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Município + Cidadão

BLOCO BITA

Na capital paulistana, no “Bloco do
Bita” a criança é a grande protagonista.
Voltado para toda família, será animado
por canções que conquistaram o
Brasil pela originalidade, criatividade
e educação com inclusão, “O Mundo
Bita” está de volta ao Espaço das
Américas, no dia 22 de fevereiro, com
seu show especial de carnaval para
animar os pequenos e grandões.

Cidades de todo o Brasil têm até 15 de
março para aderir ao Programa Município
+ Cidadão. Lançado pelo Ministério
da Cidadania, objetiva reconhecer e
valorizar iniciativas que transformam
comunidades por meio da implantação
de políticas públicas integradas nas áreas
da Cultura, Desenvolvimento Social e
Esporte. Interessados em participar devem
acessar a página oficial cidadania.gov.br/
municipiomaiscidadao

Sistema em Movimento

A primeira edição do Sistema em Movimento
2020 desembarca no bairro da Cidade da
Esperança, Zona Oeste de Natal. O projeto
tem como objetivo levar serviços, ações e
atividades promovidos pela Fecomércio, Sesc
e Senac aos empresários e trabalhadores do
segmento dos polos comerciais em que é
realizado. O lançamento acontecerá no dia
14 de fevereiro, às 8h, no Salão Paroquial da
Cidade da Esperança.

Duas queridas da colunista, as magistradas Sandra
Elali e Lena Rocha, em noite fashion e de celebração

Sombrinha de frevo

Foi na década de 1970 que colorida
sombrinha de frevo virou um ícone de
Pernambuco e do seu carnaval. Mas o que
muita gente pode não ter se dado conta
é de que não existe produção industrial
do acessório no referido Estado. Por ano,
chega-se ao quantitativo de 339.396 unidades
da alegoria mais emblemática do carnaval
pernambucano. Todas vindas direto da
China. Publicou o Portal G1.

Bariloche

O abraço carinhoso da coluna para elegante e discreta
Marlise Romano, que amanhece celebrando aniversário

Diogo Guanabara

Atualmente residindo em Portugal, o músico
Diogo Guanabara volta à terrinha para matar
a saudade. Neste domingo, às 16h30, ele
estará no palco do Som da Mata, no Parque
das Dunas. O show dividido em duas partes,
vai mostrar o resultado da mistura do Choro
com elementos eletrônicos, o “eletroChoro”,
trazendo roupagens singulares para clássicos
do gênero musical. Na segunda parte, o artista
receberá amigos da cena tradicional do Choro
em Natal.

Renomados odontólogos Hallissa Simplício e José
Sandro, com pós-doutorado em Massachusetts-EUA

Localizada na Província de Rio Negro, junto
à Cordilheira dos Andes, na Argentina,
Bariloche é rodeada por lagos e montanhas. O
destino é um dos primeiros a ser lembrado no
quesito neve, mas Bariloche não tem somente
atrações para a temporada de frio. Com os
termômetros chegando a quase 30 graus, em
março a cidade é sede da etapa do Ironmanesportes de verão. Mais informações no:
https://www.barilocheturismo.gob.ar/br/home

DE ACORDO com o Sebrae/RN cerca de

120 mil negócios potiguares, registrados na
categoria de Microempreendedor IndividualMEI deverão declarar o total faturado pelo
empreendimento em 2019. Quem não
declarar até o dia 31 de maio de 2020, estará
sujeito a multa de no mínimo R$ 50,00, que
pode aumentar conforme o tempo de atraso.

Charme em dose dupla das amigas Andréa Moura e
Zélia Pinheiro, em movimentado acontecimento social

