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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o empresário Destaque 
Promoções - Roberto Bezerra, Fernando 
Montenegro, Diva Izabel Guedes, Amélia 
Caldas e Andrew Gosson.

Do Instagram:  Andrew Gosson no abraço de sua 
amada. Ele celebrando aniversário hoje 

Fernando Montenegro com a neta Dominnique e sua 
querida Inna Rossana. Ele aniversariando hoje

Os jornalistas Simone Silva e Amaury Júnior com 
Ionara Paulino, em lançamento Peugeot e Citröen

Ópera Natalina
É com o contagiante clima natalino que a 
Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte 
e a M.A.P.A  Realizações Culturais preparam 
a última exibição da temporada 2019 do 
projeto Movimento Sinfônico. Será realizada 
nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, às 20h, na 
Arena das Dunas, a Ópera Natalina “Amahl e 
os Visitantes da Noite”, de Gian Carlo Menotti. 
Com entrada franca, as apresentações fazem 
parte da programação do “Natal em Natal”

SESSÃO AUTÓGRAFOS
“Luz na Terra do Sol – Natal e Litoral 
Potiguar”, é o título do sexto livro 
do fotógrafo Fernando Chiriboga. 
A obra revela seu amor por nossa 
terra, à qual se incorporou com todo 
o reconhecimento de sua cidadania 
pelos norte-riograndenses. A sessão 
de autógrafos acontecerá no dia 17 
deste mês, às 18h, na Galeria Fernando 
Chiriboga, no Midway Mall.

Os parabéns da coluna para o empresário Roberto 
Bezerra, que amanhece festejando aniversário

Carnatal 2019
Começa hoje a 29ª edição do Carnatal, 
evento que reúne uma multidão durante 
04 dias de muita folia e animação no 
largo da Arena das Dunas. O badalado 
evento conta com várias atrações que 
movimentam e enchem o corredor 
da folia com muita música e dança. A 
micareta já chega com a latinha decorada 
da Skol para mais uma homenagem ao 
maior carnaval fora de época do mundo.

*** Os foliões que fiquem atentos pois 
a abertura dos portões acontecerá às 
17h, e o agito começa com o Bloco 
FitDance que faz sua estreia no Carnatal 
movimentando a galera e o corredor da 
folia a partir das 18h30. Logo após, às 
19h, outra estreia que promete reboliço 
é da cantora Alinne Rosa, no Bloco O 
Vale, e na sequência tem Vumbora!, 
trazendo a simpatia de Bell Marques, e 
Rafa e Pipo Marques na 3ª volta, a partir 
das 19h30.

*** Para quem vai estar no conforto 
e no buxixo do Camarote Skol Beats, 
o cantor Gusttavo Lima, o DJ Ralk 
e Alvarez agitam o espaço exclusivo 
do evento.  Acentuando ainda mais a 
micareta, na Estação Skol, foliões dos 
blocos, arquibancadas e camarotes se 
encontram, após o encerramento, numa 
só arena ao som da música dos cantores 
Pedro & Erick.

*** Ainda sobre o Carnatal, o todo 
simpatia e cheio de energia Cláudio 
Porpino é só felicidade celebrando 
sucesso do Bloco Ôbaiuno, que explodiu 
nas vendas dos abadás. Nesta edição, 
azul e branco são as cores do Bloco 
que darão tom no corredor da folia em 
homenagem ao céu e ao mar. E para não 
deixar ninguém parado, Saulo Fernandes 
promete mais um ano de muita 
animação e alegria aos seus fãs.

MUDANDO DE ASSUNTO 
Cerca de 200 famílias assistidas pela 
Casa Durval Paiva participarão da “Festa 
de Natal” da instituição, hoje, das 8 às 
12h, no Sesi Club, em Lagoa Nova. São 
esperados cerca de 450 participantes. 
O evento visa proporcionar o resgate 
da rotina do cotidiano e cidadania 
dos pacientes e familiares, durante o 
tratamento do câncer.


