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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os jornalistas Aldemar Freire, 
Bia Pires e Karol Dantas. Na mesma data, o 
empresário Pio Moquecho. Ainda em tempo 
de parabenizar Pedro Siqueira e Letícia Galvão, 
pelo aniversário.

A magistrada Lena Rocha posa com suas netinhas 
Júlia e So� a, em sessão de vivas no Nick Bu� et

O médico Arnóbio Pacheco e sua querida Maria Helena, 
curtindo a Oktoberfest em Munich, na Alemanha

Fátima Carreras, faz coro de vivas para seu amado 
Pedro Siqueira, que brindou aniversário ontem

Hipertensão
A hipertensão arterial é uma das doenças 
mais comuns na atualidade. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, esta é a causa 
de 51% das mortes por Acidente Vascular 
Cerebral e de 45% dos óbitos por problemas 
cardíacos em todo o mundo. A pressão alta, 
como é conhecida, também é responsável 
pelo desenvolvimento de outras patologias 
cardiovasculares como diabetes, obesidade, 
colesterol elevado e também doenças renais.

REDES SOCIAIS
Vivi Guedes, interpretada por Paola 
Oliveira na novela “A Dona do 
Pedaço”, da TV Globo, detém mais de 
1,7 milhão de seguidores nas redes 
sociais.  Motivo de tanto frisson? A 
união entre o carisma da atriz, com 
20 milhões de fãs, e o guarda-roupa 
da personagem. Vivi Guedes é uma 
sensação desde que abriu sua conta no 
Instagram. Publicou o Portal UOL. 

Os parabéns da coluna para elegante Letícia 
Galvão Ferreira de Souza, pela mudança de idade

Mulher Potiguar
De autoria da professora, poetisa e 
pesquisadora Maria Bezerra, será lançado 
esta semana “Emancipação Política da 
Mulher Potiguar”. É uma obra inédita, 
composta por 400 páginas, que relata e 
destaca o pioneirismo da mulher no RN. A 
edição do livro � cou sob a responsabilidade 
da professora Isaura Rosado, ex-secretária 
de Cultura do RN e membro do Instituto 
Histórico e Geográ� co do RN; e da jornalista 
Sheyla Azevedo, que é revisora do trabalho.

*** O livro será lançado nesta sexta-feira 
em Mossoró, às 19h30, no Memorial da 
Resistência. Em Natal, tem apresentação 
no dia 23 deste mês, às 16h, no Centro de 
Convivência da Universidade Federal do RN. 
Ainda na capital potiguar, a obra terá sessão 
de autógrafos na Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, às 09h, do dia 11 de 
novembro, no Salão de Atos.

Santa Catarina
No mês de outubro, Santa Catarina 
transforma-se no mais animado destino 
turístico do Brasil. Em diferentes cidades 
do Estado são realizadas festas típicas com 
as danças, músicas, comidas e o chopp que 
mantêm vivas as tradições herdadas dos 
imigrantes alemães, italianos, portugueses, 
entre outras etnias. O circuito das “Festas de 
Outubro” reúne dez eventos culturais por 
várias regiões turísticas, com destaque para a 
Oktoberfest, na bela cidade de Blumenau.

Feira Nacional do Camarão
Retomar a liderança do segmento da 
carcinicultura para o Rio Grande do Norte 
e consolidar investimentos no setor são os 
principais objetivos da Feira Nacional do 
Camarão – 2019. O evento acontecerá em 
Natal no período de 12 a 15 de novembro, 
tendo como palco o Centro de Convenções 
na Via Costeira. O lançamento o� cial 
acontece hoje, às 08:30h, durante um café da 
manhã na sede do Sebrae/RN.

VOTO DE PESAR da colunista para 
a família Alves, pela perda da matriarca 
Vanice Chaves Alves, esposa o ex-deputado 
Garibaldi Alves, mãe do ex-senador Garibaldi 
Filho, e avó do deputado federal Walter 
Alves. A missa de corpo presente ocorrerá 
hoje, às 11h, no Cemitério Morada da Paz, 
em Emaús, mesmo local que acontecerá o 
sepultamento.


