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Palestra Virtual
O desembargador Dilermando Mota é 
o palestrante da 11ª edição de Palestra 
Virtual da Escola da Magistratura do RN. 
“Famílias - conflitos, reflexões, intervenções: a 
mediação como método adequado na solução 
de conflitos familiares”, é o tema que será 
ministrado. Com realização no próximo dia 
14, às 16h, a live terá transmissão pelo canal 
do Youtube - Esmarn Oficial. O magistrado 
também é professor de Direito da Família e 
presidente do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Conflitos do Tribunal de 
Justiça do RN.

MODA EM PARIS
Tecidos leves e esvoaçantes marcaram 
a “Semana de Moda de Paris”, 
que é a nova cara das coleções de 
primavera. Estampas maximizadas 
nas passarelas de marcas como Kenzo, 
Chanel e Louis Vuitton, além de 
diversos tons e texturas, a cor foi uma 
das predominâncias nas coleções, 
principalmente em seus níveis mais 
pastéis. Portal Uol.

Scanner de contêineres
A Companhia Docas do Rio Grande do 
Norte informando à sociedade potiguar que 
o Porto de Natal recebeu ontem o esperado 
“scanner” de contêineres. Os procedimentos 
de instalação foram iniciados imediatamente. 
Com o funcionamento do equipamento, a 
Receita Federal passará a receber diretamente 
as imagens geradas pela ferramenta que 
proporcionará segurança às operações do 
porto da capital potiguar.

Saúde mental
Amanhã é lembrado como o dia da “Saúde 
Mental”. De acordo com uma nova pesquisa 
da OMS, divulgada em 5 de outubro, a 
pandemia do novo coronavírus interrompeu 
serviços essenciais de saúde mental em 93% 
dos países em todo o mundo.  
O levantamento de 130 nações mostra o 
impacto devastador da Covid-19 no acesso a 
esse serviço e ressalta a necessidade urgente 
de mais financiamento.

Bacurau no Oscar 2021
O longa-metragem pernambucano 
“Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e 
Juliano Dornelles, pode concorrer nas 
principais categorias do Oscar de 2021. É o 
objetivo da distribuidora norte-americana 
Kino Lorber, responsável pela exibição nos 
Estados Unidos. “Bacurau” estreou nos EUA 
em 6 de março deste ano, antes da pandemia 
fechar as salas de cinema. Informação Diário 
de Pernambuco.

Mercado Imobiliário
Com edição totalmente virtual, o 20º 
Conami - Congresso Nacional de Mercado 
Imobiliário, foi reprogramado para 2021. 
O evento acontecerá em 14 e 15 de outubro, 
será transmitido online, e contará com 
seis debates aprofundados sobre o atual 
cenário do mercado imobiliário e as lições 
da crise provocada pela pandemia do novo 
Coronavírus. As inscrições estão abertas no 
site http://conexaoconami.com.br

A EMPRESA Potiguar de Promoção 
Turística em parceria com a Decolar - maior 
empresa de viagens da América latina, 
lançando a campanha de comunicação digital 
com os destinos do Rio Grande do Norte. 
A ação visa atrair mais turistas para o Estado. 
A campanha incluirá divulgação nas redes 
sociais, banners e envio de email marketing, 
além de um site.

A P&C NATAL lançou uma caixa especial 
com quitutes voltados para as comemorações 
do “Dia das Crianças”. Os produtos são 
produzidos artesanalmente e sem aditivos. 
Encomendas nas lojas dos bairros de 
Petrópolis e Ponta Negra.

Do acervo da colunista, as queridas Ariane Oliveira e 
Renata Bezerra, em noite de vivas no Yolla Gourmet

Os parabéns da coluna para a professora Isaura 
Amélia Rosado, que amanhece celebrando aniversário

Jornalista Rodrigo Loureiro em clique com o amigo e 
ex-governador Lavoiser Maia, aniversariando hoje

Desembargador Dilermando Mota,  palestrante  da 
11ª edição de Palestra Virtual da Esmarn
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