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Embarque Seguro
O Ministério da Infraestrutura quer implantar 
nos aeroportos do país uma nova tecnologia 
para o processo de embarque. O projeto, 
batizado de Embarque Seguro, permite o 
uso da tecnologia de reconhecimento facial 
para a realização da técnica. Segundo a 
pasta, a iniciativa vai tornar mais eficientes 
os embarques nos aeroportos e também dar 
mais segurança nas viagens aéreas. O uso do 
reconhecimento facial para o procedimento 
de embarque começou a ser testado na última 
semana, no Aeroporto Internacional de 
Florianópolis – SC. Agência Brasil. 

NHÁ BENTA
A campanha comemorativa aos 
70 anos do amado chocolate 
“Nhá Benta” será marcada pelo 
emocional. A Kopenhagen convidou 7 
influenciadores para contar a história 
da “Nhá Benta” ao longo do tempo, a 
partir de ilustrações que representam 
cada uma das décadas e um fato 
marcante da história deste bestseller.

Micro e Pequenas Empresas
O presidente da Fecomércio RN e do 
Conselho Deliberativo do Sebrae RN, 
Marcelo Queiroz, acompanhado de lideranças 
empresariais, participou ontem da entrega do 
Projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas do Rio Grande do Norte ao 
presidente da Assembleia Legislativa. Na 
ocasião, o documento foi encaminhado pelo 
presidente da Frente Parlamentar de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas da ALRN, 
deputado Kleber Rodrigues.

*** A Lei Geral cria um ambiente favorável 
com tratamento diferenciado, simplificado 
e com segurança jurídica para as micro 
e pequenas empresas, cujas presenças no 
Estado chegam a quase 200 mil participantes. 
Também marcaram presença na reunião os 
deputados Hermano Morais, Francisco do PT, 
George Soares e Coronel Azevedo, além de 
representantes do setor produtivo.

Outubro Rosa-Reviver
O Grupo Reviver segue o calendário de 
mutirões de mamografia especial do “Outubro 
Rosa” no município de Parnamirim, na 
Grande Natal. A Unidade Móvel encontra-
se estacionada, esta semana, na Rua Mário 
Medeiros, Cohabinal. Para ter acesso ao 
exame, as mulheres devem apresentar 
carteira de identidade, cartão SUS Natal e 
comprovante de residência. As mamografias 
são realizadas das 7h30 às 17h30.

*** “Para nós, do Grupo Reviver, a prevenção 
e o trabalho para detecção precoce do câncer 
de mama acontecem o ano inteiro por meio 
dos nossos mutirões de mamografias. 
Em 2020, mais de 30 mil mulheres já foram 
beneficiadas, apesar da suspensão do nosso 
trabalho logo no início da pandemia da 
Covid-19. Retomamos nossas atividades 
tomando todos os cuidados e seguindo 
as orientações das autoridades em saúde. 
O câncer não espera a pandemia passar”, 
destacou Ana Tereza Fiúza Mota, presidente 
do Grupo Reviver.

O DIA NACIONAL da Filantropia, 
comemorado em 20 de outubro, surgiu para 
evidenciar a atuação das mais de 11 mil 
organizações filantrópicas que atuam no 
Brasil. Na ocasião acontecerá a mobilização 
do “Fórum Nacional das Instituições 
Filantrópicas” que visa promover a valorização 
e gerar esclarecimentos sobre o setor.

O CENTRO Universitário Salesiano de São 
Paulo está com as inscrições abertas para o 
vestibular 1º semestre de 2021, com provas 
exclusivamente digitais. Interessados já podem 
se inscrever gratuitamente pelo site www.
unisal.br/vestibular.

Do acervo da coluna, as elegantes Marlene Galvão e 
Geruza Bulhões, em evento no Ocean Palace Hotel

Do Instagram: Fátima Carreras em click com os lindos  
netinhos em sessão de vivas  ao  “ Dia das Crianças”

Simpatia em dose dupla de Zélia Pinheiro e Regina 
Fasanaro, durante tarde comemorativa no Tirol

Os parabéns da coluna para o odontólogo Roberto 
Millions, que amanhece celebrando aniversário
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