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Janeiro Branco
Os números referentes à saúde mental 
da população mundial na atualidade são 
preocupantes. De acordo com a OMS, quase 
um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos 
adolescentes do planeta, sofrem com algum 
transtorno mental. Além disso, a organização 
aponta também que a América Latina tem 
a maior prevalência de doenças mentais e 
o maior número de casos de ansiedade em 
todo o mundo. Nesse cenário, a campanha 
Janeiro Branco enfatiza a importância da 
saúde mental da população e tem o objetivo 
de promover discussões sobre o tema. Mais no 
liegebarbalho.com

LITERATURA
O “Prêmio Sesc de Literatura”, 
chega à sua 20ª edição como uma 
das mais importantes premiações 
para reconhecimento de escritores 
estreantes no país. O concurso nacional 
selecionará duas obras inéditas nas 
categorias “conto e romance”, a serem 
publicadas e distribuídas pela Editora 
Record. Inscrições até o dia 3 de 
fevereiro de 2023 pelo www.sesc.com.
br/premiosesc

Segura Que Deu Onda
O bloco “Segura Que Deu Onda” promete 
muita animação no dia 04 de fevereiro.  
A   concentração dos foliões será no Dom 
Vinícius, que percorrerão as ruas do Tirol. A 
folia terá como ponto central o Aero Clube. O 
bloco será animado por Frevo de Xico, Junior 
Bahya, D´Breack, Reinaldo - ex Terra Samba, 
Ninha - ex Timbalada e o DJ Leo Carioca. 
Vendas e mais informações pelo App @
outgooficial

Carnaval de Natal
Ainda falando nas prévias carnavalescas, outro 
bloco que promete movimentar o bairro do 
Tirol é o “Nem se acaba, nem fica pouco”, que 
este ano chega a sua quarta edição. O agito 
contará com Tatau, Gege Bismark, Orquestra 
Clarim Triunfal e mais Diogo das Virgens, que 
darão o tom da folia no dia 11 de fevereiro 
e que terá como ponto alto o Aero Clube de 
Natal.  Vendas online pelo site da Outgo.

Fitoterápico em spray
Aproveitando uma matéria-prima bastante 
disponível na flora brasileira, a Guaçatonga-
sylvestris swartz, o potiguar Luiz Humberto 
Fagundes Júnior realizou uma pesquisa com a 
planta buscando extrair seu máximo potencial 
anti-inflamatório e cicatrizante. Após 18 meses 
de estudos, ele criou um fitoterápico em spray 
que apresentou resultados animadores no 
tratamento de feridas.

*** Toda a pesquisa de Luiz Humberto, que é 
farmacêutico, aconteceu durante o seu curso 
de mestrado no “Programa de Pós-Graduação 
em Biotecnologia da Universidade Potiguar”, 
sob a orientação da professora Deborah 
Padilha. O estudo observou o comportamento 
do spray em cobaias de laboratório. Após 
verificar o sucesso do fitoterápico, Luiz e sua 
orientadora começaram a colher os frutos do 
trabalho.

Arrecadação federal
A arrecadação do Governo Federal encerrou 
2022 com recorde de R$ 2.218.484 trilhões. É o 
maior resultado da série histórica, iniciada em 
1995. Isso representa uma alta real, descontada 
a inflação de 8,18%, em comparação ao mesmo 
período de 2021, quando atingiu R$ 1.878.816 
trilhão. A Receita Federal divulgou os dados 
nesta terça-feira.  Os ganhos tributários 
também atingiram recorde em dezembro de 
2022, registrando R$ 210,2 bilhões.

*** Trata-se de alta real de 2,47% em relação 
ao mesmo mês em 2021 - R$ 205,1 bilhões. 
Em novembro deste ano, o valor arrecadado 
foi de R$ 173,1 bilhões. A arrecadação obteve 
crescimento real em todos os meses de 2022 
em comparação ao mesmo período de 2021. 
O Fisco cita 3 fatores que influenciaram 
no resultado de dezembro: taxa de juros, 
importações e impostos. Poder 360

Beleza de Ana Cláudia Fonseca em click da coluna

Empresárias Samara e Fairuz Gosson, em movimentada noite no Majestic hotel

Presidente Fecomércio Marcelo Queiroz e o Des. João Rebouças, em evento turístico

liegebarbalho2@gmail.com.br

O INSTITUTO Federal do Rio Grande do Norte realizará nos dias 19, 
20 e 25 de abril de 2023, a quarta edição do Simpósio de Educação. A ação 
vai contar com a presença de palestrantes renomados nacionalmente. O 
evento acontecerá no Praiamar Hotel e Convention em Ponta Negra.
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