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Eleições 2022
Já começando as movimentações para as 
próximas eleições, com comentários e até 
mesmo alguns políticos se declarando pré-
candidatos. É o caso do ex-prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo Alves, que em entrevista ao 
programa “12 em Ponto 98”, da rádio 98FM, 
declarou que é pré-candidato ao Governo 
do Rio Grande do Norte, em 2022. É bom 
lembrar aos funcionários do Estado, que ele 
gosta de demitir os trabalhadores efetivos.

*** Foi assim que fez após sua reeleição em 
outubro de 2016. No dia 02 janeiro de 2017, 
o então prefeito de Natal, Carlos Eduardo 
Alves, demitiu 242 funcionários EFETIVOS 
da URBANA. Vale salientar que assinou 
as demissões no primeiro dia útil do ano. 
Portanto, como diz o ditado popular “quem 
avisa amigo é”. Basta procurar no Google 
as notícias com o ato ilegal e de pura 
prepotência de quem tem o poder da caneta 
na mão.

*** Pelo que podemos acompanhar pela 
imprensa, ele não mede esforços para 
chegar ao poder novamente. Segundo 
publicação do Novo Notícia, Carlos 
Eduardo Alves, admite que chapa com 
a atual governadora Fátima Bezerra, 
fortaleceria seu nome no interior do RN. 
Fica claro que para voltar a um cargo 
público, Carlos Alves vai fazer acordo com 
o PT ou com qualquer partido que lhe dê 
suporte para retomar a sua POSE.

Encerrou atividades
O aplicativo Cabify encerrou oficialmente 
ontem suas atividades em território 
brasileiro. O anúncio de que o fim estava 
próximo foi feito em abril através de um 
comunicado nas redes sociais da empresa. 
A marca de origem espanhola, concorria 
com Uber e 99 no segmento de corridas com 
motoristas particulares. Como justificativa, 
a companhia citou que não conseguiu ser 
rentável no país nos últimos meses.

O INSTITUTO Neoenergia promovendo 
hoje, às 19h, a live: “Lugar de mulher é onde 
ela quiser”, com a participação de Renata 
Chagas, diretora do Instituto Neoenergia, 
e  Sarah Morato, CEO da Aya Educadion,  
com  moderação da jornalista e editora 
da Plurale, Sônia Araripe. O evento pode 
ser acompanhado no perfil do Instagram 
Neoenergia @neoenergia_oficial

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
para a publicitária Patrícia Lopes Ferreira, o 
psicólogo Jairo Sales, o empresário Ronaldo 
Mello, o jornalista João Ferreira, o cabeleireiro 
Moka Dantas e a querida Mila Santos.

Casal de empresários Ronaldo Mello e Marília. Ele 
recebe os parabéns da coluna pelo seu aniversário hoje

Sorriso e simpatia da querida Salete Penna Lima, em 
click para a coluna pelas lentes do fotógrafo Jovinho

Charme em dose dupla de Magda Barbalho e Riane 
Barbosa, no registro da colunista em evento social 

Justiça e Tecnologia
O Conselho Nacional de Justiça realiza no 
próximo dia 24, das 9h às 12h30, o Webinário 
“Justiça, Tecnologia e Eficiência’’. O evento 
terá transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no 
YouTube. Voltado para magistrados, membros 
do Ministério Público, advogados, servidores 
e quem tiver interesse, o encontro tem como 
objetivo trazer à cena a reflexão acerca do 
uso da tecnologia 5G como forma de induzir 
alterações no Judiciário, que ampliem o acesso 
à justiça e otimizem a prestação jurisdicional. 
Inscrição no https://eventos.cnj.jus.br/
inscricao-justicatecnologia-e-eficiencia

RHAPHIDOPHORA
Uma amostra da planta Rhaphidophora 
Tetrasperma, mais conhecida como 
mini-costela-de-adão, com oito folhas, 
foi vendida no último domingo em um 
leilão virtual na Nova Zelândia por cerca 
de R$ 98 mil. O anúncio foi descrito 
pelo vendedor como um “muito 
raro Rhaphidophora Tetrasperma de 
tonalidade branca”. Informação do 
portal Uol 

O empresário Haroldo Azevedo, circulando pelo nosso 
Estado, fazendo sua base para as eleições de 2022
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