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Gilda Miranda, em click com a anfitriã Ana Marta 
Procópio e Emília Bulhões, no Espaço Neuma Leão

Esta colunista com as elegantes Luzi Bezerra e Lydia 
Barreto, no Bingo das Artes do Women’s Club Natal

Violeta Araújo, Jacira Monte e Nelma Rocha. Presenças 
simpáticas no concorrido evento em prol da Amico

Regina Fasanaro com Teca Melo e Marília Hipólito, 
no evento promovido pelo Women’s Club Natal

Direito Administrativo
Natal sediará esta semana, de quinta e 
sexta-feira, o II Congresso de Direito 
Administrativo. Com realização no auditório 
da OAB/RN, terá como tema principal 
“Transformações do Direito Administrativo 
em Tempos de Crise Fiscal” e contará 
com palestrantes de expressão nacional. 
Destaque para o professor e escritor, José 
Maurício Conti, que falará na abertura sobre 
“Responsabilidade fiscal em tempos de crise”.

HORÁRIO DE VERÃO
Após 34 anos em vigor, o horário de 
verão no Brasil chegou ao fim. Um 
Decreto assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, cancelou a mudança 
no período neste ano. Adotado para 
aproveitar a iluminação natural no fim 
da tarde, o horário de verão ocorria 
do mês outubro a fevereiro, quando os 
relógios deveriam ser adiantados em 
uma hora, e prevalecia as regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste.

Cleuse Fiúza e Teresinha Góis posam para coluna, 
em tarde filantrópica do Women’s Club Natal

Bingo das Artes
Um final de tarde agradabilíssimo e voltado 
para o bem com a presença de mulheres 
elegantes da sociedade potiguar no “Bingo 
das Artes”. Evento assinado pela presidente 
do Internacional Women’s Club Of Natal, 
Ana Marta Procópio, tendo como palco o 
Espaço Neuma Leão, em Morro Branco. 
A anfitriã ficou toda feliz com o sucesso 
do encontro, que teve renda revertida para 
Associação Amigos do Coração da Criança.

*** Elegância, amizade e solidariedade 
deram o tom ao evento, que também contou 
com uma sessão sorteio de brindes. O bingo 
contou com belas telas e trabalhos doados 
por artistas potiguares, que colaboram e 
somaram com a causa do Women’s Club 
Natal. Desta vez a instituição beneficiada foi 
a AMICO. A colunista esteve presente e traz 
os clicks da ocasião que reuniu cerca de 200 
pessoas.

Cinema de Gostoso
Areia, brisa, praia e uma tela de cinema 
gigante darão o tom a esperada   Mostra de 
Cinema de Gostoso. Com início em 08 de 
novembro, segue até o dia 12, prometendo 
movimentar culturalmente a cidade de 
São Miguel do Gostoso no RN. As sessões 
acontecerão em sala ao ar livre, montada na 
Praia do Maceió. Na programação, debates 
com produtores, diretores e atores dos 
filmes exibidos.

Revista PV Maganize 
A substituição do sistema de energia 
elétrica convencional, por uma fonte de 
energia limpa, através de empreendedores 
de oficinas de costura do Rio Grande do 
Norte, ganhou repercussão internacional. 
A revista PV Maganize, uma das principais 
publicações especializadas em energia solar 
do mundo, deu destaque à reportagem da 
Agência Sebrae de Notícias do RN, sobre a 
adoção de energia solar pelas unidades de 
costura.

O TRADICIONAL grupo folclórico 
da cidade de São Gonçalo do Amarante, 
“Os Congos de Combate”, realizará a 2ª 
edição da Congada a São Benedito. Com 
realização neste sábado, o evento que fará 
uma homenagem ao Santo Patrono do 
município, acontecerá na Praça Senador 
Dinarte Mariz, Centro, e terá como tema 
“Fogo, guerra e revolução”.


