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A magistrada Lena Rocha recebendo o casal vice-
governador Antenor Roberto e sua bela Luíza Arraes

A colunista ladeada pelas magistradas Neise Andrade 
e Fátima Soares nos vivas para Andréa Rocha

Os magistrados, João Eduardo Oliveira, Herval 
Sampaio – presidente da AMARN, e Geraldo Mota

Lena Rocha posa com os colegas Hadja Rayne 
Alencar e Jorge Meira, no aniversário de sua � lha

Festa do Camarão
A Festa do Camarão chega à sua 6ª edição 
com início em 17 de outubro e segue até 3 de 
novembro. O camarão é o protagonista do 
cardápio dos mais tradicionais restaurantes do 
Natal. O evento acontecerá em duas etapas:  no 
próprio restaurante participante, que oferecerá 
pratos inéditos com preços promocionais, já na 
etapa do Centro de Convenções, os mesmos 
restaurantes irão comercializar suas criações 
para o público, no valor de 15 reais. 

HAROLDO AZEVEDO
A coluna cumprimenta o empresário 
Haroldo Azevedo, por sua integridade 
e credibilidade como um dos mais 
sérios empresários do RN. Ele 
celebra vitória, e também a prova 
da sua hombridade através de causa 
ganha na justiça, que botou abaixo 
todas as dúvidas e questionamentos 
sobre contrato de um imóvel com o 
município do Natal.

Beleza e simpatia da aniversariante Andréa Rocha

Vivas para Andréa
A cor rosa predominou em vários tons na 
sessão parabéns para Andréa Rocha, que 
recebeu coro de vivas na última sexta-feira 
no Nick Bu� et. Ocasião regada a borbulhas 
e bem querer com assinatura da mãe da 
aniversariante, a magistrada Lena Rocha, que 
cuidou de todos os detalhes. Festa com bolo de 
aniversário da talentosa Tereza Vale, docinhos 
por Virgínia Rego e o impecável serviço de JB 
Cerimonial.

*** Noite também voltada para fazer o bem, 
com lençóis brancos como sugestão de 
presente. O material arrecadado será doado 
para o Lar da Vovozinha e os Reeducandos 
do programa Caminhos da Justiça. E falando 
no Caminhos da Justiça, presenciamos um 
momento singular. Durante o cerimonial foi 
revelado que o vestido que Andréa usou no 
primeiro momento da festa foi desenhado por 
sua mãe, e confeccionado pelas reeducandas 
do Programa.

*** Uma surpresa para aniversariante que � cou 
emocionada pelo carinho, já que a ideia de 
fazer a roupa surgiu das próprias reeducandas. 
Andréa é uma � el e assídua colaboradora 
do Programa, idealizado e coordenado pela 
magistrada Lena Rocha. Tudo perfeito, 
o maravilhoso bu� et de Ignês Motta e a 
belíssima ambientação. No teclado, o músico 
Francilnaldo Show caprichou no repertório. 
A colunista esteve presente e traz os clicks da 
comemoração. 

Artesanato potiguar
A Coopercrutac – Cooperativa de Produção 
Artesanal do Crutac marcará presença no 
13º Salão de Artesanato de São Paulo, e 
está levando 05 artesãos para representar o 
artesanato potiguar. Considerada a maior 
vitrine do artesanato brasileiro, o evento 
tem abertura nesta quinta-feira e segue até o 
domingo, no Pavilhão da Bienal. Com entrada 
franca, é aberto ao público das 11h às 21h, e 
contará com uma variada programação.

A MARCA CHEVROLET convidando 
para o coquetel de lançamento dos novos 
modelos 2020.  Um elegante convite anuncia o 
evento, que promete movimentar a noite desta 
terça-feira no bairro de Lagoa Nova. A festa 
tem produção assinada pela Casa de Ideias de 
Chrystian de Saboya, assegurando mais um 
show de bom gosto e criatividade. A colunista 
con� rma presença.


