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Literatura infantil
Considerado como umas das estações mais 
bonitas do ano, o outono está chegando, 
trazendo muitas mudanças climáticas. O 
período marca o fim do verão e a preparação 
para o inverno, se iniciando entre os dias 20 e 
21 de março. É uma época com características 
diferenciadas como: temperaturas amenas, os 
dias mais curtos em relação às noites e folhas 
amareladas tomando conta das paisagens. 
E que tal levar a literatura infantil sobre o 
tema para os pequenos e descobrir como 
é a passagem das estações no ano? Esta é a 
proposta da editora Colli Books, com a obra 
“O Reino do Tempo”, da escritora Isa Colli.

DEBOCHADA
O “Baile da Debochada”, evento que 
está fazendo muito sucesso, com 
ingressos esgotados por onde passa, 
vai aportar na capital potiguar no 
dia 08 de abril.  A escala é da banda 
pernambucana “Beleza Pura” que já 
está confirmada na programação da 
“Semana Santa” no espaço D’Praia, 
em Ponta Negra. Ingressos à venda 
pelo https://outgo.com.br/baile-da-
debochada.

Quer enganar a quem???
Os serviços básicos de Natal estão suspensos, 
com as ruas tomadas de lixo sem a coleta 
regular desde que começou esta baderna em 
nosso Estado há mais de uma semana. As UBS 
e Policlínicas também estão com atendimentos 
suspensos e a governadora Fátima Bezerra 
ainda diz que parou mais de 80 % da violência? 
Onde??? Na rua que ela reside!!!  Deve ser, com 
o endereço tomado por seguranças pagos com o 
dinheiro do contribuinte. E quanto a nós, pobres 
mortais???

*** O portal G1 destaca que o Rio Grande 
do Norte registrou novos ataques criminosos 
entre a noite deste domingo e madrugada desta 
segunda-feira, sétimo dia desde o início da onda 
de violência contra prédios públicos, comércios 
e veículos no estado. A polícia também prendeu 
suspeitos. Os novos casos aconteceram em Natal 
e cidades do interior do RN Segundo a polícia, as 
ações são comandadas por uma facção criminosa. 
Até o domingo último, o governo do estado 
registrou oficialmente 284 ataques. Publicou o G1

*** Ainda segundo o G1, pelo menos 51 cidades 
do Rio Grande do Norte foram alvos de ataques 
criminosos em uma semana. Ontem blogs 
locais publicaram imagens com carros sendo 
incendiados na Grande Natal, nas cidades de 
Parnamirim e Macaíba. Em Natal também não 
foi diferente, com uma bomba para explodir em 
Ponta Negra e uma explosão na ponte de Igapó. 
Quanto absurdo!!!

Privatização do TPP de Natal
O Tribunal de Contas da União autorizou o 
prosseguimento do processo de privatização do 
Terminal Pesqueiro Público de Natal. Com isso, de 
acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, 
um novo leilão, com valor de arremate mínimo de 
R$ 286.199, deverá ser marcado para o segundo 
semestre deste ano. O edital está previsto para sair 
até o final de junho. A autorização foi dada na 
última segunda-feira. Publicou a TN

Circuito Sesc de Corridas
A etapa Natal do Circuito Sesc de Corridas 
vem com novidades para 2023, apostando 
em atividades para toda a família. A iniciativa 
acontece no dia 1º de maio, em novo local, no 
largo do estádio Arena das Dunas, com espaço 
para recreação, caminhada solidária e o dobro de 
vagas nas categorias infantil e adulto em relação 
a 2022, totalizando 3.000 participantes. Mais 
informações pelo site sescrn.com.br

AS ATRAÇÕES da segunda edição do 
MPB 84, já estão confirmadas. Alceu Valença, 
Os Paralamas do Sucesso e Nando Cordel serão 
os grandes responsáveis pelos shows no dia 6 
de maio, na Arena das Dunas. As inscrições 
para participar e concorrer já estão abertas pelo 
https://linklist.bio/vivaentretenimento?fbclid=P
AAaYkmsIL2lDLRkph80YCmmU0-MUTWX0N
k5bRs5uTHILx6suMStg9FJfYKGI.

Jornalista Simone Silva na Celebration 6.0 no Guinza
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COM NOVO PERÍODO para sua realização, depois de mudanças 
de datas devido aos últimos acontecimentos indesejáveis no RN, o Food 
& Jazz Natal anuncia sua abertura nesta quinta-feira e segue até 02 
de abril. O festival continuará com a mesma proposta com 11 dias de 
evento, oferecendo uma variada programação.

Roberto Chaves com sua musa Daniela Diniz em noite de vivas para a colunista

A colunista posa para uma self com a equipe top de JB Cerimonial, Deyvisson  Pereira 
e Pedro Gonçalves que foram responsáveis pelas boas-vindas na Celebration 6.0
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