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Em benefício próprio
Atenção Ministério Público, o prefeito Álvaro 
Dias fazendo entrega de cestas básicas à 
população carente de Natal, até aí tudo bem. 
Se ele não estivesse acompanhado do seu 
filho, Adjuto Dias, Secretário do Trabalho 
e Assistência Social que, segundo pessoas 
próximas ao prefeito, diz que seu herdeiro será 
candidato a deputado estadual. Se for verdade, 
o caso merece ser investigado. O prefeito está 
beneficiando seu filho com o dinheiro público.

Haja óleo de peroba
E ainda falando em política, é de se estarrecer 
com tantos devaneios. Isso mesmo, o ex-
governador do RN, Robinson Faria, diz que 
o povo está clamando por sua volta. Quanto 
absurdo!!! É muita falta de simancol. Ele 
esqueceu que saiu do governo devendo aos 
funcionários 2 folhas de pagamentos e o 
décimo terceiro salário. Na política tem de 
tudo, de memória curta à hipocrisia, para não 
dizer cara de pau. Haja óleo de peroba.

Embarque + Seguro
O Aeroporto de Congonhas lançou 
esta semana um projeto-piloto que usa 
reconhecimento facial para facilitar o 
embarque. Com a implementação da 
tecnologia, a apresentação do cartão de 
embarque e dos documentos de identificação 
deve ser dispensada no futuro. Chamada de 
Embarque + Seguro 100% Digital, a proposta 
é a primeira a testar o serviço em uma ponte 
aérea, no caso com o Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio de Janeiro. Portal Uol

Rio Potengi
O Ministério Público Federal cobrou da 
Prefeitura do Natal e do Governo do RN, 
a retomada e a conclusão dos processos de 
regulamentação da zona de proteção ambiental 
do estuário do rio Potengi, na capital potiguar, 
bem como a definição sobre uma unidade de 
conservação a ser criada no local, assunto que 
vem sendo debatido há 15 anos, sem sair do 
papel. Os ofícios foram encaminhados pelo 
procurador da República, Camões Boaventura.

A AUSTRÁLIA recomendou ontem que a 
vacina anti covid da AstraZeneca seja aplicada 
apenas em pessoas com mais de 60 anos. O 
ministro da Saúde, Greg Hunt, afirmou que 
devido aos temores por possíveis coágulos 
sanguíneos, o imunizante da Pfizer é agora 
“a vacina preferencial” para as pessoas com 
menos de 60 anos.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para Fernanda Carolina e os 
empresários Alvamar Barbosa e Jair Paiva. 
Vivas antecipados para o empresário Rui 
Pereira Gaspar e Marluce Arruda Câmara.

Lalinha Barros, faz coro de vivas para a amiga Marluce 
Arruda Diniz, celebrando aniversário neste domingo

O empresário Jair Paiva, no abraço da sua amada 
Valkíria Vasconcelos. Ele brinda aniversário hoje

Do Instagram, simpatia do casal de empresários 
Renato Raposo e sua Erika. Em tempo de férias

Natal Moda Shopping
Tudo num só lugar. O Natal Moda Shopping 
Atacadista, além de comodidade e segurança 
para o público que frequenta o mall, também 
conta com serviços disponibilizados no local 
como Central do Cidadão e delegacia. Com 
fácil acesso pela BR 406, o espaço atende 
uma grande população de São Gonçalo do 
Amarante e  Zona Norte de Natal. O shopping 
é voltado para empresas de vestuário, calçados, 
bolsas, acessórios, e dispõe de espaço para 
eventos, praça de alimentação, estacionamento 
para 500 veículos e um terminal rodoviário.

SPAZZIO
As empresárias Meline e Ana Pitta, 
mãe e filha, comemorando 20 anos da 
loja Spazzio, com matriz no elegante 
bairro do Tirol. A marca chega à zona 
sul de Natal, aportando na Avenida 
Ayrton Senna, no Shopping Cidade 
Verde, Loja - 27 B. Com assinatura 
do jornalista Chrystian de Saboya, a 
inauguração acontecerá na próxima 
quarta-feira.

Parabéns antecipados da coluna para o empresário do 
turismo, Rui Pereira Gaspar, aniversariando amanhã  
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