de 1 a 3 de
dezembro, acontecerá remotamente e deve
mobilizar estudantes do ensino regular de
pelo menos 120 municípios. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas pelo link https://
material.rn.sebrae.com.br/faca-acontecer

Os parabéns da coluna com coro de vivas para a querida
Geraldine Marinho Dias, celebrando aniversário hoje

Nos mares do Caribe

Para os endinheirados que procurarem o Le
Barthélemy Hotel & Spa, no Caribe, aberto no
último dia 28 de outubro após meses fechado
por conta da pandemia, o resort oferece nada
menos que um jatinho particular para os
hóspedes que desembarcarem no aeroporto
da ilha Gustaf III. Quem ficar por cinco noites
ou mais, os custos do voo serão convertidos
em créditos para gastar pelo estabelecimento.
E para quem desejar um passeio exclusivo
de barco, um dos pacotes oferece um iate
completo para qualquer hora. Portal Uol

Do acervo da coluna, Romeika Cunha Lima e Márcia
Marinho, em sessão de vivas da Escola Doméstica

*** Trata-se de uma ação do Programa
Nacional de Educação Empreendedora, que
vem contribuindo com o nosso estado. A
ideia é que o ‘Faça Acontecer’ leve conteúdos
que possibilitem estudantes do ensino
fundamental, médio, técnico e superior a
desenvolverem formas de estabelecer relações
e possibilidades, identificando oportunidades
no seu cotidiano e relacionando-as ao seu
plano de vida e de carreira. Informação ASN.

COM OBJETIVO de discutir

a implantação das bancas de
heteroidentificação na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, para os próximos
processos seletivos de estudantes, acontece
hoje às 14h, o “I Seminário sobre Cotas
Étnico-Raciais na UFRN”. O evento será
transmitido pelo canal do Youtube da
Universidade.

Parabéns para o odontólogo Ricardo Sá e a advogada
Taritza Puggina. O casal celebra Bodas de Renda

A ATRIZ, CANTORA e apresentadora

Mariana Rios estreia no universo da literatura.
O livro “Basta Sentir” tem como propósito:
ajudar as pessoas a realizar sonhos e viverem
mais felizes. Com prefácio assinado pelo padre
Fábio de Melo.

