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Reis Magos
O bairro de Santos Reis sedia a “113ª Festa 
dos Santos Reis Magos”. A programação 
festiva teve início em 27 de dezembro de 
2022 e segue até hoje, 06 de janeiro, quando 
é celebrado o consagrado e tradicional “Dia 
dos Reis”, feriado na capital potiguar.  A 
festa é a segunda mais antiga do Rio Grande 
do Norte e suas manifestações moldaram a 
cultura, religiosidade e costumes da sociedade 
potiguar. O evento teve sua primeira edição na 
inauguração do Forte dos Reis Magos, onde 
foram entronizadas as imagens dos Três Reis 
Magos, doadas pela coroa portuguesa para a 
cidade do Natal.

EM PORTUGAL
O jornalista Flávio Marinho dá uma 
pausa nas atividades profissionais 
e aproveita os dias de merecido 
descanso e passeio turístico em 
Portugal. A viagem foi um presente 
de aniversário para sua querida 
Jurema Marinho, que celebrou 
aniversário na última quarta-feira. 
O casal curte as terras lusitanas, com 
direito a conferir as belezas de Lisboa, 
Porto e da Ilha da Madeira.

Servidor proxy
O WhatsApp anunciou ontem que usuários 
que estão em regiões que restringem o 
acesso à internet agora poderão usar um 
servidor proxy, tecnologia que derruba essa 
limitação. Dessa forma, as pessoas poderão 
manter contato com familiares e amigos sem 
interferências. A função será disponibilizada 
gradualmente para usuários de iOS e Android.

*** Segundo o WhatsApp, será possível “se 
conectar por meio de servidores configurados 
por voluntários e organizações do mundo 
todo, dedicados a ajudar as pessoas a se 
comunicarem livremente”. O Proxy é um 
sistema que serve como intermediário entre 
duas conexões. O site ou conteúdo que for 
acessado poderá identificar apenas o endereço 
do proxy e não do usuário que está realmente 
realizando a conexão. Do G1

Menos recursos
Segundo balanço da Confederação Nacional 
de Municípios, ao menos 702 municípios 
receberão R$ 3 bilhões a menos de recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios a 
partir de 2023. O motivo é o Censo 2022. O 
levantamento realizado a cada 10 anos pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
impacta no valor dos repasses feitos pelo 
governo federal aos municípios.

*** O FPM é calculado proporcionalmente 
de acordo com a população de cada cidade: 
quanto menos habitantes, menos repasse. 
As contabilizações do FPM são feitas pelo 
Tribunal de Contas da União. Em 28 de 
dezembro de 2022, a Corte de Contas divulgou 
uma normativa com os coeficientes que cada 
cidade receberá neste ano. Além dos 702 
municípios que receberão menos, 331 devem 
receber mais verbas federais e 4.348 cidades 
devem permanecer com os mesmos recursos. 
Poder 360

Saúde mulher
O Serviço Social do Comércio - Sesc RN, 
instituição da Fecomércio, retomará no 
próximo dia 11 os agendamentos de exames 
gratuitos de sua “Unidade Móvel Saúde 
Mulher” realizados entre fevereiro e março 
deste ano, no bairro da Cidade da Esperança. 
As mulheres que buscam atendimento devem 
comparecer ao Salão Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora da Esperança. A unidade estará 
instalada no bairro Cidade da Esperança, em 
frente a Paróquia Nossa Senhora da Esperança, 
por 60 dias.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o executivo Ney Nóbrega. 
Amanhã comemoram mudança de idade 
o ambientalista Josivan Cardoso Moreno e 
a jornalista Priscila de Souza. No domingo 
é dia de parabenizar Cida Cabeleireira e o 
desembargador Aderson Silvino. Vivas!!!

Simpatia de Dulce Siqueira ilustrando a coluna

Márcia Varella e Marta Melo em click da coluna durante solenidade na CMN

Do Instagram: beleza em dose tripla das Ana: Clara, Tereza e Isaura Regalado

Desembargador Aderson Silvino e Zélia. Ele aniversariando domingo. Vivas!!!
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