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A Pro-Música
Entidade que representa as principais 
gravadoras e produtoras fonográficas do 
Brasil, apresenta o seu relatório anual sobre o 
mercado fonográfico brasileiro, que registra 
crescimento pelo sexto ano consecutivo. Em 
2022, o setor arrecadou R$ 2,526 bilhões, 
um crescimento de 15,4% em relação ao ano 
anterior. Com esse resultado, o Brasil subiu 
duas posições no ranking geral da IFPI e 
agora ocupa o 9º lugar mundial na indústria 
de música. Os dados brasileiros integram 
o relatório anual do IFPI, entidade global 
responsável pela coleta e gestão de dados da 
indústria fonográfica mundial, lançado em 21 
de março de 2023.

DAYSE MELLO
Ontem tive a oportunidade de 
conhecer a loja “Dayse Mello”. Um 
espaço charmoso e aconchegante 
localizado na área interna do Polis 
Mall, na rua São João, 652, Lagoa 
Seca. Voltada para semijoias e 
refinados acessórios, a loja traz o 
nome da proprietária, que dispõe 
de atendimento personalizado. 
Ah!!! Vale ressaltar que eu não fui 
comprar, e sim, fazer uma troca. 

Síndrome de Down
Chamar a atenção da sociedade para a 
importância da inclusão e promover a discussão 
de alternativas para aumentar a visibilidade 
social. Esses são alguns dos objetivos do “Dia 
Internacional da Síndrome de Down”, data criada 
pela Down Syndrome International, no dia 21 de 
março de 2006. De acordo com o National Down 
Syndrome Society, atualmente, mais de dois 
milhões de pessoas têm a condição.

Moura Dubeux
Conforme apontam os resultados sobre o ano de 
2022, protocolado recentemente pela Comissão 
de Valores Mobiliários, a Moura Dubeux, 
incorporadora líder em market share na região 
Nordeste, apresentou no exercício passado o 
melhor desempenho da sua história. A receita 
líquida cresceu 29,0%, alcançando R$ 800 
milhões. A margem bruta ajustada foi de 35,1%. 
O lucro líquido foi de R$ 105 milhões e registrou 
aumento de 23,7% em relação a 2021.

Clínicas particulares
De todo o país já começam a se preparar para a 
vacinação contra a gripe. A expectativa é de que, 
até o início de abril, todos os laboratórios privados 
brasileiros tenham a imunização tetravalente 
disponível para a população acima de 6 meses. 
Na rede pública, será ofertada a versão trivalente 
do imunizante para os grupos prioritários 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A 
imunização realizada pelo governo tem início pela 
região Norte do Brasil ainda em março. No restante 
do país, somente em abril. Terra

Qualidade de Vida
Buscando atender uma necessidade de mercado, 
o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte - Sesc RN - vem investindo, desde julho 
de 2022, no Projeto Qualidade de Vida, voltado 
para empresas dos mais diversos segmentos. A 
ideia tem como objetivo melhorar a qualidade 
de vida dos funcionários e prevenir doenças 
ocupacionais, além de trazer bem-estar e 
conscientizar sobre a saúde no local de trabalho.

*** A iniciativa vem ao encontro de diversas 
pesquisas que apontam a necessidade de atentar 
para o bem-estar dos colaboradores dentro 
das empresas. Por exemplo, um estudo da 
Happiness Business School em conjunto com a 
Reconnect - Happiness at Work, apontou que, 
entre as prioridades dos profissionais brasileiros, 
cuidar da saúde mental e da saúde física vem em 
primeiro lugar, até mesmo de conquistar sonhos 
profissionais ou ganhar mais dinheiro.

A CASACOR Minas acaba de anunciar o 
endereço que irá abrigar a 28ª edição da maior 
mostra de arquitetura, design de interiores e 
paisagismo do Estado. A escolha da direção foi por 
um conjunto de casas, localizadas no bairro Santo 
Antônio. A principal delas será a Casa Ferolla, um 
casarão que fica na Rua São Domingos do Prata, 
631. Mais no liegebarbalho.com

Parabéns para Alinio Azevedo aniversariando hoje
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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para o executivo 
potiguar radicado nos Estados Unidos, Alinio Azevedo Neto, os 
empresários Cesar Rosa Soares e Dayane Oliveira, o médico José Euber 
Pereira e o colunista social catarinense, Fernando Ficher.

O médico José Euber Pereira e sua elegante Kátia. Ele brindando aniversário hoje

Gilenildo Santos posa com o colunista Carlos Magno Dantas, em vivas no Guinza
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