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Destino turístico
De acordo com pesquisa da Decolar, a 
região nordeste do país e Orlando, nos EUA, 
despontam como os mais desejados para 
as férias de janeiro. Segundo a empresa, já 
é possível observar um aumento no fluxo 
de viagens, interrompido em 2020 devido à 
pandemia do Coronavírus. No Brasil, entre os 
dez destinos mais buscados, 7 são no Nordeste. 
Fortaleza lidera o ranking seguida por Maceió 
na 2ª posição, Recife na 3ª, Natal na 5ª, Salvador 
na 6ª, Porto Seguro na 7ª e João Pessoa na 
10ª. Rio de Janeiro na 4ª, São Paulo na 8ª e 
Florianópolis na 9ª completam a lista.

APLICATIVOS PAGOS
A Apple anunciou ontem que os 
preços de aplicativos pagos na App 
Store e as compras realizadas dentro 
dos apps sofrerão reajuste no Brasil. 
Segundo a empresa, as justificativas 
são mudanças na cobrança de 
impostos ou taxas de câmbio. Ainda 
não se sabe quando a alteração 
começará a ser sentida pelos usuários. 
Portal Uol.

Caminhos da Justiça
O Programa Caminhos da Justiça, fundado 
pela magistrada Lena Rocha, ação pioneira 
no País, deu valorosa contribuição à capital 
potiguar no período crítico da pandemia 
do Coronavírus. Com os membros usando 
máscaras de proteção facial e luvas, 
visitaram a Zona Norte, os bairros da Cidade 
da Esperança e Cidade Alta. Locais onde 
fizeram entregas de kits de prevenção contra 
a Covid-19, como álcool gel e máscaras, a 
pessoas sem condição financeira.

*** As ações também beneficiaram o 
corpo clínico do Hospital Walfredo 
Gurgel, com máscaras protetivas feitas 
pelas reeducandas. Vale ressaltar o apoio 
do presidente do TJRN, desembargador 
João Rebouças, que permitiu aumentar o 
auditório do Fórum Varella Barca, onde 
acontecem as reuniões do Programa. 
Parabéns para a juíza Lena Rocha, 
realizando um relevante trabalho na área 
social do Poder Judiciário potiguar.

Mentoria de Negócios
A 3ª edição da Conferência Anual de 
Mentoria de Negócios, acontecerá de 9 a 19 
de novembro. Realizada pela Associação 
Brasileira dos Mentores de Negócios, o 
evento terá como tema ‘Inovação para um 
Mundo Melhor’, e abre a “Semana Global de 
Empreendedorismo”. O encontro tem como 
proposta debater o futuro dos negócios, em 
esfera nacional e mundial, contribuindo 
para o desenvolvimento do segmento.

*** Devido às restrições causadas pela 
pandemia, este ano o evento será gratuito, 
online e transmitido pelo YouTube. Com 
realização anualmente e alcance nacional, 
traz assuntos relevantes para mentores 
e associados da ABMEN, associação 
sem fins lucrativos que busca promover 
o desenvolvimento, amadurecimento e 
profissionalização da atividade de mentoria 
de negócios no Brasil. Inscrição no link 
camne2020.com.br

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o vereador e candidato 
à reeleição Raniere Barbosa, o advogado 
Genason Fonseca, o executivo João Bastos, 
o jornalista Dinarte Assunção e a presidente 
do Women’s Club Of Natal, Ana Marta 
Procópio. Ainda em tempo de parabenizar 
o querido Kadu Severino e Daniela Chaves.

A RIACHUELO criou uma coleção 
especial com o objetivo de chamar a atenção 
para o “Outubro Rosa”. A marca apoia pela 
segunda vez o Grupo Reviver e amplia o 
apoio à instituição GAMA, ambas cuidam de 
mulheres em tratamento do câncer de mama.

Ana Marta Procópio celebrando aniversário hoje, 
em click com a querida amiga Violeta Araújo

A magistrada Lena Rocha, fundadora e coordenadora 
do Programa Caminhos da Justiça do TJRN

Karla Veruska faz coro de vivas para o marido e 
vereador Raniere Barbosa, aniversariando hoje

O presidente do Tribunal de Justiça do RN, 
desembargador João Rebouças, ilustrando a coluna
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