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A colunista em click com os empresários Ricardo e 
Roberto Bezerra, diretores da Destaque Promoções

Jornalista Sérgio Costa ladeado pelos médicos Isaac 
Oliveira e João Lopes, em matéria do Dezembro Laranja

O jornalista AMAURY JÚNIOR, diretor da 
Idearte Produções e presidente da Associação 
dos Produtores Culturais e Artísticos do RN, 
participou do 4º Congresso Brasileiro dos 
Promotores de Eventos em Brasília. Clicado com 
o ministro do Turismo MARCELO ÁLVARO 
ANTÔNIO

Programa de Estágio
A In Loco, plataforma de tecnologia de 
localização, está com inscrições abertas para 
o Programa de Estágio, criado para atrair 
novos talentos que ajudarão a desenvolver 
um mundo no qual a tecnologia pode trazer 
conveniência sem invadir a privacidade dos 
usuários. Os interessados podem se inscrever 
nas áreas de Customer Success, Vendas, 
Pessoas, Business Intelligence, Financeiro e 
Operações, até 12 de janeiro no site https://
jobs.kenoby.com/estagioinloco

CONFRATERNIZAÇÃO
Referência no Brasil, o Programa 
Caminhos da Justiça, que tem como 
idealizadora e coordenadora a 
magistrada Lena Rocha, irá promover 
no próximo dia 17, às 10h, uma ação 
natalina. A proposta é realizar um 
encontro de confraternização de 
final do ano com jurisdicionados que 
estiverem no Complexo Judiciário 
Professor Jales Costa.

A bela Roberta Bezerra no Meeting Mídia-Carnatal

Carnatal
A diretoria da Destaque Promoções, 
empresa responsável pelo Carnatal, reuniu 
jornalistas, blogueiros e digital influencers 
durante o “Meeting Mídia”, na Sala Vip 
do Cinépolis, no Natal Shopping. Como o 
nome já diz, o encontro foi para apresentar 
a programação e as novidades do evento na 
edição 2019. Com início na quinta-feira 12 
de dezembro, o corredor da folia contará 
com as presenças dos blocos FitDance, O 
Vale, e Vumbora.

*** Na sexta-feira terá Largadinho, 
Vumbora, Me Abraça e Solta o Parango.  
Sábado o agito ficará por conta de Vumbora, 
Vem com o Gigante, Bicho, e Ô Baiuno; já 
no domingo, Vumbora Day,Village,Vem com 
o Gigante e Bicho. O badalado Camarote 
Skol Beats traz como atrações Gustavo Lima, 
Ralk, Dennis, Rafa e Pipo, Xand Avião, 
Durval Lelys, João Faria, Anitta e Make U 
Sweat.

Réveillon a Bordo
Contagem regressiva para o final do ano 
e o Iate Clube de Natal promoverá seu 
tradicional “Réveillon a Bordo”, às margens 
do Rio Potengi. Com visão privilegiada da 
queima de fogos da Ponte Newton Navarro, 
a festa terá como atrações musicais a cantora 
Rebekka Martins e Luciano Queiroz & 
Super-banda. O evento contará com Buffet 
Premium e irá dispor do sistema “rolha free” 
para quem quiser levar sua bebida preferida. 

Annie Awards
Os filmes Frozen 2 e Link Perdido lideram 
as indicações ao Annie Awards, considerado 
o Oscar da animação. As produções 
concorrem em oito categorias. As duas 
brigam pelo prêmio melhor animação 
do ano ao lado de “Como Treinar o Seu 
Dragão”, “O Mundo Secreto”, “Klaus” e 
“Toy Story 4”. A solenidade da premiação 
acontecerá no dia 25 de janeiro, no Teatro 
Royce Hall, na Universidade da Califórnia, 
em Los Angeles.

O PÁTIO DA FUNCARTE será palco 
nesta quarta e quinta-feira de mais uma 
edição do projeto “Memórias da Poesia”. 
O evento reunirá o melhor da modalidade 
com poetas conceituados na Cantoria de 
Viola, Recital-Cordel, Embolada de Coco e 
Mesa de Glosas. Vale ressaltar que entrada é 
gratuita e as apresentações começam às 19h.


