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Discrição da magistrada Fátima Soares na companhia 
da filha Sara, curtindo temporada de férias 

Simpatia em dose tripla de Ana Ilma Oliveira, Renata 
e Luzi Bezerra, nos parabéns para Cleuse Fiuza

Nelma Rocha, Violeta Araújo e Marisinha Gurgel, 
em tarde de celebração no Renata Motta Buffet

Terceirização da Fé
O pastor escritor Tomás Camba propõe 
importantes reflexões no livro “Terceirização 
da Fé”, lançado pela Editora Mundo Cristão. 
Líderes religiosos que se aproveitam da falta de 
informação e conhecimento de fiéis é apenas 
um dos perigos da fé mediada por terceiros. 
Essa prática não está presente só nos templos, 
mas também na mídia. Esses são alguns dos 
temas abordados pelo autor que tem perfil 
no   https://web.facebook.com/tomasfernando.
camba

AÇÃO DO VERÃO
A Associação Brasileira de 
Dermatologia no RN, que tem na 
presidência o médico Arnóbio 
Pacheco, promoverá neste sábado, 
pela manhã, uma ação de verão na 
praia de Pirangi do Norte, litoral sul. 
Na oportunidade, dermatologistas 
voluntários da SBD-RN irão ministrar 
dicas sobres os cuidados com a pele 
durante a estação mais quente do ano.

Ainda está em tempo da coluna parabenizar a 
arquiteta Olga Portela, pelo seu aniversário ontem 

Amsterdã-Natal
A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio Grande do Norte marca presença 
no VakantieBeurs 2020, evento que tem 
início hoje e segue até domingo na Holanda. 
A ABIH/RN vibrando com o voo charter 
Amsterdã-Natal, da Coredon, que já está em 
operação. De acordo com a entidade, o RN 
recebeu de 2019 até agora, cerca de 1.800 
turistas, o que superou o número de visitantes 
holandeses no Estado em relação a 2018.

Paralímpica de Hipismo
A Seleção Brasileira Paralímpica de Hipismo 
está na cidade de Macon, na França. Os 
atletas são acompanhados pelo médico 
potiguar Rodrigo Braga que integra o núcleo 
de ortopedia da Cooperativa Médica do RN. 
“Essa competição é importante, pois se trata de 
um dos últimos campeonatos a somar pontos 
para a classificação dos jogos Paralímpicos de 
Tóquio, onde o Brasil está na disputa por uma 
das vagas”, ressaltou o ortopedista.

Aumento de preço
O preço da cesta básica subiu em 16 das 17 
capitais brasileiras em 2019, cidades analisadas 
pelo Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos. De acordo com 
os dados, Aracaju, foi a única capital em 
que o custo da cesta básica caiu. Em Natal, 
o aumento foi de 12,41%, ficando entre as 
taxas mais altas. Segundo a pesquisa, Vitória, 
Goiânia, Recife e Natal tiveram um aumento 
expressivo no valor.

Baixa nos combustíveis
Mas nem tudo foi de alta. Ainda falando sobre 
economia, a Petrobras confirmou a redução 
de 3% no preço do diesel e da gasolina para 
as refinarias. O último reajuste anunciado 
pela companhia para a gasolina foi em 1º de 
dezembro do ano passado e, para o diesel, 
no dia 21 do mesmo mês. A medida não 
surpreendeu o mercado, foi o que disse o 
presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda 
Soares, para a Agência Brasil.

O CHEF DANIEL Cavalcanti promove 
amanhã no espaço de eventos do Cascudo 
Bistrô, a Oficina Gastronômica “Verão 40°”. 
No menu drink refrescante, vinagrete de 
camarão, isca de peixe com guacamole picante 
e moqueca de frutos do mar. As vagas são 
limitadas e as inscrições podem ser feitas no 
local, na rua Mossoró, no elegante bairro de 
Petrópolis.


