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Black Friday II
Conhecida como uma das datas mais 
importantes do varejo nacional, a Black 
Friday gera também uma série de dúvidas 
sobre a veracidade das promoções, atrasos em 
entregas e até cancelamentos não solicitados 
das compras. É para isso que o Código de 
Defesa do Consumidor deve estar disponível 
em todos os estabelecimentos comerciais e 
também existem os Programas de Proteção e 
Defesa do Consumidor.

*** Para evitar locais com má reputação é 
necessário consultar o site “consumidor.gov.br” 
e pesquisar se a loja que pretende comprar tem 
um histórico positivo. Além disso, verificar 
também em plataformas não governamentais, 
como o ReclameAqui e o E-bit, específicos 
para e-commerce. Entre as reclamações dos 
últimos anos estão: propaganda enganosa, 
dificuldades na finalização das compras e 
divergências de valores. Todas registradas no 
ReclameAqui.

Home care
A Secretaria de Estado da Saúde Pública 
abre inscrições para contratação, por meio 
de Chamada Pública, para o credenciamento 
de empresas especializadas na prestação de 
Serviço de Assistência Domiciliar de Alta, 
Média e Baixa Complexidade, na modalidade 
de Internação Domiciliar - a pacientes crianças 
e adultos usuários do SUS de todo o Estado. 
As inscrições seguem até esta sexta-feira pelo 
e-mail: homecare.sesap@gmail.com.

Jornalismo Regional
O “Fórum de Jornalismo Regional e 
Especializado 2020” promovidos pela 
plataforma Negócios da Comunicação, 
acontecerão nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. 
Com acesso gratuito e transmissão pelo 
Youtube, o encontro virtual debaterá temas 
como: fake news, preconceito, Covid-19, 
geração de receitas, entre outros. As inscrições 
podem ser feitas pelo link https://www.
jornalismoespecializado.inf.br

O HOSPITAL Pediátrico Maria Alice 
Fernandes, dará início a cirurgias de fissura 
ou fenda labiopalatina. A iniciativa está 
sendo implementada pela Sesap através da 
Subcoordenadoria de Ações de Saúde, Núcleo 
de Saúde Bucal, para a construção da linha de 
cuidado das pessoas com fissura labiopalatina. 
Parece que a Saúde do Estado começa a 
engatinhar!!!

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a ex-primeira dama do Rio 
Grande do Norte, Denise Pereira Alves e a 
elegante Marisa Motta. Também da mesma 
data, o ex-deputado estadual Manoel do Carmo.

Ex-senador Garibaldi Alves Filho faz coro de vivas 
para sua amada Denise, que celebra aniversário hoje

Do Instagram: talento e simpatia de mãe para filha. 
As arquitetas Pollyana e Rita Albuquerque

Do acervo da coluna, Thereza Paiva e Gilda Mesquita, 
em sessão de vivas e celebração no Ocean Palace Hotel

Black Friday
A Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping realizou uma pesquisa no início do 
mês, que indica o setor de moda e vestuário 
como os mais procurados na Black Friday. 
Entre os que pretendem comprar algo nesta 
sexta feira, 12% devem comprar roupas ou 
itens de vestuário. Outros 8% vão buscar 
celulares e acessórios e 7% devem pesquisar 
por eletrodomésticos. Já outros 7% deverão 
adquirir artigos de informática, 5% comprarão 
eletroeletrônicos, 4% eletroportáteis, 4% 
perfumaria e cosméticos, 3% calçados e outros 
3% mobiliário.

ARRECADAÇÃO FEDERAL
De acordo com a Reuters Brasil, 
a arrecadação do governo federal 
acelerou em outubro acima do 
esperado, com alta expressiva de 
receita na maioria dos principais 
tributos. Foi o que mostraram os 
dados da Receita Federal ontem. No 
mês passado, as receitas totais tiveram 
alta real de 9,56% sobre outubro do 
ano passado, algo em torno de R$ 
153,938 bilhões.

Os parabéns da coluna para a simpática e elegante 
Marisa Motta, que amanhece com mudança de idade
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