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BEATLES COVER

A banda “Beatles Abbey Road”,
considerada uma das melhores bandas
cover dos garotos de Liverpool, se
apresenta hoje às 21h, no Teatro
Riachuelo. O espetáculo “Beatles Abbey
Road” passeia por toda a trajetória dos
Beatles, desde os primeiros sucessos
até as últimas canções gravadas pelo
quarteto. Os ingressos estão à venda na
bilheteria do teatro ou Uhuu.com

Carnatal 2022

As novidades da 31ª edição do Carnatal foram
apresentadas pelos diretores das empresas
responsáveis pela realização da micareta,
que este ano começará no trio, terminará no
gramado e contará com 12 horas de duração
a cada dia do evento, no Largo da Arena das
Dunas. Novos blocos darão o tom ao corredor
da folia, que também irá contar com um mega
camarote que vai funcionar com todos os
serviços, a partir das 18h no início dos trios.
*** Bell Marques, Nattan, Felipe Amorim,
Claudia Leitte, Anitta, Leo Santana, Ivete,
Ricardo Chaves, Pedro Sampaio, Raí Saia
Rodada, Jopin, Xand Avião, Durval Lelys,
Rafa e Pipo, Gusttavo Lima, Banda Eva, Vitor
Fernandes, Otiago e Ralk, são algumas das
atrações do evento. A 31ª edição do Carnatal
acontecerá de 9 a 11 de dezembro. Os ingressos
já estão à venda e podem ser adquiridos pelo
site www.acessoticket.com/carnatal.

Nadja Simonetti, Márcia Marinho e Tásia Simonetti, nos vivas dos 108 anos da ED

Disponibilização do PIX

A Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel propôs na última terça-feira tornar
obrigatória a disponibilização do PIX como
opção de pagamento da conta de luz, sempre
que solicitado pelos consumidores. As demais
formas de pagamento, como débito em conta
e por código de barras, continuarão válidas. A
proposta ficará aberta para contribuições da
sociedade até o dia 31 de outubro.
*** Após o fim da consulta pública, o processo
retornará para votação pela diretoria da Aneel.
Se aprovada, as distribuidoras de energia terão
90 dias para implementar a medida. Segundo
a Aneel, não existe hoje uma uniformidade na
adesão do PIX como meio de pagamento da
conta de luz, pois algumas distribuidoras já
aderiram à novidade, enquanto outras sequer
têm previsão de implementação. Publicou o
portal G1

Leandro, Isabel e Márcio Medeiros, em noite comemorativa no mar de Areia Preta

Lançamento da Ambev
Parabéns da coluna para o amigo e empresário Haroldo
Azevedo, que amanhece celebrando aniversário

Modelo brasileiro

Países como Colômbia e Canadá irão adotar
o modelo brasileiro do PIX, que começou
a ser desenvolvido pelo Banco Central no
governo do ex-presidente Michel Temer. Nos
Estados Unidos, o Federal Reserve - FED,
deve iniciar ainda este mês os testes para um
sistema próprio de pagamentos instantâneos, o
FedNow, uma espécie de versão americana do
Pix. O modelo americano promete revolucionar
a forma como se envia e recebe dinheiro na
maior economia do mundo. A previsão é de um
lançamento entre os meses de maio e julho de
2023. Publicou o portal Terra

Conhecida como a Cidade do Sol, a capital
potiguar será a primeira cidade do Nordeste
a conhecer a nova bebida da Ambev. Isla, é
um drink de gin, água com gás e um toque
natural de frutas para refrescar os dias quentes.
Seguindo a pegada tropical proporcionada
pela cidade litorânea, a bebida será lançada
hoje, durante evento exclusivo, ao entardecer
na praia de Ponta Negra, ocasião em que os
convidados poderão apreciar um belo pôr do
sol à beira-mar.

A ORDEM DOS Advogados Seccional do
Rio Grande do Norte, sediará no próximo dia
23 às 19h, o “Encontro Acadêmico de Direito
Criminal’’, que terá como tema “Crise Existencial
e Exercício Profissional”. O evento, que terá
como palestrante o advogado e professor
Josoniel Fonseca, tem o apoio da Associação
Brasileira dos Advogados Criminalistas.

Trio de colunistas sociais, Liege Barbalho, Carlos Magno Dantas e Karenine Fernandes

