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O BRASIL é o anfitrião da 11ª reunião de 
cúpula dos Brics, grupo que reúne cinco das 
principais economias emergentes do mundo. 
O tema deste ano é “Crescimento Econômico 
para um Futuro Inovador” 

Parabéns da coluna para o advogado e imortal da 
ANL, Valério Mesquita, aniversariante do dia

Fátima Carreras, Márcia Marinho e Ângela Monteiro, 
integram a Associação das Ex-alunas da ED

Nelma Rocha e Regina Fasanaro, pelas lentes de 
Jovinho, em noite comemorativa no Nick Buffet

Boulevard Music Hall
O Grupo Promove anunciando para o dia 29 
deste mês a turnê de Fábio Jr., na agenda de 
shows no Boulevard Music Hall. Também já 
agendado, o padre Fábio de Melo que vai se 
despedir dos palcos no final do ano. O show 
acontecerá no dia 30 de novembro, tendo 
como atração de abertura o padre Nunes, 
da paróquia de Neópolis, conhecido pelos 
fieis por suas missas de cura e libertação, 
apresentações musicais e evangelização.

MISSA NO PRAIAMAR
O empresário Canindé Gosson, ao 
lado de sua família, promove aos 
domingos no hotel Praiamar na 
praia de Ponta Negra, um momento 
de consagração a Deus. Celebrada 
pelo padre Flávio Herculano, a missa 
tem início às 11h e reúne os fiéis no 
tradicional encontro dominical. Logo 
após a celebração, o hotel oferece um 
café da manhã aos presentes. 

Beleza de Andréa Moura e Maria Helena Fonseca, 
em tarde de celebração à vida e à amizade

Passeio no Potengi
O Comodoro do Iate Clube do Natal, o 
advogado Kaleb Freire, recebendo hoje 
jornalistas do turismo de vários estados 
brasileiros, que participam de um famtour 
em terras potiguares. Os profissionais 
atendem convite do governo do RN, que 
têm como objetivo apresentar os atrativos 
turísticos do Litoral Norte potiguar. Os 
visitantes farão um passeio pelo Rio Potengi, 
e serão recepcionados com um “happy hour” 
no Iate Club.

Homenagem da ED
A Escola Doméstica de Natal será 
homenageada nesta segunda-feira na 
Assembleia Legislativa do RN. A sessão 
solene em alusão aos 105 anos da 
instituição de ensino terá início às 09h. 
Serão agraciadas ex-alunas dos diversos 
segmentos profissionais. A Associação das 
Ex-alunas da ED, que zela pela memória 
e tradição da Escola, está cuidando dos 
detalhes junto à ALRN.

ABBA Mamma Mia
Calças boca de sino, botas de couro, 
figurinos extravagantes, é o que promete o 
espetáculo argentino “ABBA Mamma Mia 
- The Tribute Show”. Com início às 22h, o 
show acontecerá na próxima sexta-feira no 
Teatro Riachuelo. A banda está desenhada 
para reproduzir fielmente a formação 
do quarteto original, através da música 
e dos figurinos. É o que afirma a Idearte 
Produções, que recebe o grupo em Natal.

Festival Food Truck
Considerado o maior evento gastronômico 
itinerante do país, o Festival Food Truck na 
Estrada – turnê 2019, aporta pela primeira 
vez no Rio Grande do Norte. Com abertura  
ontem, o evento  segue até o domingo, tendo 
como palco o Caminhodromo da Cohabinal, 
na cidade de Parnamirim. De acordo com 
os organizadores, o encontro movimenta 
diversos setores da economia local gerando 
divisas para o Estado.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para as arquitetas Aldaniza Pereira 
Sá e Ceiça Wanderley, o artista plástico Cesar 
Revoredo, e a querida Márcia Dantas Varela. 
Vivas antecipados para Marielena da Cunha 
Melo, Geraldine Marinho Dias, o empresário 
Gabriel Avelino Neto e o Conselheiro do TCE, 
Valério Mesquita.


