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O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará 57 
processos nesta terça-feira (10), às 10h. Os julgamentos acontecerão 
durante a 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Ao todo, 20 presta-
ções de contas de gestores e ex-gestores do estado serão apreciadas 
durante a reunião plenária. A sessão será transmitida, ao vivo, pelas 
redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Instagram), e pela Rádio 
Web do Tribunal, disponível em www.tce.am.gov.br.

O artista visual e professor do curso de Arquitetura da 
Faculdade Santa Teresa, Anibal Turenko Beça, foi selecio-
nado para participar do Programa Nacional de Orientação 
de Projetos em Artes Visuais, do Serviço Social do Comércio 
(Sesc), de São Paulo. Ele foi um dos 20 artistas escolhidos 
entre mais de 300 inscritos de todo o país.

O Shopping Ponta Negra 
é só festa em comemoração 
aos seis oito anos de suces-
so.  O centro de compras 
segue trazendo novidades 
com a inauguração de uma 
unidade da clínica especia-
lizada em rejuvenescimento 
facial, a FaceDoctor e, nos 
próximos meses, está con-
firmada a abertura da C&A, 
Usaflex e, com exclusividade, 
o restaurante argentino Po-
bre Juan – a primeira unida-
de na região Norte com seus 
cor tes nobres assados na 
Parrilla, com a técnica "Low 
and Slow” onde as peças de 
carne são assadas lenta e 
calmamente. Viva!

Exerça a sol ida-
r iedade em tempo 
pandêmico doar faz 
bem, acalenta a alma. 
Cá entre nós, existe 

sensação mais crista-
lina do que um sorriso de 
gratidão? Pensando nisso, 
a coluna está arrecadando 
brinquedos e cestas básicas 
para serem doados, no Dia 
das Crianças, para a Casa 
da Criança e Casa Vhida. 
Doações pelo WhatsApp 
da coluna 99111-4347, os 
bambinos das instituições 
agradecem.

A futura médica Fernanda Aryel Almeida ganhou, ontem (9), café regional 
todo especial pela troca de idade do pai-prefeito David Almeida
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Victoria Pizzonia 
Simões e Silva é 
puro orgulho para 
o Estado: a bela 
amazona abiscoitou 
o bronze no Cam-
peonato Brasileiro 
de Hipismo, que 
movimentou o Rio 
de Janeiro

Hoje (10), tem celebração de Novo Ano aos queridos 
Amin Abdel Aziz, Ademar Pacheco Lopes, Anne Déné-
riaz Cardoso, Mirella Hoenicke e Juliana Maquiné. Os 
cumprimentos da coluna.

Amanhã (11), Menga Junqueira e Kellen Brilhante ganharão 
sessão parabéns inti mista de suas respecti vas famílias. 

A galeria popular Espírito Santo, na esquina das ruas 
24 de Maio e Joaquim Sarmento, ganhou, ontem (9), 
uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão 
(PAC) completamente revitalizada. A estimativa é 
de que ao menos 20 mil pessoas sejam atendidas 
mensalmente no espaço.

Logo mais, às 19h, tem live do Conselho Regional de 
Economia do Amazonas com o tema “Contribuição do 
Corecon-AM para o Estado do Amazonas e a economia 
regional”. O evento faz parte da “Semana do Economista”, 
em comemoração aos 50 anos da enti dade, a transmissão 
acontecerá pelo canal ofi cial do Conselho no Youtube.

Os queridos Dianna Figueiredo e Luís Henrique Ma-
galhães zarpam, neste sábado (14), para sua base em 
Belo Horizonte.
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Shopping Ponta Negra a loja de móveis e decoração de design 
exclusivo mais desejada do país contou com o vaivém da ala 
interessante da cidade, que não dispensa uma novidade quando 
os assuntos são bom gosto e criatividade. Veja na galeria de 
fotos quem passou por lá. 

www.jcam.com.br

Rosana Matos, gerente regional da loja
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