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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Dinarte Álvares Dantas, Giovane 
Rodrigues Júnior e � iego Casado. Ainda em 
tempo de parabenizar Edson Matias e Mag 
Revoredo.

Do Instagram: elegância da querida Rita Alexandre

Casal querido desta colunista, Dinarte Álvares e 
Luzia Mara. Ele celebrando aniversário hoje

Cecília Brito, Marcelo Veras e Andreia Clara Galvão, 
na Jornada Interdisciplinar do Instituto Bem Te Vi

Prêmio Colunistas
Duas campanhas publicitárias do Conselho 
Nacional do Ministério Público são destacadas 
no “Prêmio Colunistas 2019”, um dos mais 
importantes da publicidade brasileira. 
Foram evidenciadas a campanha com o 
videoclipe “A música que todos deveriam 
saber a letra”, promovida pela Presidência 
do CNMP com apoio da União Europeia, e 
outra peça de combate ao trabalho infantil, 
também realizada pelo Conselho por meio da 
Comissão da Infância e Juventude.

SUPPERNOVA
A Hemotion movimenta este � nal de 
semana em Natal com três eventos. Na 
sexta-feira, a black party Suppernova, 
que terá entre as atrações Cleber e 
Cauan, Pedro Sampaio e mais full open 
bar. No sábado será a vez da Feijuca 
do Seu Branco, no Redação Bar; e no 
domingo tem Suppera� er, apenas para 
convidados. Mais informações no 
@conceitohemotion.

Charme e beleza de Dodora Pessoa, em recente 
estada na paradisíaca ilha de Fernando de Noronha

Exposição fotográfi ca
“Dois Versos da Cidadania”, é o título da 
exposição do renomado fotógrafo potiguar 
Canindé Soares, que aborda duas importantes 
temáticas com expressiva relevância para a 
sociedade: a infância e o meio ambiente. Com 
abertura amanhã, às 17h, tendo como palco o 
Shopping Cidade Jardim, a mostra integra a 
programação do “Setembro Cidadão” e   � cará 
em cartaz até o dia 05 de outubro. O evento é 
aberto ao público.

Curso da ADESG
A Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra, no Rio Grande do Norte, 
está com inscrições abertas para o XXX Curso 
de Estudos de Política e Estratégia. As aulas 
serão ministradas em 1º de outubro e seguem 
até 12 de dezembro. As inscrições podem ser 
feitas na sede da delegacia na Rua Jundiaí, 
410 A – 4º andar, no bairro do Tirol. Mais 
informações através do e-mail adesgrn@gmail.
com.

Rock in Rio
De Acordo com publicação no Portal G1, o 
Rock in Rio 2019 terá uma novidade para 
quem procura serviços exclusivos e maior 
conforto. A organização do evento anunciou 
que esta edição contará com a Party Lounge, 
área restrita para o público acompanhar as 
atrações de música eletrônica no New Dance 
Order. O festival tem início nesta sexta-feira 
e segue até o dia 06 de outubro, na Cidade do 
Rock, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro.

Atendimento e reabertura
A Justiça Federal, através da Ação Civil Pública 
ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina 
do Rio Grande do Norte, determinou a 
regularidade no atendimento e reabertura 
do centro cirúrgico no Hospital Regional 
de São Paulo do Potengi após acordo entre 
Governo Estadual e 13 municípios da região 
Agreste. Um Termo de Cooperação Técnica foi 
assinado entre a Sesap e os municípios. Foi o 
que informou a assessoria do CREMERN.

NO DISCURSO de abertura na 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
Nova York-EUA, o presidente Jair Bolsonaro 
rea� rmou sua oposição a iniciativas 
internacionais que se opunham à soberania 
brasileira na Amazônia. Bolsonaro criticou 
a imprensa internacional pela publicação 
do que classi� cou como informações 
“sensacionalistas”.


