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Trio querido da colunista, Wellington Jr. Barbalho, 
Troy Terence e Fernando Augusto na White Party

Beleza da arquiteta Priscila Mendes, na badalada 
festa White Party com assinatura da Hemotion

Rivanna Lucena com Fernando Augusto Barbalho e 
Amarílis Amoedo, no clima do verão White Party

FIART 2020
A edição 2020 da Feira Internacional de 
Artesanato acontecerá de 24 de janeiro a 02 de 
fevereiro, no Centro de Convenções de Natal.  
Este ano, na sua 25ª edição, a FIART tem como 
tema “Inspiração e Arte, Negócios e Tradição”. 
Para celebrar a data, o evento transformará 
o pavilhão do Centro de Convenções em um 
grande atrativo para turistas e potiguares, 
com diversidade de produtos, programação 
cultural, além da nossa gastronomia.

WHITE PARTY
O Espaço Di Trento ficou pequeno 
para a edição 2020 da White Party, 
primeiro evento do verão no litoral 
sul potiguar. Com assinatura da 
empresa Hemotion, do empresário 
Herculano Junior, a festa foi sucesso 
total e reuniu um público bonito e 
animado que marcou presença até às 
08h do domingo. Haja energia!!! A 
coluna traz alguns clicks do agito. 

Os parabéns da coluna para o ambientalista, Josivan 
Cardoso, que amanhece celebrando aniversário

Acorda Natal!!!
Fica difícil a colunista não criticar alguns 
pontos da gestão do prefeito Álvaro Dias. 
Me parece que ele gosta muito de artistas 
famosos, pois valoriza demais atrações 
nacionais com cachês de altíssimos valores. 
Enquanto isso, o lixo e a falta de cuidados 
com a praia de Ponta Negra, um dos 
principais cartões postais do Natal, teve que 
ser negativamente notícia nacional para 
receber a atenção do prefeito.

*** Só assim, Vossa Majestade Álvaro 
Dias recebeu representantes do trade 
turístico da capital potiguar para falar 
sobre o segmento. A bela praia de Ponta 
Negra precisa de cuidados, pois o turismo 
é pulsante naquela orla. Hotéis, pousadas, 
restaurantes, bares, cafés, shoppings entre 
outros empreendimentos concentrados 
por lá, gera empregos e paga impostos para 
Prefeitura que não devolve com benefícios 
para a população.

*** A prefeitura do Natal poderia seguir o 
exemplo de Maceió. Digo isso, mediante o 
que ouvi do meu filho caçula, que passou a 
virada do ano na capital alagoana, com sua 
filhinha de 5 anos. Eles ficaram hospedados 
na bela praia de Pajuçara, ao lado da 
badalada Ponta Verde, onde as pessoas 
passeiam pela manhã, tarde ou noite, com 
tranquilidade e segurança, curtindo as 
belezas e a culinária de Maceió. Fica a dica.

Novo limite de compras
Começou a valer no 1º dia deste ano, um 
novo limite de compras para os free shops. 
Agora, quem voltar de viagens do exterior 
poderá comprar US$ 1 mil em produtos 
ou o equivalente em outra moeda nos 
aeroportos. Uma portaria, publicada pelo 
Ministério da Economia em outubro, 
determinou que a medida passaria a valer 
a partir de 2020. Quem ultrapassar o limite 
está sujeito ao pagamento da tributação 
especial prevista em lei.

UMA BOA NOTÍCIA para quem 
gosta de carne vermelha, já que o valor 
ficou bem salgado ultimamente! Conforme 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento o custo da carne bovina vai 
reduzir para o consumidor final. O cenário 
“indica uma acomodação dos preços no 
atacado, com reflexos positivos a curto 
prazo no varejo”, afirmou o MAPA.


