
www.liegebarbalho.com
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Quinta-feira

24 de outubro
2019

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Os médicos Igor Ercolin, João Braz e Thiago Lucas, 
criadores do aplicativo Doctor In, posam para a coluna

Diretor do Hospital Rio Grande, Antônio Linhares 
com sua esposa Jayane e a elegante Dayse Cascudo 

Médicos e diretores do Incor Natal, Álvaro Barros, 
Itamar Oliveira e Marcelo Cascudo no Thomé Bistrô

Simpatia da equipe da Extra Comunicação, Pedro 
Dantas, Ariadne Monteiro, Bia Pires e Fabrine Medeiros

Convenção Anual
A Gentil Negócios realizou esta semana sua 
tradicional Convenção Anual, reunindo mais 
de 300 colaboradores no hotel Holiday Inn 
Natal. O encontro contou com as palestras 
do atleta paraolímpico Fernando Fernandes, 
também apresentador de TV, que falou 
sobre o valor da superação de desafios para 
alcançar o sucesso. Já Glebe Duarte, abordou 
a importância do marketing de influência e o 
comportamento das pessoas em redes sociais.

FASHION DAY
Com o objetivo de conscientizar sobre 
a importância da campanha Outubro 
Rosa, a sexta edição do “Fashion Day” 
será realizada no início de novembro, 
com a participação dos 107 alunos do 
curso de Moda da Faculdade Santa 
Marcelina-SP. Eles mostrarão suas 
criações durante um desfile composto 
por 37 pacientes do Instituto do 
Câncer do Estado de São Paulo.

Esta colunista em click com a cardiologista, a querida 
Ludmilla Oliveira, no lançamento do Doctor In 

Doctor In
Os médicos Igor Ercolin, João Braz e Thiago 
Lucas, receberam a imprensa e convidados 
para apresentar o aplicativo Doctor In. É 
uma ferramenta que vai facilitar e agilizar, 
sem falar no conforto do paciente, o 
atendimento médico em casa. Além das 
consultas, alguns exames também serão 
realizados na residência. O trio inventor, 
mostrou no Thomé Galeria e Bistrô, tudo 
sobre o aplicativo que promete movimentar o 
mercado. A coluna traz os clicks.

Calvin Klein
A Calvin Klein vai levar o lifestyle da marca 
para a primeira edição do Unique Music 
Festival, que acontece amanhã e sexta-feira 
no Hotel Unique, em São Paulo. Quem for 
conferir os shows de CeeLo Green, City 
of the Sun-NY, Tender –UK e Morcheeba, 
poderá criar camisetas personalizadas com 
suas próprias iniciais ao estilo do icônico 
logo da Calvin Klein. O serviço também está 
disponível na sua flaghship, na rua Oscar 
Freire.

Câncer de mama
Como estamos no Outubro Rosa, informação 
nunca é demais para o alerta contra a doença. 
Dados do Instituto Nacional de Câncer 
revelam que o câncer de mama é o segundo 
tipo mais frequente no mundo, perdendo 
somente para o de pele, e o mais comum entre 
as mulheres. Para 2019, foram estimados 
59.700 casos novos, o que representa uma 
taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil 
mulheres.

Cinema infantil
A 17º edição do Festival Internacional de 
Cinema Infantil que acontece na Rede 
Cinermark, no Midway Mall, está em cartaz 
até este domingo. O projeto “A Tela na Sala 
de Aula”, envolve alunos das escolas públicas 
municipais e estaduais, projetos sociais e Ongs. 
A iniciativa proporciona aos professores deste 
segmento uma oportunidade de utilizar o 
cinema como ferramenta pedagógica.

O TRIBUNAL Regional do Trabalho da 
21ª Região arrecadou, através do programa 
TRT na Medida, mais de quatro toneladas em 
alimentos que serão doados para instituições 
beneficentes do Estado. Trata-se do programa 
desenvolvido pelo TRT-RN há três anos com 
o objetivo de promover a saúde e a qualidade 
de vida dos magistrados e servidores.


