
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Segunda-feira

7 de setembro
2020Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

CriAtivar
O empreendedorismo brasileiro será um dos 
destaques do 1º Festival Internacional Santista 
de Criatividade, Inovação e Sociedade. Com 
realização de 24 a 27 de setembro, o evento 
será dividido em quatro eixos temáticos: 
Cidadania Criativa; Tecnologia, Inovação, 
Negócios e Empreendedorismo; Futuro, 
Sustentabilidade, Impacto e Cidadania; 
e Criatividade, Cultura e Arte.  Com 
transmissão em plataformas de streaming a 
partir de Santos-SP, o CriAtivar reunirá mais 
de 40 atividades gratuitas. Mais informações 
no site https://www.festivalcriativar.com.br

CAJUEIRO DE PIRANGI
Um dos principais atrativos turísticos 
do nosso Estado, o Cajueiro de 
Pirangi, o maior do mundo, reabriu 
ontem para o público depois de um 
período fechado devido às medidas 
de enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus. Restrições de visitantes 
e obrigatoriedade de máscaras estão 
entre os critérios estabelecidos para a 
retomada das atividades no local.

Museu do Amanhã
Localizado na zona portuária do Rio de 
Janeiro, o Museu do Amanhã reabriu ao 
público no último sábado, após ficar 6 meses 
fechado devido à pandemia do Coranavírus. 
Como medidas sanitárias de prevenção, a 
instituição está medindo a temperatura dos 
visitantes e exigindo uso de máscaras. O 
museu disponibilizou totens de álcool gel, 
tapetes sanitizantes e mudou o percurso da 
exposição, evitando o retorno para evitar 
aglomerações nos corredores

Digitaliza Uninassau
A Faculdade Uninassau lançando projeto 
“Digitaliza Uninassau”. A ação terá início 
no próximo dia 14 e será desenvolvida pelo 
curso de Ciências Contábeis da unidade 
de Parnamirim. Estudantes do curso e 
professores irão disponibilizar às empresas 
atendidas pelo projeto, treinamentos online e 
interativos nas áreas de atendimento, além de 
como e quais serviços podem ser ofertados 
para seus clientes de forma digital.

Mamografias Reviver
Ainda falando sobre Parnamirim, o Grupo 
Reviver retorna ao município para mais 
um mutirão de mamografias que terá início 
amanhã e seguirá até sexta-feira.  
A Unidade Móvel estará no Centro de Saúde 
Suzete Cavalcanti, em Nova Parnamirim. 
As mamografias serão realizadas das 7h30 às 
15h. Para ter acesso ao exame, as mulheres 
entre 40 e 69 anos devem apresentar carteira 
de identidade, cartão SUS Parnamirim, 
comprovante de residência de Parnamirim e 
requisição médica.
 
*** Desde o retorno de suas atividades, 
o Reviver adotou novas práticas para 
resguardar pacientes e profissionais, dos 
riscos de contaminação pela Covid-19. Na fila 
de espera, a distância entre as pacientes é de 
dois metros, o uso da máscara é obrigatório, 
está sendo disponibilizado álcool em gel a 
70% e antes de acesso a unidade móvel as 
pacientes têm a temperatura verificada.

ANIVERSÁRIOS A colunista se 
equivocou e noticiou os aniversários na 
coluna da última sexta-feira trocados. 
A desembargadora Zeneide Bezerra e a 
arquiteta Lilian Pacheco mudam de idade 
hoje, e não sexta como foi publicado. 
A coluna parabeniza ambas pelo níver, 
desejando sucesso, felicidade e vida longa!!! 

Do acervo da coluna, o desembargador Aderson 
Silvino com sua querida Zélia, em noite comemorativa

O veterinário Marcos Reis posa para uma self com a 
colunista, e somos clicados pelas lentes do Bobflash

O abraço carinhoso da coluna para a magistrada 
Lena Rocha, em click do tradicional fotógrafo Jovinho
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MARIA EMÍLIA VARANDAS segue os passos da 
sua mãe, a saudosa Rogéria Costa. Dinâmica e 
talentosa, ela está a todo vapor em parceria com 
a MANSÃO FEST, no bairro de Capim Macio. 
Inaugurado em março de 2020, o espaço que é 
climatizado retoma suas atividades com todas as 
medidas de segurança que o período requer.
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