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As magistradas, Neise Andrade, Lena Rocha e 
Carmem Calafange, em comemoração no Nick Buffet

Sorrisos de Silvana Dantas e Alessandra Cabral, em 
badalada noite pilotada por Chrystian de Saboya

A colunista toda vaidosa com o netinho JOÃO 
MIGUEL em click com o tradicional hair designer 
SOUZA ZEN, já cuidando do look da terceira 
geração da família.

Bolsas de estudos
Consideradas entre as melhores escolas da 
rede privada de ensino do RN, os colégios CEI 
Mirassol e o CEI Zona Sul abriram matrículas 
para novos alunos que podem concorrer, 
através de processo seletivo, a bolsas de estudos 
que contemplam descontos na mensalidade 
de até 50 % concedidos para estudantes que 
se destacarem no exame para admissão nas 
unidades educacionais. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 08 de novembro.

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.

Casal de médicos, Cibele Cascudo e Igor Ercolin, no 
evento de lançamento do aplicativo Doctor In

Réveillon do Mar
Final de ano chegando e as festas já 
estão programadas. O Réveillon do Mar 
anunciando suas atrações musicais:  Mesa 
Doze, Banda Dubê, Ramon Schineider, 
Giulian Monte e os DJs Guga Holanda, Flávio 
Álvares e Pri Oliveira. Além do maravilhoso 
buffet do Olimpo, Open Bar Premium com 
whisky, gin, vodka, cerveja, refrigerantes e 
água. Também contará com Espaço Kids e 
café da manhã. Vendas na D’Store.

Terras Potiguares
Assis Marinho, renomado artista plástico 
do Nordeste, expõe suas obras na Galeria 
ArteZero, do Instituto de Ação Social e 
Cidadania Nilo e Isabel Neri, em São Miguel 
do Gostoso-RN. Com o título “Terras 
Potiguares”, a exposição é aberta hoje às 
19h, e segue até o início de 2020. O artista 
já expôs por diversas cidades nordestinas, 
em especial Natal, onde reside atualmente. 
Radicado no RN, ele é natural da Paraíba. 

Projeto Especialize
A Faculdade Uninassau Natal, através da 
coordenação da Pós-Graduação, realizará 
de 04 a 08 de novembro, mais uma edição 
do “Projeto Especialize”, na unidade Capim 
Macio. A ação é aberta ao público, tendo 
como objetivo incentivar a educação 
continuada e atender estudantes de 
graduação que estejam em fase conclusiva 
dos cursos. As inscrições podem ser feitas no 
site extensao.uninassau.edu.br.

Imagine - O filme
Essa é para os fãs de John Lennon.  Em 1971, 
ano da gravação do álbum “Imagine”, John 
Lennon e Yoko Ono estrelaram e dirigiram 
um filme de mesmo nome, com imagens 
da intimidade do casal e algumas nas ruas 
de Londres e Nova York. “John Lennon: 
Imagine — O Filme”, chega à programação 
do canal Curta!. A obra estrutura-se numa 
série de videoclipes para todas as dez 
canções do disco “Imagine”.

ABERTAS as inscrições para a 3ª edição 
do Digital Experience Day, considerado o 
maior evento de marketing digital do Norte/
Nordeste. Com realização nos dias 30 de 
novembro e 01 de dezembro, terá como 
palco o Centro de Convenções de Natal. O 
DED terá uma grade rica em palestrantes e 
convidados. Mais informações no site www.
dednordeste.com.br.


