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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o diretor geral do Instituto 
Técnico e Cientí� co de Polícia do RN, o 
advogado Marcos Brandão, e o deputado 
federal, Rafael Motta.

A colunista com o casal Heloísa Guimarães e José 
Eduardo Alves, em evento no Holiday Inn Natal

Elegância em dose tripla de Ana Marta Procópio, 
Teca Melo e Violeta Araújo, em ocasião festiva

O tradicional hair designer Souza Zen, com o 
vereador Raniere Barbosa, em tarde do Feijão Society

Oktoberfest
Conhecido como o maior festival de cerveja do 
mundo, a Oktoberfest já começou em diversas 
regiões do país.  No Estado de São Paulo, na 
cidade de Nova Odessa, a Oktoberggren – 
evento organizado pela Berggren – acontecerá 
no dia 26 de outubro, na própria cervejaria. 
O público terá a oportunidade de saborear 
diversas opções de cervejas da marca, além 
de outras cervejarias que estarão presentes 
no festival. Mais informações através do site: 
http://byma.party/oktoberggren2019.

SUV EM ALTA
Lamborghini e Lotus se renderam aos 
SUVs. O modelo é um dos maiores 
responsáveis pelo sucesso entre as 
marcas mais exclusivas do mundo. O 
carro vendeu cerca de 1.700 unidades 
em 2018. Publicou o portal UOL. 
Esta colunista é adepta do SUV há 
quase duas décadas, começou com a 
Scenic da Renault e está atualmente 
com um Korando da Ssangyong.

Os parabéns da coluna para o atuante e competente 
Marcos Brandão, brindando aniversário hoje

Outubro Rosa
Um mês inteiro dedicado ao combate ao 
câncer de mama. Pelo décimo primeiro ano, 
a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 
entra nessa luta para conscientizar sobre 
a importância do diagnóstico precoce e 
mobilizar a sociedade no combate à doença. 
A campanha teve abertura ontem com 
solenidade em três unidades da instituição 
– no Centro Avançado de Oncologia, no 
Hospital Dr. Luiz Antônio, e na Policlínica.

Outubro Rosa II
Há anos o mês de outubro é marcado 
pela campanha nacional de prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer de mama. 
O Instituto Nacional de Câncer estima que 
em 2018 foram identi� cados 59.700 novos 
casos da doença, sendo que 30% poderiam 
ser prevenidos com alimentação balanceada, 
atividade física, eliminação do consumo de 
bebidas alcóolicas e outros hábitos ligados a 
um estilo de vida saudável.

Infância e Vida
A Ação Infância e Vida é um conjunto de 
iniciativas desenvolvidas pelo Banco do 
Brasil em parceria com a Confederação 
Nacional das Instituições de Apoio e 
Assistência às Crianças e Adolescentes com 
Câncer, como foco no diagnóstico precoce 
da doença. O objetivo da campanha é 
fortalecer as Casas de Apoio que atendem 
crianças e adolescentes com câncer e a suas 
famílias em todo o Brasil.

*** Considerada uma das mais importantes 
do Brasil na divulgação e conscientização 
do diagnóstico precoce do câncer infanto-
juvenil, a edição 2018 arrecadou mais de 
meio milhão de reais. O valor foi distribuído 
entre a Coniacc e as a� liadas para projetos 
voltados à melhoria da qualidade de vida das 
crianças e adolescentes assistidos. Doações 
podem ser feitas através do Banco: 001 – 
Agência: 2870-3 – C/C: 33000-0 – CNPJ: 
10.807.169/0001-01

NESTE DOMINGO a Praia de Ponta 
Negra receberá a primeira edição do Praia 
Jazz – Festival de Bolso. Numa iniciativa 
do cantor, ator e produtor musical Dudu 
Galvão, o evento traz para as areias da praia, 
que é cartão postal da Cidade do Sol, uma 
programação toda especial que irá contar 
com cinco horas de Jazz e acesso livre e 
gratuito, tem início às 16h.


