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Internet móvel 5G
O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, 
afirmou ontem que a internet móvel 5G deve 
chegar a pelo menos 25 das 27 capitais até o 
fim deste mês. Cinco capitais já começaram 
a implementar a cobertura: Brasília, Belo 
Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Na 
próxima semana terão mais três: Curitiba, 
Salvador e Goiânia. Na sequência será a vez do 
Rio de Janeiro. Pelo cronograma da Agência 
Nacional de Telecomunicações, a faixa por 
onde vai trafegar o 5G será liberada em todas 
as capitais até o fim do mês, sendo que as 
operadoras terão a obrigação de ativar o sinal 
em todas até o fim de setembro. Portal Terra

ARTE E CULTURA
O presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, e a diretora regional do Sesc 
RN, Sâmela Gomes, convidando para 
a “Mostra Sesc de Arte e Cultura”. 
Com realização no Salão de Eventos 
do Sesc Rio Branco - na Cidade Alta, 
o encontro terá início às 18h e contará 
com a participação especial do cantor 
e compositor Waldonys, referência na 
música nordestina. 

Feijão Society
Esta colunista agilizando os preparativos para 
nossa tradicional feijoada. Com realização no 
próximo dia 27, o evento acontecerá no hotel 
Holiday Inn Natal, tendo início às 12h30. O 
“Feijão Society” contará com buffet completo 
de feijoada, sobremesa, cerveja, caipifrutas, 
caipirinha, refrigerantes e água, além da sessão 
sorteio de brindes. Os acessos estarão à venda 
na Tabacaria do Tota, na Av. Afonso Pena, 
Petrópolis, a partir desta segunda-feira.

Brasil Mostra Brasil
O empresário Wilson Martinez reuniu ontem a 
imprensa natalense e parceiros, para apresentar a 
programação da 27ª edição da “Multifeira Brasil 
Mostra Brasil”. Celebrando 27 anos de atividades, 
o mais importante evento multissetorial do Norte 
e Nordeste, a “27ª Brasil Mostra Brasil” este ano 
acontecerá no período de 01 a 09 de outubro, 
no Centro de Convenções de Natal e tem a 
expectativa de atrair cerca de 80 mil visitantes.

Samba Brasil
Maior projeto de samba e pagode do país, está 
percorrendo seis estados com “Samba Brasil” que 
desembarca em Natal no dia 12 de novembro, na 
Arena das Dunas. Tendo expressivas atrações, 
o evento percorrerá cidades de três regiões do 
Brasil com artistas como:  Thiaguinho, Sorriso 
Maroto, Menos é Mais, Dilsinho, Molejo e 
Chrigor para mais de 10 horas de muito samba 
e pagode. Mais informações @maisclap_ e @
sambabrasil_natal no Instagram.

Seja Semente da Paz
A campanha “Seja Semente da Paz nas Eleições” 
será lançada hoje em Brasília com objetivo de 
reunir empresas, imprensa e partidos, em prol 
de promover a paz durante o período eleitoral. 
Segundo os organizadores, a campanha almeja 
“sensibilizar e envolver indivíduos, famílias 
e coletivos, seja nos ambientes comunitários, 
políticos, de trabalho, lazer, espaços presenciais 
ou nas redes sociais”. A ação visa prevenir e 
diminuir as ocorrências de violência na política.

*** Ainda de acordo com seus organizadores, 
a iniciativa quer mobilizar a sociedade — 
candidatas e candidatos, eleitorado, lideranças 
no parlamento, Executivo, Judiciário, partidos, 
empresas, instituições, coletivos e mídia — 
para praticar uma comunicação positiva e não 
violenta, desenvolver hábitos de autocuidado e 
exercício da ética, da tolerância e do respeito às 
diferenças nas eleições 2022”. Publicou o portal 
Metrópoles

ANIVERSÁRIOS Os parabéns antecipados 
da coluna vão para os desembargadores Aécio 
Marinho e Armando Ferreira, as queridas Fátima 
Cabral, Helena Duarte e o jornalista Paulo 
Martin, que brindam idade nova amanhã. No 
domingo, os vivas vão para a jornalista Milena 
Martins e para o presidente da Febracos, Ovadia 
Saadia - colunista social de São Paulo.

Os parabéns antecipados da coluna para a jornalista 
Milena Martins, brindando aniversário no domingo
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A colunista posa com o empresário e anfitrião Wilson Martinez e o jornalista Sérgio 
Henrique, durante almoço de lançamento da “Brasil Mostra Brasil”, edição 2022

Rodrigo Loureiro, Roberta Trindade e Diogo Damásio no almoço da BMB - 2022

Duas queridas da coluna, Denise Gaspar e Márcia Varella, em tarde de celebração
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