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De parabéns para...

Joaci Medeiros, Hilma Timene, a ginecologista/obstetra Patrícia Fonseca Bezerra,

Karina Maruska, Ana Beatriz Perez, o advogado Felipe Macedo Dantas, a arquiteta

Claudiny Cavalcanti.

Sabor Especial

Próximo domingo (13) será especialmente delas, as rainhas dos lares. Embalado

nesse dia tão especial, o Versailles Cidade Jardim prepara um super almoço de DIA

DAS MÃES. Com toda uma estrutura, buffet do Deuses, espaço kids e sorteios, a

comemoração será imperdível. As senhas estão à venda no Versailles. Mais

informações 3217-6162.

Influencers

Natal definitivamente não é para amadores. Além de convivermos com inúmeras

figuras ancestrais que em nada contribuem com o PIB, agora surgem em profusão

os chamados Digitais Influencers, que são uma espécie de “arroz de festa” gourmet.

Já são presenças certas em vários eventos estrelados da cidade. Quando você
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perceber, já estará sendo enquadrado numa selfie, e com credibilidade duvidosa.

Todo cuidado é pouco!

Brilho Potiguar

Atores e atrizes locais estão brilhando na série “Onde nascem os fortes”. Porém as

boas notícias não terminam aí. A equipe da Websérie Potiguar “Septo” está sendo

premiada em vários festivais internacionais. A atriz e roteirista Alice Carvalho já

esteve em Buenos Aires, Rio de Janeiro e agora faz as malas para Los Angeles,

concorrendo a mais um troféu. A primeira temporada da série está toda disponível

no YouTube. E a segunda já se encontra em pré-produção.

Expansão

A empresa Miranda Computação iniciou este mês seu processo de expansão para

fora do Estado, inaugurando duas novas lojas em João Pessoa (PB), uma no

Manaíra Shopping e outra no Mangabeira Shopping. Com as novas lojas da Paraíba,

a rede Miranda agora conta com um total de 10 lojas físicas distribuídas em Natal,

Mossoró e João Pessoa.

Chiquinha Gonzaga

A Escola de Música da UFRN promove a Semana do Piano 2018, evento começa

próxima segunda (14) e segue até dia 19. Organizada pelo Prof. Durval Cesetti, o

evento é resultado de uma cooperação entre a UFRN, a University of

Colorado-Boulder (EUA) e a Universidade de Chile, contando com a participação do

pianista americano David Korevaar e do Dúo Mistral, formado pelas pianistas

Paulina Zamora e Karina Glasinovic.

... o público poderá assistir a 4 concertos, 2 masterclasses e 1 palestra, todos com

entrada franca.

Martelo
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O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, realizará no próximo dia 16 no salão

de eventos do Hotel Majestic, um leilão com mais de 50 lotes, entre terrenos,

fazendas, prédios/salas comerciais em uma das principais avenidas de Natal e

galpão na Rua Chile. Informações pelo 99865-2897 ou 3223-4146.
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