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A TOYOTA anunciou ontem que investirá 
R$ 1 bilhão em sua fábrica na cidade de 
Sorocaba-SP, para produzir um novo modelo de 
SUV com comercialização prevista para 2021.

Os parabéns da coluna para o jornalista Ranniery 
Souza, que amanhece celebrando aniversário

O médico Arnóbio Pacheco e sua Maria Helena, 
durante congresso de Dermatologia na capital carioca

Elegância de Violeta Araújo, De Deus Fonseca e 
Sililde Melo, em evento do Women’s Club no RS

Semana do Brasil
Criada pelo Governo Federal em parceria 
com a iniciativa privada, com o objetivo de 
movimentar a economia e gerar oportunidades 
para empresas e consumidores, a Semana do 
Brasil movimentou o mês de setembro. Ao todo, 
70% dos shoppings participaram da ação com 
promoções e condições especiais para atrair os 
consumidores. Segundo a Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping, eles conseguiram 
alavancar as vendas em um curto período.

GRUPO REVIVER
No dia 01 de outubro, o Grupo 
Reviver promoverá um café da 
manhã, às 8h30, no restaurante 
Mangai de Lagoa Nova. Na 
oportunidade será apresentada a nova 
unidade móvel doada pela empresa 
baiana You Life, do empresário Joabe 
Santos. A ocasião será marcada pelo 
lançamento da programação do 
mutirão de mamogra� as gratuitas do 
Outubro Rosa.

O abraço da coluna para magistrada Lena Rocha

Sessão parabéns
Como acontece todos os anos, a magistrada 
Lena Rocha reúne familiares e amigos para 
celebrar o aniversário da sua � lha Andréa 
Rocha. A sessão parabéns acontecerá no 
dia 04 de outubro, às 20h30, no Nick Bu� et. 
A an� triã sugere como presente 01 lençol 
branco. Todo material recebido será doado ao 
Lar da Vovozinha e para os reeducandos do 
Programa Caminhos da Justiça. A colunista 
parabeniza o nobre gesto, e con� rma 
presença.

Vacina antirrábica
A coluna não só critica, parabeniza também 
quando é necessário. Nosso aplauso para 
prefeitura de Natal, pelo importante trabalho 
dos agentes de saúde vacinando cachorros e 
gatos em domicílio. Esta colunista recebeu 
a visita de dois educados e habilidosos 
pro� ssionais da Secretaria de Municipal 
Saúde, que realizaram a vacina antirrábica 
em 02 pets. Parabéns a SMS pelo signi� cativo 
serviço à população natalense.

Melhores universidades
A revista britânica Times Higher Education 
publicou uma lista de países com mais 
representantes no ranking de melhores 
universidades e o Brasil se encontra em 7º 
lugar, ultrapassando Espanha e Itália. Vale 
salientar que a THE é uma das revistas mais 
importantes em avaliação do ensino superior 
do mundo. Os Estados Unidos estão em 
primeiro lugar, com 172 universidades, o 
Brasil desponta com 46.

Meio ambiente
O Projeto Lontra se juntará ao esforço mundial 
de limpeza de praias e no próximo dia 21, 
um grupo de voluntários espera coletar 12 
toneladas de resíduos em 140 quilômetros de 
praias do Pará ao Rio Grande do Sul. Além da 
coleta e destinação correta do lixo, o objetivo 
é mobilizar mais pessoas para disseminar 
informações sobre os cuidados com o meio 
ambiente. Recentemente a coluna noticiou a 
mesma ação na orla natalense.

ANIVERSÁRIOS os parabéns da 
coluna hoje vão para o médico cardiologista 
Marcos Guimarães e o jornalista Ranniery 
Souza. Vivas antecipados para Álvaro Motta, 
Fernando Antônio Barbosa, Diego Abrantes 
e Ana Maria Barbalho. Ainda em tempo de 
parabenizar a querida Zeneida Barbalho pelo 
seu aniversário.


