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Elegância de Magda Barbalho, dividindo momento 
de celebração e alegria com filho Odilon e a nora Bia

Descontração de Luciano Almeida, no concorrido 
bloco Enquanto Campos Corre, Sales Só Caminha

Do Instagram: charme e animação de Juliana e Fátima 
Carreras, na prévia carnavalesca do Iate Clube de Natal

Grandes Carnavais
Na sua 5ª edição, o Movimento Cultural 
Grandes Carnavais promete movimentar 
a sexta-feira de carnaval. A concentração, 
acontecerá às 17h, no Bar do Braz, na Av. 
Campos Sales em Petrópolis. Ao som de Diogo 
das Virgens e Frevo do Xico, segue em direção 
à AABB, no Tirol.  O espaço contará com uma 
bigfesta relembrando os bailes de clubes dos 
anos 70 e 80 com foliões dos blocos alegóricos 
e os shows da Banda Detroit, Rildo Lima e DJ 
Luis Couto.

TESTE GRATUITO
A Netflix não oferece mais no Brasil 
o teste gratuito por 30 dias aos 
novos usuários. O fim do período 
de degustação foi confirmado em 
reportagem do UOL pela empresa, 
que justificou a decisão dizendo estar 
em busca de novas formas para atrair 
os assinantes. Agora, a vantagem 
oferecida aos novos assinantes é um 
upgrade temporário no plano.

Diuda Alves Dias em click com as sobrinhas Cármen 
Lúcia e Maristela Rocha, durante sessão parabéns

Exame diagnóstico
Dispor do exame PSA, na rede pública de 
saúde do RN, é o objetivo do Projeto de Lei 
nº 009/2020 apresentado pelo deputado 
Vivaldo Costa, na Assembleia Legislativa.  De 
acordo com o texto, a norma impõe a todos 
os hospitais da rede pública do Estado a 
obrigatoriedade de realizar, gratuitamente, o 
teste do Antígeno Prostático Específico, com 
indicação do exame diagnóstico, para todo 
homem com 40 anos ou mais.

Grêmio Estudantil
A professora Débora Seabra, primeira 
educadora com síndrome de Down do 
Brasil, foi homenageada dando seu nome 
ao Grêmio Estudantil do Colégio Porto. 
Escritora, palestrante, ganhadora do prêmio 
Darcy Ribeiro de Educação, a potiguar 
é reconhecida no país como exemplo 
de inclusão e superação. Na cerimônia 
de fundação do Grêmio, ela falou sobre 
inclusão.

Atacado e varejo
O Carrefour Brasil comprou 30 lojas da rede 
Makro, em 16 estados e no Distrito Federal. 
De acordo com o comunicado, elas serão 
integradas à rede Atacadão, de atacarejo, 
espaços que vendem por atacado e varejo. O 
plano é converter as bandeiras das 30 lojas 
em até 12 meses. O Makro afirmou em nota 
que continua com sua operação no Brasil. A 
empresa também ressaltou que vai investir 
em um novo centro de distribuição de 
perecíveis. 

Google Station 
O Google decidiu colocar um fim no Google 
Station, projeto que permitia a qualquer 
pessoa acessar uma rede wi-fi gratuita em 
diversos locais públicos do mundo, inclusive 
no Brasil. A informação foi divulgada pelo 
TechCrunch. Segundo o site, o serviço deve 
ser descontinuado gradativamente este ano. 
Além do Brasil, países como Indonésia, 
México, Tailândia, Nigéria, África do Sul e 
Filipinas contaram com redes do Station.

A CAPITAL DA NIGÉRIA, foi 
cenário na primeira quinzena deste mês 
de uma etapa da Copa do Mundo de 
Halterofilismo, reunindo 187 atletas de 
17 países. Representando o Brasil, o atleta 
potiguar Júnior França ganhou “Medalha de 
Ouro” em um dos últimos campeonatos que 
antecedem as Paralimpíadas em Tóquio.


