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ANIVERSÁRIOS Ainda em tempo de 
parabenizar o empresário Elias Gosson e sua 
filha, a arquiteta Samara Gosson, a executiva 
Ana Cristina Maia, e a senadora Zenaide 
Maia, pelas mudanças de idade.

Alexandre Birman, proprietário marca Arezzo e a 
empresária e franqueada Patrícia Porto, em Sampa

Elegância do casal Carmen e Jussier Porto Santos, 
em tarde comemorativa no Versailles Recepções

Duas queridas, Dodora Pessoa e Jô Godeiro, durante 
evento da colunista no hotel Holiday Inn Natal

Centros de Interpretação
Representantes do Ministério do Turismo 
estiveram em Portugal para conhecer os 
Centros de Interpretação portugueses e estudar 
a viabilidade para implantar o modelo no Brasil. 
Cada sítio reconhecido como Patrimônio 
Mundial em Portugal dispõe de espaço 
com acolhimento e recepção para turistas e 
visitantes. Ainda contam a história do local e 
traduzem os valores ali preservados. O Brasil 
pretende implantar o modelo nas 15 cidades 
onde há bens reconhecidos pela Unesco.

PRAÇA DO SILO
Hoje será inaugurada oficialmente, 
a Praça do Silo no charmoso bairro 
de Petrópolis. Com projeto assinado 
pela arquiteta Olga Portela, o lugar 
conta com cinco espaços: Rafaela 
Fontes Chocolateria, 08 Cots Box, 
Duka Sushi, Boteco In Mare e The 
Barbearia. O coquetel de apresentação 
acontecerá logo mais às 18h. A 
colunista confirma presença. 

Empresária cearense, Luisa Gurgel, celebrando sua 
marca Delise Collection, sucesso em todo Nordeste

Coleção ZZ BIO
A Arezzo lança a coleção ZZ BIO pensando 
num futuro melhor ajudando a reduzir o 
impacto ambiental. Produzido com o fio 
de poliamida Amni Soul Eco fornecido 
pela Rhodia, um confortável tênis, que foi 
lançando na convenção Arezzo, em São 
Paulo, comandada pelo dono da marca 
Alexandre Birman. A empresária Patrícia 
Porto, franqueada no RN, marcou presença 
no evento e traz a novidade para as terras 
potiguares.

Mundo animal
Os cumprimentos da coluna para o deputado 
Sandro Pimentel, que dedica seu mandato 
também em prol da defesa dos animais. Um 
gesto nobre, e para poucos, se voltar para os 
cuidados com o mundo animal. Em conversa 
com a colunista, o parlamentar revelou, que 
destina mensalmente cerca de R$ 10.000 para a 
causa. Meu respeito e admiração pela brilhante 
iniciativa.

Sesc e Senac - Mossoró 
A atuação do Sistema Fecomércio RN na 
região Oeste do estado foi, mais uma vez, 
reconhecida pelo povo mossoroense, com a 
premiação da consulta pública Top Mossoró.  
O Sesc e Senac conquistaram as primeiras 
colocações na categoria Educação. O Sesc 
ficou com os primeiros lugares como melhor 
Colônia de Férias e melhor Escola de Natação. 
Já o Senac alcançou a terceira colocação por 
seu ensino à distância.

Jogos Paradesportivos
Valorizar e estimular a inclusão de pessoas 
com deficiência através do esporte, são os 
objetivos dos Jogos Paradesportivos do 
Natal, que chegam a sua terceira edição. Com 
realização neste fim de semana, o evento é 
promovido pela Prefeitura do Natal, fruto 
da Lei nº 6.507/14, de autoria da vereadora 
Júlia Arruda.  Aberto ao público, contempla 
sete modalidades. A cerimônia de abertura 
acontece hoje, às 15h30, no Palácio dos 
Esportes.

A ACADEMIA Norte Riograndense de 
Letras promoverá no dia 04 de dezembro, 
às 16h, a palestra “Oswaldo Lamartine – 
Um homem de Fé”. A ocasião terá como 
ministrante Pe. João Maria Medeiros, e contará 
com a mesa redonda “Aspectos biográficos de 
Oswaldo Lamartine”, tendo como mediador o 
acadêmico Geraldo Queiroz.


