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Juntos no Combate
O “Hospitalar”, mais importante evento de 
saúde da América Latina, e o Instituto “Horas 
da Vida” alcançaram a marca de 52.785 itens 
doados para apoiar instituições de saúde no 
combate à pandemia de Covid-19, através da 
campanha “Juntos no Combate”. Lançada em 
abril deste ano e com término para doações 
em 30 de setembro, a ação teve como objetivo 
a arrecadação de insumos, equipamentos e 
suprimentos para hospitais filantrópicos e 
santas casas. Mais de 112 instituições foram 
beneficiadas.

GRUPO ABBA
O lendário grupo ABBA anunciou 
esta semana o relançamento do single 
“Happy New Year” em uma edição 
limitada de vinil compacto azul. De 
acordo com publicação do portal 
UOL, a obra chegará ao mercado 
internacional no dia 4 de dezembro 
pela Universal Music, através da 
Polar Music.

Live híbrida
O grupo La Mouette se une a vários 
profissionais de eventos nos diversos 
segmentos e promove amanhã, a primeira 
LIVE híbrida do Nordeste. Será um misto de 
evento e live. O objetivo é mostrar que já é 
hora de retomar as comemorações e festejos 
que podem acontecer com total segurança. 
O encontro será apresentado pelo blogger 
Raianny Araújo e será transmitido pelo 
YouTube do cantor Pedro Luccas.

Operações encerradas 
O Banco do Brasil anunciou que encerrará 
suas operações nas lotéricas. Segundo a 
instituição, para seus clientes não será mais 
possível fazer saques e verificação do saldo 
da conta, e o pagamento de boletos só será 
possível se for feito em dinheiro. Em nota, 
o BB informou que a parceria com a Caixa 
Econômica Federal para utilização das 
lotéricas e terminais de autoatendimento 
compartilhados será encerrada a partir de 
18 de novembro.

Outubro Rosa
A pandemia causada pelo Coronavírus 
gerou uma onda de cancelamentos de 
consultas, exames e cirurgias, prejudicando 
pacientes com câncer. Esse contexto agravou 
ainda mais o cenário da doença no país e 
algumas entidades estimam que em torno de 
50 mil brasileiros tenham deixado de receber 
o diagnóstico de câncer nesse período.

*** Por isso, neste “Outubro Rosa” o 
Instituto Avon, que há 17 anos tem como 
premissa conscientizar todas as mulheres 
sobre a saúde das mamas, lança a plataforma 
“Giro pela Vida”, que tem como objetivo 
concentrar informações sobre os principais 
sinais da doença, suas características.
A plataforma giropelavida.com.br também 
oferece um quiz, com 10 perguntas, para 
ajudar a conhecer os fatores de risco do 
câncer de mama e a compreender melhor os 
riscos pessoais.

HOJE É comemorado o “Dia Mundial 
da Alimentação”. A data foi instituída 
em 1981 pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura 
ou “Food and Agriculture Organization 
of the United Nations”. A celebração tem 
o objetivo de chamar a atenção para os 
problemas relacionados com a alimentação 
e a nutrição.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o advogado Hysaac Spencer e o 
odontólogo Duda Freire. Vivas antecipados para 
Salete da Costa Ferreira, Betânia Dantas e os 
arquitetos Getúlio Madruga e Janice Diógenes.

Odontólogo Duda Freire brindando aniversário hoje, 
em click com o irmão vereador, Paulinho Freire

Parabéns antecipados para o arquiteto Getúlio 
Madruga, que comemora aniversário neste domingo

Raíssa Carvalho, Brás Júnior e Danielle Canuto, 
movimentando o La Moeutte com Live híbrida

A coluna canta coro de vivas para o advogado Hyssac 
Spencer, que amanhece celebrando aniversário
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