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Desigualdades Sociais
Considerada um dos maiores problemas 
do Brasil, a desigualdade atinge ainda mais 
duramente pessoas com deficiência física 
ou mental. A constatação está na pesquisa 
“Pessoas com Deficiência e as Desigualdades 
Sociais”, divulgada ontem pelo IBGE. De 
acordo com o levantamento, a taxa de 
participação de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho é bem baixa, 28,3%. É um 
percentual bem menor do que o de pessoas 
sem deficiência, 66,3%. O seu rendimento 
médio mensal é de R$ 1.639, enquanto que 
os trabalhadores sem deficiência recebem em 
média R$ 2.619. Portal Uol. 

NÃO AO SUICÍDIO
Com o objetivo de conscientizar a 
população sobre a valorização da vida 
e a importância da saúde mental, a 
Assembleia Legislativa vai promover 
audiência pública sobre o tema 
“Setembro Amarelo: da prevenção 
ao luto”. De iniciativa da deputada 
Cristiane Dantas (SDD), o debate 
acontecerá na próxima segunda-feira 
(26), às 9h, na sala das Comissões. 

O Outubro Rosa
Do Instituto Avon, neste ano terá como 
objetivo expandir o conhecimento sobre 
a legislação brasileira no apoio a pacientes 
com câncer de mama, como a Lei dos 30 
Dias que define que, em caso de suspeita da 
doença, exames de diagnóstico devem ser 
realizados em até 30 dias, e a Lei dos 60 Dias 
que garante às pacientes o início do processo 
terapêutico em até 60 dias, a contar da data de 
confirmação do diagnóstico.

*** Idealizada pela Wunderman Thompson 
Brasil, a campanha “Quem tem peito tem 
direito” contará com ativações digitais 
informativas sobre o tema, uma carreta de 
diagnóstico com atendimento gratuito na 
capital paulista, além de levar informação 
sobre o assunto para mais de 1 milhão de 
representantes da “Beleza Avon”. Segundo 
o Instituto Nacional do Câncer, estima-se 
66.280 novos casos de câncer de mama no 
Brasil.

Sétima arte
O projeto CINEPET realiza sua 15ª edição, 
neste domingo (25), proporcionando a 
inclusão social das famílias multiespécies 
em um momento de lazer. O projeto tem 
realização do Encãotro RN, Praia Shopping 
e Moviecom Cinemas, em parceria com as 
adestradoras de abordagem positiva de Natal. 
A sessão é adaptada para a presença dos pets e 
acompanhada por profissionais especializados 
em linguagem animal.

Alarmante
E por falar em Setembro Amarelo, segundo a 
deputada estadual Cristiane Dantas, dados do 
Ministério da Saúde apontaram Natal como 
a segunda capital do Nordeste com o maior 
número de pessoas, maiores de 18 anos, com 
diagnóstico de depressão. Com 11,8% dos 
adultos natalenses nesse quadro, a capital 
potiguar ficou atrás somente de Recife, que 
apresentou índice de 12,5%. 

Em baixa
Tentou acessar o Instagram na tarde desta 
quinta-feira (22), atualizar o feed e não 
viu nada? A reclamação foi comum para 
os usuários da rede social do grupo Meta. 
Segundo reportagem do site Uol, a plataforma 
apresentou instabilidade em seu aplicativo 
móvel, com alta de reclamações a partir das 
13h25. Às 13h55, eram 10.316 notificações de 
instabilidade.

No estaleiro
Recém-cirurgiada, sob os cuidados do 
competente oftalmologista Breno Barth, a 
blonde Liege Barbalho deixou a coluna aos 
cuidados deste jornalista durante esses dois 
dias. Missão honrosa e não tão fácil substituí-la 
neste espaço virtual,  que coleciona uma gama 
de seletos e exigentes leitores. (Celso Amâncio).

Sempre elegante, Gorete Tito ilustrando a coluna 
desta sexta-feira

As magistradas Sandra Elali e Erika Paiva em pose para a coluna

Salete Bezerra e Ana Ilma Oliveira no Feijão Society da Blonde

A blonde Liege Barbalho com o renomado oftalmologista Breno Barth
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