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A ESCOLA DA Magistratura do RN 
promoverá no dia 22 de novembro, o I 
Encontro Regional Esmarn Seridó. Com 
realização no Salão do Júri do Fórum 
Municipal de Caicó, o evento conta com o 
apoio do Tribunal de Justiça do RN.

A aniversariante Ana Marta Procópio recebeu o 
abraço da querida Jacira Monte, em tarde de vivas

Duas queridas, Graciela Pinheiro e Graça Trindade. 
Graça recebe o abraço da colunista pelo aniversário

Simpatia de Lúcia Espíndola, Docéu Vargas, Lilian 
Cabral e Sililde Melo, na celebração de Ana Marta

Projeta Brasil Cinemark
Uma boa notícia para quem gosta de cinema. 
O Projeta Brasil Cinemark terá um dia inteiro 
dedicado à exibição de filmes nacionais pela 
Rede, que completa 20 anos em 2019. Os 
ingressos para os filmes do evento, marcado para 
12 de novembro, têm preço especial, apenas R$ 
4 – mesmo valor do combo promocional do 
Projeta, com minipipoca salgada e refrigerante 
300 ml. A programação completa pode ser 
acessada no www.cinemark.com.br.

LEITORA ASSÍDUA
Depois de um tour pela Europa, Ana 
Maria Cavalcanti nem esquentou o 
canto em Natal, já seguiu outro passeio, 
desta vez em Poços de Caldas-MG. 
Pelo Zap, enviou a seguinte mensagem 
para a jornalista: “eu também fico 
muito bem informada na leitura de 
sua excelente coluna, obrigada por 
me deixar sempre atualizada com as 
novidades de nossa Natal”.

Beleza e elegância de Teresa Josefina e Thereza 
Paiva, em ocasião comemorativa no Nick Buffet

Festa do Camarão
O jornalista Isaac Ribeiro, informando a 
coluna que a segunda etapa da 6ª edição da 
Festa do Camarão estreia amanhã no Hotel 
Imirá, na Via Costeira. O evento tem horário 
de funcionamento na sexta e no sábado, das 
18h à 0h, e no domingo, das 11h às 17h. Doze 
restaurantes participam do evento, que contará 
com estrutura de praça de alimentação, palco 
para apresentações musicais e cozinha-show. A 
realização é da Abrasel-RN.

Mestrado Profissional
O Instituto Metrópole Digital, unidade 
acadêmica especializada da Universidade 
Federal do RN, está com processo seletivo 
para o Mestrado Profissional em Tecnologia 
da Informação. São  33 vagas para o semestre 
letivo de 2020.1, distribuídas em três linhas de 
pesquisa: Engenharia de Software, Inteligência 
Computacional e Infraestrutura de TI. As 
inscrições seguem até 14 de novembro.  Mais 
informações no e-mail ppgti@imd.ufrn.br.

Empreendedor Social
Os atores Leandra Leal e Antônio Fagundes 
aceitaram o convite da Folha de S. Paulo e da 
Fundação Schwab para apresentar a cerimônia 
da 15ª edição do Prêmio Empreendedor 
Social, considerado o maior concurso de 
empreendedorismo socioambiental da 
América Latina e um dos mais relevantes 
do mundo. A dupla comandará a sessão de 
homenagens aos finalistas, que acontecerá no 
dia 04 de novembro, no Teatro Porto Seguro, 
em São Paulo.

Treinamento
O Núcleo de Apoio a Carreiras da Estácio 
Natal oferece treinamentos para candidatos, 
recrutamento e triagem para empresas que 
estejam com vagas abertas. Localizado na 
Avenida Alexandrino de Alencar, o setor 
auxilia pessoas que estão buscando emprego 
por meio da elaboração do currículo e 
orientações de comportamento em processo 
seletivo. Maiores informações através do 
e-mail nac.estacionatal@gmail.com.

NUMA PROPOSIÇÃO dos deputados 
Kelps Lima e Hermano Morais, a Assembleia 
Legislativa do RN homenageou ontem 
durante sessão solene o bairro do Alecrim, 
pelos seus 108 anos. O histórico bairro é um 
dos mais tradicionais da cidade do Natal, 
sendo considerado um verdadeiro centro de 
comércio popular da capital potiguar.


