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O charme da anfitriã em pose para a coluna, com 
Ryanete Cansanção, Danila e Zuleide Varella Barca

Elegância em dose tripla das amigas Gilda Mesquita, 
Denise Pereira Gaspar e Tânia Dal Santos

Simpatia de Marlene Tinoco, Lídia Barreto e Luzi 
Bezerra, no encontro natalino de Violeta Araújo

DeDeus Fonseca com Teca Melo e Magda Patriota, 
sendo recebidas pela simpática Violeta Araújo

Cinebiografia de Harriet Tubman
A atriz Viola Davis não gostou nem um 
pouco da notícia de que Julia Roberts foi 
sugerida como possível nome para interpretar 
a abolicionista negra Harriet Tubman, em 
uma cinebiografia. Em entrevista à revista 
Madame Noire, Viola afirmou que a escolha 
seria “ridícula”. “É simples: Julia Roberts 
como Harriet Tubman é ridículo. Isso quase 
não merece uma resposta. Eu entendo que a 
indústria de filmes é sobre comércio e dinheiro, 
eu entendo. Mas isso é ridículo”, ressaltou.  
Publicou o Portal UOL.

MISSA NO PRAIAMAR
O empresário Canindé Gosson, ao 
lado de sua família, promove aos 
domingos no hotel Praiamar na 
praia de Ponta Negra, um momento 
de consagração a Deus. Celebrada 
pelo padre Flávio Herculano, a missa 
tem início às 11h e reúne os fiéis no 
tradicional encontro dominical. Logo 
após a celebração, o hotel oferece um 
café da manhã aos presentes.

A colunista em click com Violeta Fagundes Araújo

Celebração natalina
Com elegância de quem sabe receber, a 
querida Violeta Fagundes Araújo reuniu um 
seleto grupo de amigas na última quarta-
feira. Encontro elegante para celebrar o 
período natalino, na sua espaçosa cobertura 
no bairro de Morro Branco. Ocasião com 
muito charme e bom gosto, em sessão bate 
papos, e é claro, de confraternização ao final 
do ano. A colunista esteve presente e traz os 
clicks da celebração natalina.

Carnaval da Saudade
Amanhã o bairro do Tirol estará 
movimentado, com a 5ª edição do “Carnaval 
da Saudade”. O evento terá concentração 
às 16h, na sede social do Clube América. 
O cortejo seguirá rumo a sede da AABB, 
onde serão realizados shows com a cantora 
Dodora Cardoso e banda, e a Orquestra 
Don Cardoso e Seus Metais. Com acesso 
gratuito, a prévia carnavalesca tem como 
objetivo reviver os carnavais do passado.

Feira Rosas do Deserto
Natal sediando mais uma edição da “Feira 
Rosas do Deserto”, que terá como palco o 
Supermercado Nordestão, em Ponta Negra. 
Originária da África do Sul e com fácil 
adaptação ao clima seco e quente, as rosas 
do deserto conquistam espaço nos jardins 
dos potiguares a cada dia. Com realização 
de 5 a 8 de dezembro, o evento surge como 
oportunidade para quem gosta de plantas 
conhecer mais sobre o assunto.

Encontro nacional
Desburocratizar regras do setor, fortalecer o 
elo com atividades complementares e inovar 
sempre. Estes foram alguns dos assuntos 
tratados no 34º Encontro Nacional da 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes-
Abrasel, em Porto Alegre -RS. O evento 
reuniu na última semana chefs, empresários, 
consultores, representantes de entidades 
e poder público nacional para discutir e 
desenvolver o setor de alimentação fora do lar.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns 
da coluna hoje vão para as queridas 
Mércia Pinheiro de Lima e Isalva Cruz, o 
empresário André Galindo e José Maria 
da Cunha Melo. Vivas antecipados para 
a economista Liceli Gomes de Sena, os 
empresários Witami Gomes, Cantídio Neto 
e as talentosas e atuantes Crystianne Grande 
e Idaisa Cavalcanti.


