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Recursos federais
A Liga Contra o Câncer do Rio Grande do 
Norte, instituição filantrópica e sem fins 
lucrativos, recebeu mais de R$ 16,6 milhões 
em recursos federais no ano de 2022. Os 
valores foram destinados para a instituição 
através de emendas dos deputados federais 
Benes Leocádio, General Girão, João Maia, 
Natália Bonavides e do ex-deputado e atual 
vice-governador Walter Alves, e dos senadores 
Jean-Paul Prates e Styvenson Valentim. De 
acordo com a informação, os recursos serão 
destinados para compra de equipamentos mais 
modernos e melhoria das instalações.

SHOW DE HUMOR
O talentoso humorista João Cláudio 
Moreno, ex- Escolinha do Professor 
Raimundo na TV Globo, desembarca 
hoje em terras potiguares. Ele se 
apresentará amanhã, no concorrido 
espaço “São Bastião Boteco”, localizado 
na Avenida Márcio Marinho, na 
badalada praia de Pirangi do Norte. 
A colunista, que é amiga e fã de 
carteirinha do artista, irá aplaudi-lo!!!

Arraiá da White
O empresário Herculano Azevedo Júnior 
celebrando mais um sucesso da festa Hemotion 
White, realizada no final de semana no Espaço 
DiTrento, em Pium, no litoral sul potiguar.  O 
som rolou até amanhecer o dia com atrações de 
peso. A Hemotion – produtora responsável pela 
realização da White – confirma o próximo evento 
desse ano que terá realização em junho, o “Arraiá 
da White”. Mais sobre @conceitohemotion

Segura Que Deu Onda
Com a volta do Carnaval de Natal, o bloco “Segura 
Que Deu Onda” promete muita animação no 
dia 04 de fevereiro na festa de Momo. Têm como 
diferencial o toque das fantasias, que darão o tom 
aos foliões que capricham nos adereços trazendo 
todo referencial dos antigos bloquinhos de rua. 
O bloco será puxado pelo trio “Frevo do Chico”. 
Vendas no Studio Power Plate Natal ou pelo App 
@outgooficial

III Vivenciar
Natal sediará de 16 a 18 de março o III Vivenciar. 
O evento irá debater sobre temas que permeiam 
o Transtorno do Espectro Autistas – TEA, 
desde o diagnóstico às formas naturalísticas 
e estruturadas de intervenção precoce.  O 
congresso contará com formato dinâmico, com 
painéis que irão promover uma conversa direta 
entre os profissionais convidados e a plateia, o 
que permitirá uma interação mais próxima entre 
painelistas e público. Mais informações pelo 
vivenciarautismos.com.br.

Turismo consciente
Boa parte da economia espanhola vem do 
turismo. Cerca de 71 milhões de turistas 
estrangeiros passaram férias no país ibérico em 
2022, mas nem todos os lugares da Espanha 
querem continuar recebendo tantos visitantes 
assim. Alguns destinos começaram a perceber 
que o turismo massivo pode trazer mais prejuízos 
do que benefícios. Os pequenos e pitorescos 
vilarejos Rupit e Pruit, que ficam na região da 
Catalunha, são exemplos disso.

*** O município, formado por dois povoados, 
se recusou a receber a distinção de ‘Los Pueblos 
Más Bonitos de España’ – povoados mais bonitos 
da Espanha, apesar de que 70% da sua economia 
vem diretamente do turismo. “Não quisemos 
fazer parte desse grupo porque achamos que 
não seria produtivo receber ainda mais pessoas. 
Nosso objetivo é proteger e cuidar deste lugar 
para as gerações futuras”, diz o prefeito Albert 
Marcé Pujol.

*** Uma ponte suspensa, igrejas barrocas, a 
cachoeira mais alta da Catalunha, entre outras 
belezas, atraem ao redor de 150 mil turistas por 
ano à região, mas apenas 300 pessoas moram 
nessas duas localidades medievais que ficam a 
110 km de Barcelona. Lutar contra o turismo 
massivo e receber viajantes conscientes é um dos 
objetivos do atual prefeito. Portal Uol

Jornalista Liszt Madruga aniversariando hoje. Vivas!!!

Talentoso, simpático e criativo, o humorista João Cláudio Moreno, se apresentará 
amanhã no espaço “São Bastião Boteco” na badalada praia de Pirangi do Norte

Paulo de Paula e sua querida Zélia Maria. Ela brinda aniversário hoje. Parabéns!!!
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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para o jornalista 
Liszt Coutinho Madruga. Também celebrando a mesma data a 
médica Zélia Maria Medeiros de Paula, o executivo Itamar Azevedo, o 
empresário Anchieta Júnior e a simpática Iva Torres. Vivas!!!
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