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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para Albanita Saturnino e 
Karina Montenegro.  A coluna confundiu e 
antecipou, vivas para jornalista Daniela Freire, 
o médico Elson Miranda, o engenheiro Aníbal 
Rebello e Sânzia Maia.

O magistrado Geraldo Mota em click com sua amada 
Lourdes, em noite comemorativa no Nick Buffet

Charme de Marlise Romano e Thereza Paiva, em 
pose para coluna durante tarde elegante no Tirol

Sorrisos de Cida Cabeleireira e Alessandra Cabral, no 
evento de lançamento dos novos modelos Chevrolet

Natal do GACC
“Natal Luz”, foi o tema escolhido este ano para o 
natal do GAGG, que já inaugurou a “Árvore da 
Alegria”. A campanha é promovida anualmente 
pela instituição e objetiva arrecadar presentes 
que serão entregues durante a festa do natal 
para as crianças assistidas pela entidade. Quem 
puder ajudar e se sentir tocado pela campanha, 
pode ir até a sede do GACC e adotar um dos 
cartões. Os presentes deverão ser entregues até 
o dia 10 de dezembro.

TERÇAS CLÁSSICAS
A Orquestra Sinfônica do RN volta 
ao Teatro Riachuelo para apresentar 
o concerto do mês de novembro no 
projeto Terças Clássicas. Marcado 
para o dia 26, às 20h, será regido pelo 
maestro e diretor artístico da OSRN, 
Linus Lerner. O concerto também 
contará com a participação do solista 
Hartmut Rohde, que vem da Alemanha 
especialmente para a ocasião.

O abraço carinhoso da coluna para Violeta Araújo

Meio ambiente
O Movimento Soul Ativismo promoverá 
neste sábado mais uma ação de limpeza em 
Ponta Negra. Com início às 07h30, segue 
até o final da manhã e tem como objetivo 
promover a educação e sensibilização 
sócioambientais.  Integrantes do Projeto 
Cetáceos da Costa Branca, desenvolvido pela 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte, irão realizar palestras, e oportunizar 
uma exposição com material ilustrativo e 
educativo sobre o meio ambiente.

Alice no país Navarro
O Teatro Riachuelo receberá o espetáculo 
“Alice no país Navarro”. A apresentação 
acontecerá no dia 23 de novembro, às 19h, e 
marcará o encerramento do ano das turmas 
de balé do Serviço Social do Comércio 
do Rio Grande do Norte. No total, 375 
alunos do balé Sesc irão mostrar o encontro 
de Alice no País das Maravilhas com o 
dramaturgo, poeta, desenhista e pintor 
potiguar, Newton Navarro.

Novembro Azul
Com o objetivo de alertar e conscientizar 
a sociedade sobre a importância de ações 
preventivas, o cuidado com a saúde e 
a importância dos exames regulares 
com médicos especializados, a Liga 
Norteriograndense Contra o Câncer abraça 
a campanha “Novembro Azul”. A ação visa 
mostrar aos homens que a saúde precisa 
ser uma prioridade e que a ida ao médico 
deve ser uma rotina, assim como é para as 
mulheres no caso dos exames preventivos.

*** Reconhecida pela democratização 
do acesso à oncologia de ponta, a Liga é 
formada atualmente por seis unidades, 
sendo uma de apoio humanitário: o Centro 
Avançado de Oncologia, o Hospital Dr. 
Luiz Antônio, a Policlínica, o Hospital de 
Oncologia do Seridó, na cidade de Caicó, a 
Escola de Oncologia e a Casa de Apoio Irmã 
Gabriela, ambas na capital potiguar.

PARLAMENTARES da Comissão 
de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa do RN aprovaram a proposta do 
deputado Dr. Bernardo, com relatoria do 
deputado Allyson Bezerra, de reconhecer 
a cidade de Areia Branca como a capital 
estadual do atum. O município é o maior 
produtor estadual do pescado, responsável 
por 70% da atividade.


