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Prévia Carnavalesca
O Serviço Social do Comércio do RN 
preparou uma programação carnavalesca que 
contempla todos os finais de semana do mês 
de fevereiro. De sexta a domingo, os foliões 
potiguares poderão curtir apresentações 
musicais que vão desde orquestras de frevo a 
bandas de samba e axé. A tradicional “Prévia 
Carnavalesca do Sesc” será realizada este ano 
no Sesc Zona Norte, no primeiro domingo do 
mês, das 09h às 15h30. O repertório contará 
com clássicos do carnaval nas apresentações 
da “Orquestra do Papão” e “Sueldo Soares”. O 
evento também terá uma programação para as 
crianças, com um espaço kids.

CELEBRANDO 6.0
Para os amigos agendarem!!! Esta 
colunista irá celebrar no dia 02 de 
março 6.0, e escolheu o Spaço Guinza 
para reunir os amigos.  A Armação 
Propaganda de Jener Tinoco está 
responsável pela criação da marca dos 
convites para o evento, que em breve 
estarão circulando por Whatsapp e que 
terão como ponto de venda a Tabacaria 
do Tota, em Petrópolis.

Nos mares do Sul
Na última sexta-feira, esta colunista na 
companhia do filho Wellington Júnior, 
a nora Amarílis Almoedo e do netinho 
João Miguel, fomos recebidos pela prima 
magistrada Fátima Soares, na praia de 
Cotovelo. Uma tarde agradabilíssima, 
regada a bons papos e ótimas companhias, 
com direito a uma belíssima e privilegiada 
visão da orla. Presenças dos magistrados 
Undário Andrade e Soledade Fernandes.

*** Tive o prazer de reencontrar a querida 
Nem Veríssimo e conhecer a simpática 
Dalva Soares. Destacar as presenças de 
Deyse Carrilho e Graçinha Oliveira.  
Após sessão de petiscos, foi servido o 
almoço com cardápio de frutos do mar 
e sobremesa com assinatura de Undário 
Andrade, que nos brindou com seu talento 
culinário e um delicioso tiramissu, do qual  
esta colunista fez repeteco.

Fraudes de identidade
Em novembro do ano passado foram 
registradas 895 tentativas de fraudes de 
identidade contra consumidores do Rio 
Grande do Norte. Com isso, o Estado 
ocupa a 2ª colocação entre os estados da 
região Nordeste em tentativas de golpes a 
cada um milhão de habitantes. O 1º lugar 
do Nordeste ficou com Pernambuco, que 
teve 910 tentativas a cada um milhão de 
habitantes.  

*** No entanto, ambos os estados estão 
com resultados inferiores ao da média 
nacional, que marcou 1.315 tentativas de 
fraude a cada um milhão de habitantes. No 
acumulado de janeiro a novembro de 2022, 
o Brasil sofreu com mais de 3,6 milhões 
de tentativas de fraude de identidade, o 
que representa uma a cada 8 segundos. A 
alta quantidade desse tipo de crime é um 
efeito de grandes vazamentos de dados que 
ocorreram nos últimos anos. Informação 
da TN

Felicidade - palestra
A médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa 
Silva, autora dos livros “Mentes ansiosas” e 
“Mentes perigosas”, desembarca em Natal 
com sua palestra, “Felicidade, Ciência e 
Prática para uma vida feliz”, tema do seu 
mais recente livro. O evento acontecerá no 
dia 15 de março, a partir das 20h no Teatro 
Riachuelo. Os ingressos já estão à venda 
na bilheteria do teatro ou pelo uhuu.com. 
Uma realização Jorge Elali Produções.

CRIATIVA MENTE papelaria 
promove coquetel de inauguração 
na próxima quinta-feira às 18h30. O 
empreendimento está localizado na 
Avenida Ayrton Senna 2940, em Nova 
Parnamirim.

Arquiteto Ramzi Elali aniversariando hoje. Parabéns!!!
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Os magistrados Undário Andrade, a anfitriã Fátima Soares e Soledade Fernandes

Gracinha Oliveira, a colunista, Soledade Fernandes, Fátima Soares e Dayse Carrilho

Nem Veríssimo, Dalva Soares, Fátima, Gracinha, Soledade e Amarílis Almoedo

Reunidos para o registro da colunista em tarde de verão na praia de Cotovelo
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