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Sabor Potiguar
Natal sediará, de 04 a 13 de dezembro, o 
“Festival Sabor Potiguar”. O evento reunirá 
20 restaurantes e bistrôs, quando seus chefs 
irão mostrar toda a sua arte somada ao talento 
numa mistura perfeita de ingredientes, aliados 
à criatividade e aos sabores. Promovido pelo 
Sebrae do Rio Grande do Norte e a Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes Abrasel-RN, 
o festival foi criado com o objetivo de divulgar 
a cultura gastronômica do RN.

Doador de Sangue
O Hemonorte-RN realizará de 23 a 27 de 
novembro a “Semana Nacional do Doador de 
Sangue”. Este ano, devido à pandemia, as ações 
estão voltadas para sensibilizar a população 
sobre a importância da doação em tempos de 
Covid-19. Para homenagear os heróis da vida 
real, aqueles que doam sangue para salvar 
vidas, o Hemonorte divulgará em suas redes 
sociais, vídeos com depoimentos dos doadores 
com os maiores números de doações.

Câncer Infanto-juvenil
O Dia Nacional de Combate ao Câncer 
Infanto-juvenil é lembrado em 23 de 
novembro. A data também é oficial nos 
calendários de Natal e do RN. Visando 
intensificar a divulgação, disseminar 
informações e esclarecer sobre os principais 
sinais de alerta da doença, a Casa Durval 
Paiva promoverá no dia 25 o “XV Fórum do 
Diagnóstico Precoce”, com o apoio da Liga 
Norte Riograndense Contra o Câncer. 
Saiba mais em https://bit.ly/36QK8Zf. 

Fórum Oncoguia
O Instituto Oncoguia promove amanhã o 
“3º Fórum Oncoguia de Câncer de Pulmão”.  
Com realização virtual e transmissão ao 
vivo pelo Youtube, o evento abordará temas 
como: prioridades, reflexões e aprendizados, 
além da importância do diagnóstico precoce 
e tratamentos inovadores no Sistema Único 
de Saúde. A participação é gratuita, com 
inscrições pelo site http://www.oncoguia.org.
br/eventos/3-forum-pulmao

A SEGUNDA edição do “Festival Pé na 
Praia” acontecerá no dia 12 de dezembro. As 
inscrições seguem até o dia 29 de novembro 
pelo site www.penapraia.com.br. Realizado 
a primeira e única vez em 2012, no formato 
de caminhada, o festival ganha uma nova 
roupagem, com novas modalidades e volta ao 
cenário dos eventos da HC Sports.

Simpatia em dose dupla de Jayane Linhares e Adélia 
Machado, durante evento no hotel Barreira Roxa

Do acervo da colunista, DeDeus Fonseca e Magda 
Patriota, em tarde comemorativa no Chaplin Recepções

Campanha de informação
O Ministério da Saúde pretende lançar em 
dezembro uma campanha para dar segurança 
à população sobre a eficácia de vacinas que 
podem ser usadas contra a Covid-19 no futuro. 
Segundo o secretário de vigilância em saúde, 
Arnaldo Correia, o objetivo da estratégia 
é informar sobre o processo de produção 
e aprovação dos imunizantes. O secretário 
ressalta que a pasta deve fazer outras ações 
assim que houver a definição do total de doses, 
datas de aplicação e população a ser vacinada. 
Informação Jovem Pan.

OBESIDADE
A ONG “Obesidade Brasil” é a 
primeira do mundo a falar sobre os 
pacientes com obesidade e surge com 
o objetivo de defender os direitos 
das pessoas obesas. A organização 
sem fins lucrativos traz informações 
com linguagem acessível ao público. 
Veja mais sobre o assunto em https://
www.uol.com.br/vivabem/colunas/
guilherme-giorelli/2020/11/21 

Carmen Lúcia Rocha ilustrando a coluna
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FABRÍCIO ALVES, diretor de expansão da Rede 
Inspira para o Norte; e o professor  CARLOS 
ANDRÉ, diretor de expansão para o Nordeste; 
durante reunião do grupo Inspira, quando 
foi apresentado o planejamento para novas 
aquisições da Rede em 2021.
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