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Wellington Vieira posa com o casal anfitrião Maria 
Helena e Arnóbio Pacheco, em tarde comemorativa

O aniversariante com os irmãos também médicos, 
Roberto e Sérgio Pacheco e a prima Magali Pacheco

Simpatia em dose tripla da vereadora de Parnamirim, 
Kátia Pires, Maria Helena Pacheco e Naiza Feitoza

Casal Marja Andrade e Alan Álvares foi abraçar o 
médico Arnóbio Pacheco, na praia de Pirangi do Norte

Tratamento e controle do diabetes
Diabetes é uma doença crônica, considerada 
epidemia global e afeta cerca de 13 milhões 
de brasileiros. O órgão governamental 
responsável pela avaliação da inclusão dos 
novos medicamentos nas farmácias do SUS, 
a Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias, investiga a disponibilização das 
novas opções para o tratamento e controle do 
diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, a 
doença afeta 6,9% da população brasileira, o 
equivalente a cerca de 13 milhões de pessoas.

ARNÓBIO PACHECO
Para celebrar sua mudança de idade 
o médico dermatologista Arnóbio 
Pacheco reuniu familiares e amigos 
em tarde festiva no último sábado. A 
sessão de vivas aconteceu na casa de 
praia de Pirangi do Norte. Ocasião 
agradabilíssima, regada a muita amizade, 
com animação musical da Banda de 
Nonato Negão. A colunista esteve 
presente e traz clicks da comemoração.

Os médicos Sérgio Pacheco e Ana Amélia, na sessão 
de vivas para Arnóbio Pacheco na praia de Pirangi

Nota máxima no Enem
A coluna se alegra e vibra em publicar este 
tipo de informação. De acordo com o Portal 
G1-RN, o Rio Grande do Norte teve seis alunos 
que atingiram a nota máxima na redação do 
Exame Nacional do Ensino Médio-Enem 2019. 
Segundo o Ministério da Educação, foram 
53 estudantes que conseguiram a avaliação 
1.000 em todo o país. O tema desta edição foi 
“Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Destino turístico
E ainda falando de coisas boas das terras 
potiguares. Com informação do Google, que 
traz uma lista com destinos mais procurados 
pelos viajantes brasileiros, colocou Natal entre 
os 10 preferidos. A capital potiguar está na 
oitava colocação, ficando entre Paris, sétimo 
colocado, e Orlando, que está na nona posição. 
O levantamento teve por base os buscadores 
de hotéis, entre janeiro e dezembro de 2019, 
com reservas para 2020. 

Maternidade Januário Cicco
Aplausos, tem mais destaque para o RN. A 
Controladoria Geral da União divulgou um 
ranking com as instituições federais que mais 
receberam elogios em 2019. A Rede Ebserh, 
responsável pela administração de 40 hospitais 
universitários federais, registrou os elogios 
recebidos por todas as instituições do Poder 
Executivo Federal no decorrer do ano. Entre 
elas, a Maternidade Escola Januário Cicco 
- UFRN, que ficou em 4º lugar no ranking 
Nacional.

Natal de Luz e Prêmios
Os ganhadores da promoção “Natal de Luz e 
Prêmios” promovida pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Natal, receberão amanhã, às 8h30, 
na sede da entidade, os prêmios que foram 
sorteados no dia 04 de janeiro, ao vivo pela TV 
Ponta Negra.  Para o presidente da CDL Natal, 
o empresário José Lucena, será um momento de 
celebração e confraternização. A campanha foi 
realizada de 10 e 30 de dezembro e contemplou 
21 consumidores.

O GRUPO REVIVER realizando mais 
um mutirão de mamografias na Policlínica 
Zona Norte, na Avenida João Medeiros Filho, 
lateral do Supermercado Nordestão. A ação 
tem início hoje, vai até sexta-feira, retorna no 
dia 27 e segue até 31 de janeiro. O atendimento 
acontece das 7h às 17h, com distribuição diária 
de fichas. Mais informações no site www.
gruporeviver.com


