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Revisão de benefício
Os beneficiários do Instituto Nacional do 
Seguro Social que ganharam na Justiça o 
direito de revisão de seu benefício, irão receber 
R$ 1,73 bilhão em atrasados de até 60 salários 
mínimos, ou R$ 72.720. O valor atende a 
revisões de aposentadorias, auxílios-doença, 
pensões e outros. Concedido pela Justiça 
Federal, o pagamento será feito para aqueles 
que se enquadram na RPV - Requisição de 
Pequeno Valor, ou seja, ações de até 60 salários 
mínimos. Aqueles que processaram o INSS 
e ganharam a ação, e cuja data da ordem de 
pagamento do juiz tenha sido durante agosto 
de 2022 têm direito ao pagamento. Portal Ig 

CELEBRANDO
Os parabéns da coluna para Pedro 
Henrique da Mata, celebrando sua 
aprovação no exame da OAB/RN. 
Graduado em Direito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, é pós-
graduando em Direito Constitucional 
e também em Direito Trabalhista. Ele é 
autor do livro “Publicidade Comparativa 
e Parasitária”, obra que está à venda nas 
livrarias. 

Missão Amazônia
Quatro estudantes do curso de Medicina 
da Universidade Potiguar, em Natal, 
embarcaram para a região Norte do Brasil, 
onde participarão da expedição inaugural do 
“Projeto Missão Amazônia”, com realização 
de 24 de setembro a 8 de outubro. A iniciativa 
inédita é da Inspirali, vertical de Medicina da 
Ânima Educação, grupo do qual a UnP faz 
parte.

*** Os potiguares Marianne Rego, Murilo 
Simplício, Raquel Pessoa e Sara Tomaz vão 
se unir e somar com mais 26 estudantes de 
outras cinco escolas de Medicina. O grupo 
será supervisionado por 10 professores, para 
oferecer atendimento médico in loco e via 
telemedicina para mais de 10 comunidades 
ribeirinhas, situadas nos municípios de 
Santarém, Aveiro e Belterra, no Pará.

Planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
suspendeu a comercialização de 70 planos 
de 13 operadoras de saúde, com base em 
reclamações feitas por beneficiários no 2º 
trimestre deste ano. A proibição da venda 
começa a valer a partir desta sexta-feira. 
A lista faz parte do Monitoramento da 
Garantia de Atendimento, que acompanha 
regularmente o desempenho do setor e foi 
divulgada nesta segunda-feira.

*** Ainda de acordo com a ANS, 1,6 
milhão de beneficiários ficam protegidos 
com a medida. “Os planos só poderão 
voltar a ser comercializados para novos 
clientes se as operadoras apresentarem 
melhora no resultado no monitoramento”, 
informou a agência. Também foram 
divulgados pela ANS os planos que poderão 
voltar a ser comercializados. Conforme 
o monitoramento, são 40 planos de 7 
operadoras de saúde. Publicou o portal Terra

Caracol Chocolates
Aporta na capital potiguar a marca Caracol 
Chocolates, localizada na bela Gramado-RS, 
uma das mais charmosas e visitadas cidades 
do Brasil.  Sob o comando dos franqueados 
Izabelle e Rafael Albuquerque, mãe e filho, 
a loja localizada na Rua Potengi, no bairro 
de Petrópolis, será aberta amanhã, às 10h, 
com a benção do padre Francisco Fernandes. 
Na sequência os anfitriões recebem seus 
convidados com sessão de borbulhas.

A MOSAIQUE Comunicação 
anunciando a chegada de um novo cliente 
para a sua área de assessoria de imprensa, 
o cantor Giannini Alencar. Nascido no 
município de Olho D´água dos Borges, no 
Rio Grande do Norte, o artista - que tem a 
sanfona como marca registrada - é a sensação 
do forró no Estado e arrasta multidões por 
onde passa, ressalta a Mosaique.

Pedro Henrique Mata celebrando aprovação na OAB-RN

Dep. Cristiane Dantas com o esposo, Fábio Dantas, candidato ao governo do RN

Zita Regalado com as filhas Ana Isaura e Ana Tereza, durante sessão de parabéns

A colunista com Genário Júnior e Márcia. Ele recebe parabéns pelo seu aniversário
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