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107 anos da Escola Doméstica
A Escola Doméstica de Natal, patrimônio 
educacional do Rio Grande do Norte, este 
ano completando 107 anos da sua fundação. 
Com as dificuldades que o atual momento 
impõe, mais uma vez a missa de Páscoa das 
ex-alunas, que acontece anualmente, será 
virtual. Com realização nesta quinta-feira às 
17h, será transmitida pelo canal do YouTube, 
diretamente da Igreja do Bom Jesus, pelo 
Padre Francisco @padreffernandes

Ame Digital
Pioneira em inovação de pagamentos 
digitais, a Ame Digital vem expandindo no 
RN. A marca oferece promoções com até 
30% de cashback, por tempo limitado, em 
bares e restaurantes selecionados em Natal. 
Comprando pelo app nas lojas parceiras, 
parte do valor da compra volta para sua conta 
Ame, podendo ser utilizado depois para 
novas compras dentro do próprio aplicativo, 
que pode ser baixado gratuitamente em 
Android ou iPhone -iOS.

Toca Brasil
O projeto Toca Brasil deste sábado, traz 
o melhor do brega em mais um show 
virtual, com atrações potiguares revelando 
a riqueza da música brasileira. Nesse final 
de semana, o comando ficará por conta do 
talentoso Messias Paraguai e a irreverência de 
Potyguara Bardo. A apresentação terá início 
às 18h e poderá ser assistida pelo canal da 
Viva Promoções no YouTube: www.youtube.
com/VivaPromocoes

*** O cenário das edições tem como palco o 
Solar Bela Vista, na Cidade Alta em Natal. 
O projeto Toca Brasil 2021, terá encerramento 
no próximo dia 22 com muito Axé nas 
vozes de Júnior Santos e Priscilla Freire. A 
apresentação do show virtual é da cantora 
Dani Cruz. As gravações acontecem sem 
participação do público, adotando todas 
as medidas de proteção determinadas pela 
Organização Mundial da Saúde e pelas 
autoridades sanitárias.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o empresário Bruno Melo, 
o publicitário Públio José, a nutricionista 
Gabriela Miranda Sá e para as jornalistas Ana 
Paula Cadengue e Cristiane Macedo.  Ainda 
em tempo de parabenizar o empresário Troy 
Terence, o publicitário Joaci Medeiros e a 
simpática Hilma Timene.

A COLUNISTA agradece o carinho das 
colegas Mara Godeiro e Elaine Vládia. As 
jornalistas, que comandam a Mult! Agência de 
Comunicação, fizeram a clipagem e enviaram o 
material publicado na imprensa do falecimento 
do meu filho, Fernando Augusto.

Simpatia do advogado Rilke Bart, em click com sua 
amada Andrezza Saraiva, durante acontecimento social

Hilma Timene no abraço do filho Sêmio Segundo. Ela 
recebe os parabéns da coluna pela mudança de idade

Casal Piazalle Itália, Witami Gomes com sua Gabriela 
Miranda Sá. Ela amanhece celebrando aniversário

Aposentados e pensionistas
Todos os aposentados e pensionistas com 
mais de 65 anos têm direito a uma isenção 
extra na declaração do Imposto de Renda. 
Os rendimentos do benefício até o montante 
de R$ 1.903,98 por mês, ou R$ 24.751,74 
no ano, considerando o 13º salário, devem 
ser informados em uma ficha específica 
da declaração e não pagam imposto. Além 
da isenção acima citada, os aposentados e 
pensionistas com mais de 65 anos também têm 
direito à isenção prevista na tabela progressiva 
do Imposto de Renda, que vale para todos os 
contribuintes. Portal Uol

FINA FLOR NOIVAS
A loja Fina Flor Noivas, que integra 
o grupo La Mouette Recepções, está 
promovendo durante todo este mês o 
“Bazar Fina Flor Noivas”. O espaço que 
fica localizado na Avenida Jaguarari, 
2331- no Zarb Mall - Candelária, está 
realizando o big bazar para renovar o 
seu estoque. Mais informações através 
do site www.finaflor.com.br

Parabéns para Troy Terence pelo seu aniversário
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