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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o empresário Marcos Meira 
Pires. Vivas antecipados para o empresário 
Paulo Macedo - Guinza, o advogado Cláudio 
Emerenciano, e o músico Diogo das Virgens.  

Zélia Pinheiro e Genauda França, brindam aniversário 
hoje durante encontro elegante no restaurante Nau

Charme em dose dupla das amigas Ana Tereza Motta e 
Walkíria Fagundes, em evento no Holiday Inn Natal

Trio de jornalistas, Mariana Rocha, Sílvia Miranda e 
Heloísa Guimarães, em ocasião de celebração à vida

Fórum Negócios
Natal sediará neste final de semana o 
*”Fórum Negócios 2019”, que contará com 30 
palestrantes de diversos segmentos do mercado. 
De acordo com a organização, no ano passado 
o evento gerou R$ 10 milhões em negócios. A 
programação também contará com workshop, 
feiras de oportunidades, concurso de startups, 
entre outras novidades. O Fórum acontecerá no 
Arena das Dunas. Mais informações: https://
www.forumnegocios.com.br/.

ZEZÉ MOTTA
O Espaço Cultural Ruy Pereira na 
Cidade Alta, receberá a atriz e cantora 
Zezé Motta no show “O Samba Mandou 
Me Chamar”. Com realização no dia 
19 deste mês, às 20h. Zezé também 
participará de debate sobre Resistência, 
Diálogo e Canto, e logo depois 
apresentará seu pocket show. Com 
entrada gratuita, o evento faz parte da 
programação do Natal em Natal.

Os cumprimentos da coluna para o desembargador 
Dilermando Mota, há 4 décadas na magistratura potiguar

Magistratura Potiguar
Tempo de aprendizado ao analisar questões 
humanas, saber estar exposto à críticas e ter 
na gratidão o alicerce para a evolução pessoal 
e profissional. Assim, o desembargador 
Dilermando Mota resumiu sua trajetória 
de 39 anos na magistratura potiguar, sendo 
10 deles como integrante do colegiado 
maior da Justiça do RN. A primeira data foi 
comemorada em 25 de setembro e o decênio 
como membro do TJRN.

*** Na sessão do Pleno, no dia 23 de outubro, 
o magistrado de segundo grau aproveitou 
para agradecer a Deus, aos amigos de todas 
as horas, colegas de Plenário, auxiliares do 
gabinete, servidores do Poder Judiciário e aos 
terceirizados. A matéria completa pode ser 
acessada no Portal do Judiciário. A coluna 
cumprimenta o desembargador Dilermando 
Mota, atuando há 4 décadas na magistratura 
do Rio Grande do Norte.

Universalização do saneamento
Na próxima segunda-feira, a Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, juntamente com Associação 
Brasileira das Empresas Estaduais de 
Saneamento e a Associação Nacional 
dos Serviços Municipais de Saneamento, 
promoverão uma mobilização em todo o 
país. A ação objetiva a universalização do 
saneamento e melhoria do PL 3261, que 
deverá entrar em votação no Plenário da 
Câmara Federal este mês.

Diagnóstico Precoce
A Casa Durval Paiva promoverá no dia 20 
deste mês o XIV Fórum do Diagnóstico 
Precoce, no auditório do CTGAS/SENAI, na 
Av. Mor Gouveia, no bairro de Lagoa Nova. 
O evento objetiva capacitar profissionais da 
saúde, estudantes e interessados no tema 
do câncer infanto juvenil. As inscrições 
podem ser feitas pela internet no http://bit.
ly/2P7HOWi mediante doação de uma lata de 
leite em pó, a ser entregue no dia do evento.

HOJE TEM SESSÃO parabéns em 
dose dupla para as queridas Zélia Pinheiro 
e Genauda França, que recebem coros de 
vivas em elegante encontro. Os brindes 
acontecerão durante almoço no restaurante 
Nau, onde as aniversariantes reunirão as 
amigas em ocasião de amizade e bem querer. 
A colunista confirma presença, e fará clicks 
da comemoração.


