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Bastidores do poder!!!
O grupo político da governadora interina 
do Distrito Federal, Celina Leão, começou a 
articular, nos bastidores, uma estratégia para 
abrir um processo de impeachment contra o 
governador Ibaneis Rocha. A ideia é manter 
Celina no comando do governo. Publicou o 
portal Uol. Que mundo é esse de oportunistas 
e famintos pelo poder??? Com apenas dois dias 
afastado do cargo, já estão articulando para 
tomar o lugar do governador Ibaneis Rocha. A 
cada dia fico mais chocada com a capacidade 
de algumas pessoas de pensar simplesmente 
em colher vantagens, sem pesar na dignidade, 
lealdade e principalmente na honradez!!!

O MARKETING VERDE
Surge como uma nova proposta 
estratégica de desenvolvimento para 
marcas e empresas. Unindo conceitos 
de marketing a ações de preservação 
do meio ambiente, nos quais se 
comercializa produtos e serviços 
baseados em benefícios de aspectos da 
sustentabilidade – social, econômico 
e ecológico, proporcionando uma 
imagem ecologicamente consciente.

Selo Verde
Com o objetivo de destacar e reconhecer 
os empreendimentos na praia de Pipa 
verdadeiramente empenhados em desenvolver 
suas atividades habituais de maneira 
sustentável, o “Preserve Pipa”, movimento 
de empresários que atua diretamente da 
conservação e promoção do destino, definiu 
os primeiros classificados para obtenção do 
“Selo Verde”. Trata-se de um prêmio concedido 
a meios de hospedagem, alimentação e 
turismo, que comprovem executar ações de 
responsabilidade ambiental, social e econômica 
em prol da manutenção e longevidade local.

*** Os primeiros premiados por meio do 
Pipa Convention Bureau foram: Dall Italiano, 
Restaurante Macoco, Tamariz, Espaço 
Lampião, Primar Orgânica e Trieb Club. Os 
indicados pela Associação de Hoteleiros de 
Tibau do Sul e Pipa são: a Pousada Xamã, o 
Hotel Kilombo Villas, a Toca da Coruja e o 
Hotel Madeiro Beach.

Ampliação no RN
O Grupo Guararapes, controlador das lojas 
Riachuelo, encerrou suas atividades em 
Fortaleza e centralizará sua produção na fábrica 
do Rio Grande do Norte. A centralização 
fabril da Guararapes na Grande Natal deverá 
abrir mais de dois mil postos de trabalho, em 
empregos diretos e indiretos.

*** De acordo com informação do Grupo 
Guararapes, a iniciativa faz parte do 
planejamento estratégico da companhia, 
com foco em otimizar a operação fabril 
para intensificar eficiência, competitividade 
e diversificação de produtos. Segundo a 
Companhia, o modelo de negócio integrado 
do grupo permanece inalterado, preservando 
a cadeia de fornecimento nacional. Ainda de 
acordo com o texto, a Guararapes continuará 
presente no Ceará por meio de suas lojas. 
Informação TN

Corante vermelho!!!
O consumo frequente de alimentos com 
corante vermelho sintético pode aumentar 
o risco de a pessoa desenvolver doenças 
inflamatórias no intestino. É o que mostra 
estudo publicado na revista científica Nature 
Communications. Presente em doces, 
cereais matinais, bebidas e salgadinhos 
industrializados, o aditivo conhecido como 
Allura Red AC - FD&C Red 40 ou E129 é 
usado para dar cor e textura. 

*** Também conhecido como hormônio 
da felicidade, grandes quantidades do 
neurotransmissor, que ajuda a estimular os 
movimentos musculares intestinais, podem 
ser nocivas ao organismo, pois alteram a 
composição microbiótica intestinal. O estudo 
sugere que o consumo do corante pode 
comprometer a imunidade da pessoa. Portal Uol

O abraço carinhoso da colunista para a querida 
Denise Gaspar, que amanhece celebrando aniversário

Parabéns da coluna para o vereador Preto Aquino, comemorando aniversário hoje

Empresário Sami Elali posa com o advogado Rilke Barth, para as lentes de Jovinho

Lydia Constança Barreto e Dedeus Fonseca no registo da coluna em tarde de vivas
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