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Marília Borges Mello brinda aniversário hoje, em 
click com suas irmãs Walkyria e Carmen Borges

Duas queridas da coluna, Ângela Monteiro e Márcia 
Marinho, em tarde de confraternização natalina

As empresárias DAYANE E GRAÇAS 
RODRIGUES, durante estada em Paris, onde 
participaram de cursos no segmento da moda, 
para incrementar ainda mais a marca DAYA, 
que se destaca no mercado potiguar.

O verão brasileiro
A crise persiste e com o câmbio desfavorável, 
visitar o exterior fica mais difícil, mas muita 
gente tem planos para isso. Não estamos 
falando do Brasil, e sim do mercado emissor 
mais importante para o país. Apesar das 
circunstâncias, uma pesquisa da Booking.
com mostra que 23% dos argentinos preferem 
nossos atrativos neste verão. Entre as razões 
para escolher o Brasil, 5% dos entrevistados 
apontaram a proximidade. Já a grande maioria, 
de 78%, está de olho nas praias brasileiras.

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.

Elegância de Violeta Araújo em evento social

Alameda Derneval de Sá
Numa justa homenagem, a Câmara 
Municipal do Natal aprovou projeto que 
cria a Alameda Francisco Derneval de Sá, 
no bairro do Alecrim. O empresário foi o 
fundador e ex-presidente da Associação 
de Empresários do bairro. O projeto foi 
aprovado por unanimidade e segue para 
sanção do prefeito Álvaro Dias. A Alameda 
se concentra na Av. Presidente Bandeira, na 
lateral do camelódromo, onde é proibido o 
tráfego de veículos.

Banda DH8
Amanhã, no agito do Carnaval, após o desfile 
dos blocos tem mais novidade. Na Estação 
Skol, a banda DH8 entra em cena para agitar 
o encerramento dos blocos. Formada por 
8 estudantes universitários, o grupo tem 
feito um som diferente. Uma junção de axé, 
pagode e rap, com elementos dos POPs 
nacional e internacional. Neste período, a 
banda lançou dois hits que vem tocando com 
frequência e encantado o público.

Dia Nacional do Forró
Para comemorar o Dia Nacional do 
Forró que foi instituído em homenagem 
ao nascimento do Rei do Baião, o 
pernambucano Luiz Gonzaga, em 13 de 
dezembro de 1912, o cantor e compositor 
paraibano, Felipe Alcântara, celebra a data 
com o autêntico forró.  Lançando a nova 
música “Vem me dar um cheiro” durante o 
show no “Baião In Lisboa Festival”, o artista 
fará apresentações até este domingo em 
terras lusitanas.

Banda de Música da PM
Uma sessão solene realizada ontem na 
Assembleia Legislativa do RN, marcou as 
comemorações do aniversário de 133 anos 
da Banda de Música da Polícia Militar. 
Proposta pelo deputado Coronel Azevedo, 
a homenagem reuniu alguns nomes que se 
dedicaram para o bom andamento da Banda 
de Música da PM do nosso Estado, que é 
regida atualmente pelo maestro 1º Tenente 
PM Mota.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a querida e talentosa 
artista plástica Cristina Jácome, e para o 
embaixador do Ceará, Lázaro Medeiros. 
Vivas antecipados para as empresárias 
Marília Borges Mello e Clarissa Alves, 
também o publicitário Wendel Lopes. 


