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O médico Arnóbio Pacheco e sua Maria Helena, 
prestigiaram o Moto-Fest em São Paulo do Potengi

Simpatia das irmãs Elizabeth e Regina Gosson, em 
movimentada tarde de celebração no Olimpo Mar

Amaury Jr. com Dodora Cardoso e Eugênio Bezerra, 
são presenças no Baile do Mercado de Petrópolis

Atitude desumana
Que absurdo!!! Mais de 900 pacientes 
aguardam cirurgias eletivas na Maternidade 
Divino Amor, em Parnamirim. Foi o que 
apurou o Ministério Público do RN, em 
inspeção realizada pela 4ª Promotoria de 
Justiça da Comarca. De acordo com o MP, 
a situação comprova o descumprimento da 
Decisão Judicial no final de 2018, quando o 
Poder Judiciário determinou a Prefeitura que 
no prazo de 90 dias, adotasse providências 
administrativas e orçamentárias para garantir a 
retomada das cirurgias na Maternidade.

A FERRARI
Com direito a grande presença da 
torcida em evento realizado no Teatro 
Vallli, em Reggio Emilia, que simboliza 
o nascimento da bandeira tricolor 
italiana, a Ferrari lançou seu carro 
para a temporada 2020 da Fórmula 
1. O carro se chama SF1000, fazendo 
menção aos 1000 GPs disputados pela 
Scuderia na Fórmula 1. Publicou o 
Portal Uol.  

Do Instagram: beleza de Fernanda Teles

Karlotta
Fazia um tempinho que eu estava devendo 
uma visita à arquiteta e empresária Carla 
Cantidio para conhecer sua loja. Na última 
segunda-feira fui conferir a Karlotta, um 
espaço aconchegante, charmoso e de muito 
bom gosto. Vale ressaltar que ela garimpa 
peças exclusivas. Tudo voltado para o público 
feminino, roupas e acessórios. Localização 
perfeita, na rua Ana Neri no coração de 
Petrópolis.

Baile de Carnaval
Com realização nesta sexta-feira o Baile 
do Mercado de Petrópolis chega a sua 12ª 
edição, reunindo os foliões com muito samba, 
marchinhas e frevos. Prometendo concentrar 
um animado público, o evento terá o comando 
musical da Orquestra de Frevo Terra do Sol, 
Eugênio Bezerra e banda, Dodora Cardoso e 
banda, além da presença do Rei e da Rainha do 
Carnaval de 2020. Com início às 17h, a festa 
tem entrada gratuita.

Prévia carnavalesca
Ainda falando sobre a festa de Momo, também 
acontecerá nesta sexta-feira a 9ª prévia 
carnavalesca do Terraço do Relógio. O projeto 
cultural Sesc RN reúne o Bloco Carecas, 
Poetas, Bruxas e Lobisomens e a Orquestra 
Freviação de Santa Cruz, em cortejo pelas 
ruas do Centro de Natal. A concentração será 
às 17h30, na Praça do Estudante, com trajeto 
pelas ruas Ulisses Caldas e Câmara Cascudo 
em direção ao Sesc Cidade Alta.

Nova rota no Nordeste
A GOL Linhas Aéreas anuncia nova rota 
no Nordeste em parceria com a VoePass 
ligando o Aeroporto de Natal ao Aeroporto de 
Fortaleza. Os novos voos entram em operação 
no dia 27 de fevereiro. Expandindo o trato 
atual entre as companhias, os destinos serão 
operacionalizados com aviões ATR -72, e 
contarão com três voos diários, todos com 
ida e volta. O acordo permitirá aos clientes da 
região terem acesso amplo e mais rápido às 
cidades.

O MINISTRO da Cidadania, Osmar 
Terra, lança hoje, às 14h, em Brasília, o Fórum 
Permanente de Mobilização contra as Drogas. 
Integrado por lideranças de diferentes setores 
da sociedade brasileira, o Fórum tem como 
objetivo colaborar na construção de um país 
livre das drogas lícitas e ilícitas, em apoio à 
Nova Política Nacional sobre Drogas.


