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Redação do Enem
O professor Gregory Webert, do Mundi 
Colégio e Curso, escola referência em 
educação na Zona Norte de Natal, conseguiu 
acertar o tema indicado na prova de redação 
do Exame Nacional do Ensino Médio - 
Enem 2022, realizada no último domingo. 
O educador trabalhou em sala de aula o eixo 
temático da redação, com a fundamentação da 
cultura para o desenvolvimento da sociedade 
mais justa, inclusive com o repertório 
fundamentado na Carta de Pero Vaz de 
Caminha. Informou à coluna, a Mosaique 
Assessoria de Comunicação.

EX-PRESIDENTE
Dos Estados Unidos, Donald Trump 
afirmou ontem que vai concorrer às 
primárias do partido Republicano para 
a presidência dos USA. O anúncio de 
Trump foi feito pouco após a eleição 
legislativa de meio de mandato no 
país, na qual uma série de candidatos 
republicanos sofreram uma rejeição 
inesperada em estados como o 
Arizona e Nevada. Do Uol

Hotel Majestic
WorldHotelsTM Collection destaca 
a entrada do Hotel Majestic Ponta 
Negra Beach de Natal ao seu portfólio 
WorldHotelsTM Elite Collection, no Brasil. 
Um portfólio cuidadosamente selecionado 
de propriedades elegantes, com um toque 
local e serviço de primeira classe, que os 
hotéis da Elite Collection oferecem para 
uma experiência marcante em alguns dos 
melhores locais do mundo.

*** Para celebrar a conquista e o sucesso da 
unidade hoteleira, que é destaque na capital 
potiguar, o empresário Abdon Gosson 
recebeu a imprensa e convidados ontem no 
final da tarde para apresentação da nova 
marca.  Na sequência o anfitrião reuniu seus 
convidados no elegante restaurante do hotel, 
o La Brasserie de La Merm com um jantar 
assinado pelo chef francês Érick Jacquin. A 
colunista esteve presente e trará os clicks.

Turismo Social
Projeto oferecido pelo Sesc RN, no mês de 
dezembro, traz dois roteiros para lugares 
turísticos do nosso Estado, com o objetivo 
de incentivar o comerciário a aproveitar 
momentos de lazer com preços acessíveis. 
Os pacotes incluem um passeio na praia de 
Barra de Cunhaú e uma excursão pelas serras 
de Portalegre e Martins. Uma iniciativa para 
trabalhadores do comércio ou dependentes, 
que ganhem até 3 salários mínimos.

*** Os viajantes que buscam sol e mar 
serão contemplados pelo passeio para 
Barra do Cunhaú, marcado para o dia 03 
de dezembro. Na programação, visitação ao 
Engenho Cunhaú, à Capela Nossa Senhora 
Das Candeias e à Estação Ferroviária Penha, 
um passeio de barco com aula ecológica 
e visita à cidade histórica de Villa Flor. 
Parabéns Marcelo Queiroz, por sua atuação 
à frente da presidência da Fecomércio RN!!!

Salão de Humor
Estão abertas as inscrições para o “14º Salão 
de Humor” e o “5º Salãozinho de Humor”, 
que podem ser feitas diretamente no site 
oficial do evento www.salaodehumor.
com. As inscrições seguem até 30 de 
novembro. O 14º Salão de Humor pede, 
Cartuns/ChargesHQ/TirinhasCaricaturas, 
já para o 5º Salãozinho de Humor, o tema é 
“Amizade” com premiação de R$ 15 mil para 
o vencedor!!!

É PRAZER reencontrar a querida Adalva 
Rodrigues. Carinhosa e sempre muito 
atenciosa com sua clientela. No feriado da 
Proclamação da República, fui com meu 
neto João Miguel almoçar no restaurante 
Paçoca de Pilão, na praia de Pirangi, que é 
comandado por ela, referência na culinária do 
nosso Estado e da região Nordeste do Brasil.

Parabéns para Marielena Melo, aniversariando hoje, 
em click com o marido José Maria da Cunha Melo

Nize Medeiros e a colunista pelas lentes de João Neto, celebrando Hilneth Correia

Danilo Araújo com sua Mariella e o herdeiro Henrique, curtindo a Disney nos USA

A colunista, o neto João Miguel e a querida Adalva Rodrigues no Paçoca de Pilão
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