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O aniversariante celebrando a vida com a mãe, Ruth 
Vasconcelos, e os � lhos Leandro e Naiana

A colunista ladeada pelo querido casal Márcia e 
Genário Fonseca Júnior, na sessão parabéns

A simpática Zilene Seixas, a an� triã Kelly, e a 
dermatologista Patrícia Freire, posam para a coluna

Charme em dose tripla de Márcia Fonseca, Cristina 
Costa e Marília Moraes, na sessão de vivas

Nature Research Award
Os cumprimentos da coluna para a 
neurocientista Natália Mota, membro do 
laboratório Sono, sonhos e memória, do 
Instituto do Cérebro da Universidade Federal 
do RN, é a primeira brasileira e única sul-
americana indicada para concorrer ao prêmio 
Nature Research Award de 2019, na categoria 
Ciência Inspiradora. A iniciativa tem como 
objetivo homenagear mulheres cientistas 
excepcionais, a � m de incentivar e inspirar as 
próximas gerações.

MELHOR ATRIZ
O Emmy Internacional divulgou a lista 
dos concorrentes para a premiação 
deste ano, com indicações de 21 países, 
oito produções brasileiras estão na 
disputa pelas concorridas estatuetas. 
Marjorie Estiano concorre na categoria 
Melhor Atriz por sua atuação na 
segunda temporada da série Sob 
Pressão da TV Globo. O seriado é 
passado em um hospital.

Francisco Vasconcelos Júnior no abraço de sua 
amada Christian Kelly, na comemoração

Sessão parabéns
Com festa surpresa organizada por sua 
esposa Kelly, o empresário Francisco 
Vasconcelos Júnior, comemorou mudança 
de idade no último sábado. Tarde 
agradabilíssima regada a amizade, e a 
simpatia ímpar do casal an� trião. Uma boa 
música sob o comando de � iago Oasys, 
agradou aos presentes. O aniversariante 
recebeu coro de vivas na área de lazer do seu 
condomínio.

*** Discreto, simpático e sempre muito 
atencioso, Francisco Vasconcelos era todo 
alegria na celebração de seus 6.0, ao lado 
da família, em especial com a presença 
de sua matriarca, a toda simpatia Ruth 
Vasconcelos. A colunista esteve presente e 
dividiu a mesa com o casal amigo, Genário 
Júnior e Márcia. Também foi um prazer 
reencontrar as queridas Marília Moraes e 
Cristina Costa. A coluna traz os clicks da 
comemoração.

Mártires de Uruaçu
A cidade de São Gonçalo Amarante vive 
dias festivos em homenagem aos Mártires de 
Uruaçu. Ontem, uma Moto Romaria deu o 
tom a abertura dos festejos. Hoje, terá início 
às celebrações de novenas, que acontecerão 
diariamente sempre às 19h, sequenciadas 
por atrações culturais. A programação se 
estenderá até 03 de outubro, que é feriado 
no Rio Grande do Norte. O dia será voltado 
para atividades religiosas no Santuário.

Setembro Amarelo
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do RN promoverá em sua sede, nesta 
quinta-feira, mais uma edição do “ Café 
com Arquiteto”, que terá início às 09h. 
O encontro marcará o encerramento da 
Campanha Setembro Amarelo, tendo como 
tema “Valorização à Vida”, abordado pela 
psicóloga Shirley Magnólia. O evento é 
gratuito, e para participar basta acessar o 
link http://urele.com/cafecomarquiteto26set.

NA PROGRAMAÇÃO do “Setembro 
Cidadão”, o Lions Clube em parceria com o 
Programa Brasileiro de Educação Cidadã, 
dar início hoje às atividades da “Semana do 
Idoso”. A iniciativa promoverá uma “Tarde 
da Beleza”, no Instituto Juvino Barreto.  
Cerca de 20 internos irão contar com os 
serviços de manicure, pedicure, massagem, 
corte de cabelo e penteado.


