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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Salete da Costa 
Ferreira. Vivas antecipados para o jornalista 
Rodrigo Loureiro, Geraldo Filho, o empresário 
Antônio Gentil, e o jornalista Sávio Hackradt.

O abraço carinhoso da coluna para o jornalista 
Rodrigo Loureiro, brindando aniversário amanhã

Os jornalistas Sávio Hackradt e Osair Vasconcelos. 
Parabéns para Sávio, aniversariando no domingo 

Zita Regalado com a filha Ana Tereza, em temporada 
de férias pelo Velho Mundo, aqui, em terras lusitanas

Parques nacionais
Uma equipe do Ministério do Turismo 
liderada pelo ministro interino, Daniel 
Nepomuceno, realizou esta semana uma 
visita técnica aos parques nacionais do 
Rio Grande do Sul. O objetivo é realizar 
um diagnóstico e definir medidas a serem 
trabalhadas no entorno das florestas nacionais 
para potencializar o desenvolvimento 
sustentável do turismo. A ação visa um 
melhor aproveitamento das concessões para 
impulsionar o fluxo turístico na região.

MISSA NO PRAIAMAR
O empresário Canindé Gosson, ao 
lado de sua família, promove aos 
domingos no hotel Praiamar na 
praia de Ponta Negra, um momento 
de consagração a Deus. Celebrada 
pelo padre Flávio Herculano, a missa 
tem início às 11h e reúne os fiéis no 
tradicional encontro dominical. Logo 
após a celebração o hotel oferece um 
café da manhã aos presentes. 

Elegância de Denise Gaspar, na festa “ De Cara pra 
Lua” by Chrystian de Saboya, no hotel Pirâmide

Doctor In
Natal ganha o Doctor In. Trata-se de um 
aplicativo de saúde que oferece atendimento 
domiciliar com médicos especializados. O 
lançamento acontece em outubro, mês em 
que é comemorado o “Dia do Médico”. A 
startup, genuinamente potiguar, foi inspirada 
em plataformas já consagradas em grandes 
centros do Brasil. O produto será apresentado 
nesta terça-feira às 18h30, no Thomé Galeria 
e Bistrô. A coluna confirma presença.

Patati Patatá
O jornalista e produtor cultural Amaury 
Júnior da Idearte Produções, empresa que 
recebe em terras potiguares o “Circo Patati 
Patatá”, avisando que a temporada em Natal 
está nos últimos dias. Com espetáculos de 
segunda a sexta-feira, às 20h, e sábados e 
domingos às 15h, 17h30 e 20h, a atração está 
ancorada no estacionamento da Arena da 
Dunas, na avenida Prudente de Morais. Mais 
informações no link http://bit.ly/2M5evmA.

Parceria
A vitoriosa parceria que há mais de dez 
anos alia o Sistema Fecomércio Rio Grande 
do Norte e o Governo Alemão, serve de 
referência para outros estados brasileiros. 
O Sistema Fecomércio Pernambuco irá 
replicar a iniciativa no seu Estado. Em solo 
potiguar, a parceria tem como um dos seus 
principais frutos o Projeto Verena, premiado 
pelo Ministério do Turismo, na categoria 
Qualificação e Formalização.

Especialistas da propaganda
O Sindicato das Agências de Propaganda 
do Rio Grande do Norte traz para Natal, 
pelo segundo ano consecutivo, o Cannes 
Lions Road Show. Durante o encontro serão 
apresentadas as tendências internacionais 
do universo da propaganda, como também 
comentadas e analisadas por especialistas. O 
evento acontecerá no dia 24 deste mês, às19h, 
no auditório da UnP, na avenida Engenheiro 
Roberto Freire.

O ESPAÇO  MORMAÇO no bairro 
de Lagoa Nova, receberá amanhã a 7ª edição 
da Feijoada Ribeira Boêmia. Com início às 
12h, o comando musical ficará por conta 
de Boêmios in Choro, Batukedô e a Roda 
de Samba Ribeira Boêmia. O evento terá 
como atrações convidadas, Dodora Cardoso, 
Berthone Oliveira, Sueldo Soares e Josy 
Ribeiro.


