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Júnior Bass Groovador

JORNALISMO

O Prêmio de Jornalismo da
Fecomércio, edição 2019 está com
inscrições abertas voltadas para sete
categorias: Jornalismo Impresso;
Telejornalismo; Radiojornalismo;
Fotojornalismo; Jornalismo Online;
Ilustração e Estudante. Os trabalhos
devem ser encaminhados até 31 deste
mês para o e-mail premiojornalismo@
fecomerciorn.com.br.

Como foi bacana ver o potiguar Júnior Bass
Groovador no Rock Rio. Assim como eu,
tenho certeza de que milhares de Norte-Riograndenses torceram, vibraram e ficaram
felizes pelo músico, que subiu ao palco com a
bandeira do RN. Dois grandes talentos juntos
e unidos pela música, Júnior Bass Groovador
e o roqueiro americano Jack Black. Deus lhe
abençoe grandemente Júnior Groovador, para
que possas alçar outros voos ainda maiores.

Pittsburg 35 anos

Os irmãos Kristiano e Kayo Cardoso reuniram
ontem jornalistas em almoço comemorativo
aos 35 anos do Pittsburg. Na ocasião foram
apresentadas as novidades da casa. Destaque
para a campanha de aniversário com exibição
de outubro a novembro de 2019, mostrando
que a rede faz parte da história dos potiguares
com o tema: “Se faz parte da história faz parte
do seu dia”. A colunista esteve presente e traz
clicks do encontro.

A colunista com os empresários Kristiano e Kayo
Carvalho, na comemoração dos 35 anos do Pittsburg

Depressão

O Sistema Único de Saúde registrou entre 2015
e 2018 um aumento de 52% nos atendimentos
ambulatorial e de internação relacionados à
depressão. Na faixa etária de 15 a 29 anos, o
aumento foi de 115% no mesmo período, é o
que informa um levantamento do Ministério
da Saúde. No mundo, nos últimos 10 anos, o
número de pessoas com depressão aumentou
18,4%, segundo a Organização Mundial da
Saúde.

O presidente da CMN, Paulinho Freire, assíduo
cliente do Pittsburg, em click com os donos da casa

Projeto Renovar

Do Instagran: beleza de Jussana Porcino

Do túnel do tempo

No dia 11 de outubro o Iate Clube de Natal
receberá a segunda edição da festa denominada
“50tinhas”, com assinatura de Elizabeth
Queiroz e Carlos Sérgio Moura. O evento
fará uma viagem no túnel do tempo com
destino aos anos 70, 80 e 90. A noite tem como
proposta reviver os hits que serão reproduzidos
pelas bandas “Boca de Sino” e “Os Monstros”,
além da pick-up do DJ Luiz Couto. Senhas e
mesas podem ser adquiridas na secretaria do
Iate e na loja Armas e Bagagens.

Numa inciativa da UnP, o Grupo Renovar
oferece suporte terapêutico para amigos,
familiares e pessoas que fazem uso abusivo
de álcool e outras substâncias psicoativas.
As inscrições estão abertas para o segundo
semestre de 2019. As atividades terão início
no dia 10 de outubro. Os atendimentos são
realizados através do Serviço Integrado de
Psicologia da UnP, na Unidade Roberto Freire,
todas às quintas-feiras. Mais informações pelo
telefone (84) 3216-8607.

A MULHER cada dia rompe barreiras.

A DAZN, primeiro serviço de streaming de
esportes ao vivo, anuncia a chegada de Natália
Lara ao time de profissionais. Ela é a primeira
mulher a integrar a experiente equipe de
narradores da plataforma. Natália fará sua
estreia neste sábado, narrando a partida entre
Santos e Juventus pelo Paulista Sub-20.

No Pittsburg, Ulysses Freire e Karol Dantas cantam
vivas para Amaury Júnior, aniversariando hoje

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da
coluna hoje vão para Socorro Aguiar, Vilneide
Gadelha, Enrico Fermi, Elias Fernandes e os
jornalistas Amaury Júnior e Sílvia Miranda.
Ainda é tempo de parabenizar George Câmara.

