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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão à advogada Ângela Monteiro, 
às jornalistas Liliany Cruz e Juliana Celli. 
Também da mesma data, Leda Cerez Queiroz 
e Andreza Saraiva.

Rilke Barth faz coro de vivas para sua amada 
Andrezza Saraiva, que comemora aniversário hoje

Márcia Marinho em click com Ângela Monteiro, que 
amanhece festejando mudança de idade

Sorrisos e simpatia de Sirleney Ferreira e Márcia 
Fonseca, em tarde de celebração a vida e a amizade

Cálculo previdenciário
Um grupo de professores do curso de Ciências 
Atuariais da UFRN desenvolveu uma alternativa 
capaz de agilizar o cálculo previdenciário 
em municípios brasileiros, oferecendo uma 
opção mais rápida e simples de responder a 
questões sobre as alterações previdenciárias. A 
ferramenta Simulador Atuarial-demográ� co 
de Regimes Próprios de Previdência Social, ou 
Sadeprev, pode facilitar a tomada de decisões 
por parte de prefeitos e vereadores.

SESSÃO PARABÉNS
A magistrada Lena Rocha reunirá 
nesta sexta-feira familiares e amigos 
em noite comemorativa ao aniversário 
da sua � lha Andréa Rocha. Com 
início às 20h30, a sessão parabéns 
acontecerá no aconchegante Nick 
Bu� et no bairro do Tirol, em ocasião 
regada a borbulhas, a amizade e bem 
querer. A colunista con� rma presença 
e também o www.liegebarbalho.com 

Chrystian de Saboya ultimando os preparativos para 
a festa “ De cara para a Lua”, no hotel Pirâmide

De cara para a Lua
Chrystian de Saboya movimentará o dia 
12 de outubro com a festa “De cara para a 
Lua”, que terá realização no hotel Pirâmide. 
Tendo início às 16h, com direito a sessão 
pôr-do-sol, e mais a chegada da majestosa 
lua, o evento contará com 3 shows, e, é claro, 
uma big produção bem no estilo Saboya. 
Entre os ritmos, rock, axé, swing e reggae, 
sob o comando de Robzband, Lene Macedo e 
Sueldo Soares.

***A festa contará com open bar e open 
food, by Adriana Rocha, Fátima Barros e o 
Bar Service oferecendo drinques variados, 
cerveja, gin, whisky 12 anos e espumante. 
O bolo comemorativo tem assinatura de 
Tereza Vale, além da arte de Lídia Quaresma, 
Marcelo Amarelo e Lucas Azevedo. O 
evento irá dispor do serviço de manobristas. 
Ingressos à venda em Natal na loja Cantão, e 
em Mossoró na Carmen Ste� ens.

Lançamento
O presidente da Academia Norte Rio-
grandense de Letras, Diógenes da Cunha 
Lima, assina convite para o lançamento do 
livro intitulado “Vivências de um menino 
em uma fazenda sertaneja”. De autoria do 
acadêmico da ANL, Benedito Vasconcelos 
Mendes, a obra tem apresentação por � iago 
Gonzaga e Jurandyr Navarro. A sessão 
autógrafos acontecerá amanhã, às 17h, na 
sede da Academia, no bairro de Petrópolis.

Doenças cardiovasculares
A prevenção de mortes decorrentes 
de doenças cardiovasculares, como o 
acidente vascular cerebral e a endocardite, 
foram os principais temas abordados 
durante “5º Fórum Siga seu Coração”, 
ocorrido em Brasília. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde as doenças 
cardiovasculares são a principal causa 
de morte no mundo. O sedentarismo, o 
tabagismo e o uso abusivo do álcool são 
outros fatores de risco.

O BRASIL teve um saldo positivo na 
geração de emprego formal, pelo quinto mês 
consecutivo. O número de vagas adicionais 
no mercado de trabalho no mês de agosto 
foi 121.387. As informações são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
divulgado pela Secretaria de Trabalho da 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia.


