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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a jornalista Daniela Freire, o 
médico ortopedista Elson Miranda, o engenheiro 
Aníbal Rebello, e a querida Sânzia Maia, que 
brindará a data em Brasília, onde reside.

O abraço carinhoso da colunista para a colega 
Daniela Freire, que amanhece festejando aniversário

Elegância em dose dupla de Celina Marinho e Gilda 
Mesquita, em tarde comemorativa no Nick Buffet

Do Instagram: charme e discrição das irmãs Paula e 
Rosana Alves, em ocasião de celebração à vida

Mulher Potiguar
Mil mulheres e 1.400 mandatos estão reunidos 
na obra dedicada à história da participação da 
mulher na política do Rio Grande do Norte.  
Intitulado “Emancipação Política da Mulher 
Potiguar”, o livro da professora Maria Bezerra 
(in memorian) será lançado hoje, às 09h, na 
Assembleia Legislativa. A pesquisa destaca o 
pioneirismo de Celina Guimarães, primeiro 
voto feminino no Brasil; e o de Alzira Soriano, 
primeira prefeita eleita na América Latina.

ACADEMIA FESTEJA
O presidente da Academia Norte 
Riograndense de Letras, Diógenes 
da Cunha Lima, convidando 
para o evento “Academia Festeja”. 
Programado para 14 de novembro 
a 10 de dezembro, o período é 
comemorativo aos 83 anos da ANL/
RN, os 90 anos da visita do escritor 
e poeta Mário Andrade ao Rio 
Grande do Norte, e os 100 anos de 
Oswaldo Lamartine.

Os cumprimentos da coluna para o presidente do 
TJRN, desembargador João Rebouças

Nota de esclarecimento
Empresa Paranaense encaminhou para 
imprensa nacional, inclusive para esta 
jornalista, uma nota de esclarecimento que está 
circulando em todo o país. A coluna reproduz 
a seguir o texto na íntegra, assinado por sua 
assessoria de imprensa, a WBC Comunicação.

O Condor Super Center esclarece que a decisão 
da empresa em suspender suas veiculações na 
Globo limita -se aos programas jornalísticos 
nacionais da emissora, que são Bom Dia Brasil, 
Jornal Hoje, Jornal Nacional e Fantástico, 
bem como em programas que contrariem os 
princípios e valores familiares, como Malhação e 
a novela das 21h.
Permanecemos com nossos investimentos na 
RPC, afiliada Globo no Paraná, remanejando 
e reforçando a programação regional e de 
entretenimento saudável.
Tal decisão está fundamentada na parcialidade 
que o jornalismo nacional desta emissora 
vem demonstrando, onde apresenta matérias 
sem o devido cuidado, apenas de cunho 
sensacionalista, especialmente contra o 
Presidente da República. Temos constatado 
muitas medidas que beneficiarão o futuro do 
país, mas muito pouco tem sido divulgado, 
demonstrando a parcialidade que parte da 
imprensa tem praticado.
Portanto, não cortamos as propagandas 
da RPC, afiliada Globo, apenas não serão 
veiculadas em certos horários. Atitude 
semelhante vem sendo adotada por várias 
empresas que compactuam da nossa mesma 
preocupação com o futuro do nosso país.

Ex-Marista Nunca
A badalada festa “Ex-Marista Nunca” chega 
a sua sexta edição e promete movimentar a 
tarde deste sábado. Com realização no Pátio 
da Escola, o evento que faz parte do calendário 
festivo da cidade do Natal, terá início às 14h, 
e tem assinatura da Mestiço Produções e da 
Associação dos Antigos Alunos do Marista. 
O encontro terá animação musical da banda 
Mastruz com Leite, Ribeira Boêmia, Pedro 
Luccas e Gisele Alves.

A BRASIL JÚNIOR, responsável 
pela Confederação das Empresas Juniores 
no país reconhece novamente as ações 
de Empreendedorismo promovidas pela 
Universidade Potiguar no RN. No ranking 
geral de Universidades Empreendedoras no 
ano de 2019, a UnP é a 3ª colocada na escala 
nacional entre as Instituições de Ensino 
Superior privadas.


