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Desafio da Leitura
A leitura estimula o raciocínio lógico, 
aprimora a capacidade de interpretação, 
melhora o vocabulário, a criatividade e o 
senso crítico, e além de tudo isso, proporciona 
ao leitor um momento de lazer. É com essa 
proposta que o “Colégio Nossa Senhora das 
Neves”, em Natal, realiza o projeto ‘Desafio 
da Leitura’ para alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto 
ano. De acordo com a orientadora educacional 
Daliane Luiz, a iniciativa tem como objetivo 
proporcionar às crianças a descoberta da 
leitura de forma divertida.

WHITE 2023
Um dos projetos de música eletrônica 
célebres no Brasil, o “KVSH” é mais 
uma atração confirmada da “White 
2023”, festa mais esperada do verão 
potiguar. A noite também contará com 
a presença do cantor Xand Avião e mais 
o Dennis DJ.  O evento acontecerá no 
dia 13 de janeiro no espaço Di Trento. 
Os ingressos estão à venda no site ou 
app ingresse.com

Carnatal 2022
Evento que movimenta o Rio Grande do Norte, 
o Carnatal está em contagem regressiva para 
sua 31ª edição. Este ano serão três dias de folia, 
9, 10 e 11 de dezembro. Além de artistas já 
consagrados na micareta, como Bell Marques, 
Ivete Sangalo, Claudinha Leitte, Léo Santana e 
Ricardo Chaves, a edição 2022 traz novidades 
para o corredor da folia e camarotes, como o 
bloco de Anitta, de  Nattan e Felipe Amorim.

Números de voos
A malha aérea da alta temporada 2022/2023 
das empresas aéreas integrantes da Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas conta com 
163,3 mil voos de dezembro de 2022 a março 
de 2023 em todo o país, segundo levantamento 
da entidade com dados registrados na Agência 
Nacional de Aviação Civil. Na Região Nordeste, 
a malha aérea na alta temporada terá mais de 
29,1 mil voos de dezembro de 2022 a março de 
2023. TN

Telecomunicações
Um grupo de especialistas de cinco países 
latino-americanos se reunirá na Cidade 
do México, durante a edição “2022 da 
GSMA Mobile 360”, para discutir medidas e 
experiências bem-sucedidas que facilitem e 
promovam a implantação de infraestrutura 
de telecomunicações como eixo central de 
promoção do ecossistema digital.

*** O encontro também discutirá formas de 
superar obstáculos em benefício dos usuários 
e da nova economia digital. Ainda estarão em 
pauta, os desafios do setor de telecomunicações, 
que conectam milhões de cidadãos da América 
Latina, promovendo o acesso das pessoas a 
produtos e serviços, como educação, saúde e 
digitalização de empresas globais.

Empresário Witami Gomes e sua querida Gabi. Ele, aniversariando hoje. Vivas!!!

Tásia Martins e Cristine Gaspar, em click da coluna durante noite comemorativa

Os irmãos Elali: Sami, Ramiz, Makran e Esan, posam com a colunista e o Monsenhor Lucas Batista, durante jantar que reuniu a família Elali, após a 
celebração religiosa em homenagem ao centenário de nascimento do patriarca Giries Nicola Elali - in memoriam. Com o registro de Jorge Elali

A deputada Cristiane Dantas ilustrando a coluna
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