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O casal Leandro Medeiros e Lilian Pacheco posam 
com sua linda  princesa Liz para a coluna

Avós maternos, Arnóbio Pacheco e Maria Helena, 
alegria e felicidade com a primeira netinha Liz

Avós paternos, Márcio Medeiros e Isabel, posam com 
a princesinha Liz, e o papai Leandro Medeiros

Os irmãos e médicos, Sérgio, Arnóbio e Roberto 
Pacheco, no batizado de Liz Pacheco Medeiros

Natal sem Dívidas
CDL Natal e Procon Estadual realizam 
campanha para quitar débitos dos 
consumidores, que terão a oportunidade de 
regularizar a situação financeira e voltar a ter 
crédito no comércio do RN. Com abertura 
hoje, a campanha “Natal sem Dívidas” segue até 
esta quinta-feira, com atendimentos das 10h às 
16h, no 2º andar do Partage Norte Shopping. A 
ação visa aproveitar o pagamento do 13º salário 
para quitar as dívidas daqueles que estão com 
restrição no Serviço de Proteção ao Crédito.

PRIME GOURMET
A Casa de Ideia de Chrystian 
de Saboya assina a produção 
para o coquetel do lançamento 
Prime Gourmet Club – um guia 
gastronômico, hoteleiro e de 
entretenimento. O evento acontece 
hoje, às 19h, na avenida Prudente de 
Morais, no bairro de Lagoa Nova. 
Como anuncia o convite, será uma 
novidade que vai mexer com Natal, a 
praia da Pipa e região.

Erica Pacheco com seu herdeiro Arthur

Batizado de Liz
O casal Leandro Medeiros e Lilian Pacheco 
batizou sua princesinha Liz, na última 
sexta-feira, na Catedral Metropolitana 
de Natal. Após a celebração, as famílias 
Pacheco e Medeiros se reuniram em sessão 
de congraçamento no Salão de Eventos do 
Condomínio João Olimpo, em Petrópolis, 
que recebeu uma belíssima decoração com 
assinatura da anfitriã Lilian Pacheco. A 
colunista esteve presente e traz os clicks da 
recepção.

Dezembro Laranja
Neste sábado terá realização em todo Brasil, 
a Campanha do Câncer de Pele. A ação 
contará com cerca de 4 mil dermatologistas 
voluntários, que farão atendimento para 
identificação e direcionamento para o 
tratamento da doença. As consultas são 
gratuitas e acontecerão em cerca de 130 postos 
de atendimento no país, das 09h às 15h. Em 
Natal, os atendimentos serão na Liga Norte 
Riograndense Contra o Câncer.

Mutirão Azul
A Coopmed-RN, em parceria com o 
Urugrupo - Urologia Avançada e o LAES - 
Laboratório, realizaram no último o sábado 
o “Mutirão Azul”. A ação aconteceu na 
Clínica Urugrupo e contou com a realização 
de consultas e exames de PSA gratuitos. Os 
atendimentos e os exames beneficiaram mais 
de 150 pacientes, que fizeram doação de 
latas de leite que serão entregues ao Hospital 
Infantil Varela Santiago.

*** De acordo com o presidente da 
Cooperativa, o médico Marcelo Cascudo, 
a doença é confirmada após a realização da 
biópsia, indicada em casos que apresentem 
alteração no exame de sangue PSA ou no 
toque retal. Esta foi a primeira vez que a 
Coopmed participou do “Mutirão Azul”, 
e devido à grande demanda, sua diretoria 
pretende ampliar o número de atendimentos 
na edição de 2020. 

É LEMBRADO hoje, como o Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência.  
Promovido pelas Nações Unidas, objetiva 
viabilizar uma maior compreensão sobre 
a deficiência e para “mobilizar a defesa da 
dignidade, dos direitos e o bem-estar das 
pessoas”. Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas 
têm algum tipo de deficiência no mundo.


