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Outubro Rosa - webnário
Nas ações do “Outubro Rosa”, a Secretaria da 
Saúde do Estado promove hoje o webnário 
“Câncer de Mama: prevenção, detecção 
precoce e cuidados nutricionais”.  Participam o 
médico mastologista, da Liga contra o Câncer, 
Maciel Matias; a nutricionista, Mychelle 
Kytchia; a ginecologista e obstetra, Maria do 
Carmo Lopes; e a enfermeira e sanitarista, 
Chyrly Moura. A transmissão será ao vivo, 
às 15h, no canal do YouTube https://www.
youtube.com/c/NEESFSESAPRN

BARBIE
Susan B. Anthony, a ativista pelo voto 
feminino que ficou conhecida por ser 
a primeira mulher a votar em eleições 
presidenciais dos Estados Unidos, em 
1872, e por ser presa devido ao fato, 
é a nova adição à linha “Mulheres 
Inspiradoras” da Barbie. A boneca já 
está disponível para compra no site 
oficial da Mattel. Portal Uol.

Deslealdade ou medo???
É muito oportunismo aproveitar que 
está sentado na cadeira do Rei, e assinar 
um decreto em causa própria. Refiro-
me ao prefeito Álvaro Dias, que proibiu 
movimentações em Natal, tais como carreatas, 
durante a campanha eleitoral para prejudicar 
os demais candidatos. Quanto pedantismo, 
se beneficiar de vantagens para obstruir os 
caminhos dos concorrentes. Podemos dizer, 
no mínimo, que é desleal ou temor dos 
adversários.

Trabalho remoto
Com o trabalho remoto durante a pandemia 
se tornando o modelo-padrão para muitas 
empresas daqui para frente, o Ministério 
Público do Trabalho avisou que irá intensificar 
a fiscalização das condições dos trabalhadores 
que permanecerão nesse regime. O órgão 
publicou nota técnica com 17 recomendações 
sobre o home office para empresas, sindicatos e 
órgãos da administração pública. Portal Terra.

Rio Montreux Festival
A 2ª edição do Rio Montreux Jazz Festival 
acontecerá de 23 a 25 de outubro, com parte das 
apresentações feitas remotamente e transmitidas 
online. Os shows ao vivo serão executados 
na área de lazer do Fairmont Rio de Janeiro 
Copacabana. Ao todo, o line-up terá 23 artistas 
do Brasil e do exterior, que se dividirão entre 
apresentações solo e encontros históricos. Todo 
o conteúdo será transmitido gratuitamente pela 
internet.

Qualidade de Vida
A Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
lança a edição 2020 do “Prêmio Nacional de 
Qualidade de Vida”. As inscrições estão abertas 
e seguem até esta sexta-feira. A premiação 
visa reconhecer publicamente empresas que 
possuem práticas de excelência e obtêm êxito 
na melhoria da saúde, bem-estar e qualidade 
de vida dos seus profissionais. Inscrições 
podem ser feitas através do site da ABQV 
https://abqv.org.br/pnqv/.

EM DISCURSO ao término de 2 dias de 
reuniões do Conselho Executivo da OMS, o 
diretor geral, Tedros Adhanom disse: “Vamos 
precisar de vacinas e há esperanças que 
possamos ter uma vacina até o final deste ano”.  
Nove vacinas experimentais fazem parte da 
iniciativa global Covax, que visa distribuir 2 
bilhões de doses até o final de 2021. 
Portal Terra.

COM O TEMA “Bons Exemplos 
Inspiram”, mais de 80 municípios brasileiros 
estarão reunidos de 03 a 07 de novembro em 
Natal, durante a “Semana do Lixo Zero”. O 
evento é organizado por voluntários locais em 
parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil.

Denise Gaspar faz coro de vivas para a amiga Letícia 
Galvão, que amanhece celebrando aniversário

Candidatíssimo à reeleição, o vereador e amigo 
Paulinho Freire, em tarde de vivas com esta colunista

Do acervo da colunista, o advogado e jornalista Ney 
Lopes de Souza com sua Abigail, em noite comemorativa

Do Instagram: beleza e simpatia de Nayara Gadelha, 
vice-prefeita de Mossoró, ilustrando a coluna
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