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A colunista foi abraçar o aniversariante Paulinho 
Freire, que teve festa surpresa organizada por amigos

Jornalista Flávio Marinho e sua Jurema, Wellington 
Júnior Barbalho nos vivas para Paulinho Freire

Márcio Guedes, Adriana Trindade e Duda Freire, na 
sessão parabéns para o vereador Paulinho Freire

Beleza em dose tripla de Fernanda Souza, Kassandra 
Cavalcanti e Luana Rego, no Redação Bar

Cerimonialistas
A Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte realizará amanhã, sessão solene 
em homenagem ao “Dia Nacional do 
Cerimonialista”. Numa proposição da 
deputada Cristiane Dantas, a solenidade terá 
início às 14h, e acontecerá no plenário da Casa. 
Na ocasião, serão homenageados renomados 
profissionais em nosso Estado. A coluna 
destaca e cumprimenta o chefe do Cerimonial 
do Governo do RN, Joãozinho Batista.

LEITOR ASSÍDUO
Uma notícia que deixou a colunista 
muito feliz e vaidosa. Pelo Zap, o 
jornalista e ex-deputado federal, Ney 
Lopes de Souza, fez elogios à coluna e 
afirmou que, mesmo estando viajando, 
manteve a leitura diária da nossa página. 
Ao desembarcar na terrinha fez questão 
de informar a colunista, que ficou 
bastante exultante. Ele e sua Abigail, 
fizeram um tour pelos países Balcãs.

O cerimonialista Joãozinho Batista será homenageado 
amanhã, durante solenidade na AL do RN

Sessão parabéns
O presidente da Câmara Municipal do 
Natal, Paulinho Freire, recebeu ontem 
coro de vivas pelo seu aniversário. A festa 
surpresa aconteceu no Redação Bar, e foi 
organizada pelos amigos do vereador. 
Ocasião cheia de boas energia e amizade, 
que deixou o aniversariante muito feliz com 
o gesto, e o grande número de amigos que 
foi lhe abraçar. A colunista esteve presente e 
traz os clicks da comemoração.

Posse na Amatra
Foi empossada na última sexta-feira, a nova 
diretoria da Associação Norteriograndense 
dos Advogados Trabalhistas, durante 
solenidade no plenário Francisco Ivo 
Cavalcanti da OAB/RN. Na presidência 
assumiu Glaydson Soares e na vice-
presidência Simone Leite Dantas. A ocasião 
foi prestigiada pelo presidente da OAB 
Seccional do RN, Aldo Medeiros, o vice-
governador Antenor Roberto, entre outras 
autoridades.

Festa no Alecrim
Um dia de festa para o Alecrim, tradicional 
bairro comercial da capital potiguar, 
que comemora 108 anos. Para celebrar 
a ocasião o Sistema Fecomércio RN 
realizou o Dia S, fechamento do ciclo de 
ações que vêm sendo realizadas através 
do Sistema em Movimento.  O programa 
está em sua segunda edição e faz parte das 
comemorações dos 70 anos da Fecomércio 
RN, completados em 2019.

Dia do Dentista
Odontólogos do RN foram homenageados na 
Assembleia Legislativa, durante sessão solene 
em alusão ao Dia do Dentista Brasileiro. 
A proposição foi do deputado Sandro 
Pimentel. Comemorado em 25 de outubro, 
o “Dia Nacional do Dentista” coincide com 
a data em que foi publicado o decreto 9.311, 
em 1884, criando os primeiros cursos de 
graduação em odontologia do Brasil.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje, com votos de sucesso vão para 
o advogado Genason Fonseca, Maria Helena 
Luciano, que reside na capital carioca, e o 
executivo João Bastos. Da mesma data, a 
presidente do International Women’s Club 
Natal, Ana Marta Procópio, o vereador 
Raniere Barbosa, e o jornalista Dinarte 
Assunção.


