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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje, com votos de sucesso, vão para a 
arquiteta Janice Costa Diógenes e a presidente 
da Federação dos Artesãos do Rio Grande do 
Norte, Márcia Oliveira. Ainda em tempo de 
parabenizar Luciana Medeiros

Márcia Oliveira, celebrando aniversário hoje

Talento e simpatia dos médicos Glauber Carvalho, 
Regina Jales, Joelio Oliveira e Larissa Pimentel

A dermatologia Regina Jales, em click para a coluna 
com os hair designer George e Thainan Lucena

Tarde filantrópica
A presidente do Internacional Women’s Club 
Of Natal, Ana Marta Procópio, reúne hoje 
senhoras da sociedade potiguar em tarde 
filantrópica.  O encontro acontecerá durante 
o “Bingo das Artes”, com início às 17h, no 
Espaço Neuma Leão em Morro Branco.   A 
renda será destinada para a Associação Amigos 
do Coração da Criança – AMICO. A anfitriã 
informa às participantes, que as senhas podem 
ser adquiridas no local do evento.

TRAJES ESPACIAIS
A Nasa apresentou esta semana dois 
protótipos de trajes espaciais, que 
devem ser usados em futuras missões 
para a Lua. Os trajes terão melhorias 
em relação aos modelos existentes 
tanto para homens como para 
mulheres, incluindo mais conforto e 
mais opções de movimento. A nova 
roupa da Nasa será fabricada com 
variedade de tamanhos. Publicou o 
portal UOL.

Pres. do Internacional Women’s Club Of Natal, Ana 
Marta Procópio, promove hoje bingo filantrópico

Terapia capilar
A dermatologista Regina Jales, em parceria 
com o salão de beleza George, promoveu 
na sua clínica no Tirol, evento intitulado de 
terapia capilar.  Uma sessão bate papo repleta 
de informações num formato intimista, com 
a participação da endocrinologista Larissa 
Pimentel e do cirurgião plástico, Glauber 
Carvalho. Além dos presentes, o público 
também interagiu pela live do Instagram. A 
colunista esteve presente e traz os clicks.

Natal Sem Fome
A Campanha Natal Sem Fome, foi lançada em 
todo o Brasil no último domingo, e mais uma 
vez, traz o tema “A fome não é fake”. No RN, 
é liderada pela ONG Instituto Nordeste de 
Cidadania, com apoio institucional do Banco 
do Nordeste e do consultor de marketing 
Carlos Freire. A arrecadação de alimentos 
segue até 18 de dezembro. Todas as agências 
do Banco do Nordeste no Estado estão 
recebendo as doações.

Obra é inédita
“Emancipação Política da Mulher Potiguar” 
é o título do livro da professora, poetisa e 
pesquisadora Maria Bezerra. A publicação 
será lançada em Natal na próxima segunda-
feira, às 16h, no Centro de Convivência da 
Universidade Federal do RN. A obra é inédita, 
tendo sua edição sob a responsabilidade 
da professora e doutora em Sociologia da 
Educação, Isaura Rosado, e da jornalista Sheyla 
Azevedo, revisora do trabalho.

Cinema Infantil
Estreia amanhã e segue até o dia 27 de 
outubro, a 17ª edição do Festival Internacional 
de Cinema Infantil. Voltada para público 
infanto-juvenil, a programação traz na grade 
curtas, médias e longas-metragens, em mais 
de 70 produções nacionais e internacionais, 
exibidas na Rede Cinemark no Midway 
Mall.  Os ingressos populares ou gratuitos, 
para escolas públicas e particulares, ONGs 
e projetos sociais são distribuídos mediante 
agendamento.

VOLTADO PARA profissionais e 
estudantes da saúde, o II Simpósio de Psicologia 
Hospitalar, acontecerá nos dias 8 e 9 de 
novembro e terá realização no auditório da 
Casa Durval Paiva.  Cristina Rocha, Christine 
Campos, Flávia Roberta Alves, Geórgia Sibele 
Nogueira e Isabel Moura, são alguns dos nomes 
confirmados como palestrantes do evento.


