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ALERGIA E IMUNOLOGIA
O médico alergologista Roberto
Pacheco marca presença no XLIX
Congresso Brasileiro de Alergia e
Imunologia. Com início hoje, o evento
segue até este domingo na capital
paulista. O médico potiguar que é
um dos palestrantes do evento, foi
homenageado ontem durante jantar
dos palestrantes, ocorrido no Iate
Clube de Santos, sede São Paulo.

Hotel Majestic Natal

Uma noite para celebrar com a família, com
a imprensa natalense e o trade turístico
potiguar. O hotel Majestic Ponta Negra
Beach de Natal não para de crescer e somar
ao desenvolvimento econômico e turístico
do Rio Grande do Norte. Com 10 anos de
história, instalado na badalada praia de Ponta
Negra, um dos principais cartões postais na
capital potiguar, celebra mais uma conquista.
*** O Majestic Natal, agora integra a marca
WorldHotelsTM Collection, presente em
vários países, e chega a Natal para referenciar
sua excelência através do Majestic. Para
anunciar as boas novas o empresário Abdon
Gosson ao lado das irmãs Fairuz e Samara,
apresentaram para os potiguares a atuação da
família no segmento do turismo no RN, tudo
com as bênçãos do patriarca Elias Gosson,
presente na ocasião.

Os irmãos e empresários Fairuz, Abdon e Samara Gosson, celebram o hotel Majestic

*** Excelência e elegância foram pontos fortes
destacados no evento, através das falas e das
imagens exibidas no telão. A noite também
contou com a presença do chef francês Érick
Jacquin, que assina o cardápio do La Brasserie
de La Mer, refinado restaurante, outra pérola
do hotel. Após a cerimônia, os convidados
foram recepcionados com um elegante jantar
by Érick Jacquin. A colunista, que é amiga da
família há 3 décadas, esteve presente e traz os
clicks da celebração do Majestic Natal.

Bazar solidário

A presidente do “Women’s Club Of Natal”,
Ana Marta Procópio está realizando o
tradicional “Bazar Natalino” com renda
destinada para obras sociais promovidas pelo
Women’s Club. Ontem, a anfitriã recebeu um
grupo de senhoras na sua agradável residência
em Morro Branco, durante final de tarde
destinado para filantropia. A colunista esteve
presente e trará os clicks do encontro voltado
para fazer o bem.
Alergologista Roberto Pacheco, foi homenageado
ontem no XLIX Congresso Brasileiro de Alergia e
Imunologia, com realização em São Paulo capital

2ª Volta Contábil

O Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Norte e o Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis estarão
promovendo nos próximos dias 25 e 26 de
novembro, o “2° Volta Contábil”. A iniciativa
gera a oportunidade de comemorar o “Dia
do Contador”, celebrado em 22 de setembro.
O evento será aberto aos profissionais da
contabilidade, colaboradores de escritórios
contábeis, familiares e público em geral.
O encontro tem como principal objetivo
promover a integração e o bem-estar da Classe
Contábil, incentivando a atividade física.

A colunista com Mirian e Micarla de Souza durante noite de celebração do Majestic

Samba do Effó

O restaurante Effó, realiza neste sábado,
a 9ª edição do “Samba do Effó”, projeto
que oferece música da melhor qualidade,
acompanhado das delícias da casa. Nesta
edição, a atração é o grupo Ribeira Boêmia.
Com início às 17h, o evento acontecerá na
área externa do restaurante localizado na Av.
Amintas Barros, em Lagoa Nova. A ocasião
também contará com a participação do
sambista Berthone Oliveira.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da
coluna hoje vão para a querida Geraldine
Marinho Dias. Vivas antecipados para as
advogadas Tásia Simonetti e Cláudia Rocha,
os empresários George Ramalho e Joanita
Potiguar, Nídia Mesquita e Karim Gosson,
que celebra a data no Canadá, onde reside
atualmente.

Odontólogo Sanderson Lopes e Sandra Matarazzo, com chef francês Érick Jacquim

