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O BOTICÁRIO está realizando até este 
domingo a Botipromo. Uma irresistível 
promoção com descontos de até 40% em mais 
de 150 itens de perfumaria, maquiagem e 
cuidados pessoais.

Roberto Chaves faz coro de vivas para sua mãe, a 
médica Myrna Chaves, que brinda hoje idade nova

Zélia Madruga, o vice-governador Antenor Roberto 
e Ana Maria Cavalcanti, durante almoço da Adesg

A colunista ladeada pelo casal Márcia e Genário 
Fonseca Júnior. Ele festejando aniversário hoje

Over Colégio e Curso
O físico, professor e diretor do Over Colégio 
e Curso, Carlos André, é só felicidade 
celebrando mais uma conquista da instituição 
de ensino. Para orgulho potiguar no segmento 
da educação pelo segundo ano consecutivo, 
o Over mantém o título de primeiro lugar 
no Rio Grande do Norte, e é destaque entre 
as 10 melhores escolas do Brasil.  Diretores, 
professores, alunos e familiares, estão super 
felizes comemorando a classi� cação e a notícia.

MISSA NO PRAIAMAR
O empresário Canindé Gosson, ao 
lado de sua família, promove aos 
domingos no hotel Praiamar na praia 
de Ponta Negra, um momento de 
consagração a Deus. Tendo início às 
11h, a missa é celebrada pelo padre 
Flávio Herculano e reúne os � éis no 
tradicional encontro dominical. Logo 
após a celebração o hotel oferece um 
café da manhã aos presentes.

O físico e professor Carlos André, celebrando mais 
uma conquista do Over Colégio e Curso

Homenagem da Adesg
Zélia Madruga, delegada Regional da 
Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra no RN, promoveu 
na última quarta-feira mais um encontro 
dos adesguianos. Com realização no 
restaurante Don Nemésio, o almoço foi 
marcado pela sessão de agraciamento. Foram 
homenageados pela Adesg o vice-governador, 
Antenor Roberto, e a presidente da 
Associação Brasileira dos Clubes da Melhor 
Idade RN, Ana Maria Cavalcanti.

Double You
Responsável por inúmeros sucessos que 
marcaram a história musical nos anos 
90, a banda Double You retorna a Natal. 
Prometendo uma noite de muitos hits, o 
evento acontecerá no dia 01 novembro, às 
22h, no Kozmopolit Restaurant & Club. Com 
mais de 10 milhões de discos vendidos no 
planeta, o grupo é um dos principais ícones 
da música eletrônica mundial. Ingressos à 
venda no site outgo.com.br.

Notas fi scais eletrônicas
Vários países estão recorrendo à tecnologia 
para melhorar a e� ciência e a transparência. 
Vale ressaltar que 67% dos territórios da 
América já exigem que as notas � scais sejam 
emitidas em formato eletrônico, despontando 
à frente da Ásia, Europa, Oriente Médio e 
África que detém 32%. Nas Américas, Brasil 
e Argentina estão liderando largamente a 
emissão de notas � scais eletrônicas.

*** Estes números são apresentados na nova 
edição do Índice Global de Complexidade 
Corporativa – Relatório de Contabilidade 
e Impostos, produzido pela TMF Group. O 
estudo mostra que a digitalização é uma das 
quatro principais tendências que in� uenciam 
jurisdições, em todo o planeta, a melhorar 
sua reputação no cenário mundial e sua 
facilidade de operação. As outras tendências 
são a Harmonização, Mudança nas relações 
entre autoridades e empresas; e a Evolução de 
políticas � scais. 

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o odontólogo e festeiro 
Cláudio Porpino, o empresário Genário 
Fonseca Júnior, e a médica Myrna Chaves. 
Vivas antecipados para o empresário Ênio 
Sá, o médico Ney Fonseca, a empresária 
Jemima Diniz, a jornalista Edilma Teixeira e o 
executivo � iago Medeiros.


