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O médico Arnóbio Pacheco e Naiza Feitosa, durante 
ação promovida pela SBD/RN na praia da Redinha

Priscila Braw e Carlos Maia, celebrando mais um 
ano do bloco Burro Elétrico no Carnaval de Pirangi

Duas queridas da colunista, Ana Tereza e Zita Regalado, 
na “ Feijoada da Amizade” no La Mouette Recepções

Lista tríplice
Tem encerramento hoje, as inscrições para 
os advogados que desejarem concorrer a 
formação da lista tríplice para preenchimento 
da vaga de membro suplente, classe jurista, 
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte. A vaga é decorrente 
da posse do advogado Fernando Jales no 
cargo de membro titular daquela Corte em 
dezembro de 2019. De acordo com o Edital, o 
requerimento de inscrição deverá ser dirigido 
ao presidente do TJRN, e protocolado na 
Secretaria Geral do órgão.

CAMPANHA
O médico e presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia Regional 
no Rio Grande do Norte, Arnóbio 
Pacheco, promoveu no último sábado 
mais uma atividade da campanha 
permanente de Prevenção do Câncer 
da Pele. Desta vez, a ação aconteceu na 
praia da Redinha, durante o “Festival 
de Ginga com Tapioca”, que reuniu um 
grande número de pessoas.

Do Instagram: beleza e energia da colunista mossoroense, 
Karenine Fernandes, no melhor estilo do Carnaval

Se Parar Eu Caio
Sete grupos culturais serão as atrações 
do cortejo do bloco Se Parar Eu Caio, no 
Carnaval de Natal, na terça-feira de Momo. 
Em sua 6ª edição, o bloco terá concentração 
a partir das 17h, no Largo do Atheneu, 
embalada por Leandro. Na sequência, o trio 
pranchão com o Frevo do Xico, levará os 
foliões pelas ruas de Petrópolis até o Clube 
de Radioamadores no bairro do Tirol para os 
shows com Márcia Freire e Banda Rojão.

Dados oficiais
O Rio Grande do Norte teve uma queda 
de 28,6% no número de vítimas de crimes 
violentos em 2019, em comparação com o 
ano de 2018. O percentual está no índice 
nacional de homicídios criado pelo Portal G1, 
com base nos dados oficiais dos 26 estados 
e do Distrito Federal. Seguindo uma série 
histórica desde 2011, o ano passado teve o 
menor número de crimes violentos letais 
intencionais desde 2013, acrescentou o G1.

Lei Complementar
Os principais benefícios para empreendedores 
de Natal garantidos pela Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa da capital - a Lei 
Complementar 185/19 - sancionada no ano 
passado, estão reunidos em uma cartilha, 
resultado de uma parceria entre Sebrae e 
instituições do setor produtivo. O lançamento 
oficial da publicação acontece hoje, na sede 
do Sebrae. A cartilha esclarece de forma 
didática e simples os principais pontos da lei. 

Os benefícios do louro
O louro é um dos condimentos mais antigos, 
usados tanto na cozinha como na medicina 
popular. Em termos de saúde, estudos têm 
confirmado essas propriedades fitoterápicas, 
apontando que a erva, além da importante 
atividade antioxidante, também age como 
antimicrobiana, antifúngica, anti-inflamatória 
e analgésica. Uma matéria super informativa 
sobre a planta e seus benefícios pode ser 
conferida na coluna Viva Bem do Portal 
UOL.

RETOMA HOJE suas atividades, após 
ficar 7 meses fechado para realização dos 
serviços de reforma e acessibilidade, o 
Restaurante Universitário da Universidade 
Federal do RN, no campus central. A reforma 
teve como principal objetivo adequar as 
condições de acessibilidade às pessoas com 
necessidades especiais de locomoção.


