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Certificação e competência
O Senac RN lançou ontem um novo processo 
seletivo do programa de “Certificação por 
Competência”, dispondo de 10 vagas gratuitas 
para Auxiliar de Cozinha. Baseado no “Sistema 
Dual de Ensino da Alemanha”, o programa 
realizado pelo Senac RN tem como foco avaliar 
trabalhadores que já contam com a experiência 
na área, mas que ainda não possuem uma 
certificação. As inscrições ficam abertas até 
o dia 5 de outubro, e os interessados devem 
se inscrever pelo site http://psg2.rn.senac.br/. 
Edital completo pode ser conferido pelo link 
https://www.rn.senac.br/uploads/downloads/
download_510.pdf

DORGIVAL DANTAS
O cantor, compositor, sanfoneiro e 
tecladista Dorgival Dantas está de volta 
à Natal, desta vez com apresentação 
no palco do Teatro Riachuelo, no 
dia 22 de outubro. Talentoso e de 
uma simpatia ímpar, o “Poeta” como 
é conhecido pelos seus fãs, será a 
próxima atração do projeto “Toca 
Brasil”. Ingressos à venda na bilheteria 
do teatro ou pelo site uhuu.com

Arezzo 50 anos
Este ano, o setembro representa um grande 
marco para a Arezzo, completando 50 anos de 
história. Em comemoração, a marca de calçados 
programou uma série de ações e lançamentos 
especiais para este mês. As comemorações 
tiveram início no Rio de Janeiro, com uma 
festa especial para convidados no Copacabana 
Palace. Entre as presenças, destaque para Glória 
Pires, Marina Ruy Barbosa, Deborah Secco, 
Carol Dieckmann entre outros famosos.

Queda na inflação
Após dois meses consecutivos de queda, a 
inflação do Brasil é agora inferior a de alguns 
países desenvolvidos, incluindo os membros 
da zona do euro e o Reino Unido. Além disso, 
se aproximou do índice dos Estados Unidos. 
O movimento ocorre em meio à deflação no 
Brasil, enquanto a Europa continua enfrentando 
os preços em alta e os Estados Unidos começam 
a ver sinais de queda de inflação, mas ainda 
lenta, indicando que o pico de preços já foi 
superado.

*** Segundo a CNN Brasil Business, 
especialistas afirmam que essa diferença no 
comportamento da inflação nesses países se 
deve a uma série de fatores. Considerando o 
Brasil, citam a condução do ciclo de alta de 
juros pelo Banco Central, queda no preço 
do petróleo e cortes de impostos. O quadro 
brasileiro seria inclusive mais positivo que o 
de outros vizinhos latino americanos, como 
a Argentina, o Chile e o México, que também 
vêem suas inflações subirem.

Economia de energia
Paris apagará as luzes da Torre Eiffel uma hora 
antes do normal, diminuirá a temperatura 
da água nas piscinas municipais e atrasará 
o aquecimento de prédios públicos para 
economizar energia neste inverno, disse a 
prefeita da cidade. As medidas visam atender 
à meta do presidente Emmanuel Macron de 
que a indústria, as famílias e as autoridades 
municipais reduzam seu consumo de energia 
em 10% em resposta ao corte no fornecimento 
de gás da Rússia e à disparada dos preços da 
energia.

*** Em toda a Europa, os países estão 
procurando maneiras de reduzir o consumo 
de energia e abastecer seus estoques de gás, 
preparando-se para um possível corte total. A 
França não está tão exposta ao gás russo quanto 
alguns vizinhos, mas um número recorde de 
interrupções de reatores nucleares forçou o país 
a importar energia quando normalmente seria 
um exportador. IstoÉ Dinheiro

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o médico cardiologista Marcos 
Guimarães e o jornalista Ranniery Souza. Ainda 
é tempo de cumprimentar Nixon Madruga, a 
querida Zeneida Barbalho, Tânia Negócio e o 
advogado José Pegado pelas mudanças de idade.

Beleza de Paula Gaspar ilustrando a coluna

Sorrisos de Andréa Moura e Anna Leila Santos, em noite de celebração no Zanzi

A colunista com a empresária Patrícia Porto, que representa a marca Arezzo no RN

Ana Cláudia Fonseca e Idaisa Cavalcanti na sessão de vivas para Renata Bezerra
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