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Homenagem à PMRN
A Câmara Municipal de Natal realizou na 
última quarta-feira sessão solene alusiva aos 
188 anos da Polícia Militar do Rio Grande do 
Norte, numa proposição da vereadora Camila 
Araújo. Na ocasião, a parlamentar homenageou 
o comandante geral da Força, coronel Alarico, 
e vários oficiais e praças da instituição. 
Estiveram presentes na solenidade o secretário 
de Segurança do RN, coronel PM Araújo; o 
comandante geral do Corpo de Bombeiros, 
coronel Monteiro; o subcomandante da Guarda 
Municipal de Natal, Isaque Nicacio; entre outras 
autoridades civis e militares, e familiares dos 
homenageados.

FRANÇA E ESPANHA
Passam por uma onda de calor 
nos últimos dias. Cerca de quatro 
territórios estão sob vigilância e a 
expectativa é que os termômetros 
atinjam os 40ºC, após dias com 
temperaturas entre 30ºC e 35ºC. 
A cidade de Bordeaux instalou 
nebulizadores em locais apelidados 
de fornos, e Lyon ampliou o horário 
de funcionamento dos parques.  
Folha de S. Paulo.

Posse na Febrac
Com a presença de representantes das classes 
política e empresarial do Rio Grande do Norte 
e de outros Estados, o empresário potiguar 
Edmilson Pereira de Assis foi empossado 
presidente nacional da Febrac, durante 
solenidade realizada esta semana, em Brasília.  
Edmilson comandará por 4 anos, a entidade 
que representa no Brasil 45 mil empresas 
que empregam cerca de dois milhões de 
trabalhadores. Mais no liegebarbalho.com

Sodiê Doces
Com convite assinado para a imprensa pelo 
jornalista Ulysses Freire, a Sodiê Doces 
promoveu na terça-feira movimentado 
coquetel de inauguração da sua segunda 
unidade em Natal. A marca escolheu Ponta 
Negra para ampliar seus sabores e delícias na 
capital potiguar. A noite regada a borbulhas e 
com o som do DJ Dilvan, reuniu uma turma 
bacana que foi recebida pelas empresárias e 
proprietárias, Juliana Takemoto e Erica Pontes.

Visto português
O governo de Portugal anunciou a criação de 
um novo modelo de visto para estrangeiros 
que pretendem procurar trabalho no país. A 
permissão garante 120 dias de estadia, com 
possibilidade de prorrogação por mais 60, para 
que o profissional realize uma busca presencial 
por emprego em solo português. A medida 
ainda precisa ser aprovada no parlamento e não 
há data para a votação, mas não deve enfrentar 
resistência.

*** O Partido Socialista, que comanda o atual 
governo, tem a maioria absoluta dos deputados 
na bancada. O novo visto faz parte da estratégia 
do governo para ter “fluxos regulares, seguros 
e ordenados de migrações, assim como para 
combater a imigração ilegal e o tráfico de seres 
humanos, além de dar resposta às necessidades 
urgentes de recursos humanos e à necessária 
revitalização da nossa economia”, disse a 
ministra dos Assuntos Parlamentares. Portal Uol

Apoio à Ucrânia
O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, 
o presidente da França, Emmanuel Macron, e 
o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, 
que representam as três maiores economias da 
União Europeia, chegaram ontem à Ucrânia. 
Segundo Macron, o trio viajou ao país para 
transmitir “uma mensagem de unidade europeia 
aos ucranianos” em meio à guerra de agressão 
da Rússia contra o país do leste europeu. 
Informação portal Terra

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o advogado Antônio Sales Júnior, 
a simpática Suely Chalita, a jornalista Ana Paula 
Oliveira e a empresária gaúcha Maria Thereza 
Druck Bastide. Vivas antecipados para Fernanda 
Carolina Nunes, Núbia Dantas e os empresários 
Rui Gaspar, Alvamar Barbosa e Jair Paiva.

Coronel Alarico, comandante geral da Polícia Militar do 
RN, durante homenagem na Câmara Municipal de Natal
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O empresário Edmilson Pereira posa com o filho João Felipe Bezerra e o cunhado 
João Bianor, durante solenidade da sua posse na presidência da Febrac, em Brasília

Jornalistas Ulysses Freire, Liege Barbalho e Ranniery Souza, em noite Sodiê Doces

Valquíria Fagundes faz coro de vivas para Jair Paiva, aniversariando neste domingo
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