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O GOVERNADOR em exercício da 
Bahia, João Leão informou que vai assinar hoje 
um decreto estadual de emergência devido a 
chegada do óleo às praias do Estado. O titular 
viajou para acompanhar a canonização de 
Irmã Dulce no Vaticano.

Esta colunista faz coro de vivas para a querida Ignês 
Motta, que amanhece festejando mudança de idade

Ana Maria Cavalcanti no abraço dos filhos Ricardo e 
Ana Lydia, brindou idade nova em Quebec no Canadá

Kadu Severiano com os jornalistas Flávia Freire e 
Heitor Gregório, no lançamento do Cupom Select 

Mutirão de mamografias
Referência em saúde da Mulher no Rio Grande 
do Norte, a Maternidade Escola Januário Cicco, 
da Universidade Federal do RN, realizará 
no dia 22 deste um mutirão de prevenção ao 
câncer de mama. Os municípios confirmados 
são: Jardim do Seridó, Florânia, Jucurutu, 
São Tomé, Acari, Pendências, São José do 
Seridó, Macau e Alto do Rodrigues. Serão 
disponibilizadas 400 consultas, além de exames 
de mamografia e ultrassonografia.

PRIORIDADES
Em discurso na Câmara dos Lordes, 
o governo do primeiro-ministro 
britânico Boris Johnson estabeleceu 
ontem suas prioridades legislativas. 
Durante cerimônia presidida pela 
rainha Elizabeth II, apresentou um 
programa encabeçado pelo Brexit, 
cuja maioria de suas medidas 
provavelmente não será promulgada. 
Publicou o portal UOL. 

Os parabéns da coluna para a querida amiga gaúcha, 
Déa Sílvia Schaan, que celebra aniversário hoje

Bingo filantrópico
Ana Marta Procópio, presidente do Women’s 
Club Of Natal, promovendo nesta quinta-
feira, às 17h, o “Bingo das Artes”. Com 
realização no Espaço Neuma Leão, em 
Morro Branco, o evento terá renda revertida 
para AMICO, entidade que desenvolve um 
importante trabalho em prol das crianças 
cardiopatas. Para quem ainda não adquiriu a 
senha, Ana Marta informa que o acesso pode 
ser comprado na hora e no local. 

Festa do Camarão
A Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes do RN, recebe hoje a imprensa 
natalense com um almoço no Cascudo 
Bistrô. Na ocasião será apresentada a 
programação da 6ª edição da Festa do 
Camarão, que terá início nesta quinta-feira 
e segue até o dia 03 de novembro. Durante 
o festival, os restaurantes participantes 
oferecerão pratos a preços promocionais. 
O evento busca a consolidação como 
celebração-símbolo da cidade do Natal. 

Turismo no RN
O presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do RN, José Odécio, 
informando que até o momento não há 
vestígios das manchas de óleos nas praias 
potiguares. Os locais para banho, hotelaria 
e turismo, continuam em bom estado de 
utilização.  Segundo Odécio, o fato é atestado 
por diversos banhistas, bugueiros e guia de 
turismo que asseguram a tranquilidade dos 
litorais norte e sul do RN.

Outubro Rosa Pet
A Assembleia Legislativa realiza hoje às 14h, 
audiência pública com o tema Outubro Rosa 
Pet. O debate tem como objetivo discutir a 
importância da proteção animal e as ações 
do projeto de prevenção ao câncer de mama 
em cães e gatos. O evento é uma propositura 
do deputado Sandro Pimentel, que também 
é autor do Projeto de Lei, criando o Outubro 
Rosa Pet no Rio Grande do Norte.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns 
da coluna hoje vão para a tradicional 
banqueteira Ignês Motta, o empresário 
Aécio Diniz, o jornalista Antônio Araújo, 
João Câmara, o odontólogo Raniere Souza, 
a amiga e advogada gaúcha, Déa Schaan.  
Ainda em tempo de parabenizar Ana Maria 
Cavalcanti, em tour pela Europa, ela celebrou 
a data em Quebec no Canadá.


