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Surto de meningite
Em razão do atual surto de meningite 
meningocócica nos distritos da Vila Formosa 
e Aricanduva, bairros da zona leste da capital 
paulista, e da possibilidade de evolução rápida 
para forma grave da doença, a Prefeitura 
intensificou a vacinação na população das 
áreas afetadas. Especialista reforça que a vacina 
é indicada para todos, embora na rede pública 
só esteja disponível no calendário para a 
imunização de crianças, adolescentes e adultos 
em situações especiais, além de aplicação em 
casos de surto da doença. Neste ano, outros 
dois surtos de meningite meningocócica foram 
registrados na capital paulista. O Estadão

BELEZA EM DIA
Para quem quer ficar em dia com 
a beleza, as cirurgiãs dentistas e 
especialistas em “Harmonização 
Orofacial”, Vanessa Nelson e Camila 
Carreras, promovem hoje o “Botox 
Day Renove”. Uma programação 
toda especial dará o tom à ocasião 
com atendimento no International 
Trade Center, sala 302, no bairro de 
Lagoa Nova.

Plantão psicológico
Pessoas que vivenciam situações de violência 
política têm à disposição um plantão 
psicológico em Natal. O serviço compõe as 
atividades do Serviço Integrado de Psicologia 
da Universidade Potiguar. O objetivo é ofertar 
um espaço de acolhimento diante dos efeitos 
e impactos à saúde mental, relacionados à 
atual conjuntura social do país. A iniciativa é 
realizada por estagiários do curso de Psicologia 
e de extensionistas do Existências – Grupo 
de Pesquisas e Intervenções em Direitos 
Humanos.

*** Sob a supervisão do professor Mestre 
Mauricio Cirilo da Costa Neto e da professora 
Doutora Vânia Aparecida Calado, os 
atendimentos acontecem na UnP da Roberto 
Freire, em Capim Macio, às segundas, quartas, 
quintas e sextas-feiras. Para agendar um 
atendimento, os interessados podem fazer 
presencialmente no SIP ou pelo telefone 84- 
3216-8607. Mais informações no site www.
unp.br

Brasil Mostra Brasil
O Centro de Convenções, na Via Costeira, 
sediará a 27ª edição da “Multifeira Brasil Mostra 
Brasil”, que começou a ser montada ontem. 
O evento acontecerá  de 01 a 09 de outubro, 
ocupando este ano mais de 6.000m² de área 
de exposição. Presente em Natal desde 1995, 
o empreendimento insere a Cidade do Sol no 
contexto das feiras de âmbito nacional. É o 
maior evento do segmento na capital potiguar. 

*** A Multifeira conta com mais de 80 edições 
quando somadas aos Estados do Rio Grande 
do Norte, Bahia, Piauí, Espírito Santo, Alagoas, 
Sergipe, Pernambuco, Ceará, Pará, Maranhão 
e Mato Grosso. Na linha do tempo desse 
evento, uma infinidade de negócios, atrações 
e momentos marcantes, além do incontestável 
fomento à economia, turismo e geração de 
emprego e renda. Mais informações no site 
www.brasilmostrabrasil.com.br

Dia Internacional do Idoso
A população brasileira está envelhecendo. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, já são 30,2 milhões de idosos, 
4,8 milhões a mais do que em 2012. O Dia 
Internacional do Idoso, comemorado em 1º 
de outubro, foi instituído pela ONU em 1991 
e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade 
para as questões do envelhecimento e da 
necessidade de proteção da população idosa.

DENOMINADO DE “Setembro Amarelo”, 
este mês é voltado para a campanha nacional 
de prevenção ao suicídio e a sociedade médica 
se junta para fazer um alerta à população. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
o Brasil tem a maior taxa do transtorno de 
ansiedade no mundo e é o quinto colocado em 
casos de depressão.

O abraço da colunista para este amigo sempre muito 
atencioso. Antônio Linhares, gente do bem!!!

Simpatia de Marília e Iracema Borges, durante tarde festiva no Versailles Recepções

O casal Magda Barbalho e Gotardo Emerenciano, curtindo a noite em Portugal

Os médicos e irmãos Luiz Roberto e Ney Fonseca, o segundo, renomado pediatra e 
Lider da maternidade Dr. Delfin Gonzalez, brindando aniversário hoje. Parabéns!!!
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