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Marina Elali e o maestro Eduardo Lages com o show 
“Sucessos do Rei”, amanhã no Teatro Riachuelo

Clotildes Macedo e Ana Miriam  posam para coluna, 
em noite de  sabores e delícias Rafaela Fontes

Carlos André celebrando com o ex-aluno do Over, 
Diógenes Bessa, a formatura em medicina pela UFRN

Agito de carnaval
Com concentração na rua Ângelo Varela 
no Tirol, o bloquinho “Segura” fará big 
movimentação no dia 08 de fevereiro com a 
prévia carnavalesca que promete não deixar 
ninguém parado. O agito contará com a Banda 
Trio Elétrico, composta por 3 mitos do Axé: 
Ninha, ex-Timbalada, Reinaldinho, ex-Terra 
Samba e Gilmelândia, ex-Banda Beijo. Das 
ladeiras de Olinda, o Patusco, Triozinho 
Fobica de Jubila e mais os meninos do Sax in 
the House.

MEDICAMENTOS
O órgão governamental responsável 
pela avaliação da inclusão de novos 
medicamentos nas farmácias do SUS, 
a Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias, está investigando a 
disponibilização de novas opções 
para o tratamento e controle do 
diabetes. De acordo com o Ministério 
da Saúde, a doença afeta 6,9% da 
população brasileira.

Charme de Luzia Mara Marinho ilustrando a coluna

Farra dos federais
Já está na hora do povo brasileiro saber 
votar. Pesquisar e pensar bem sobre seus 
candidatos antes de escolher. Um absurdo 
os gastos da Câmara com locação de carros. 
De acordo com o site Congresso em Foco, 
a terceira maior despesa da bancada pela 
verba indenizatória dos deputados federais, 
em 2019, foi locação de veículos que custou 
aos cofres públicos R$ 22,1 milhões. Foram 
5.298 notas fiscais e recibos emitidos a 413 
deputados.

*** O Congresso em Foco, em parceria com o 
Instituto OPS, apresentou os cinco gabinetes 
que mais gastaram com a rubrica. Os dois 
parlamentares que lideram os custos com 
locação de veículos são José Airton Cirilo 
do PT-CE e Ricardo Teobaldo do Podemos-
PE, com R$ 127.130,00 cada um. O cearense 
aluga mensalmente uma pick-up Trailblazer 
2017/18 movida à diesel que custa, de acordo 
com a tabela Fipe, mais de R$ 150 mil. Pode!? 
Pago com o dinheiro do contribuinte.

Pocket show
Hoje, a Estação do Cordel irá promover um 
pocket show com dois artistas potiguares, 
Cida Lobo e Edinho Oliveira. A dupla reside 
em São Paulo e está em Natal desde dezembro, 
onde realiza vários shows. Tendo como título 
“Balada da minha terra”, o evento terá início 
às 18h e será aberto ao público. A estação 
do Cordel fica em frente à Praça Padre João 
Maria, no bairro Cidade Alta.

Bolsas de estudo
A Fundação Estudar está com processo 
seletivo para um dos mais disputados 
programa de bolsas de estudo de graduação 
e pós-graduação, nas melhores universidades 
do Brasil e do mundo: o Líderes Estudar 2020. 
O objetivo da Fundação é encontrar talentos 
e futuras lideranças que apresentam uma 
inquietude transformadora. Os interessados 
têm até o dia 30 de março para se inscreverem 
no site. http://bit.ly/2L2MnyB

O BADALADO DJ Alok vai estrear seu 
bloco de carnaval em São Paulo. Ele, que 
já comandou um trio elétrico em Salvador 
durante o carnaval de 2018 e 2019, vai 
animar pela primeira vez o pré-carnaval 
da capital paulista. Com realização no dia 
16 de fevereiro, a concentração do bloco 
comandado por Alok, será às 14h, na Avenida 
Roque Petroni Júnior.


