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Divas
A turnê “Ana canta Cássia - Estranho Seria 
Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” faz sua 
primeira apresentação no Nordeste no dia 
27 de outubro, às 21h, no Teatro Riachuelo 
em Natal. No palco, a cantora Ana Carolina 
garante um show inteiramente dedicado ao 
repertório de incontáveis sucessos da, até hoje, 
inigualável Cássia Eller.

CONEXÃO
Apenas 32,6% dos domicílios 
potiguares utilizaram computador 
ou tablet para acesso à internet 
em 2021. Este é um dos 
indicadores trazidos pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua: Acesso à 
Internet e à televisão e posse de 
telefone móvel celular para uso 
pessoal (IBGE).

O olho da cara 
Não é estória de pescador! As empresas aéreas 
querem tirar todo o prejuízo que tiveram 
durante a pandemia, isto é, querem que nós, 
clientes, assumamos os prejuízos. Na cotação 
feita pela coluna, voando TAP, continua sendo 
mais conveniente para viajar ao exterior. 

*** E para tentar compensar a queda de 
arrecadação por falta de passageiros, as 
companhias aéreas a cada dia lançam novos 
destinos e cancelam trechos tradicionais. 

Avanço
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE contabiliza que o Censo 2022 foi 
finalizado em mais de 30% do território 
potiguar. Porta a porta, os recenseadores 
avançam por cada recanto do Brasil para 
ajudar a montar o mosaico da sociedade 
brasileira. Um desses lugares é o bairro de 
Natal com a menor população, segundo o 
Censo 2010: Salinas.

Adoção
A Câmara Municipal de Natal aprovou, 
em primeira discussão, o projeto de lei nº 
297/2020 que institui no calendário municipal 
a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, 
de autoria do vereador Raniere Barbosa. A 
iniciativa do experiente parlamentar vem 
recebendo elogios de instituições que abrigam 
menores abandonados, uma vez que a ideia é 
estimular a adoção de crianças mais velhas e 
de adolescentes. 

Mulheres
O Boticário está lançando a nova fragrância do 
Liz: O Liz Sublime. Fazendo parte da família 
olfativa Amadeirado Frutal, e sob o mote “O 
brilho que carrego comigo”, a marca conta 
histórias de mulheres da sua comunidade 
que de alguma maneira inspiraram outras a 
brilharem também. A estratégia da marca é 
fortalecer a influência feminina no Nordeste.

Corrida eleitoral
Respeitada instituição, a FIERN divulga uma 
pesquisa eleitoral na manhã desta segunda-
feira (26), realizada pelo Instituto Conectar, 
com os números de intenção de voto no Rio 
Grande do Norte, estimulada e espontânea, para 
governador, senador e presidente da República. 
A divulgação será no Portal da FIERN, no 
endereço www.fiern.org.br. 

Toga
Os talentos potiguares no Judiciário ganham, 
mais uma vez, destaque nacional. O Presidente 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre 
Júnior, e o Juiz Federal Marco Bruno Miranda 
Clementino, que atua como magistrado auxiliar 
da Presidência, estão na final do Prêmio 
Inovação Judiciário Exponencial.

Charme de Germana Targino no registro da coluna

Em Macau, Odete Lopes, vereadora Nina Souza e a primeira-dama Terezinha Menezes

Dinaiza Dantas, Ângela Monteiro e Márcia Marinho em tarde de celebração

Ana Maria Bezerril e o jornalista Lamonier Araújo, no prestigiado Feijão Society
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