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O Telegram
Anunciou que possui mais de 700 milhões 
de usuários ativos mensalmente e, segundo 
a empresa, o aplicativo está entre os 5 mais 
baixados do mundo em 2022. No mesmo 
dia, foi lançado o “Telegram Premium” que 
consistirá em uma assinatura com recursos 
adicionais exclusivos. No Brasil, o valor do 
serviço varia conforme o sistema operacional 
que o usuário utiliza. Segundo a empresa, se 
2,5% a 3% dos usuários assinarem, o aplicativo 
conseguirá cobrir seus gastos. A versão gratuita 
do Telegram continua disponível para todos os 
usuários. Publicou o portal Poder 360

LUCAS NETO
Devido às chuvas registradas em Natal, 
o show de “Lucas Neto e a Escola de 
Aventureiros” acontecerá em nova 
data e também em novo local. Com 
realização no dia 13 de agosto, a 
apresentação do musical acontecerá 
no Teatro Riachuelo, com início 
programado para às 15h. Os ingressos 
estão à venda na loja Bibi no Midway 
Mall ou pelo site uhuu.com

Brasileiros em Portugal
O início do ano registrou número recorde de 
brasileiros morando em Portugal. Os dados 
divulgados nos primeiros meses de 2022 pelo 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, integrado 
à Embaixada Portuguesa, indicaram a marca de 
221 mil brasileiros residindo no país europeu 
legalmente. Segundo apontamento, este número 
nunca foi tão alto e acentua um crescimento 
contínuo notado desde 2016.

*** O SEF, órgão do governo português, é o 
responsável pela regularização e controle de 
imigrantes no país e mostrou o perfil dessas 
pessoas que escolheram Portugal como local 
de permanência. Conforme apuração da CNN, 
divulgada também no Guia Viajar Melhor, esses 
dados ainda apontam que nos últimos 6 anos o 
número de brasileiros mais do que dobrou. O 
levantamento mostrou também que a maioria 
dos brasileiros que residem em Portugal têm 
idades que variam entre 20 e 49 anos. Mais no 
liegebarbalho.com

Acesso à internet
A proporção de domicílios brasileiros com 
acesso à internet cresceu de 2019 a 2021, 
segundo a pesquisa sobre o uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação nos Domicílios 
brasileiros 2021, divulgada esta semana 
pelo Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
- Cetic.br. Na média, o percentual de residências 
aptas a acessar a rede mundial de computadores 
subiu de 71% para 82% no período de dois anos.

*** A variação positiva foi mais significativa 
entre os domicílios de áreas rurais, segmento 
que evoluiu de 51%, em 2019, para 71%, em 
2021. Entre as residências de áreas urbanas, 
a proporção foi de 75% para 83% no mesmo 
período. Apesar disso, o país ainda contabiliza 
35,5 milhões de pessoas sem acesso à internet e o 
número de domicílios das classes B, C e D/E com 
computadores caiu no mesmo período. Poder 360. 

Expocachaça
O Rio Grande do Norte foi destaque no “11º 
Concurso Anual Nacional de Cachaças”, 
organizado pela Expocachaça, a maior, mais 
importante e conceituada vitrine mundial da 
cadeia produtiva e de valor da bebida destilada, 
símbolo do Brasil. A Cachaça Mipibu Canela 
Amarela, produzida no Engenho Olho D’água, 
em São José de Mipibu, pela Agro Industrial 
Berckmans, conquistou a “Medalha de Ouro”, na 
categoria madeiras brasileiras.

A ESCOLA primária que foi palco de um 
massacre com 21 mortos em Uvalde, no Estado 
americano do Texas, será demolida. O anúncio 
foi feito na última terça-feira pelo prefeito Don 
McLaughlin, durante uma reunião com cidadãos 
que pediam respostas das autoridades após o 
tiroteio na Robb Elementary School. Publicou o 
portal Terra.

A magistrada Lena Rocha, ilustrando a coluna
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Os dermatologistas Ricardo Romiti, Leonardo e Arnóbio Pacheco, durante Simpósio

Advogada Ângela Monteiro e seu amado Edivaldo Santos curtindo a noite de Sampa

O jornalista Ciro Pedrosa faz coro de vivas para Gracita Lopes aniversariando hoje
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