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A médica Ana Teresa com a magistrada Sandra Elali 
e Heleninha Asfora, no evento Prime Gourmet Club

Trio de jornalistas, Bia Pires, Chrystian de Saboya e 
Milena Martins, em noite de lançamento Prime 

Casal Fernando e Alessandra Cabral com a querida 
Zélia Pinheiro, no lançamento Prime Gourmet

O simpático veterinário Marcos Reis, com o casal 
Cascudo Bistrô, Cristiane Elali e Daniel Cavalcanti

Meio ambiente
Os deputados que integram a Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Interior do Legislativo do RN receberam esta 
semana, em reunião ordinária, um relato 
sobre o impacto que o derramamento de óleo 
no litoral potiguar está causando na vida das 
comunidades, principalmente dos pescadores 
e marisqueiras. Também foi apresentado o 
aplicativo Mar Limpo, criado pela Organização 
Não Governamental Oceânica, que monitora 
em tempo real a situação.

LANÇAMENTO
Com coquetel bastante movimentado 
foi lançada, na última terça-feira, a 
primeira edição do Prime Gourmet 
Club Natal, Pipa e Região. Em 
formato de livro de bolso, o guia 
é composto por 114 vouchers 
que proporcionam descontos nos 
segmentos da gastronomia, hotelaria 
e entretenimento. A colunista esteve 
presente e traz os clicks do evento. 

Os parabéns da coluna para a jornalista Josiane 
Louvain, que amanhece festejando aniversário

Arte Potiguar
O IV Salão Dorian Gray de Arte Potiguar tem 
estreia hoje em Natal, às 16h, na Galeria de 
Arte B-612, na Avenida Dr. Barata, Ribeira. O 
Salão acontece anualmente, numa iniciativa 
da Sociedade Amigos da Pinacoteca, 
com apoio da professora Isaura Amélia 
e curadoria de Dione Caldas. O evento 
proporciona o encontro dos apreciadores 
da arte, ressaltando o talento dos pintores, 
escultores, desenhistas.

Aniversário da TVU
A TV Universitária do RN está celebrando 47 
anos de sua fundação. Para comemorar a data, 
está sendo apresentada uma programação 
especial durante esta semana. Terá como 
ponto alto o lançamento do programa Ginga, 
ao vivo, neste sábado, no Parque das Dunas, 
das 12h às 14h. De acordo com a diretora 
da TVU e da Rádio Universitária, Mirian 
Moema, muitas novidades irão aparecer 
durante toda a semana.

Espetáculo da Luna
A cientista que faz sucesso nas telinhas 
retorna a Natal com um espetáculo natalino. 
Luna e sua turma irão encantar os fãs em um 
musical lúdico e muito divertido, que estará 
em cartaz neste domingo, às 16h, no Teatro 
Riachuelo. A peça é uma produção do núcleo 
teatral da TV PinGuim, criada por Célia 
Catunda, que também assina a animação 
brasileira. A produção local tem assinatura da 
Idearte Produções.

Vestibular Solidário 
O Centro Universitário Maurício de Nassau 
e a Faculdade UNINASSAU estão com 
inscrições abertas para o Vestibular Solidário. 
As provas acontecem no dia 15 de dezembro, 
nas diversas unidades da instituição, e os 
candidatos poderão receber bolsas de até 
100% nas graduações presenciais. Serão 
50 bolsas de estudos, sendo 1 integral 
para o estudante que tiver a maior nota no 
vestibular, e 2 bolsas de 50% para o segundo e 
terceiro colocados.

O HOSPITAL Rafael Fernandes 
promovendo o VIII Seminário de Atualização 
em HIV/AIDS e Hepatites Virais das Regiões 
Oeste, Alto Oeste, Vale do Assu e Salineira 
do RN. Com realização hoje, o seminário 
acontecerá das 8h às 17h, na Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias - Alto da 
Conceição, na cidade de Mossoró.  


