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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje com votos de sucesso vão para 
o odontólogo Eduardo Freire e a empresária 
Benedita Diniz. Também da mesma data o 
atuante advogado, Hysaac Spencer.

Artur Fontes com os jornalistas Liege Barbalho e 
Heitor Gregório no lançamento da Festa do Camarão 

Gilberto Costa e os an� triões Artur Fontes e Daniel 
Cavalcanti, em almoço da Abrasel no Cascudo Bistrô

Casal de jornalistas, Dionísio Outeda e Cinthia Lopes 
com o querido Kadu Severiano, no Cascudo Bistrô

ChildFund Brasil
A violência contra crianças é um grave 
problema nacional que ultrapassa gerações, 
classe social, cultura, gênero e status 
socioeconômico. No Brasil, 67% dos meninos 
e meninas com idades entre 10 e 12 anos não 
se sentem su� cientemente protegidos contra a 
violência. O percentual é superior ao veri� cado 
mundialmente, que é de 40%. É o que revela 
um estudo do ChildFund Brasil. Foi o que 
publicou o portal Cidade Verde.

FESTA DO CAMARÃO
O presidente da Abrasel/RN, Artur 
Fontes, recebeu a imprensa ontem no 
Cascudo Bistrô para falar da 6ª edição 
da Festa do Camarão, que acontecerá 
de 17 de outubro a 3 de novembro em 
Natal. O festival tem como objetivo 
divulgar a iguaria para o Brasil e o 
mundo, como também atrair turistas 
para as terras potiguares. No total, 28 
restaurantes participam do evento.

Simpatia de Carolina Macedo no almoço da Abrasel 

Polpa de frutas em pó
Uma pesquisa pioneira e desenvolvida no 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos 
da UFRN, estuda a obtenção da polpa de 
frutas em pó. A técnica consegue manter 
grande parte das características naturais 
do produto. A intenção dos pesquisadores 
é oferecer um pó puro, composto 100% de 
fruta, totalmente solúvel em água gelada e 
que mantenha a maior parte dos benefícios 
naturais após a sua reconstituição.

Felipe Guerra
Cores, formatos, contrastes, texturas dão o 
tom à primeira “Mostra de Artesanato do 
Grupo Vida”, na cidade de Felipe Guerra-
RN. A exposição estará em visitação na 
Praça das Escolas, com material produzido 
pelos idosos assistidos pela prefeitura. O 
evento tem como objetivo a promoção e 
divulgação do trabalho realizado na cidade, 
que � ca localizada no contexto turístico do 
Pólo Serrano no interior potiguar.

Varejo & Consumo
De acordo com a projeção do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado 
de Consumo, o varejo ampliado, que inclui 
material de construção e automóveis, deve 
registrar um crescimento de 0,30% em 
outubro, comparado ao mês anterior. Já 
em relação ao mesmo período em 2018, a 
previsão é uma alta de 3,37% nas vendas.

*** O estudo indicou uma previsão 
com desempenho mais signi� cativo 
nos segmentos dos “artigos pessoais 
e domésticos”, com 0,47p.p. e “nos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
perfumaria e cosméticos” de 0,42p.p. De 
acordo com IBEVAR, os indicadores de 
2019 apontam para uma recuperação da 
economia. O Instituto tem como foco 
produzir conteúdo no setor de Varejo & 
Consumo, e também realizar networking 
entre executivos.

SEGUNDO a Organização Mundial da 
Saúde, toda pessoa com mais dos 60 anos é 
um idoso. A agência ligada à ONU classi� ca 
o envelhecimento em quatro estágios: 
meia-idade, de 45 a 59 anos; idoso, 60 a 74; 
ancião, 75 a 90; e velhice extrema, acima 
dos 90 anos. No Brasil, a Lei nº 10.741/2003 
instituiu no dia 1º de outubro, o “Estatuto 
do Idoso”, destinado a regular os direitos 
assegurados. 


