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Iate Clube de Natal
No dia primeiro de dezembro, o comodoro 
do Iate Clube de Natal, Kaleb Freire, realizará 
a solenidade de entrega da “Medalha do 
Atlântico” ao esportista Lars Grael e aos ex-
comodoros Marcelo Barreto, Érico Amorim 
das Virgens e Pedro Marques Homem de 
Siqueira. Na oportunidade também serão 
agraciados com a “Medalha do Potengi” os 
ex-conselheiros Roberto Teixeira de Carvalho 
e Carlos Homem de Siqueira Neto. Com início 
às 19h30, o evento acontecerá na sede do Iate 
Clube de Natal, às margens do rio Potengi.

BROADWAY
Localizado a poucos passos da 
Times Square, um dos epicentros 
do turismo e dos principais teatros 
nova-iorquinos, o Museu da Broadway 
acaba de ser inaugurado ao lado da 
sala mais antiga da cidade. O museu 
mais jovem de Nova York faz um 
passeio por mais de 200 anos de 
história do gênero, e expõe mais de 
500 produções desde os anos 1700 até 
os dias atuais. Uol

Empresário potiguar
Edmilson Pereira de Assis, presidente 
da Federação Nacional das Empresas 
Prestadoras de Serviços de Limpeza e 
Conservação, passa a integrar, na condição 
de suplente, a diretoria da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo, eleita para o mandato de 2022 
a 2026. A solenidade realizada na última 
semana  aconteceu no hotel Windsor 
Marapendi, no Rio de Janeiro.

*** A eleição de Edmilson Pereira garante 
para a FEBRAC, por ele nacionalmente 
presidida, assento na mesa de discussões 
da CNC, com mandato iniciado no último 
sábado.  Para Edmilson, sua participação 
na CNC reforça a importância da FEBRAC 
no cenário empresarial nacional e amplia 
a parceria entre as duas instituições que 
têm o objetivo comum de lutar pelo 
fortalecimento da economia.

Guia de Negócios
A Meta anunciou que o WhatsApp 
permitirá que consumidores brasileiros 
encontrem estabelecimentos, conversem 
com o lojista e fechem compras diretamente 
pelo aplicativo de mensagens. O Brasil é o 
primeiro país a ganhar a jornada integral de 
compra no mensageiro. Chamado de “Guia 
de Negócios “, o recurso estava em testes em 
São Paulo desde o ano passado.

*** Disponível em todo o Brasil para 
usuários de Android. Ainda não há previsão 
para o lançamento do iPhone -iOS.  “O Guia 
de Negócios tem como foco os pequenos 
comércios locais e permite encontrar 
facilmente empresas nas proximidades 
– uma floricultura, padaria ou salão de 
beleza, por exemplo”, informou a Meta em 
comunicado.

Um estudo experimental
Com pacientes de cânceres para os 
quais ainda não há tratamento efetivo, 
“redesenhou” células do sistema 
imunológico para atacar os tumores. A 
pesquisa envolveu apenas 16 pacientes, 
o resultado positivo foi considerado um 
avanço significativo no desenvolvimento 
dessa tecnologia. No entanto, ainda é 
muito cedo para avaliar completamente a 
eficácia da terapia, que além de tudo é cara e 
demorada. Do Uol

A FEDERAÇÃO do Comércio de 
Bens Serviços e Turismo do RN, instituiu 
a Câmara da Mulher Empreendedora – 
“Fecomércio com Elas”. Iniciativa realizada 
no mês em que se comemora o “Dia 
Mundial do Empreendedorismo Feminino”, 
19 de novembro, visa apoiar, fortalecer 
e gerar oportunidades para as mulheres 
empreendedoras do RN.

O compositor Adriano Varella é finalista do “Prêmio 
Hangar de Música”, que acontece hoje no TAM

Pres. da CNC, José Roberto Tadros, entrega certificado de posse a Edmilson Pereira

Ana Maria Bezerril com Jacira Monte em tarde de filantropia do Women’s Club

Ana Maria Farias em click com Alda Araújo no bazar natalino do Women’s Club
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