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A EDITORA CJA e a escritora Diulinda 
Garcia, convidando para o lançamento do livro 
intitulado “ Sob a luz das lamparinas”. A sessão 
de autógrafos acontece hoje, às 18h, na Galeria 
Fernando Chiriboga, Midway Mall.

Simpatia de Celina Marinho em click com a amiga 
Leda Amaral, nos parabéns para Ana Marta

Simone Silva com as meninas da loja Nossa Festa 
Decor, no evento de lançamento da nova coleção 

Sorrisos de Marília Hipólito, Ana Marta Procópio e 
Violeta Araújo, em celebração no Nick Buffet

Prêmio de Jornalismo
Tem encerramento amanhã as inscrições para 
o Prêmio Sistema Fecomercio de Jornalismo. 
Podem participar jornalistas, fotógrafos, 
ilustradores e estudantes de Comunicação que 
devem publicar as matérias e fotos enfocando 
o tema “Como o Sistema Fecomercio contribui 
para o desenvolvimento social e econômico 
do RN, em veículos de comunicação do nosso 
Estado”.  A edição 2019 é comemorativa aos 70 
anos de fundação da instituição.

PROTEÇÃO DE DADOS
Com realização no Hotel Pullman Vila 
Olímpia, a capital paulista sediará nos 
dias 6 e 7 de novembro, o 2º Congresso 
Internacional de Proteção de Dados. 
O evento irá discutir as ações que as 
organizações precisam tomar a respeito 
da coleta, gestão e tratamento dos 
dados pessoais, promovendo um debate 
com autoridades e com os maiores 
especialistas do setor.

Esta colunista com a querida Ryanete Mesquita 
Cansanção, na sessão de vivas para Ana Marta Procópio

Seminário
O Tribunal Regional do Trabalho no RN 
realizando hoje o 3º Seminário Combate ao 
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. 
Aberto ao público, o evento tem início às 08h, 
e segue até 12h30, no auditório do Tribunal 
Pleno. Na pauta, o debate sobre os rumos 
do combate ao trabalho infantil, com ênfase 
na discussão do trabalho infantil doméstico, 
além de estimular discussões e propostas que 
promovam ações de aprendizagem.

Cuidados alimentar
A coluna Viva Bem do Portal UOL, traz 
matéria e conselhos de uma nutricionista 
ressaltando que, apesar de muitos alimentos 
terem propriedades benéficas comprovadas 
em estudos, eles não têm poder curativo. O 
papel deles não é combater e sim prevenir 
doenças, se consumidos com frequência. 
Comer a mesma coisa todos os dias, como 
sugerem os modismos, não é uma escolha 
inteligente, mesmo que sejam alimentos 
funcionais. 

Pega Lá
Natal ganha a Startup Pega Lá que promete 
movimentar o mercado. Um novo modelo 
de negócios online em plena expansão chega 
à capital potiguar trazendo praticidade, 
comodidade e rapidez para o usuário. 
Acompanhando uma nova tendência do 
mercado mundial, o Pega Lá é lançado como 
aplicativo de serviços, que se dispõe a entregar 
praticamente de tudo ao consumidor.

*** O aplicativo oferece ao seu usuário a 
facilidade de encomendar quase tudo, desde 
água mineral, gás de cozinha, cabeleireiro e 
estética em domicílio, alimentação, lavagens 
automotivas, hortifrutigranjeiros, bebidas e 
churrascos, ingressos para shows, além de 
serviços como eletricistas, encanadores e até 
chaveiros 24 horas, resolvendo na hora aquele 
velho problema de chave perdida. Tudo isso 
na palma da sua mão, com apenas um click 
no App.

COM O OBJETIVO de esclarecer 
formas de prevenção e o tratamento da 
osteoporose no país, a Audiência Pública 
Ordinária da “Comissão dos Direitos da 
Pessoa Idosa”, debateu na Câmara Federal “O 
Cenário da Osteoporose no Brasil”. O texto 
foi elaborado pela Coalizão sobre a doença 
na federação, formada por especialistas e 
entidades de classe.


