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A ESCOLA DE Música da UFRN 
recebendo, nos dias 18 e 19 de dezembro, a 
partir das 19h, o projeto Isadora Resende, 
composto pelo recital Isadora e Oriano, com a 
pianista Isadora Resende. A entrada é franca.

Beleza e discrição de Sara Costa Soares, em recente 
acontecimento social na capital potiguar

Sami e Sandra Elali com o neto Theo, foram conferir a 
junção das marcas francesas na Concessionária Dunas

Os diretores do Colégio Porto, André Cury, Paulo de 
Paula, Eduardo Bezerra e Marcelo Freitas

IFRN Mossoró
Assembleia Legislativa do RN realizou 
sessão solene para homenagear os 25 anos de 
fundação do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do RN, Campus Mossoró. 
A proposição foi do deputado Allyson Bezerra, 
que é egresso do curso Técnico em Edificações 
do referido Campus. A ocasião reuniu 
professores, servidores e alunos. O reitor 
da instituição, Wyllys Frankatt, agradeceu 
o deputado pela homenagem e destacou o 
pioneirismo do Instituto.

O CIGARRO ELETRÔNICO
Está cada vez mais popular no Brasil, 
mas, o que muita gente não sabe é que 
ele provoca muito mal. Nos Estados 
Unidos, são 48 mortes associadas ao uso 
do produto e quase 2.300 internações. 
O vapor do cigarro eletrônico e 
as substâncias tóxicas queimam a 
membrana dos pulmões, prejudicando 
a troca gasosa de oxigênio por CO2. 
Publicou o Portal G1.

O empresário Arnon César em noite de união e 
celebração da Peugeot e Citröen, em terras potiguares

Peugeot e Citröen
As francesas Peugeot e Citröen voltam 
ao mercado potiguar representadas pelo 
tradicional Grupo Dunas. Fortalecer a 
presença no Estado e também na Região 
Nordeste é objetivo das marcas comandadas 
no RN por Arnon César e Bruno Luiz. Para 
celebrar a estreia e apresentar a sociedade 
potiguar, a dupla de empresários promoveu 
um movimentado coquetel com produção 
assinada pela jornalista Simone Silva.

Colégio Porto
Para dar boas-vindas, o “Porto Welcome 
Day: Colégio Porto” reuniu na última 
segunda-feira no Chaplin Recepções, 
alunos e pais, para apresentar sua 
metodologia do ensino. O Colégio vai 
funcionar na avenida Senador Salgado 
Filho, vizinho à UNP. As matrículas já estão 
abertas e seguem até 30 de dezembro, no 
espaço da escola no 3º piso do Midway 
Mall. Já o início das aulas está marcado para 
o dia 27 de janeiro.

Mérito Rural
O Sistema Faern/Senar realizando amanhã 
às 19h, no Boulevard Recepções, o 5º 
Seminário Cenário Econômico e Político 
para o Setor Rural em 2020. A ocasião terá 
como ponto alto a entrega das Medalhas 
do Mérito Rural Senador Moacyr Duarte, 
à personalidades que se destacaram no 
segmento durante o corrente ano. O 
evento também contará com a palestra do 
professor Luiz Almeida Marins Filho.

Exposição “CoMciência”
O Museu das Minas e do Metal promove a 
exposição “CoMciência”, com trabalhos dos 
artistas contemplados no primeiro “Edital 
CoMciência – Ocupação em Arte, Ciência 
e Tecnologia”. Com abertura hoje, dia em 
que é comemorado o aniversário da capital 
mineira, também marca a inauguração do 
Prédio Rosa que abriga o museu. A mostra 
ficará em cartaz até 15 de março de 2020.

O SEMINÁRIO DE São Pedro 
comemorando cem anos de história. Para 
celebrar a data, haverá uma programação 
composta pela mostra “Casarão de Ouro: 
caminhos da memória”, da revista A Ordem 
– edição especial e um documentário. A 
exposição ficará aberta ao público até o dia 
20 deste mês, na sede da instituição, na Av. 
Campos Sales, 850, no Tirol.


