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O PRESIDENTE da Câmara Municipal 
do Natal, Paulinho Freire, convidando para 
sessão solene em homenagem ao “Outubro 
Rosa”, mês de prevenção ao câncer de mama. 
O evento acontece hoje, às 18h30, no Palácio 
Frei Miguelinho.

Simpatia dos amigos Gotardo Azevedo e Cátia Santos, 
no lançamento dos novos modelos da Chevrolet

Sérgio Silveira, Tomás Guimarães e Charles Silveira, 
diretores da Espacial-Chevrolet Natal

O veterinário Marcos Reis posa com Silvana Dantas 
e Alessandra Cabral, no evento da Chevrolet Natal

Solidariedade da Abrasel
Esta semana, restaurantes, bares e lanchonetes 
de todo o Brasil terão um sabor especial em 
seus cardápios: a solidariedade. De 7 a 12 de 
outubro, estará em cartaz a 17ª Semana da 
Criança Abrasel. No RN, a ação vai contemplar 
330 crianças da Legião da Boa Vontade, 
entidade que desenvolve programas e projetos 
voltados para crianças, jovens, adultos, idosos 
e famílias de baixa renda. Estabelecimentos 
associados receberão os pequenos com uma 
programação que inclui refeições, recreação, 
entre outras atividades. 

ALERTA DA ANVISA
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária emitiu um alerta sobre 
o uso dos medicamentos contra 
náuseas para gestantes contendo 
a substância ondansetrona por 
risco de má-formação orofacial, 
como lábio leporino. A agência está 
recomendando cautela na prescrição, 
após a divulgação de estudos que 
apontaram aumento dos casos.

A colunista com o anfitrião Chrystian de Saboya

Casa de Ideias
Chrystian de Saboya pilotou mais um evento 
de sucesso em Natal. Sua Casa de Ideias 
coordenou o lançamento dos novos modelos 
2020 da Chevrolet. Noite regada a borbulhas 
e mais os elegantes coquetéis do Bar Service, 
o maravilhoso buffet de Fátima Barros, 
ambientação com assinatura da Amorosa 
Decor e o impecável serviço de JB Cerimonial. 
Esta colunista marcou presença e traz os clicks 
da festa.

*** E falando em Chrystian de Saboya, este 
sábado ele vai movimentar o hotel Pirâmide 
na Via Costeira com big produção. “De cara 
para a lua”, sua festa anual, contará com open 
bar e open food, drinques variados, cerveja, 
gin, whisky 12 anos e espumante. O evento 
terá o comando musical de Sueldo Soares, 
Bandas e mais DJ. Ingressos à venda em Natal 
na loja Cantão e em Mossoró na Carmen 
Steffens.

Boulevard Music Hall
Grupo Promove assume a gestão do Boulevard 
Music Hall, em Natal. O espaço será 
reinaugurado com o show do cantor Fábio 
Jr, que está em turnê pelo Brasil e aporta na 
Cidade do Sol no dia 29 de novembro. A casa 
que está sendo reformada, teve climatização 
reestruturada e nova configuração das mesas 
paras shows com capacidade para até 2.800 
pessoas sentadas. Outra novidade é a estreia 
do buffet La Belle, que vem do Rio de Janeiro 
para atender aos eventos do lugar.

Pitch&Cerva
A advogada Rochelle Barbosa, especialista em 
propriedade intelectual e diretora-executiva 
da Metrópole Marcas e Patentes, é a convidada 
de mais uma edição do Pitch&Cerva, evento 
promovido pelo escritório do coworking 
Cubo Hub, para empreendedores. Com vagas 
limitadas o encontro acontece hoje, às 19h, 
na sede do Cubo Hub, no Shopping SeaWay, 
na Avenida Engenheiro Roberto Freire.  
Inscrições pelo link: https://www.outgo.com.
br/pitch-cerva128.

O GRUPO REVIVER promovendo 
mutirão de mamografias nas zonas Sul e Oeste 
da capital potiguar. A unidade móvel Savana 
Galvão está estacionada hoje, no Centro de 
Saúde de Candelária.  Amanhã e no sábado, 
ficará ancorada no Cmei Professor Arnaldo 
Arsênio Azevedo, rua São Bráulio, no bairro 
dos Guarapes.


