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Platter for You
O chef potiguar Marcelus Benevides, 
participante do Masterchef Profissional 2022 
da Band, é o convidado especial de novembro 
do “Platter for You”. Amanhã, ele fará um jantar 
com cardápio exclusivo e inédito no Bistrô, 
a partir das 19h. O menu será desenvolvido 
em seis etapas: três petiscos, uma entrada, um 
prato principal e uma sobremesa, pratos que 
demonstram a cozinha criativa e autoral do 
chef, utilizando as proteínas servidas na casa 
e elaborados por meio de técnicas específicas 
aprimoradas pelo gastrólogo. O espaço conta 
com serviço de reserva.

NOVA FUNÇÃO
Já está valendo!!! O WhatsApp 
oficializou ontem que para enviar 
arquivos ou registrar lembretes para 
si mesmo, agora é possível pelo 
aplicativo. Uma atualização permitirá 
que a pessoa mande mensagens para 
si de forma oficial. De acordo com 
o WhatsApp, o recurso começa a 
ser liberado, chegando aos poucos 
para todos os usuários nas próximas 
semanas. 

Mutirão social
A Corregedoria do Conselho Nacional de 
Justiça planeja fazer um grande mutirão de 
regularização de registro civil de pessoas 
em situação de rua no próximo ano. Sem a 
certidão, essas pessoas ficam impossibilitadas 
de acessar os serviços públicos mais básicos. 
Há dificuldades até para serem enterradas. 
O universo é tão desconhecido que não há 
estimativas ainda de quantas pessoas podem 
ser atendidas.

Campanha social
Mulheres chefes de família afetadas pela falta 
de emprego e renda juntamente com ONGs 
que atendem pessoas em vulnerabilidade 
social e alimentar são o foco, neste fim 
de ano, do projeto “Fome pede Pressa”. A 
iniciativa está recebendo alimentos não 
perecíveis na UnP da Avenida Roberto 
Freire, até 19 de dezembro. A expectativa da 
ação é alcançar mais de 200 pessoas. Mais 
informações pelo site www.unp.br

Turismo afetado
Donos de negócios em Fernando de 
Noronha, afirmam que o movimento de 
turistas no arquipélago caiu desde a restrição 
de aviões turbojatos no arquipélago em 
outubro. Atualmente, apenas aeronaves 
turbos-hélices operam voos para o local. 
A restrição de turbojatos foi determinada 
pela Agência Nacional de Aviação Civil 
por degradação na pista do aeroporto, que 
pertence ao governo de Pernambuco. Folha 
de S Paulo

Alto risco
As pessoas que fumam cigarro eletrônico, 
conhecido como vape, correm maior risco 
de desenvolver cáries nos dentes e bactérias 
na boca, segundo estudo feito na Tufts 
University School of Dental Medicine, dos 
Estados Unidos. Os pesquisadores analisaram 
dados de aproximadamente 13 mil pessoas 
tratadas nas clínicas odontológicas do 
hospital entre 2019 e 2022.

*** Eles observaram que 79% das pessoas que 
usavam vape tinham alto risco de apresentar 
cáries. Entre os que não fumavam, a taxa era 
de 60%. A pesquisa foi publicada na última 
semana no The Journal of the American 
Dental Association. De acordo com os 
cientistas, as cáries podem aparecer em locais 
pouco comuns, como nas bordas inferiores 
dos dentes da frente. Metrópoles

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a querida Izalva 
Cruz, José Maria da Cunha Melo e André 
Galindo. Ainda é tempo de cumprimentar 
os empresários Aluízio Alves Neto, Elias 
Gosson e Samara Gosson. Os vivas da coluna 
também vão para Meire Assunção, Themis 
Godeiro e o jornalista Luciano Kleiber.

Parabéns para Samara Gosson pelo seu aniversário

Casal Versailles Recepções, Ronaldo Mello e Marília, nos parabéns para Loureiro

Os queridos Sinval de Souza, Dulce Siqueira e Zita Regalado na festa de Loureiro

Vilaine e Vilneide Gadelha posam com Karla Veruska e Zélia Pinheiro no Versailles
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