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Fernando Augusto Barbalho e Rivanna Lucena, em 
click para coluna no evento de Chrystian de Saboya

Presenças elegantes de Luiza Mara Álvares  e a nora 
Jussana Porcino, na celebração de Chrystian

Roger Chaves e Larissa Daher posam com o amigo 
Gotardo Azevedo, na festa “De Cara pra Lua”

Casal Walter Fonseca, com as irmãs Gadelha, Vilneide 
e Vilaine na badalada noite no hotel Pirâmide

Constituição do RN
As festividades comemorativas aos 30 anos da 
Constituição do Rio Grande do Norte foram 
encerradas com evento na praça 7 de Setembro 
na última sexta-feira. A ocasião foi marcada 
por uma cerimônia de casamento comunitário 
e apresentações artísticas. Numa parceria da 
Assembleia Legislativa com o Tribunal de 
Justiça do RN, foi viabilizada a união civil de 
95 casais do Natal. A celebração foi feita pela 
magistrada Fátima Soares.

CARNATAL
A banda baiana Chicabana está de 
volta ao Carnatal e vem trazendo 
novidades. Tudo pronto para sua 
estreia e o Bloco da Chica, que sai na 
quinta-feira, primeiro dia do evento. 
Os abadás já estão à venda na Central 
do Carnatal ou no site Ingresso 
Rápido www.ingressorapido.com.
br. Informa a Destaque Promoções, 
empresa responsável pela micareta. 

Chrystian de Saboya celebrando o sucesso “De Cara 
pra Lua”, com big produção no Hotel Pirâmide

Cachês diferenciados
Como diz o ditado popular, “Santo de casa 
não faz milagres”. A Prefeitura do Natal 
pagará cachê de mil reais para artistas locais 
durante a programação do Natal em Natal, 
em apresentações na Árvore do Mirassol. 
Enquanto isso, em outros eventos, artistas 
nacionais chegam a receber quase 200 vezes 
mais, para subir ao palco na capital potiguar.  
Este é o respeito e incentivo que os natalenses 
recebem na sua terra!

Reparo gratuito
A Apple anunciou que vai reparar 
gratuitamente os aparelhos iPhone 6s e 
iPhone 6s Plus que estejam com problemas 
na inicialização do sistema. Em comunicado, 
a empresa explicou que alguns celulares da 
sexta geração, com números de série entre 
outubro 2018 e agosto 2019, podem estar 
sofrendo com falta de energia por causa de um 
componente específico usado na fabricação. 
Publicou o Portal UOL. 

Impacta Nordeste
Com evento realizado na sede do Sebrae/
RN, será lançado hoje às 18h30, em terras 
potiguares o Impacta Nordeste www.
impactanordeste.com.br. É uma plataforma 
que vai integrar os diferentes atores de 
iniciativas sociais. A ocasião contará o 
painel “Desafios e Oportunidades do 
Empreendedorismo Social no Nordeste”, 
com a participação de Júlio Ledo, consultor 
nacional, do SEBRAE e Marcello Santo, 
idealizador do portal.  

Atendimento presencial
O vereador Ney Lopes Júnior esteve na 
sede do Procon Natal, onde entregou uma 
representação contra o plano de saúde Amil, 
que encerrou as atividades presenciais na 
capital potiguar. A ação do parlamentar é 
motivada na Resolução Normativa nº 395 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
que explica em seu artigo 6º que “As 
operadoras deverão disponibilizar unidade de 
atendimento presencial.  

MOSSORÓ será palco da quinta edição 
da Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão 
do Instituto Federal RN. Com realização 
no período de 16 a 18 de outubro, o evento 
acontecerá em três espaços: no Teatro Dix-
Huit Rosado, na Estação das Artes e no 
próprio Campus. A programação contará com 
atividades nos turnos tarde e noite.


