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O BRASIL já conta com quatro empresas 
aéreas de baixo custo autorizadas a operar voos 
regulares internacionais no país. A primeira 
foi a chilena Sky Airline, seguida da europeia 
Norwegian Air, e depois vieram Flybondi e 
Jetsmart.

Diretores DNA Center, os bioquímicos Gioconda 
Leão e Roberto Chaves, homenageados pela CMN

Esta colunista ontem, durante visita ao presidente 
do Tribunal de Justiça do RN, desembargador João 
Rebouças e seu assistente o magistrado Geraldo Mota

Casal querido Luzia Mara e Dinarte Álvares

Excelência em Competitividade
São Paulo é o Estado vencedor do Prêmio 
de Excelência em Competitividade 2019, na 
categoria Destaque Internacional. O resultado 
da premiação foi anunciado na última semana 
na capital paulista, durante cerimônia da 
oitava edição do Ranking da Competitividade 
dos Estados. A premiação leva em conta 
indicadores como índices de pobreza e 
mortalidade infantil, inserção econômica, 
segurança patrimonial e transparência.

MOBILIDADE 
A Toyota assumiu que poderá se tornar 
uma empresa prestadora nos serviços 
de mobilidade. Este planejamento ficou 
muito claro durante a apresentação 
das atrações da empresa para o Salão 
do Automóvel em Tóquio. A marca 
planeja lançar uma linha completa 
com veículos elétricos, já pensando 
no envelhecimento da população. 
Publicou o Portal UOL.

Andréa Moura é presença no Minas Trend, em BH, 
escolhendo a coleção inverno 2020 para sua loja

Arquitetura e Urbanismo
Observatório do CAU, acontece hoje e 
amanhã em Mossoró, tendo como sede 
a UNP. Promovido pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do RN, o evento 
conta com a parceria dos Conselhos 
da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Na 
programação palestras, oficinas, mesa-
redonda, e também o lançamento do 
Guia Prático de Reformas, destacando a 
importância que as obras devem contar com 
um responsável técnico.

Campanhas educativas
É um assunto que deve ser tratado com rigor 
e rapidez. Preocupada com o alto índice 
de acidentes envolvendo motociclistas, a 
deputada Isolda Dantas está solicitando 
ao governo estadual, através do Detran, a 
realização de campanhas educativas para 
a utilização do capacete nas cidades do 
interior potiguar. A parlamentar já promoveu 
audiência pública na cidade de Mossoró para 
debater o problema. 

Jardim Sensorial
A capital potiguar está no mapa das atividades 
do Circuito Outubro Urbano do Programa 
das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos de 2019. Na data de 31 de outubro, 
Dia Mundial das Cidades, será inaugurado 
dentro do Parque das Ciências no Museu 
Câmara Cascudo, um Jardim Sensorial. 
Presente em algumas capitais brasileiras, a 
iniciativa faz parte de uma proposta de inclusão 
social, especialmente para pessoas cegas. 

*** Em Natal, a inauguração será realizada 
através da Universidade Federal do RN e 
compõe o evento: “Educação, Inovação e 
Inclusão: iniciativas para a promoção da 
sustentabilidade”. A abertura acontecerá 
no dia 31 deste mês, às 08h30, contando 
na programação com um painel para 
compartilhamento das iniciativas de inclusão 
e inovação no contexto educacional e museal 
além de dois cursos práticos.

LEONARDO DA VINCI um dos 
gênios do período da Renascença e suas 
criações, entre elas a famosa Mona Lisa, serão 
apresentadas pelo diretor François Bertrand 
no documentário “Leonardo da Vinci – O 
Homem Universal”. A obra tem assinatura da 
produtora francesa CPB Films e tem estreia 
hoje, no Brasil, com exclusividade no canal 
Curta!


