
A arquiteta Danielle Canuto curte temporada de férias com a família em Nova York

Zélia Pinheiro, Regina Fassanaro, Violeta Fagundes e Ana Ilma, em sessão de vivas

Ana Maria Bezerril, Jacira Monte e Ana Marta Procópio, nos parabéns para Violeta

Nize Medeiros, Violeta Fagundes e Marinêz Noronha em tarde de vivas no Yolla
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Missão humanitária
Os militares que participaram da Missão 
Humanitária Brasileira na Turquia retornaram 
ao país na última sexta-feira. Do estado de 
São Paulo, foram 26 militares, que auxiliaram 
nas operações de resgate das vítimas do 
terremoto. A missão brasileira realizou 46 
operações de busca e salvamento, além de 
74 atendimentos médicos durante as duas 
semanas que permaneceram no referido 
país. Especializados em resgate de estruturas 
colapsadas e experts em operações especiais, 
os militares enviados para a Turquia contaram 
ainda com o apoio de quatro cães nas ações de 
salvamento. Do Uol

EM CAMBORIÚ
A BNT Mercosul mudou de endereço 
e receberá o trade de turismo em 
novo centro de eventos de Balneário 
Camboriú nos dias 05 e 06 de maio 
de 2023.  A feira tem como principal 
diferencial a amplitude do novo local 
e também celebra a recuperação do 
turismo nos últimos anos e contará 
com mais participantes ansiosos para 
realizar bons negócios.

Contagem regressiva
Faltam apenas dois dias para a festa comemorativa 
ao aniversário de 6.0 desta colunista. Com 
realização no Spaço Guinza em Ponta Negra, a 
celebração contará com animação musical de 
Radamés e banda e na sequência, o talento do 
multi-instrumentista Diogo das Virgens e mais o 
DJ Eliab. O evento tem como acesso braceletes, 
que estão à venda na Tabacaria de Tota, na Av. 
Afonso Pena, 433, no bairro de Petrópolis.

Sempre + Benefícios
Uma plataforma que reúne em um único lugar 
vários serviços, atendimentos e descontos 
especiais em produtos de diversas áreas, entre elas 
saúde, beleza, alimentação e entretenimento. É 
assim que vai funcionar o “Sempre+Benefícios”, 
a partir deste mês de fevereiro. O clube de 
vantagens é voltado para os mais de 100 mil 
associados da assistência familiar “Sempre”, da 
empresa Vila. Mais informações no site www.
planosempre.com.br

Renegociação
Começa amanhã mais um mutirão de 
renegociação para endividados e segue até 31 
de março. Serão oferecidos descontos e prazos 
especiais de pagamento da dívida aos clientes. 
As ofertas e condições variam de acordo com as 
instituições financeiras. Poderão ser negociadas 
dívidas em cartão, cheque especial e crédito 
consignado. Na plataforma Registrato, do Banco 
Central, é possível consultar os empréstimos e 
financiamentos. Do Uol 

Minha Empresa Nota 10
A Unidade Móvel Sesc Vacina chega à cidade de 
Parnamirim, com a capacidade de atender cerca 
de 900 pessoas gratuitamente, incentivando a 
atualização do calendário vacinal. A ação segue 
até 10 de março e faz parte da parceria do Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc RN, com o projeto 
“Minha Empresa Nota 10”, uma realização da 
Sesap RN com apoio das secretarias de saúde dos 
municípios que recebem a unidade vacinal.

Cidade mais violenta
Uma notícia que a coluna não gostaria de 
publicar. Mossoró foi a cidade mais violenta 
do Brasil em 2022 e a 11ª do mundo, segundo 
o ranking da ONG Conselho Cidadão para 
Segurança Pública e Justiça Penal do México. Já 
a região metropolitana de Natal aparece na sexta 
colocação entre as cidades brasileiras e a 28ª no 
mundo.

*** A organização mexicana é uma das principais 
entidades internacionais no monitoramento de 
taxas de crimes violentos, segurança pública, 
narcotráfico e políticas de governo. Para a 
classificação, ela utiliza dados da taxa de 
homicídios de cidades com mais de 300 mil 
habitantes. No caso nacional, a população é 
estimada com base na prévia do Censo 2022, e o 
índice é calculado pelo número de homicídios a 
cada 100 mil habitantes. Informação Saiba.com

A colunista Hilneth Correia amanhece com idade 
nova. Em breve celebrará com almoço de adesão
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