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O Museu Horniman
Em Londres, informou que devolverá à 
Nigéria 72 artefatos que foram saqueados por 
soldados britânicos no Reino de Benin, no 
século 19. Entre os itens a serem devolvidos, 
estão 12 esculturas de marfim, bronze e latão 
conhecidas como Bronzes do Benim, um 
galo de latão e uma chave do palácio do rei, 
segundo informações da BBC News. Ainda 
de acordo com a publicação, a decisão de 
devolução segue uma solicitação da Comissão 
Nacional de Museus e Monumentos da 
Nigéria. Nos últimos anos, países ocidentais 
têm sido pressionados a devolver patrimônios 
ancestrais roubados durante a época colonial a 
seus lugares de origem. Portal Terra

VOTO DE PESAR
Esta colunista se solidariza com a 
família da artista plástica Marlene 
Galvão, que partiu no último sábado 
para a eternidade. Dotada de muito 
talento, era uma pessoa elegante, 
atenciosa e de fino trato. Nosso voto de 
pesar para os filhos Simone e Ariane, 
Marcos e André. Que Deus conforte 
o coração de todos os familiares neste 
momento delicado e de dor.

Feijão Society
Já estão à venda na Tabacaria do Tota, na Avenida 
Afonso Pena, no bairro de Petrópolis, os acessos 
para a edição 2022 do “Feijão Society”, que 
acontecerá no próximo dia 27 e terá como palco 
o hotel Holiday Inn Natal. O evento, que promete 
proporcionar uma agradável tarde, contará com 
buffet completo de feijoada, sobremesa, cerveja, 
caipifrutas, caipirinha, refrigerantes e água, além 
da sessão sorteio de brindes.

Comemoração na ED
Marcia Marinho, presidente da Associação de 
ex-alunas da Escola Doméstica, informa à coluna 
a programação comemorativa do aniversário 
de 108 anos da ED.  O evento acontecerá no dia 
1º de setembro e contará com missa em Ação 
de Graças, homenagem à professora Noilde 
Ramalho “in memoriam”, além do grande 
encontro no Jardim dos Sonhos. O acesso será 
uma camiseta à venda a partir do dia 25 de 
agosto, na secretaria da Escola.

Natal/Buenos Aires
A GOL Linhas Aéreas confirmou através de nota 
que os voos Natal/Buenos Aires serão retomados 
no dia 03 de dezembro. O retorno visa uma 
frequência semanal de ida, acontecendo aos 
sábados, e a volta aos sábados e domingos. A 
empresa disse tem que como foco o estímulo do 
turismo entre o Brasil e a Argentina, quando, 
empregos e renda serão gerados, contribuindo 
para uma movimentação mais intensa de 
estrangeiros do litoral do Brasil.

Assistência à Criança
A Confederação Nacional de Instituições de 
Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente 
com Câncer, promovendo a “22ª edição 
do Congresso Nacional de Voluntários das 
Instituições de Apoio à Criança e ao Adolescente 
com Câncer”. Com realização de 21 a 23 de 
setembro, o encontro acontecerá no Hotel 
Holiday Inn Natal, tendo como entidade 
associada anfitriã a Casa Durval Paiva. Inscrições 
pelo link: https://bit.ly/Convocc.

*** O Congresso é destinado a promover a 
confraternização dos voluntários da causa do 
câncer infantojuvenil de todas as 47 instituições 
associadas à CONIACC. O evento abordará 
temas importantes sobre o envolvimento dos 
voluntários na causa, os cuidados para com os 
assistidos, os cuidados para quem cuida dos 
assistidos, o apoio pedagógico às crianças e 
adolescentes com câncer, como enfrentar as 
dificuldades do contato com as crianças doentes, 
entre outros.

A FEDERAÇÃO dos Municípios do Rio 
Grande do Norte, promove o “1° Congresso e Feira 
de Oportunidades de Negócios para Municípios do 
RN”. Voltado para os representantes dos municípios 
potiguares, o evento acontecerá nos dias 24 e 25 de 
agosto, na Arena das Dunas. As inscrições estão 
abertas pelo site https://conefern.com.br/      

Os parabéns da coluna para o deputado Rafael Motta, 
que é candidato a senador. Ele brinda aniversário hoje
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Ana Thereza posa com o irmão Fernando Paiva. Ele, celebrando aniversário hoje

George e Marcelo Maranhão com Wellington Jr., Barbalho no Versailles Recepções

Empresário Ronaldo Mello no domingo comemorativo ao “Dia dos Pais”, no Versailles 
Recepções, celebrando com os filhos, Marcelo, Márcio, Marcos, Larissa e Vanessa
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