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Dia Mundial do Diabetes
Criado em 1991 pela International Diabetes 
Federation, em parceria com a Organização 
Mundial de Saúde, o “Dia Mundial do Diabetes” 
é promovido em 14 de novembro. A ação tem 
como objetivo conscientizar a sociedade e 
reforçar sobre a importância da prevenção e 
tratamento da doença, que atinge 16 milhões de 
brasileiros, segundo dados da OMS. No mundo, 
o número salta para 463 milhões de pessoas, de 
acordo com a própria IDF.

Mercado internacional
Os envios de mercadorias do RN para o 
mercado internacional registraram aumento 
pelo 3º mês consecutivo. Em outubro, as 
exportações atingiram um volume de US$ 
41,5 milhões negociados. Esse total representa 
um crescimento de 58,4% em relação ao mês 
anterior, quando as exportações somaram 
US$ 26,2 milhões. Desde julho, o Estado 
tem mantido um desempenho positivo nas 
remessas internacionais. Informação ASN.

Fake news
A Associação dos Advogados de SP e o 
Instituto Victor Nunes Leal promovem hoje, 
às 17h, às vésperas das eleições municipais, o 
webinar gratuito que tem como título “Fake 
news e a defesa da democracia”. O evento 
contará com a participação do presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís 
Roberto Barroso. As inscrições podem ser 
feitas pelo link mla.bs/6d18cae6. 
Mais informações no site www.aasp.org.br

Cinemas em Rede
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, em 
parceria com o grupo de pesquisas em Poéticas 
Ameríndias, está promovendo nos meses 
de outubro, novembro e dezembro, o ciclo 
“Outros cinemas ameríndios: novos olhares 
sobre a produção audiovisual indígena”. No 
dia 19 de novembro, às 19h, será abordado 
o tema “Mulheres indígenas realizadoras”. A 
atividade faz parte do Cinemas em Rede, uma 
das iniciativas da RNP.

O LABORATÓRIO DNA Center 
ampliando sua capacidade de atendimento 
passou a oferecer seus serviços em duas novas 
unidades. A partir de um convênio com a 
Liga Contra o Câncer, atenderá os exames dos 
pacientes do Centro Avançado de Oncologia 
e da Políclínica- Alecrim. As duas novas 
unidades também estão abertas ao público 
externo.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para as queridas Zélia Pinheiro, 
Sônia Fonseca e Penha Xavier e o professor 
Antônio Capistrano.  Vivas antecipados para 
Júlia Monte, Catarina Belmont e a elegante 
Germana Targino.

Regina Fassano e Marília Hipólito cantam vivas para 
Germana Targino, que brinda aniversário domingo

O abraço carinhoso da coluna com votos de vida longa 
para Sônia Fonseca, celebrando aniversário hoje

O atuante advogado Rilke Barth com sua amada 
Andrezza Saraiva, em tarde do nosso “Feijão Society”

Expectativa de mercado
A Black Friday se tornou importante para o 
consumidor brasileiro. Com o crescimento 
do consumo online devido à quarentena, o 
varejo está otimista com a data neste ano. 
Uma recente pesquisa da AppsFlyer mostrou 
que os downloads de aplicativos de compras 
aumentaram 100% no Brasil em razão da 
pandemia. O faturamento do varejo online 
brasileiro ficou em R$ 3,2 bilhões na edição de 
2019 da Black Friday. Este ano, a expectativa 
de aumento é de 27% no faturamento do 
e-commerce, segundo a Ebit|Nielsen, empresa 
de pesquisa de mercado.

RÉVEILLON DA PRAIA
A Cervejaria Oktos na Via Costeira 
anunciando o “Réveillon da Praia”, 
que este ano celebra sua 10ª edição.  
A festa contará com Open Bar e terá 
como atrações musicais Mano Walter, 
o badalado DJ Ralk, o sertanejo de 
Valber e o sambinha de Mesa Doze. 
A organização ressalta, que evento 
seguirá todos os protocolos de 
segurança sanitária. 

Os parabéns da coluna para a querida Zélia Pinheiro, 
que amanhece comemorando mudança de idade
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