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EM PETRÓPOLIS

A capital potiguar vai ganhar o
“Restaurante Mipibu”, no elegante
e tradicional bairro de Petrópolis,
localizado no encontro de uma das
esquinas na rua Mipibu com a avenida
Rodrigues Alves. Sob o comando dos
empresários Thiago Salem e Marcel
Gomes, o espaço está programado para
iniciar suas atividades ainda este mês. A
coluna deseja sucesso!!!

Consumo das Famílias

A Intenção de Consumo das Famílias subiu 1,2%
em julho, na comparação com junho, e chegou a
80,7 pontos na escala da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O
resultado está acima dos que foram medidos
no mesmo mês em 2020 e 2021, durante a
pandemia da Covid-19. O índice subiu pelo 7º
mês consecutivo, com um avanço de 15% no
período. A principal influência para a subida foi o
indicador “Renda Atual”, que avançou 2,4%.

Legislativo municipal

Com o fim do recesso legislativo, as sessões
ordinárias na Câmara Municipal de Natal foram
retomadas em novo horário, passaram a acontecer
das 9h às 13h, nas terças, quartas e quintas-feiras.
A mudança está prevista no Ato n° 12/2022,
publicado pela Mesa Diretora da Casa no Diário
Oficial do Município. As reuniões das comissões
permanentes também estão em novo horário: nas
segundas-feiras às 8h30, às 10h e às 14h. Para as
solenidades, o horário permanece inalterado.

Os magistrados Lena Rocha e Jorge Meira no registro da coluna em noite de vivas

Cowork Arena da Dunas

Acompanhando o crescimento do mercado
de coworking no Brasil, que aumenta
exponencialmente a cada ano, e sabendo
da importância desse mercado para os
profissionais liberais, empresas, pequenos e
microempreendedores, a Arena das Dunas lança
um espaço colaborativo de trabalho com estrutura,
ambiente e localização diferenciados: o “Cowork
Arena”. Com sua estrutura multiuso, o espaço está
recebendo eventos de diversos portes por ano.

Prêmio Inspirar 2022

Elegância de Denise Gaspar ilustrando a coluna

Na Arábia Saudita

Um plano audacioso, como muitos na Arábia
Saudita, foi anunciado na última semana.
Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da
Arábia Saudita, lançou o projeto de um prédio
de 170 quilômetros de extensão para abrigar
9 milhões de moradores. De acordo com o
príncipe da Arábia Saudita, a realização do
projeto do prédio “abordará os desafios que a
humanidade enfrenta hoje na vida urbana e
lançará luz sobre formas alternativas de viver.”
Ainda não há previsão de início das obras e o
projeto será exibido para o público na primeira
quinzena deste mês em Jeddah, uma das
maiores cidades da Arábia Saudita. Publicou o
portal Metrópoles

As inscrições para o “Prêmio Inspirar
2022” seguem até sexta-feira. A iniciativa
busca promover a valorização de lideranças
femininas que geram impacto positivo em
suas comunidades. Neste ano, serão admitidas
candidaturas de todas as mulheres que gerenciam,
há pelo menos um ano, ações de arte e cultura nos
estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do
Norte, além do Distrito Federal e cidades do Rio
de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A colunista posa com os executivos Homero Moutinho e Wescley Magalhães, durante
recente visita ao escritório da Incorporadora Moura Dubeux na capital potiguar

*** Com o objetivo de conhecer e celebrar
histórias de transformação social em territórios
vulneráveis, a edição 2022 do Prêmio Inspirar
vai reconhecer 16 mulheres à frente de
iniciativas em três categorias: Pessoa Física/
Microempreendedora Individual - MEI, Coletivos
ou Grupos não formalizados e Produtoras
Culturais ou Organizações da Sociedade Civil.
Informação portal Terra

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para a jornalista Juliana Garcia, o
empresário Manoel Etelvino de Medeiros,
Yone de Medeiros Salem, Sueleide Bezerra e a
advogada Laisa Dantas, que brindará a data na
capital paulista, onde reside. Ainda é tempo de
parabenizar o empresário Airton Torres pela
mudança de idade.

Germana Targino, Odilea Costa e Francisca Gosson em evento no “RM Gastronomia”

