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Sessão de vivas

KOZMOPOLIT

O querido Kadu Severiano,
informando a coluna que a Kozmopolit
Natal estará movimentada neste
sábado com a presença do badalado
Dj Jesus Luz, que comandará os hits
musicais da festa #Oxibeats - edição
White. O encontro promete acontecer
em clima de muita energia com música
de qualidade. As senhas estão à venda
on line, no app da Outgo.

Na próxima quarta-feira esta colunista irá
reunir um seleto grupo de amigas para
celebrar o aniversário. A sessão de vivas
acontecerá no Nick Buffet, às 17h40, e
contará com bolo assinado por Tereza Vale,
os deliciosos docinhos de Aida Cortez e
decoração da Amorosa. A ocasião contará
com serviços de JB Cerimonial. Os braceletes
que darão acesso ao evento estão à venda
na Banca Cidade do Sol – Av. Afonso PenaPetrópolis.

Apátridos no Uzbequistão

Estima-se que 50 mil apátridas no
Uzbequistão devem adquirir cidadania após
a aprovação de uma nova lei no país. Uma
disposição da Lei da Cidadania, assinada
pelo Presidente do Uzbequistão, Shavkat
Mirziyoyev, entrará em vigor no dia 1º de
abril, conferindo esse direito às pessoas sem
nacionalidades registradas, que possuíam
residência permanente concedida naquela
república antes de 1 de janeiro de 1995.

O médico José Euber Pereira no abraço de sua elegante
Kátia Nóbrega. Ele celebrando aniversário amanhã

*** A Agência da ONU para Refugiados
parabeniza a lei, que contou com
recomendações da equipe às autoridades
nacionais durante a sua elaboração. Estima-se
que cerca de metade da população apátrida
do Uzbequistão, ou cerca de 49.228 pessoas,
irão se beneficiar da nova disposição e serão
reconhecidas como cidadãos. Seus filhos
também serão elegíveis para a cidadania, por
meio do mesmo processo sob a nova lei.

Aniversários

Parabéns para o executivo potiguar radicado nos Estados
Unidos, Alinio Azevedo, aniversariando nesse domingo

Tecnologia

A Flix Media, empresa brasileira especializada
na comercialização de publicidade para
o mercado de entretenimento, acaba de
investir em uma nova infraestrutura de TI.
Para acompanhar o constante processo de
crescimento, o novo sistema foi configurado
com o suporte da Claranet Brasil, provedora de
serviços gerenciáveis do segmento, presente no
em terras brasileiras desde 2016 e da Amazon
Web Services, plataforma de serviços de
computação na nuvem.

Os parabéns da coluna hoje vão para a
jornalista Andréa Ramos, as advogadas Joilce
Santana e Rose Paiva, Manuelle Andrade
e os empresários Paulo Diógenes e Walter
Godeiro. Vivas antecipados para o exgovernador Fernando Freire, o jornalista Ivo
Freire, Thales Ivan Costa, Aldo Clemente,
Elenir Fonseca, Ednólia Melo, o médico José
Euber Pereira, a empresária Dayane Oliveira,
e o executivo Alinio Azevedo Neto que reside
em Aspen-USA, onde brindará a data.

A querida Lalinha Barros canta coro de vivas para a
elegante Elenir Fonseca, que festeja idade nova amanhã

A ASSOCIAÇÃO Brasileira de Lojistas

de Shopping- ALSHOP informando a
sociedade que seguindo as recomendações
do Poder Público para conter o avanço do
Coronavírus, o horário de funcionamento
dos estabelecimentos de compras será
reduzido das 12h às 20h, até que a situação se
normalize.

No abraço de sua querida Roberta, o empresário Paulo
Diógenes, comemorando hoje mudança de idade

