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Censo demográfico
Uma prévia do censo demográfico de 
2022, divulgada pelo IBGE, mostra que o 
Rio Grande do Norte tem uma população 
65% menor do que a estimada em 2021. 
Esperavam-se 3.560.903 habitantes em 2021, 
mas, em 28 de dezembro, o Instituto apontou 
que o Estado potiguar fechará o levantamento 
com 3.303.953 residentes. Os dados mostram 
um crescimento real de 135.926 pessoas 
desde 2010, mas esse número deveria ser ao 
menos três vezes maior. Na prévia, o Brasil 
cresceu 24% a menos que o previsto em 2021, 
chegando a 207,8 milhões de habitantes, ante 
os 213,3 milhões estimados. Agecom/UFRN

SEIS E MEIA
O Projeto Seis e Meia inicia sua 
temporada 2023 com estreia no dia 08 
de fevereiro. A primeira edição do ano 
receberá o grupo “Quinteto Violado” 
e para abrir a noite a cantora potiguar 
“Khrystal”. O grupo nordestino com 
mais tempo em atividade ininterrupta 
desembarca em Natal com o show 
“Tempo — 50 Anos do Quinteto 
Violado”. Ingressos a venda no site 
uhuu.com.

Injeção contra obesidade
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
aprovou a primeira injeção semanal 
para tratamento contra a obesidade. 
O medicamento Wegovy poderá ser 
comercializado sob prescrição médica e o seu 
registro foi publicado no Diário Oficial da 
União, em resolução assinada pelo gerente-
geral de Produtos Biológicos, Radiofármacos, 
Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos 
de Terapias Avançadas.

*** A medicação pode ser adquirida 
para controle de peso, incluindo perda e 
manutenção em caso de pessoas adultas 
obesas ou com sobrepeso, desde que com pelo 
menos uma comorbidade relacionada à massa 
corporal, como disglicemia, hipertensão ou 
doença cardiovascular. Atualmente, estima-se 
que aproximadamente 100 milhões de pessoas 
tenham sobrepeso e 41 milhões convivam com 
a obesidade no país. CNN Brasil

Bloco Patotinha
O bloquinho infantil Patotinha está de volta 
para animar os pequenos foliões potiguares e 
seus familiares, dessa vez no Carnaval de Natal 
em 2023. Comandado pela dupla de palhaços 
mais amada do Brasil, Patati e Patatá, além 
da cantora potiguar Mara Dias, o tema desse 
novo formato será o “Circo” e irá compor a 
programação oficial das prévias da folia de 
momo potiguar, com assinatura da Idearte 
Produções e Atividade Promoções. 

*** O bloco, que terá formato indoor, vai agitar 
o dia 12 de fevereiro no Teatro Riachuelo. 
Com início às 15h, tendo animação da 
Bandinha Clarim Kids, na sequência o som 
ficará por conta da cantora potiguar Mara Dias 
e banda, com diversas participações especiais. 
Às 17h, o bloco terá seu ponto alto ao som 
dos palhaços Patati e Patata, em grande show 
no palco principal. Vendas na bilheteria do 
teatro ou pelo site uhuu.com

Nômades digitais
Lidando com a escassez de mão de obra ou o 
envelhecimento da população, muitos países 
criaram vistos para atrair trabalhadores 
qualificados em 2022. Isso soma-se ao fato 
de que outras tantas nacionalidades criaram 
vistos para atrair nômades digitais, o que hoje 
inclui o crescente número de profissionais em 
home office. O resultado é o cenário em que 
a quantidade de brasileiros deixando o país 
bateu recorde. Portal Exame

A PREVENÇÃO é fundamental.  A Liga 
Contra o Câncer do Rio Grande do Norte 
registrou entre janeiro e outubro de 2022, o 
número de 2.360 casos do tipo não-melanoma e 
78 do tipo melanoma, o mais grave. Para 2023, 
o Instituto Nacional de Câncer estima 3.460 
novos casos de câncer de pele não melanoma e 
110 de câncer de pele melanoma no RN.
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