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Setembro Verde
Com o objetivo de conscientizar a população 
sobre a doação de órgãos, o Instituto do Bem 
realizará no próximo dia 24 a “VIII Caminhada 
pela Vida”. O evento faz parte da programação 
do “Setembro Verde”, campanha nacional de 
conscientização sobre a importância de se 
salvar vidas através da doação para transplantes. 
A concentração para o evento será às 7h30, 
no Campus do IFRN da Salgado Filho. 
Durante a caminhada serão distribuídas 
algumas camisetas que também estarão 
disponíveis para venda no site even3.com.br/
viiicaminhadapelavida. A renda arrecadada 
será revertida em prol das ações do Instituto.

CONTEMPORÂNEAS
A Vivara, maior rede de joalherias 
do Brasil, comemora seis décadas 
homenageando a mulher, maior 
fonte de inspiração da marca. Entre 
as novidades estão o lançamento da 
coleção Icona, em edição especial de 
aniversário, o projeto que envolve arte 
e cultura, intitulado “Contemporâneas 
Vivara”, somando ao meio século de 
tradição e momentos eternizados.

Platter For Yor
O casal Jeo Melo e Maria Antônia inaugurou 
na última quarta-feira o bistrô “Platter For 
Yor”, um espaço agradabilíssimo no elegante 
bairro de Petrópolis. Charmoso e com opções 
de ambientes, dispõe de uma ampla área ao ar 
livre. A ocasião também foi de apresentação do 
delicioso menu que conta com iguarias para 
refinados paladares. A colunista esteve presente 
e adorou o lugar, aconchegante e reservado. Os 
clicks são de Rogério Vital.

A certificação
ISO 21401:2020 de Sustentabilidade, concedida 
ao Hotel-Escola Senac Barreira Roxa em 2021, 
acaba de ser renovada por mais um ano. Após 
passar por uma rigorosa auditoria externa, 
o hotel recebeu da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, a aprovação das 
boas práticas em seus processos e rotinas de 
trabalho e foi, novamente, reconhecido como 
único na América Latina, que executa um 
Sistema de Gestão Sustentável.

Rotas de voos no Brasil 
A companhia aérea de baixo custo JetSmart, 
‘Low cost’ chilena, vai ampliar as rotas de voos 
no Brasil a partir de dezembro. A empresa vai 
oferecer voos ligando o aeroporto do Galeão, 
no Rio de Janeiro, a Buenos Aires - Argentina 
e a Santiago no Chile. Atualmente a ‘Low cost’ 
tem 14 rotas internacionais em sete países da 
América do Sul, além de rotas domésticas no 
Chile, Argentina e Peru, totalizando uma oferta 
de 72 em toda a região. Uol

Moda & Turismo
O Sebrae no Rio Grande do Norte e a 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande 
do Norte divulgaram esta semana a relação 
dos projetos aprovados no edital Moda & 
Turismo – “Transforme sua ideia em uma 
ação de desenvolvimento para o Oeste e 
Seridó potiguar”. Foram selecionadas 50 ideias 
inovadoras nos setores de moda e turismo, de 
empreendedores de diversas cidades do estado, 
tendo como foco central o fortalecimento 
dessas duas cadeias produtivas no Seridó e na 
Região Oeste Potiguar.

*** Do total de 124 projetos inscritos, foram 
escolhidos os 25 melhores na área de turismo 
como também no setor têxtil e de moda. As 
25 melhores ideias, bastante variadas, são 
propostas de coleções amparadas em elementos 
culturais e artesanais do sertão, intervenções de 
design, ecobordados, produtos orgânicos, entre 
outros. O programa terá 24 meses de duração.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a jornalista Virginia Coelli, Cátia 
Santos, Socorro Braz, Luiz Antônio Lacerda e 
Danielle Monte. Vivas antecipados para Ana 
Clara Madruga, Francisco Alves, Sérgio Cabral, 
Marcelo Alves Dias, Tânia Flor, o chef Antônio 
Cantídio e o empresário Francisco Ramos.

Beleza de Renata Bezerra pelas lentes de João Neto

liegebarbalho@uol.com.br

A colunista com a anfitriã Maria Antônia, no lançamento do bistrô Platter For Yor

Presenças bonitas de Andrezza Balita e Roberta Duarte, em noite Platter For Yor

Os parabéns antecipados da colunista para o empresário Francisco Ramos, que 
amanhece com mudança de idade neste domingo, em click com sua amada Kelly
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