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Capital verde
Grenoble, no sudeste da França, foi eleita 
neste ano a “Capital verde da Europa”. O 
título é atribuído desde 2006 pela Comissão 
Europeia a municípios com mais de 100 mil 
habitantes que se destacam promovendo 
ações ambiciosas em prol do meio ambiente. 
Localizada no pé dos Alpes, a cidade rodeada 
de montanhas verdejantes, também é palco de 
medidas de vanguarda na questão ambiental 
há décadas. No país, os moradores de 
Grenoble também são os que mais utilizam 
bicicleta para irem ao trabalho. Não por 
acaso, a cidade conta com 475 quilômetros de 
ciclovias, das quais 25 quilômetros estão em 
rodovias. Portal Uol

MEU SERIDÓ
O premiado espetáculo “Meu Seridó”, 
que traz no elenco a talentosa atriz 
Titina Medeiros e o jornalista e 
ator Marcílio Amorim, estará em 
cartaz pela primeira vez no palco do 
Teatro Riachuelo, nesta sexta-feira, 
às 21h. Numa realização da Jorge 
Elali Produções, os ingressos estão à 
venda na bilheteria do teatro. Vamos 
prestigiar o talento potiguar!!!

Fernando Chiriboga
Fotógrafo equatoriano radicado no Brasil e 
potiguar de coração, lança amanhã seu mais 
novo livro-álbum “Relíquias – Patrimônio 
arquitetônico do Sudeste do Brasil”. A obra 
fará parte da celebração do Bicentenário da 
Independência do Brasil, que será comemorado 
em 7 de setembro deste ano. A sessão de 
autógrafos acontece a partir das 18h15 e marcará 
os seis anos da Galeria Fernando Chiriboga, no 
Midway Mall.

Prêmio Portos + Brasil
A Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
teve seu trabalho e gestão reconhecidos pelo 
Ministério da Infraestrutura durante a terceira 
edição do “Prêmio Portos + Brasil”. A cerimônia 
que marcou o reconhecimento à excelência 
de todo o setor ocorreu na última semana no 
Clube Naval, em Brasília, onde a Companhia foi 
representada pelo presidente do seu Conselho de 
Administração, Leandro Augusto Bernardino.

Festival MPB 84
Com o objetivo de incentivar a cultura e o 
surgimento de novos talentos no cenário 
musical brasileiro, além de valorizar o trabalho 
dos artistas potiguares, o “Festival MPB 84” 
lançou o edital para a participação das bandas 
potiguares no evento. As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas até o dia 31 de julho. O 
Festival será realizado na Arena das Dunas no 
dia 19 de agosto com 12 finalistas, selecionados 
após as inscrições.

Câncer na Europa
Relatório divulgado ontem pela Agência 
Europeia para o Meio Ambiente mostra que 
10% dos casos de câncer identificados na Europa 
estão relacionados à contaminação de diversas 
formas. Entre elas, poluição do ar, fumo passivo, 
raios ultravioleta e exposição ao amianto e 
a produtos químicos. Os riscos, segundo a 
agência, “podem ser reduzidos ao diminuir a 
poluição e mudar comportamentos”.

*** De acordo com o órgão europeu, são 3 
milhões de novos casos de câncer e 1,3 milhão 
de mortes por causa da doença por ano na 
União Europeia. Conforme o relatório, a 
poluição do ar – tanto interior como exterior 
– está associada a 1% dos casos de câncer na 
Europa e a 2% das mortes pela doença no 
continente. Ao se considerar somente o câncer 
de pulmão, a percentagem de mortes é elevada 
para 9%. Informação do Poder 360

O JORNALISTA Elias Medeiros, 
coordenador do projeto “Chic é Ser Solidário”, 
informa à coluna que a partir desta semana irá 
participar todas as quartas-feiras do programa 
“Bora NE”, na telinha da Band RN. Elias 
abordará pautas com foco nas ações sociais. O 
“Bora NE”, agora está em novo horário, às 07h30 
e também traz notícias de outros Estados do 
Nordeste.

A magistrada Sandra Elali ilustrando a coluna

liegebarbalho@uol.com.br

Desembargadores Virgílio Macedo, João Rebouças e Amaury Moura em solenidade

Magda Patriota, Vilaine Gadelha e Teca Melo em comemoração no RM Gastronomia

Natércia Protásio faz coro de vivas para a filha, Juliana Protásio, pelo seu aniversário
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