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Liderança feminina
A especialista em liderança e strategic behavioral 
mentor, Martha de Sousa, desembarca em 
Natal com a palestra “Despertando o Poder da 
Liderança Feminina”. Tendo realização no dia 10 
de março, no auditório da loja Michelle Tour, o 
evento é voltado para mulheres em posição de 
liderança, gestoras, executivas, empreendedoras, 
profissionais autônomas, ou independente da 
área de atuação. Mais informações em   https://
www.sympla.com.br/palestra-despertando-o-
poder-da-lideranca-feminina-copia__791684

CARNACACC
Resgatar junto aos pacientes, familiares 
e convidados as músicas, os bailes de 
máscaras e os velhos carnavais, esta é a 
proposta do Carnaval 2020 da Casa de 
Apoio à Criança com Câncer Durval 
Paiva – CARNACACC. O evento 
acontece amanhã, das 14 às 17h, na 
sede da instituição, no Barro Vermelho 
e contará com a participação do Rei 
Momo e Rainha do Carnaval. 

Os parabéns da coluna para a querida Violeta Araújo, 
aniversariando hoje, celebra a data em Portugal

Food Park de Petrópolis
A jornalista Bia Pires, avisando a coluna que 
já é Carnaval no Cordel, uma nova opção de 
lanches em Natal. O espaço está instalado 
no Food Park de Petrópolis, que promoverá 
hoje, às 18h30, uma prévia carnavalesca para 
os pequenos. Na programação brincadeiras, 
concurso de fantasias, pocket show, pinturas 
no rosto e muita diversão. E claro, delícias e 
guloseimas no espaço Cordel, comandado 
por Saulo Martins.

Brasil e México
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, se reuniu com o embaixador 
mexicano no Brasil, José Ignácio Piña Rojas. 
O objetivo do encontro foi a elaboração de 
um plano de cooperação para aumentar o 
fluxo de turistas entre os dois países, ampliar 
a frequência de voos e fortalecer o turismo 
integrado. Uma das propostas abordadas na 
reunião foi a necessidade de criação de voos 
diretos semanais entre a capital Brasília e o 
México.

Marketing digital
De acordo com levantamento divulgado pela 
SEMrush, líder global em marketing digital, 
os políticos dos EUA capturaram a atenção 
global em 2019, representando 70% dos mais 
procurados atuando no governo da referido 
país. No topo do ranking, Donald Trump, 
presidente republicano dispara com a média 
de 9,5 milhões de pesquisas por seu nome 
em mecanismos de busca como Google, 
Yahoo e Bing.

*** Políticos britânicos, indianos e 
venezuelanos também participam da lista, 
apesar das pesquisas médias do presidente 
Donald Trump, serem 266% mais altas que 
o segundo líder político mais popular, o 
primeiro-ministro britânico Boris Johnson, 
com volume 2,6 milhões. O terceiro lugar 
ficou com Nancy Pelosi, que recebeu 
2,1 milhões de pesquisas mensais. Ela é 
presidente da Câmara de Deputados dos 
Estados Unidos. Publicou o UOL. 

ANIVERSÁRIOS Os parabéns 
da coluna hoje vão para o jornalista e 
empresário Felinto Rodrigues, a querida 
Violeta Araújo, que brindará a data em 
Portugal. Da mesma data, Magnólia Fonseca, 
Carlitos Meirelles e o empresário Herculano 
Júnior. Ainda em tempo de parabenizar os 
jornalistas Roberto Lucena e Elaine Vládia.

No abraço da mãe Maria do Carmo Azevedo, o 
empresário Herculano Júnior brinda aniversário hoje

Os empresários Felinto Rodrigues e Felinto Filho, 
o pai amanhece festejando mudança de idade 

A magistrada LENA ROCHA esteve em Buenos 
Aires - Argentina, onde participou como 
palestrante do 5º Encontro de Estudiosos do 
Direito Penal na América do Sul.


