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CASACOR RN
Sob o comando de César Revorêdo e 
Luciano Almeida, a 6ª edição da CASACOR 
Rio Grande do Norte acontecerá de 29 de 
outubro a 05 de dezembro, na Rua Mipibu, 
754 – no bairro de Petrópolis. Este ano, o 
evento tem como tema “A Casa Original”.  A 
mostra contará com mais de 30 profissionais 
entre arquitetos, designers de interiores e 
paisagistas na concepção de 21 ambientes, com 
masterplan assinado por Leo Romano.

Programa CNH Popular
O Detran RN realizará, a partir desta quinta-
feira, uma nova convocação dos beneficiados 
pelo Programa CNH Popular, com foco 
naqueles que não compareceram no mutirão 
de exames de aptidão física e mental, e na 
avaliação psicológica realizados na capital 
nos últimos dias 14 e 15 de outubro. O órgão 
tem como medida principal descentralizar os 
exames dispondo quatro unidades do Detran 
em regiões distintas do Estado.

Montanha-russa
Wonder Woman Flight of Courage ou “O voo 
da coragem da Mulher Maravilha” é a nova 
atração do “Parque Six Flags Magic Mountain”. 
Prevista para metade de 2022, quando for 
inaugurada oficialmente, é a montanha-russa 
de trilho único mais longa e mais alta já criada 
no planeta. Com cerca 40 metros de altura, o 
equivalente a um prédio de 13 andares, seus 
frequentadores poderão experimentar uma 
velocidade de até 93 km/h.

*** O comprimento total do trilho é de pouco 
mais de 1 km e há uma queda no meio do 
percurso planejado de 87º, de acordo com 
publicação do jornal “Los Angeles Times”. Esta 
será a 20ª montanha-russa do parque a quebrar 
um recorde mundial. Os arredores da Wonder 
Woman Flight of Courage, também contarão 
ainda com uma nova atração dedicada ao 
Batman, um novo restaurante, além de bares e 
lojas temáticas. Informação portal Uol

A FACULDADE Santa Marcelina dá início 
hoje, e segue até 16 de novembro, a uma série 
de debates online no formato mesa redonda, 
sobre grandes álbuns de rock da história. 
As atividades, que são abertas ao público, 
contarão com a participação dos professores 
do curso de pós-graduação em Rock: Teoria, 
História e Prática. Inscrições conteudo.facsp.
santamarcelina.edu.br/mesa-redonda-de-
rock-2021:

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a médica e ex-governadora 
do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, a 
elegante Neide Maciel, a jornalista Tiana Costa 
e a simpática Mariana Barbalho.

Executivo Homero Moutinho, diretor regional da Moura 
Dubeux, em click da coluna durante evento em Natal

A jornalista Milena Martins com Poliana e Ariane Felipe, 
diretoras do Colégio Link no evento de inauguração

A médica Rosalba Ciarlini em click com a filha Lorena. 
A ex-governadora brinda aniversário hoje. Parabéns!!!

TURISMO 
O Chile foi apontado, pelo sétimo ano 
consecutivo, como o melhor destino 
de turismo de aventura na América do 
Sul, no prêmio World Travel Awards, 
que é conhecido como o Oscar do 
segmento, segundo divulgou o governo 
do país. O Chile também venceu em 
outra categoria, como o melhor destino 
romântico, por causa do deserto do 
Atacama. Informação portal Uol 

www.liegebarbalho.com

O Instituto Avon
Organização não-governamental que atua na 
defesa de direitos fundamentais da mulher, 
por meio de ações na resposta ao câncer de 
mama e no enfrentamento à violência contra 
mulheres e meninas, realizará amanhã, às 
18h, a live “Olha pra Você: os impactos da 
pandemia e a retomada dos cuidados com o 
câncer de mama”. A ação é parte da campanha 
do “Outubro Rosa” - cujo objetivo é incentivar 
a conscientização sobre o câncer de mama. 
Acesso no YouTube do Instituto Avon. 
Matéria completa no www.liegebarbalho.com

A elegante Neide Maciel celebrando aniversário hoje
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