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Turistas internacionais
A quantidade de turistas internacionais que 
desembarcaram no Rio Grande do Norte, 
por meio de voos diretos em janeiro de 2020 
foi 48,11% maior que o mesmo período 
em 2019. Os dados foram informados pelo 
Núcleo de Imigração da Polícia Federal no RN, 
responsável pela fiscalização dos voos diretos 
que aportam no Aeroporto Governador 
Aluízio Alves. É estimada uma movimentação 
financeira de aproximadamente R$15 milhões 
referente aos mais de 3000 viajantes.

MAIOR MERCADO
O Brasil, onde a Heineken se expandiu 
para se tornar a segunda maior 
cervejaria do país em 2017, agora é o 
maior mercado da marca. As ações da 
companhia dispararam mais de 6% no 
pregão de ontem, com investimentos 
repercutindo positivamente nos sólidos 
resultados do quarto trimestre, liderados 
pelo crescimento no Brasil, Vietnã e 
Camboja. Publicou o Portal UOL. 

Os parabéns da coluna para a odontóloga Larissa de 
Paula, que amanhece brindando aniversário

O RN mal de senadores
O deputado federal Fábio Faria, em entrevista 
a uma rádio local, chamou Styvenson 
de “senador fraco”, e diz duvidar que ele 
se reeleja. Não precisa ser cartomante 
para adivinhar. Qual é mesmo a atuação 
de Styvenson Valentim? Se elegeu num 
momento de protesto do povo potiguar. 
Ainda segundo Fábio Faria, a bancada do RN 
no Senado “é um desastre”. De acordo com o 
parlamentar, os três senadores potiguares são 
“fracos”. Acho que estão mais para pavões.

Muitos carnavais
Hoje, Muitos Carnavais que este ano celebra 
25 anos, promove prévia carnavalesca 
no Praia Chopp. O bloco que integra a 
programação oficial do Carnaval de Natal, 
marcará presença na terça-feira no Polo de 
Petrópolis. A concentração será na Praça 
das Flores. Ao som da Orquestra Banda do 
Negão, os foliões seguirão para o Largo do 
Atheneu, onde acontecerão os shows com 
Dodora Cardoso, Rildo Lima e Tony Garrido.

Iate Clube de Natal
Ainda no clima dos confetes e serpentinas, o 
Iate Clube de Natal anuncia para este sábado 
sua tradicional prévia de carnaval. Com início 
às 12h, o evento terá o comando musical 
da Orquestra de Frevo do Acupe, Luciano 
Queiroz & Banda, que prometem animar os 
foliões com muito frevo, axé e as famosas 
marchinhas carnavalescas. A festa é voltada 
para sócios e convidados que serão brindados 
com a bela visão do rio Potengi. 

Disque Justiça
O cidadão que deseja obter informações sobre 
os processos em trâmite na Justiça Estadual 
potiguar pode ligar para Disque Justiça e o 
Núcleo de Informações Processuais. Juntos, 
os dois serviços telefônicos receberam 
mais de 130 mil chamadas durante 2019. 
Entre as informações estão a localização de 
unidades judiciárias, telefones e horários de 
funcionamento e esclarecimentos sobre os 
plantões judiciários. Publicou o site do TJRN.

SEGUNDO levantamento realizado pela 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
RN, a ocupação média dos hotéis de Natal na 
alta estação de janeiro de 2020 foi de 81,68%. 
A badalada praia da Pipa registrou  82,71%.  
São Miguel do Gostoso, Extremoz e Mossoró 
apresentaram uma taxa de 69,31%, 62,66% e 
58,58%, respectivamente. 

Vivas para a atuante empresária da moda Dayane 
Rodrigues, celebrando hoje mudança de idade

Duas queridas da colunista, Márcia Marinho e 
Fátima Carreras, pelas lentes do fotógrafo Jovinho

Em tarde de verão no litoral sul, o advogado Beto 
Tolentino, em click com sua amada Kedma Sena

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os jornalistas Eliana Lima e 
Cassiano Vidal, o cantor Isaque Galvão, a 
empresária Dayane Rodrigues e a odontóloga 
Larissa de Paula.


