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A colunista em click com Chrystian de Saboya, no 
coquetel de celebração da loja Moldura Minuto

Presenças das arquitetas Cleide Maia, Ana Miriam 
Machado e Ivanoska Flor, na sessão de parabéns

O empresário Newton Dantas com o artista plástico 
Flávio Freitas, na movimentada noite no Tirol

A toda simpatia Cida Cabeleireira, com o colunista 
Chrystian de Saboya, na festa da Moldura Minuto

Brasil-Alemanha II
A capital potiguar sediando esta semana mais 
uma edição do Encontro Econômico Brasil-
Alemanha. O evento acontece alternadamente 
no Brasil e na Alemanha, uma vez por ano, com 
o objetivo de fortalecer as relações bilaterais 
e aprofundar a parceria estratégica, além de 
reunir autoridades governamentais e lideranças 
empresariais para discutir a ampliação de 
investimentos e novas formas de cooperação. 
A Fecomercio RN é parceria do Encontro que 
acontece no Centro de Convenções.

BRASIL-ALEMANHA
O restaurante Paçoca e Pilão foi palco 
no último domingo de almoço festivo e 
de boas-vindas para os participantes do 
Encontro Econômico Brasil-Alemanha, 
que acontece em Natal. Os congressistas 
puderam conhecer a gastronomia 
potiguar numa casa que é referência da 
boa mesa em nosso Estado. Também 
não poderia faltar a música nordestina 
que deu o tom à ocasião.

Adriane Oliveira, ministrará palestra hoje sobre 
impacto das novas tecnologias na vida do cidadão

Moldura Minuto
Uma noite agradabilíssima em celebração aos 
10 anos da loja Moldura Minuto no Tirol. 
Com produção assinada por Chrystian de 
Saboya, o espaço � cou pequeno para receber 
os muitos que foram brindar a data com a 
família Arsand. Um detalhe bem especial, o 
artista Francisco Eduardo, no melhor estilo 
ao vivo mostrou o seu talento executando 
uma pintura na parede central do espaço. Um 
luxo!!! A coluna traz os clicks da ocasião.

Campanha
O prefeito Álvaro Dias já está nos 
preparativos da sua candidatura nas próximas 
eleições. Pois bem, ontem, ele usou toda 
estrutura da prefeitura do Natal, como 
iluminação e tendas da Semsur, limpeza da 
Urbana e viaturas da STTU, para realizar 
ato de inauguração da pintura do meio � o 
da Praça Gisela Mousinho, no bairro de 
Lagoa Nova. Há, também foram pintados os 
equipamentos de academia.

Palestra interativa
Será realizada hoje às 19h, na loja Michelle 
Tour, uma palestra interativa tendo como 
tema “A sua essência real é igual a sua essência 
virtual?”. O evento terá como palestrantes a 
psicóloga Ana Leila Santos, especialista em 
Psicoterapia Sistêmica e Corporal, e Adriane 
Oliveira, especialista em Tecnologia da 
Informação. Voltado para todos os públicos, 
o encontro abordará o impacto das novas 
tecnologias na vida do cidadão.

Projeto de Lei
Numa proposição do deputado Allyson 
Bezerra, será debatido hoje, às 14h, na 
Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 
do Estatuto da Pessoa com De� ciência 
do RN. Foram convidados para audiência 
os secretários da Educação, da Saúde, 
da Administração, da Infraestrutura, do 
Trabalho, da Habitação e Assistência Social; 
Departamento de Estradas de Rodagens, 
entre outras instituições ligadas à educação e 
direitos à pessoa com de� ciência.

ABSURDO o sistema de atendimento da 
Caixa. O cidadão tem de passar por duas � las 
se quer ser atendido. A primeira, de acordo 
com funcionária da CEF, que entrega as � chas, 
é uma triagem.  Para ter acesso as agências, 
todos têm que se submeter a esse critério. O 
cliente ainda tem que passar por outra � la até 
revolver o seu assunto. Quanta burocracia!!!


