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A colunista em click com as arquitetas Ana Miriam, 
Larissa Cardoso, Janice Diógenes e Olga Portela

Pascalle Falcão com a anfitriã Olga Portela, Dayana 
Medeiros e Andréa Moura, brindam à Praça do Silo

Clotildes Macedo, Liege Barbalho e Rafaela Fontes, 
na inauguração da Praça do Silo em Petrópolis

Simpático casal The Barber 84, Bruna e Pedro Pires, 
celebrando o sucesso do seu charmoso espaço

“70 anos da Fecomércio RN”
A Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do RN, foi homenageada na última 
sexta-feira pela ALRN, em cerimônia realizada 
no hotel Holiday Inn Natal. Na oportunidade, 
a Federação destacou 7 empresas potiguares 
que são referências nos segmentos do 
comércio e serviço com o troféu “70 anos 
da Fecomércio RN”. Foram agraciadas: A 
Construtora, Armazém Pará, Casa Centelha, 
Casa Universo, Comercial José Lucena, Rio 
Center e Supermercados Nordestão.

BVLGARI
Uma fusão entre a alta joalheria e a 
arte contemporânea, a marca Bvlgari 
e o artista italiano Francesco Vezzoli 
se uniram para criar uma preciosa 
escultura. A obra está em cartaz na 
exposição “Huysmans, de Degas à 
Grünewald sob o olhar de Francesco 
Vezzoli”, e ficará em exibição até 
primeiro de março de 2020, no Musée 
d’Orsay, na bela Paris. 

O abraço carinhoso da coluna para o amigo e 
empresário Witami Gomes, pelo seu aniversário

Praça do Silo em Petrópolis
Natal ganhou um espaço charmoso no 
coração de Petrópolis. Com projeto assinado 
pela arquiteta Olga Portela, a Praça do Silo foi 
inaugurada oficialmente na última quinta-
feira com concorrido coquetel. No lugar pode 
se encontrar as delícias de Rafaela Fontes 
Chocolateria, que está instalada dentro do 
“silo”, com ambientação climatizada e muito 
charme, ressaltando, que é o nome dado ao 
local, e está super aconchegante.

*** Para os cuidados com a beleza, a The 
Baber 84, toda rebuscada e criativa. Quem 
gosta de comidinhas práticas e deliciosas, 
o Boteco In Mare, do Chef Marcelão, está 
D+.  Já os amantes do menu japonês podem 
conferir o Duka Sushi, que é sequenciado pela 
marca 08 Cots Box, com sua variedade de 
drinks. Tudo isso instalado num só lugar, com 
espaço kids e palco para música ao vivo. Ah! 
Os toilets ficaram um charme. A colunista 
esteve presente e traz os clicks do evento.

Digo Não a MP 905
Nesta quarta-feira, jornalistas em todo 
Brasil irão fazer uma paralisação nacional 
contra a Medida Provisória 905, que 
tem como objetivo extinguir o registro 
profissional dos jornalistas, radialistas 
e publicitários. Vale chamar atenção da 
sociedade, que a tal MP cassará o registro de 
profissionais como: sociólogos, arquivistas, 
atuários, artistas, secretários, entre outros, 
ou seja, profissões que não tenham 
conselhos de classe como OAB, CREA, 
CRM e por aí vai. 

Tita Virgílio na telona
Com 54 produções nacionais e locais está 
em cartaz a “Mostra Sesc de Cinema”, que 
acontece em Natal, Mossoró e Caicó, até 
esta quarta-feira. Um dos filmes que faz 
parte da mostra, Panorama Norte 2, tem no 
elenco a atriz potiguar Tita Virgílio. O curta 
será exibido hoje, às 18h30, no Sesc Cidade 
Alta. A entrada é franca, e a programação 
completa pode ser conferida no site www.
sescrn.com.br. 

A EMPRESÁRIA e diretora da Ativa 
Imobiliária, a amiga Ilce Liberato, informando 
a coluna que sua empresa presente há 21 anos 
no mercado se fixará em novo endereço. O 
escritório da imobiliária passará a funcionar a 
partir de hoje, na rua Ezequias Pegado, 1019, 
no tradicional bairro do Tirol.


