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A ELEIÇÃO para o Conselho Tutelar 
acontecerá neste domingo de modo uni� cado 
em todo o país. O órgão tem a missão de 
atender crianças e adolescentes que passam 
pela situação de violação de direitos.

A magistrada Fátima Soares celebrando a nora Ana 
Paula, em tarde de parabéns e bem querer

Danilo Araújo Xavier e Mariella Almeida curtindo 
lua de mel, o casal posa na encantadora Veneza 

Andréa Moura e equipe no clima do Outubro Rosa, 
no showroom que leva seu nome no Espaço América 

Contratos temporários
Dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito, Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas e Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Natal, apontam que o comércio vai contratar 
funcionários temporários para as vendas de 
� nal de ano. De acordo com o presidente da 
CDL Natal, Augusto Vaz, na capital potiguar 
serão 1.750 novas contratações e no Rio 
Grande do Norte 3.100. O período é visto de 
forma positiva pelos lojistas.

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

Os parabéns da coluna para a jornalista Mariana 
Rocha, que amanhece celebrando aniversário

Tudo Começa Azul
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do RN marcou presença na 47ª edição da 
ABAV- Feira Internacional de Turismo, em 
São Paulo. Na ocasião, órgãos públicos e 
empresas privadas participaram da abertura 
o� cial da campanha de vendas e promoção do 
destino potiguar tendo como slogan “Tudo 
Começa Azul”, uma ação da ABIH-RN em 
parceria com a operadora Azul Viagens.

Selo Socioambiental
Santa Catarina é o estado “mais azul” do 
Brasil. Durante reunião em Copenhagen, 
na Dinamarca, o Júri Internacional do 
Programa Bandeira Azul certi� cou 
oito praias e duas marinas catarinenses 
para hastearem as bandeiras do selo 
socioambiental que garante informação 
para visitantes sobre a qualidade da água 
e educação ambiental. Das 14 praias 
contempladas no Brasil para a temporada 
2019/2020, oito são de Santa Catarina. 

Jazz em Ponta Negra
Praieira Jazz – Festival de Bolso, é o título 
correto do evento que tem assinatura do 
cantor, ator e produtor musical Dudu 
Galvão, na praia de Ponta Negra. O festival 
estreia neste domingo tendo como palco 
o Deck da Orla da praia. De acordo com o 
organizador, o encontro gera oportunidade 
para os artistas potiguares mostrarem seu 
trabalho.  Serão cinco horas de jazz à beira 
mar, com acesso livre, início às 16h, e segue 
até às 21h.

Direitos Fundamentais
Estão abertas até o dia 15 de outubro, as 
inscrições para o seminário “Governança 
à luz dos direitos fundamentais”, com 
realização no dia 16 do mesmo mês, 
no Plenário do Conselho Nacional do 
Ministério Público. O evento é aberto 
para todo cidadão, em especial juristas 
e pro� ssionais motivados pelos temas. 
O interessado deve acessar o Sistema de 
Eventos do CNMP e fazer o cadastro.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o odontólogo e ex-
vereador Dickson Nasser, a confeiteira 
Aldery Rocha e os jornalistas Mariana Rocha 
e Anderson Almeida. Vivas antecipados para 
a jornalista � aisa Galvão, a querida Cinthia 
Shelman, o engenheiro Nelson Newton de 
Faria e o ex-vice-governador Fábio Dantas.


