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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a doutora em Sociologia da 
Educação e membro do Instituto Histórico e 
Geográfico do RN, Isaura Rosado, o médico e 
ex-governador Lavoisier Maia e a empresária 
Jane Paz.

Fernando Augusto Barbalho, foi abraçar a amiga 
aniversariante Andréa Rocha, no Nick Buffet

Andrea Rocha em click com sua mãe, a magistrada 
Lena Rocha, em elegante noite de celebração à vida

As magistradas, Fátima Soares, Neise Andrade, Lena 
Rocha e Carmen Calafange, em sessão de vivas

Sustentabilidade
A Turquia é um dos destinos turísticos mais 
procurados do mundo e continua seus esforços 
para oferecer os melhores serviços para quem 
visita o país. Aproveitando o Dia Mundial 
do Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, ministro 
do Turismo e da Cultura do país, revelou em 
coletiva de imprensa para a mídia nacional e 
internacional a mais recente estratégia para 
ampliar o interesse dos viajantes. Os próximos 
anos focarão na sustentabilidade.

WOMEN’S CLUB
A presidente do Internacional 
Women’s Club Of Natal, Ana Marta 
Procópio, promoverá no próximo 
dia 17, o bingo das artes. Com 
realização no Espaço Neuma Leão, 
o evento terá renda revertida para as 
obras assistenciais da entidade. Ela, 
convidadas e demais integrantes do 
Women’s Natal, se reunirão em tarde 
de amizade e filantropia. A coluna 
confirma presença.

Os parabéns da coluna para Isaura Amélia Rosado 
Maia, que amanhece festejando aniversário

Sessão parabéns
A coluna traz hoje mais clicks da sessão 
parabéns para Andréa Rocha, que recebeu 
coro de vivas no Nick Buffet, em ocasião 
elegante e cheia de bem querer. Noite 
regada a borbulhas com delícias by Ignês 
Motta. No menu, entradinhas seguidas por 
antepastos com caviar, blinis, torradinhas, 
terrine de queijos entre outros quitutes que 
antecederam o cardápio do jantar composto 
por vários sabores.

*** A ambientação se somou ao Outubro 
Rosa, sobressaindo em todos os detalhes, 
desde os arranjos florais, aos laços das 
caixinhas para os docinhos e mimos para 
os convidados brindados com um kit para 
ginástica. E ainda falando na cor róseo, foi 
a escolhida pela aniversariante, que usou 
modelito assinado pela badalada estilista 
carioca, Giula Borges, amiga da sua tia 
Mariluce Ricardo, responsável pela criação do 
perfume que acompanhou os convites.

Regulação em Números
A Escola de Direito do Rio de Janeiro, da 
Fundação Getúlio Vargas, promoverá no 
dia 14 deste mês o II Seminário do Projeto 
Regulação em Números. O objetivo é debater 
com reguladores, membros da academia e 
agentes de mercado, pesquisas empíricas na 
área em questão. Na ocasião será realizada 
a cerimônia de entrega do II Prêmio 
FGV Direito Rio – Melhores Práticas em 
Regulação. 

Restituição do Leão
A Receita Federal liberou ontem a consulta 
ao quinto lote de restituições do Imposto 
de Renda 2019. O novo lote contempla 
também emissões feitas entre 2008 e 2018 
que estavam com pendências no órgão. O 
pagamento será feito no dia 15 deste mês na 
conta bancária indicada pelo beneficiário 
ao fazer a declaração. Ao todo, 2.703.715 
contribuintes deverão receber R$ 3,5 bilhões 
em restituições.

EXECELENTE sacada de marketing 
e uma ótima iniciativa do Hotel Urbano, 
agência de viagens, que colaborou com o 
público do Rock in Rio e possibilitou um 
certo conforto nos momentos chuvosos 
durante o festival. A empresa distribuiu 4 
mil capas de chuva, nos três primeiros dias 
dos shows, no parque Olímpico na capital 
carioca.


