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Selo Cidade Limpa
O Ministério Público do Rio Grande do 
Norte, a Procuradoria Geral do Estado e o 
Governo do Estado, por meio do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente, realizaram solenidade de entrega do 
“Selo Cidade Limpa”, que reconhece o trabalho 
dos municípios que dão a destinação correta 
aos resíduos sólidos no Estado. São Gonçalo 
do Amarante foi uma das 24 cidades que 
receberam o prêmio. A cerimônia de entrega 
da premiação aconteceu na última segunda-
feira na sede da Procuradoria Geral de Justiça 
do RN. O prefeito Eraldo Paiva esteve presente 
e recebeu a distinção.

NOVOS VOOS
Neste mês, os potiguares irão contar 
com 5 novas opções de voos ligando 
as cidades brasileiras: Porto Alegre, 
Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e 
Campinas. As novas rotas somam-se 
às já operadas pela empresa aérea 
GOL com destino à São Paulo - 
Guarulhos e Congonhas, Brasília, 
Rio de Janeiro-Galeão e Salvador, 
totalizando 10 destinos partindo do 
Rio Grande do Norte. 

Feira de Empregabilidade
Para apresentar a programação da primeira 
edição de 2022 da “Feira de Empregabilidade”, 
promovida pela rede de ensino técnico Grau 
Técnico, os gestores Matheus Uchoa e Jéssica 
Oliveira, reuniram ontem a imprensa durante 
almoço no restaurante Marechal no Tirol. 
O evento teve assessoria de comunicação da 
jornalista Simone Silva. A coluna esteve presente 
e traz clicks.

*** A Feira acontece hoje em Natal, na unidade 
Central, no bairro do Alecrim, das 9h às 17h. 
Destaque para a oferta de mais de 200 vagas de 
emprego e estágio para a Região Metropolitana. 
Com entrada gratuita, a Feira disponibiliza aos 
interessados vários serviços, como elaboração 
e atualização de currículos, demonstração de 
aulas práticas, processos seletivos de empresas 
parceiras, sorteios de minicursos, palestras 
profissionalizantes e orientações vocacionais. 

O Poder da Felicidade
Sucesso no YouTube com suas pregações de 
forma bem humorada, o pastor Cláudio Duarte 
estará em Natal no dia 09 de julho para realizar 
a palestra “O Poder da Felicidade”, às 18h, no 
Teatro Riachuelo. Cláudio Duarte conta com 
mais de 6 milhões de seguidores no Facebook, 
tem quase 7 milhões no Instagram e mais de 
64 milhões de visualizações no YouTube. Os 
ingressos estão à venda na bilheteria do teatro 
ou pelo site uhuu.com.

A Moura Dubeux
Efetuou quatro lançamentos no segundo 
trimestre deste ano, cujo Valor Geral de Vendas 
Bruto é de R$ 634 milhões e Líquido de R$ 561 
milhões. São sete empreendimentos em 2022, 
totalizando um VGV Bruto de R$ 1,06 bilhão e 
Líquido de R$ 915 milhões até o mês de maio. 
Os lançamentos são: Florata Tirol, em Natal; 
Beach Class Rio Vermelho, em Salvador; Platz, 
em Fortaleza; e Lanai, em Maceió; totalizando 
874 novos apartamentos.

Concurso público
O Ministério da Economia autorizou a 
realização de concursos públicos para 
preenchimento de 1 mil vagas de técnicos do 
seguro social para INSS e de 699 vagas para 
auditor-fiscal e analista-tributário para a Receita 
Federal. As autorizações foram publicadas no 
“Diário Oficial da União” desta segunda-feira. O 
prazo para a publicação dos editais de abertura 
é de 6 meses a partir da data de publicação das 
portarias.

PARA FORTALECER a assistência à 
saúde materno-infantil, o “Programa Cuida Mais 
Brasil” vai qualificar os atendimentos realizados 
pelas equipes de saúde com o apoio de pediatras 
e ginecologistas-obstetras na Atenção Primária à 
Saúde. Em 2022, serão disponibilizados R$ 169,6 
milhões aos municípios. Informação Portal 
DHoje

Parabéns para Ana Cláudia Souza aniversariando hoje

liegebarbalho@uol.com.br

Do Instagram: Themis e Jô Godeiro no melhor estilo junino na praia de Pirangi

Matheus Uchoa, Jéssica Oliveira e a jornalista Simone Silva, recebendo a imprensa

Simone Silva com a colunista e o querido Bebeto Torres no restaurante Marechal
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