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Vice-governador Antenor Roberto, Governadora 
Fatima Bezerra, Presidente do Conselho Deliberativo 
Sebrae/RN, Marcelo Queiroz, no lançamento do 
projeto Natal & Parnamirim na Segunda Guerra  

Os jornalistas Sávio Hackradt, Liege Barbalho, Osair 
Vasconcelos e Célia Freire, na Casa da Ribeira

Os empresários Arthur Galdino e Rafael Cobé, 
durante apresentação para imprensa do Cupom Select

Trio de jornalistas, Rodrigo Loureiro, Liege Barbalho 
e Eline Eulália, na estreia do Livro Cupom Select

Mundiais de Praia
A primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia 
promete muita adrenalina e medalhas para o 
Brasil. O evento reunirá 97 países para uma 
competição com esportes de praia, aquáticos 
e radicais. O destaque da delegação brasileira 
fica por conta do Wakeboard, com a presença 
dos dois medalhistas pan-americanos, Marcelo 
Marreco e Mariana Nep. O Qatar, é sede dos 
jogos que tem início hoje e segue até a próxima 
quarta-feira. Ao todo serão 350 medalhas em 
13 modalidades diversas.

CIDADE DA CRIANÇA
Uma viagem ao universo infantil 
através da música erudita! Essa é 
a proposta da Orquestra Sinfônica 
do Rio Grande do Norte para o 
VII Concerto Oficial do projeto 
Movimento Sinfônico. Com início 
às 16h, o evento tem realização neste 
domingo, na Cidade da Criança.  A 
programação é comemorativa à data 
que celebra os pequenos. 

Os parabéns da coluna para a querida Nely Hazbun, 
que celebra mudança de idade neste domingo

Natal & Parnamirim
A Casa da Ribeira foi palco da solenidade de 
assinatura do projeto Natal & Parnamirim 
Field na Segunda Guerra, entre as prefeituras 
dos dois municípios e o Sebrae/RN. Durante 
o evento foi apresentada um pouco da história 
em telão, ressaltando a importância do RN 
para a vitória dos aliados durante o combate 
Mundial. Todo o levantamento está reunido 
em um portal em quatro idiomas. A coluna 
esteve presente e traz os clicks.

Cupom Select
Os empresários Arthur Galdino e Rafel Cobé, 
reuniram a imprensa e formadores de opinião 
no Thomé Galeria e Bistrô, para apresentar 
o Cupom Select. Trata-se de um livro no 
modelo de bolso, prático de utilizar, contendo 
descontos de produtos, serviços, marcas e 
lojas no RN e na Paraíba. Na aquisição do 
produto, o consumidor economizará até 10 
mil reais. O livro custa R$ 170, 00 e pode ser 
adquirido através do Facebook ou Instagram 
@cumpomseletc.

Direito Administrativo
Natal sediará o II Congresso de Direito 
Administrativo, nos dias 24 e 25 de outubro. 
O evento terá realização no auditório da OAB/
RN e contará com renomados palestrantes 
nacionais e autores de reconhecidas obras 
jurídicas, como Ricardo Marcondes Martins 
e José Conti. A edição 2019 vai apresentar 
o que existe de mais atual no segmento do 
Direito Administrativo para a sociedade e a 
comunidade jurídica.  

Voo livre
O Rio Grande do Norte recebe uma expedição 
internacional de voo livre, tendo base as 
cidades de Parelhas, Açu e Patu. São 15 pilotos 
do parapente, de várias partes do mundo, 
que estarão em terras potiguares buscando 
superar os recordes pessoais e dos países 
originários, além do objetivo principal que é 
bater o recorde mundial em distância de voo 
livre, que atualmente pertence a um grupo de 
brasileiros.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje, com votos de sucesso e vida 
longa, vão para o empresário e amigo 
Augusto Maranhão. Vivas antecipados para 
Thales Vilar, as queridas Maria Nunes e Nely 
Hasbun, a odontóloga Halissa Simplício, e as 
empresárias Larissa Luana Galvão e Simone 
Farret. 


