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Padre Motta, com seus pais, celebrando o centenário 
da Igreja São Pedro, e 10 anos de sacerdócio 

A colunista em click com os queridos Bebeto Torres e 
Heitor Gregório, nos vivas para padre Motta 

Presença do empresário Haroldo Azevedo e sua 
Ana Lúcia, que foram brindar com padre Motta

O anfitrião ladeado pelo casal amigo Marcelo 
Maranho e Nayara, em noite no Olimpo Recepções

Diagnóstico Precoce
A Casa Durval Paiva promoverá nesta 
quarta-feira das 09 às 17h, o XIV Fórum 
do Diagnóstico Precoce, com realização no 
auditório do CTGás na avenida. Capitão-Mor 
Gouveia, no bairro de Lagoa Nova. A ação 
tem como objetivo conscientizar a população 
sobre a importância do Diagnóstico Precoce, e 
chamar a atenção para os índices de cura sem 
sequelas entre crianças e adolescentes. Mais 
informações no link http://bit.ly/2P7HOWi.

ABRASEL NACIONAL
A capital gaúcha sediando esta semana 
o 34º Encontro Nacional Abrasel. Com 
abertura amanhã, o evento segue até 
esta quinta-feira e tem como palco 
o campus da Unisinos. O Encontro 
contará com palestras, workshops, 
feira de negócios e cozinha show com a 
presença de profissionais e empresários 
do setor de alimentação e bebidas das 
diversas partes do país.

Simpatia da querida Ignês Motta, em pose para a 
coluna com o jornalista Rodrigo Loureiro 

Celebrando no Olimpo
O Olimpo Recepções ficou pequeno 
na última quinta-feira para o carisma e 
fidalguia do padre Motta. Noite para celebrar 
o centenário da Paróquia de São Pedro 
Apóstolo, no Alecrim, e os 10 anos sacerdotal 
do seu Pároco, Padre Motta. Atencioso 
e elegante, o anfitrião recebeu todos os 
convidados na entrada do espaço, só depois 
circulou no big salão, se congratulando com 
os muitos fiéis que ali foram lhe abraçar.

*** A comemoração também foi marcada 
pela presença dos seus pais, que vieram 
da Paraíba, especialmente para a ocasião. 
Simpático casal que a colunista teve o prazer 
de conhecer, o Sr. Severino com 90 anos, e 
sua Sra. Josefa, que dividiram com o filho 
momentos de muita alegria. Festa bonita e 
aconchegante, uma noite de reencontros com 
amigos queridos. A coluna esteve presente e 
traz os clicks do evento.

Programa Tecnova II
Com edital voltado para incentivar 
financeiramente a adoção inovação 
tecnológica, o Sebrae RN e a Financiadora 
de Estudos e Projetos vão lançar o Programa 
Tecnova II. O lançamento e abertura das 
inscrições acontecerão no dia 26 deste mês, 
às 08h, durante café da manhã na sede 
em Natal. Serão disponibilizados recursos 
de R$ 2 milhões para capacitar e apoiar 
financeiramente as empresas.

Malbec Vert 
O Boticário traz uma novidade no mês de 
novembro, que apresenta uma combinação 
com nuances frescas e amadeiradas, trata-
se do Malbec Vert. O lançamento vem 
para compor o portfólio do estilo Malbec. 
Em parceria com a casa de fragrância 
Firmenich, o Boticário uniu o álcool 
vínico, característico do DNA de Malbec. O 
resultado: uma fragrância marcante, como 
todas da linha do perfume, mas com um 
toque de frescor. 

O CENTRO DE ENSINO Superior do 
Seridó campus Caicó, realizando a IX edição 
do Colóquio Nacional História Cultural e 
Sensibilidades. Tendo como tema “Sertões: 
poder e representações”, é destinado para 
os discentes e docentes que tenham como 
enfoque o estudo em História Cultural. Com 
início hoje, o evento segue até esta quinta-
feira.


