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Pinguins-imperadores
A tecnologia de mapeamento por satélite 
descobriu uma nova colônia de pinguins-
imperadores na Antártica, que estão altamente 
ameaçados pelo aquecimento global, 
anunciaram cientistas britânicos na última 
sexta-feira. Os pesquisadores detectaram essa 
colônia com cerca de 500 aves pelas manchas 
escuras deixadas por seus excrementos no gelo, 
claramente visíveis do espaço, explicou o British 
Antarctic Survey em um comunicado. A nova 
colônia eleva para 66 o número de grupos de 
pinguins-imperadores identificados ao longo da 
costa antártica. Portal Uol

CERIMONIALISTAS
A Escola de Governo no Centro 
Administrativo em Natal, no bairro 
de Lagoa Nova, sediará no dia 8 
de fevereiro às 09h, o workshop 
“Cerimonial Público e Mestres de 
Cerimônia”.  O evento terá ministração 
do experiente e competente Joãozinho 
Batista e convidados. As inscrições já 
estão abertas. Mais informações no 
perfil @jbcerimonial 

No verão de Pirangi
Uma plateia vipérrima foi aplaudir o 
humorista João Cláudio Moreno, no “São 
Bastião Buteco” na praia de Pirangi. Entre as 
presenças: o ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Marcelo Navarro e a esposa Ariadna, 
o deputado federal Paulinho Freire com sua 
amada, a vereadora Nina Souza, o empresário 
Félix Medeiros e sua Nize, a deputada Cristiane 
Dantas com o marido, o ex-deputado e ex-vice-
governador Fábio Dantas, entre outros nomes 
de destaque no RN.

*** O humorista cumpre uma agenda de 
shows no Ceará, e esticou até Natal atendendo 
ao convite do deputado Gustavo Carvalho. É 
sempre um prazer reencontrar João Cláudio 
Moreno, amigo querido e conterrâneo do 
meu marido, o saudoso Wellington Vieira. 
Em uma das minhas estadas em Teresina, 
tive oportunidade de entrevistá-lo no seu 
apartamento às margens do rio Poti, para o 
programa “Acontecendo com Liege Barbalho” 
na época na Band Natal.

Sommelier de Cervejas
A profissão de Sommelier de Cervejas foi 
incluída no Código Brasileiro de Ocupações, 
sendo reconhecida formalmente pelo 
Ministério do Trabalho em 2022. Mais 
que simples burocracia, essas conquistas 
representam reconhecimento da profissão como 
atividade econômica. Segundo estimativas, o 
Brasil tem mais de 12 mil pessoas formadas 
na área. A palavra Sommelier, no imaginário 
popular, muitas vezes remete aos trejeitos 
na degustação do vinho e maneirismos dos 
serviços de mesa.

*** Mais do que isso, o Sommelier é uma 
ligação importante entre as cervejarias e o 
consumidor e têm um papel educacional 
importante no mercado de cervejas artesanais, 
com pouco mais de 20 anos no Brasil. Existem 
no país atualmente 1.549 cervejarias e nada 
menos que 35 mil rótulos registrados no 
Ministério da Agricultura. Do Bom Dia Brasília

Lei Rouanet
A farra com o dinheiro público já começou, 
em menos de vinte dias do novo governo, as 
porteiras já estão escancaradas. De acordo com 
publicação do “O Tempo”, Cláudia Raia foi 
criticada nas redes sociais após o Ministério da 
Cultura autorizar a captação de R$ 5 milhões 
por meio da Lei Rouanet. O projeto, segundo 
a informação, tem por objetivo a pesquisa, a 
montagem e a manutenção de dois espetáculos 
produzidos e encenados pela artista.

*** Como contrapartida, a atriz apresentou 
a proposta de uma “atividade formativa de 
40 horas sobre prática das artes cênicas e o 
mercado profissional para atores”. De incentivo 
à cultura, a Lei Rouanet foi criada em 23 de 
dezembro de 1991 no governo Fernando Collor.
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PRESENÇA marcante no carnaval de Natal, O “Bloco se Para eu 
Caio” promete movimentar as ruas de Petrópolis no dia 14 de fevereiro, 
tendo como atrações a cantora baiana Márcia Freire e mais o agito da 
banda Pura Tentação, além do Frevo do Xico.
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