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Desembargador Aderson Silvino faz coro de vivas 
para sua amada Zélia, que amanhece com idade nova

A colunista foi abraçar o deputado Sandro Pimentel, 
em tarde de confraternização no bairro do Tirol

Idaisa Cavalcanti com a filha Beatriz Fernandes e sua 
mãe Ana Tereza Mota, em evento na praia de Pirangi

Janeiro Branco
Para dar visibilidade aos cuidados com a saúde 
mental, prevenção e combate ao adoecimento 
emocional da população, Natal recebe durante 
este mês uma programação especial dedicada 
ao “Janeiro Branco”. Com o tema “Quem cuida 
da mente, cuida da vida”, está programada para 
o próximo dia 25 no Parque das Dunas, às 9h, 
mais uma ação com dança e sarau poético. O 
público também poderá participar da roda de 
conversa.

SUCESSOS DO REI
Contagem regressiva para o show 
intitulado “Sucesso do Rei”, com o 
maestro Eduardo Lages que faz uma 
homenagem especial ao cantor Roberto 
Carlos, a quem acompanha há 41 
anos. Para a interpretação das canções 
o maestro se une à voz da cantora 
Marina Elali. Eles estarão em cartaz 
no próximo dia 17, às 20h, no Teatro 
Riachuelo.

A talentosa atriz Titina Medeiros em click do Instagram 
no verão da praia de Búzios, litoral sul potiguar

Na Europa
O descaso do prefeito Álvaro Dias com 
nossa querida Natal. Em meio aos problemas 
causados pelas chuvas, que foram muitos, 
atingindo as quatro regiões da capital 
potiguar, o prefeito viaja para Europa. Isso 
mesmo! Ele foi para Espanha e Holanda, 
transferindo a responsabilidade para o 
presidente da Câmara Municipal do Natal, 
que assumiu o Palácio Felipe Camarão, 
enquanto passa 10 dias pelo Velho Mundo. É 
um absurdo!

Carnaval de Natal
A Prefeitura do Natal publicou ontem no 
Diário Oficial do Município, as seleções 
públicas para o Carnaval de Natal 2020. Os 
editais são voltados para Blocos e Troças, 
Atrações Musicais, Bandas de Frevo, Escolas 
de Samba, Tribos de Índios e Reinado de 
Momo, Rei, Rainha, Corneteiro, Figurinista 
e Coordenador. As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas nos sites www.natal.rn.gov.br 
e www.blogdafuncarte.com.br.

Material escolar
A Casa de Apoio à Criança com Câncer 
Durval Paiva promovendo a campanha de 
arrecadação de material escolar voltada para 
classe domiciliar da instituição. A ação visa 
realizar o recolhimento dos objetos para 
atender a demanda de início do ano letivo 
das crianças e adolescentes que são acolhidas 
e assistidas pela Casa, durante o período 
do tratamento do câncer e das doenças 
hematológicas crônicas.

*** O voluntário pode contribuir com:  estojo 
de lápis; mochila; coleções de giz de cera, 
hidrocor e de madeira; massa de modelar; 
tesoura; cadernos de brochura e espiral com 
01, 10 e 12 matérias; réguas de 20 e 30 cm; 
corretivo; pasta larga transparente; papel 
celofane; colas branca, bastão e de isopor. 
O material poderá ser entregue na Rua 
Clementino Câmara, 234, Barro Vermelho, no 
período de 20 a 31 de janeiro do corrente ano.

O COLUNISTA seridoense, Carlos 
Magnos Dantas anunciando sua tradicional “ 
Feijoada da Amizade”. Com realização no dia 
08 de fevereiro, o evento é comemorativo à 
sua mudança de idade e também aniversário 
de colunismo social. No clima de carnaval, 
o anfitrião irá reunir seus amigos no La 
Mouette Recepções. A coluna confirma 
presença.


