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White Party 2021
Está confirmada a edição da White Party 
em 2021. A festa, que é conhecida como a 
mais badalada do verão potiguar, terá muitas 
novidades e surpresas para o público. O evento 
acontecerá no dia 15 de janeiro, no Espaço Di 
Trento, litoral Sul. Seguindo as recomendações 
dos órgãos de saúde do município para 
a realização de eventos, será reduzido o 
número de ingressos, como também serão 
comercializados 100% digitalmente.

*** Com produção da Hemotion, que 
programou a ocasião com todas as normas 
de segurança sanitária e promete uma noite 
com muita animação para comemorar os 15 
anos da Label. A venda do 1º lote de ingressos 
já começou no site e aplicativo Ingresse.com. 
A primeira atração já está confirmada, será o 
DJ e produtor Pedro Sampaio, com o hip hop, 
eletrônico, pop e funk, um dos destaques do 
line-up. Siga o perfil no Instagram 
@conceitohemotion

Roda Potiguar de Forró
Em exibição a web-série “Roda Potiguar de 
Forró”, uma adaptação do projeto em tempos 
de pandemia. Produzido pela cantora Tanda 
Macedo, pode ser acompanhada hoje, às 
19h, no canal youtube.com/tandamacedo. 
A série foi dividida por temas. O episódio de 
abertura é intitulado de “O Sentimento Forró”, 
já o segundo realça o tema, “Inclinações 
Forrozeiras”, e o terceiro traz em destaque “O 
Forró Potiguar”.

Percussão Popular
Os candidatos ao vestibular de graduação 
no Bacharelado de Música da Faculdade 
Santa Marcelina em São Paulo, poderão 
optar pelo curso de Percussão Popular, 
como nova opção de formação. A partir 
de agora, a Faculdade está entre as poucas 
instituições de ensino no país que incluem os 
instrumentos de Percussão na avaliação do 
vestibular. Inscrições pelo site https://www.
santamarcelina.org.br/educacao/projeto_
fasm.asp?idProjeto=3724&id=29

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o empresário Elias Gosson e sua 
filha, a arquiteta Samara Gosson. Também 
comemorando mudança de idade hoje, a 
médica e senadora Zenaide Maia e a simpática 
Bruna Melgaço. Vivas antecipados para a 
querida Isalva Cruz, José Maria da Cunha 
Melo, Mércia Pinheiro Lima e André Galindo.

O ADEUS A DIEGO Armando 
Maradona. Com mais de dez horas de duração, 
o velório, aberto ao público, aconteceu ontem 
na Casa Rosada, sede do governo argentino. 
Informação portal Uol.

Desembargador Vivaldo Pinheiro com a esposa Ana 
Célia, no registro da coluna em noite comemorativa

O magistrado Diego Dantas faz coro de vivas para sua 
amada Bruna Melgaço, que brinda aniversário hoje

Parabéns para a arquiteta Samara Gosson, brindando 
aniversário hoje, em click com a irmã Fairuz Gosson

Empreendedorismo
Com o objetivo de transformar vidas, 
impulsionar carreiras e gerar negócios, o 
“Rock in Rio” do Empreendedorismo, como 
é conhecido pelos palestrantes que já se 
apresentaram no evento, transformou-se 
em “Fórum Negócios Experience”. Com 
início hoje, o encontro segue até amanhã, 
e tem inscrições gratuitas através do site 
http://forumnegocios.com.br. De acordo 
com a coordenação, a edição 2020 vai gerar 
oportunidades únicas, ofertando conteúdo 
inovador, ferramentas, produtos e serviços. 
Tudo acessado pela internet.

ACQUAZERO
A jornalista Ilana Albuquerque, agora 
empreendedora, está a todo vapor 
atuando no segmento de higienização 
com limpeza ecológica. Ela anuncia nas 
redes sociais da “Acquazero Cidade do 
Sol”, que está com uma promoção toda 
especial para a Black Friday. 
Basta conferir tudo no perfil do 
Instagram @acquazerocidadedosol

Os vivas antecipados da coluna para a querida Izalva 
Cruz, que celebra mudança de idade neste domingo
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