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PIB em alta
O Produto Interno Bruto registrou alta de 
0,4% na passagem do segundo para o terceiro 
trimestre. Na comparação com o trimestre 
anterior, é a 5ª alta consecutiva do indicador 
— o PIB totalizou R$ 2,54 trilhões em valores 
correntes no período. Com esse resultado, o 
PIB chega ao maior patamar da série histórica, 
iniciada em 1996, segundo dados divulgados 
ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Além de atingir o maior nível 
da série, ficou 4,5% acima do patamar pré-
pandemia, registrado no 4º trimestre de 2019.  
Publicou o Uol

REDUÇÃO NA TAXA
A Agência Nacional de Aviação Civil 
reduziu o valor da taxa de embarque 
nos aeroportos do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Norte e do Distrito Federal. A medida 
foi publicada em uma portaria do 
Diário Oficial da União e começará a 
valer a partir de 1º de janeiro de 2023. 
A redução varia entre 18% e 25%, 
dependendo do aeroporto. 

Arena Experience
No clima de vitória, a Arena Experience 
Natal montou um time que joga por vários 
ritmos para o terceiro jogo do Brasil, que 
pode garantir o primeiro lugar da seleção 
brasileira em seu grupo na Copa do Mundo 
no Qatar. Para hoje, a equipe está formada 
com Eric Land, Timbalada, Dubdogz e Núzio, 
que vão agitar com muito forró, axé e música 
eletrônica na Arena das Dunas. Ingressos no 
site www.acessoticket.com

D’Praia-Ponta Negra
Ainda falando nos jogos da seleção brasileira, 
o novo empreendimento na Praia de Ponta 
Negra, o D’Praia, promove hoje a partir 
das 14h, evento de transmissão do jogo do 
Brasil com várias atrações musicais e open 
bar de Vodka Experience e Drinks nas duas 
primeiras horas do agito. A animação musical 
será de Pedro Bernardino, banda Beleza Pura 
e Som e Balanço. Acessos à venda no site e 
aplicativo Outgo.

Assistência Psicopedagógica
A Comissão de Finanças, Orçamento, 
Controle e Fiscalização, da Câmara Municipal 
de Natal, aprovou 17 projetos de lei. Entre 
as matérias aprovadas, está a proposta que 
autoriza a implantação do Programa de 
Assistência Psicopedagógica Fono-Neuro na 
rede de ensino do município. O Projeto de 
autoria do vereador Robério Paulino prevê 
que haja contratação de psicopedagogos, 
como ocorre nas escolas privadas e institutos 
federais.

Paixão no Qatar
Piso de mármore, ar-condicionado, recepção 
para retirar senhas e sofás com belíssimas 
estampas árabes para sentar e esperar. Poderia 
ser mais um hospital de luxo convencional. 
Mas toda essa estrutura espera por pássaros 
que precisam de atendimento médico. Ou 
melhor: esperam por falcões, o animal de 
estimação mais comum do Qatar.

*** Raio-x, coleta de sangue, laparoscopia e 
até sequenciamento genético. O Souq Waqif 
Falcon Hospital, localizado no centro antigo 
de Doha, capital do Qatar, é uma clínica com 
todo tipo de tratamento para esta que já foi 
considerada a ave nacional do país. A paixão 
pela ave é antiga, vem dos povos beduínos 
que viviam no deserto e treinavam os falcões 
para caça. Portal Uol

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o publicitário Pedro Vilela e 
a professora, escritora e mestre em autismo 
Mylene Oliveira. Vivas antecipados para o 
engenheiro João Augusto da Cunha Melo, 
Lilian Cabral e Ana Tereza Mota. Ainda 
é tempo de parabenizar a arquiteta Carla 
Cantídio e a querida Crystianne Grande, por 
suas mudanças de idade.

Vivas para Ana Tereza Mota aniversariando amanhã

A colunista faz coro de vivas para a querida Lilian Cabral com aniversário amanhã

Jornalista Amaury Júnior posa com Denise Lins em noite de autógrafos na Nobel

Vereador Felipe Alves e os magistrados Undário e Jarbas, na feijoada de Loureiro
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