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A FEIRA NACIONAL do Camarão 
segue até amanhã no Centro de Convenções 
de Natal. Uma vasta programação reúne 
especialistas nacionais e internacionais nos 
segmentos de carcinicultura e piscicultura em 
terras potiguares.

Do Instagram: sorriso e simpatia de Dinaisa Dantas

Sandro Siciliano recebendo as jornalistas Liege 
Barbalho e Mara Godeiro no Pizzeria Siciliana 

Os jornalistas Rodrigo Loureiro, Flávia Freire e 
Simone Silva, com o anfitrião Sandro Siciliano

Exame revolucionário
O médico curitibano Leonardo Riella, 
membro da Fundação Pró-Renal, foi um dos 
três finalistas da competição internacional 
do Medicina Bright Futures Prizes – Prêmio 
Futuros Brilhantes. Ele criou um exame 
revolucionário e com baixo investimento para 
acompanhamento do transplante de rim, que 
funciona no mesmo modelo do teste de gravidez 
de farmácia, através da amostra da urina. O 
exame pode detectar, de forma rápida, a rejeição 
ou infecção do rim transplantado.

ESCOLA DOMÉSTICA
Na próxima segunda-feira, a Escola 
Doméstica de Natal será homenageada 
na Assembleia Legislativa do RN. Numa 
proposição do deputado José Dias, a 
sessão solene em alusão aos 105 anos da 
ED terá início às 09h. Na oportunidade, 
serão agraciadas ex-alunas dos diversos 
segmentos profissionais, representando 
períodos e gerações, realçando a 
tradição da Escola.

O abraço carinhoso da coluna para Lilia Lacerda

Ristorante e Pizzeria Siciliana
O casal Sandro Siciliano e Daliana reuniu 
ontem a imprensa no seu aconchegante 
Ristorante & Pizzeria Siciliana. Localizada no 
bairro de Lagoa Nova, na avenida Nascimento 
de Castro, a casa recebeu jornalistas natalenses 
para apresentar seu cardápio e alguns dos seus 
atrativos, como a massa da bruschetta e da 
pizza, que são feitas com detalhes e temperos 
italianos, terra natal do proprietário. A coluna 
esteve presente e traz os clicks.

Troféu Mecenas Potiguar
A Academia Norte Riograndense de Letras 
promove hoje, às 19h, evento comemorativo 
aos seus 83 anos. Na ocasião será conferido 
o Troféu Mecenas Potiguar ao empresário 
Eduardo Vila, reconhecido por estimular 
atividades artísticas e culturais. Na mesma 
noite, serão agraciadas diversas personalidades 
do RN com a comenda Palmas Acadêmicas 
Câmara Cascudo e Medalhas do Mérito 
Agnelo Alves.

Mulheres do Café
Elas cuidam da terra para que dali saiam os 
grãos que vão resultar nos melhores cafés na 
xícara. Podem estar à frente do planejamento 
das lavouras, comandando cooperativas, 
trabalhando em fazendas como engenheiras 
e técnicas agrícolas, serem responsáveis 
pela torrefação, pelo controle da seleção 
dos melhores produtos para exportação, 
classificando cafés, empreendendo no mercado 
com cafeterias e indústrias.

*** Mais de 800 destas mulheres estarão 
reunidas na próxima semana no encontro 
anual da Aliança Internacional das Mulheres 
do Café do Brasil – rede formada por 
profissionais envolvidas em toda a cadeia 
produtiva cafeeira. O evento será realizado 
dentro da Semana Internacional do Café 2019, 
que acontecerá de 20 a 22 de novembro no 
Expominas, em Belo Horizonte – MG, onde 
reunirá toda a cadeia produtiva nacional e 
internacional.

PARA MARCAR a chegada do verão, a 
badalada Praia da Pipa, localizada no litoral 
sul potiguar, receberá Sabores da Pipa - 
Festival Gastronômico. O evento acontecerá 
de 06 a 15 de dezembro e promete reunir 
os muitos atrativos da culinária regional e 
contemporânea. Vale ressaltar que o festival 
acontecerá nos hotéis, bares e restaurantes da 
referida praia.


