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Brasília/Quebec
A colega Marlene Galeazzi informa à coluna 
mais uma conquista para Brasília, que 
marca presença no Canadá. A Universidade 
Corporativa Anadem oficializou um acordo 
de cooperação técnica, científica e educacional 
com o Laboratory of Regenerative Biology 
and Bioengineering e a Univerté Laval. A 
assinatura do documento aconteceu em 
Quebec, com a presença do advogado Raul 
Canal, presidente da Anadem-Sociedade 
Brasileira de Direito Médico e Bioética, da 
diretora de Estudos e Pesquisa da UCA, a 
Dra. Daniela Franco Bueno, do fundador da 
R-Crio Células-tronco, Dr. José Ricardo e o Dr. 
Roberto Fanganiello.

DIA DOS PAIS
O Versailles Recepções, do casal 
Marília e Ronaldo Mello, em Cidade 
Jardim, anunciando sua programação 
comemorativa em homenagem ao 
“Dia dos Pais”. Com realização no dia 
14 de agosto e tendo início às 12h30, 
o espaço contará com almoço festivo, 
dispondo de um variado e vasto buffet, 
além de música ao vivo, espaço kids e 
estacionamento. 

Sessão de vivas
Para celebrar sua mudança de idade, Ana Ilma 
Oliveira recebeu grupos de amigas no final da 
tarde da última quinta-feira, com festa impecável 
no Renata Motta Gastronomia. Tudo organizado 
pela filha da aniversariante, Renata Bezerra, que 
cuidou de todos os detalhes, realçando seu bom 
gosto na ambientação, cardápio e no quesito 
musical com uma excelente dupla. A colunista 
marcou presença e traz os clicks da sessão de 
vivas!!!

Debate presidencial
O portal Terra se associa a emissoras de rádio e 
TV, além de veículos de mídia impressa para uma 
parceria focada nas transmissões dos debates entre 
os candidatos à Presidência da República. O debate 
presidencial do primeiro turno das “Eleições 2022” 
está agendado para 24 de setembro no estúdio do 
SBT, em São Paulo. Se houver segundo turno, os 
dois candidatos mais votados voltam a se enfrentar 
em outro debate marcado para 22 de outubro.

Celeridade
Do ajuizamento à sentença, pouco menos de duas 
horas se passaram. Assim transcorreu um processo 
de divórcio consensual julgado na última quinta-
feira pelo juiz Breno Fausto de Medeiros, da 3ª 
Vara de Família da comarca de Mossoró. A petição 
inicial foi protocolada pelo advogado das partes 
às 8h59, com os demais documentos da ação. Às 
11h42, a sentença foi assinada pelo magistrado 
e registrada no sistema do Processo Judicial 
Eletrônico. Portal TJRN

Edição 2022
A Meia Maratona do Sol Sicredi, edição 2022 tem 
a expectativa de levar 10 mil pessoas às ruas de 
Natal no dia 17 de setembro de 2022. Os atletas 
vão competir em três percursos: 21km, 10km e 
5 km. Para todas as rotas, os pontos de partida e 
chegada estão localizados na Arena das Dunas. A 
Meia do Sol é consolidada como a principal meia 
maratona do Nordeste. Mais informações pelo o 
site www.meiamaratonadosol.com.br

Comissão de Inquérito
De acordo com publicação da TV Futuro, a 
crise entre o prefeito Álvaro Dias e a Câmara 
Municipal de Natal aumenta a cada dia. O pedido 
de instauração de Comissão Especial de Inquérito 
- CEI, para investigar a compra de cestas 
básicas pela Secretaria Municipal de Trabalho 
e Assistência Social, está pronto e já conta com 
nove assinaturas. O período a ser investigado 
tinha como secretário Adjuto Dias, filho do 
prefeito e atualmente candidato a deputado 
estadual.

*** Já estava mais do que na hora de serem 
tomadas providências com relação a este assunto. 
A coluna por diversas vezes chamou a atenção 
das autoridades competentes, com relação ao 
filho do prefeito Álvaro Dias usar a máquina 
em benefício próprio, com olho na Assembleia 
Legislativa do RN. É aguardar para ver!!!

O advogado Raul Canal, presidente da Anadem-
Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética
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A aniversariante com os filhos João Renato, Renata Bezerra e Rodrigo Oliveira

Salete, Luzi e Solange Bezerra foram abraçar Ana Ilma Oliveira na sessão de vivas

Maninha Dias, Violeta Fagundes e Lydia Barreto na sessão parabéns para Ana Ilma

A colunista posa com Odiléa Costa na celebração de Ana Ilma, no RM Gastronomia
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