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Andréa Moura com o badalado designer Hector 
Albertazzi, na Semana da Moda em São Paulo

O abraço da coluna para o jornalista e advogado Ney 
Lopes de Souza, celebrando hoje mudança de idade

Fernando Cabral faz coro de vivas para sua amada 
Alessandra Cabral. Ela brinda aniversário hoje

Preservação ambiental
A base florestal plantada de Minas Gerais 
ultrapassou a marca do dois milhões de 
hectares, segundo a Associação Mineira 
da Indústria Florestal. O Estado é o maior 
detentor do plantio no Brasil, enfatizando 
o compromisso da indústria regional com 
a preservação ambiental e o autossustento.  
Outro dado importante coloca a indústria 
mineira de árvores plantadas em destaque no 
cenário global: Minas Gerais é líder mundial 
de produção e consumo do carvão vegetal 
proveniente dessas florestas.

MISSA NO PRAIAMAR
O empresário Canindé Gosson, ao lado 
de sua família, promove aos domingos 
no hotel Praiamar, localizado 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, o hotel oferece um café da manhã 
aos presentes. 

Os parabéns da coluna com votos de vida longa para 
Diuda Alves Dias, que amanhece festejando idade nova

Andréa Moura
Toda antenada, a empresária Andréa Moura 
de volta a Natal, após participar em São 
Paulo da Semana da Moda de Design de 
Bijuterias de Luxo e Semi-Joias. Ela visitou 
os showrooms na badalada rua Oscar Freire, 
no elegante bairro dos Jardins. Na bagagem, 
novidades da coleção outono-inverno 
assinadas por Hector Albertazzi, Camila 
Klein, Estela Geromini e Cláudia Arbex, entre 
outros consagrados designers.

Ação conjunta
O Memorial Câmara Cascudo inaugurou 
ontem sua iluminação externa, numa ação 
conjunta com o Instituto Neoenergia e 
da Fundação José Augusto. O sistema é 
automatizado, ligando e desligando conforme 
a incidência de luz natural. O prédio de 
estilo neoclássico, localizado na Praça 
André de Albuquerque, foi reformado e 
equipado em 2018 pelo Projeto Integrado 
de Desenvolvimento Sustentável do RN, 
realizado com recursos do empréstimo do 
Banco Mundial.

Prêmio de Qualidade
A Cosern, empresa da Neoenergia, foi 
reconhecida como a 3ª Melhor Distribuidora 
do Nordeste na Categoria Geral, obtendo 
a Melhor pontuação no ranking entre as 
empresas com mais de 400 mil clientes da 
região no Prêmio Aneel de Qualidade 2019. A 
pesquisa avaliou a percepção do consumidor 
com relação a qualidade e do valor percebido, 
da sua confiança no fornecedor, fidelidade e a 
satisfação integral. 

*** Esta premiação da Aneel – anteriormente 
chamada de Índice de Satisfação do 
Consumidor – tem como objetivo fomentar 
a melhoria contínua na qualidade dos 
serviços prestados pelas distribuidoras de 
energia elétrica no país, retrata o grau do 
contentamento do consumidor e é divulgada 
anualmente pela Agência, desde 2000. 
Informou à coluna, o assessor de imprensa da 
Cosern, Paulo Araújo.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o jornalista, advogado 
e ex-deputado federal Ney Lopes de 
Souza, a querida Diuda Alves Dias, a toda 
competente empresária Alessandra Cabral. 
Vivas antecipados para o jornalista Gerson 
de Castro, a elegante Tásia Varela Martins e a 
bioquímica Gioconda Leão.


