
Teca Melo, Ana Marta Procópio e Maria Elisa Bezerra em tarde Women’s Club

Francisca Gosson, Ana Maria Bezerril e Ana Maria Farias posam para coluna

Vilaine Gadelha, Cléa Marcelino e Vilneide Gadelha no evento Women’s Club
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Evento adiado
A organização do Food & Jazz Natal 
comunica o adiamento da sua primeira 
edição, previsto para acontecer entre os dias 
15 a 25 de março. O comunicado destaca 
que por força dos notórios acontecimentos 
na capital e no interior, provocando um 
completo clima de insegurança, tornou-se 
impossível a realização do festival na data 
divulgada, vez que a logística ficou prejudicada 
tanto para os frequentadores quanto para os 
estabelecimentos e demais fomentadores.  De 
acordo com Juçara Figueiredo Produções, 
em breve será definida uma nova data para a 
realização do evento. Mais informações em 
@foodjazzbrasil

WOMEN’S CLUB
A presidente do Women ‘s Club of 
Natal, Ana Marta Procópio, promoveu 
ontem um encontro comemorativo 
ao “Dia Internacional da Mulher”. 
O evento aconteceu na sede da 
AMPERN, no bairro de Morro Branco. 
Uma tarde agradabilíssima regada 
a elegância, reunindo senhoras da 
sociedade potiguar. A colunista esteve 
presente e traz os clicks do encontro. 

Nota da Fecomércio-RN
A Fecomércio Rio Grande do Norte, principal 
entidade representativa dos segmentos do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Rio Grande do Norte, segue preocupada 
com a onda de ataques que se intensificam, 
atingindo severamente várias regiões do 
Estado.

*** Diante das ocorrências das últimas 
horas, mesmo depois da chegada da Força 
Nacional, com ataques violentos às pessoas 
e propriedades públicas e privadas, trazendo 
pânico à população, os líderes das entidades 
representativas do comércio, serviços e 
turismo, se reuniram internamente ontem, 
em caráter emergencial, para discutir a 
preocupante crise na segurança pública do 
RN. 

*** Oportuno registrar que, mesmo com o 
clima de insegurança causado desde o início 
da semana e com os riscos iminentes ao 
patrimônio, os comerciantes seguem abrindo 
seus estabelecimentos para atendimento às 
necessidades da população.

*** É uma situação extremamente grave, 
que merece uma atenção diferenciada e 
urgente das forças de segurança pública, com 
a imediata adoção de medidas que sejam 
eficazes para debelar a crise que nos assola 
e retomar a normalidade tão desejada pela 
população. É o que destaca a nota enviada à 
imprensa pela Fecomércio RN.

TBT do Safadão
Faltando um mês para o show, as vendas de 
ingressos para o TBT do Safadão continuam 
movimentadas e a expectativa da organização 
é de um grande público no dia 15 de abril, 
no Porcino Park Center em Mossoró.  
Projeto do cantor Wesley Safadão que já foi 
transformado em dois DVDs, o “TBT do 
Safadão” chega ao Rio Grane do Norte no 
próximo mês.

*** Além de Wesley, Taty Girl e Raí Saia 
Rodada integram as atrações do show em que 
relembra toda a carreira do Safadão, desde os 
tempos da banda Garota Safada a atualidade. 
Além de Mossoró, Natal também está na rota 
do “TBT” e terá sua data e local anunciados 
nas próximas semanas. Para o show em 
Mossoró, a venda de ingressos acontece no 
site Virtual Ticket. Mais informações no 
perfil @tbtdosafadao e @tbtwsmossoro no 
Instagram.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o conselheiro do TCE, Poti 
Cavalcanti Júnior, Solon Silvestre e Mariana 
Azevedo. Vivas antecipados para Vicente 
de Brito Júnior, o médico Abdo Farret, o 
jornalista Alexandre Mulatinho, o publicitário 
Leandro Mendes, o fotógrafo Emerson 
Amaral e o cônego José Mário de Medeiros.

A magistrada Lena Rocha ilustrando a coluna
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