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METÁFORAS, musicalidade e reflexões 
do cotidiano, marcam o novo livro da 
jornalista Josimey Costa, com lançamento 
amanhã. A sessão de autógrafos acontecerá às 
19h, no restaurante Mormaço, no bairro de 
Lagoa Nova.

Casal querido da coluna Walkyria e Luiz Eduardo 
Carneiro, em tarde festiva no Versailles Recepções

Do Instagram: beleza em dose dupla das irmãs e 
médicas, Regina e Roberta Jales, ilustrando a coluna

A colunista com os queridos Rodolfo Maia e 
Leonardo Maquês, nos vivas para Rodrigo Loureiro

Encontro Nacional
Natal está sediando o 13º Encontro 
Nacional das ONGs de Hepatites Virais e 
Transplantados, realizado pelo Instituto Vida 
e Esperança, com apoio do Ministério da 
Saúde e UNESCO. Com realização no hotel 
Aram Imirá Plaza, conta com a presença de 
representantes do Ministério da Saúde e das 
secretarias de Saúde do Estado e município do 
Natal. O evento objetiva promover a discussão 
da Política Nacional sobre o tema e os novos 
tratamentos.

SESSÃO AUTÓGRAFOS
O advogado e professor Hérbat 
Spencer está lançando pela editora 
Caule de Papiro, o livro intitulado 
“É tudo que posso contar”.  A sessão 
autógrafos acontecerá no dia 16 de 
dezembro, às 18h, durante happy 
hour regado a borbulhas, no Salão 
de Eventos do Residencial Mirante 
das Dunas, no Alto da Candelária. A 
colunista confirma presença.

Ainda em tempo parabenizar a elegante
Marisa Motta, pela sua mudança de idade

Carnaval da Saudade
Terá realização neste sábado a 5ª edição 
do “Carnaval da Saudade”. A animação da 
movimentada prévia carnavalesca de Natal 
ficará por conta da Banda do Negão, com 
concentração às 16h, no Clube América. 
O cortejo sairá pelas ruas do Tirol, rumo 
à AABB, que será palco dos shows com 
Dodora Cardoso e Banda, e a Orquestra 
Don Cardoso e Seus Metais, com muito 
frevos e marchinhas. O acesso é gratuito.

Santa Luzia
Mossoró ultimando os preparativos para a 
festa da sua padroeira que terá realização 
de 01 a 13 de dezembro, tendo como tema 
“A Igreja de Cristo em Missão no Mundo”.  
Entre os eventos agendados para a véspera 
da abertura, três reforçam o convite para 
a comunidade prestigiar a Festa de Santa 
Luzia: Abraço à Cidade, I Romaria Ciclística 
do Encontro e 10ª Pedalada da Luz.

Bohemian Rhapsody
Após o sucesso do filme “Bohemian 
Rhapsody”, que mostra a trajetória do 
cantor Freddie Mercury e os integrantes 
da banda Queen, a Orquestra Petrobras 
Sinfônica leva para o palco do Espaço 
Américas –São Paulo, uma versão sinfônica 
inédita da trilha sonora do longa-metragem. 
Com regência de Felipe Prazeres e arranjos 
de Alexandre Caldi e Itamar Assiere, o 
concerto contará com a participação de 46 
músicos.

Festival Literário
A décima edição do Festival Literário 
Alternativo de Pipa – movimentará a praia 
da Pipa, no litoral sul potiguar, de 5 a 8 
de dezembro. Tendo como palco a Praça 
do Pescador, que se transformará em 
circuito cultural, com exposições de artes, 
saraus, entre outras atividades. A FlipAut! 
contará com cinco mini estandes por 
baixo das tendas literárias, destinados aos 
lançamentos dos livros e outras publicações.

COM PROPOSIÇÃO do vereador 
Dickson Júnior, o Padre Mário Gomes 
de França será homenageado hoje pela 
Câmara Municipal do Natal com o título de 
“Cidadão Natalense”. A Sessão Solene será 
realizada numa das regiões que o acolheu; 
a Zona Norte da capital. A cerimônia 
acontecerá às 19h, no Nana Banana Eventos, 
na Praia da Redinha.


