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Em encontro natalino, a anfitriã Violeta Araújo, Luzi 
Bezerra, Maninha Dias e Rosa Lúcia Geppert

Nelma Rocha em click com Denise Pereira Gaspar e 
Abigail Souza, durante encontro de final do ano

Marinês Schuck com Violeta Araújo, Ana Marta 
Procópio e Lídia Barreto, em celebração natalina

Salete Bezerra posa com querida Violeta Araújo e 
Sililde Melo, em ocasião de celebração a amizade

Móveis planejados
As empresárias Karol Cunha e Sônia Lima 
apresentam hoje ao mercado a nova loja da 
“New Móveis Planejados”. Localizada no 
coração de Petrópolis, nesse primeiro momento 
é destinado para os profissionais da arquitetura 
e designers. A loja conceito reforça a identidade 
jovem, moderna e vibrante da marca, se 
diferenciando de outras grifes do segmento, já 
que o espaço oferece soluções de projetos para 
pessoas que desejam fugir do convencional.

WHITE 2020
A festa mais esperada do verão 
chega ao 14° ano com nome “White 
Destiny”, trazendo expressivas 
atrações como Simone e Simaria, 
Luan Estilizado e os top djs Bhaskar 
e Ralk. Com realização no dia 4 de 
janeiro, no Espaço Di Trento, o evento 
contará com open bar premium, 
open food e lounges com serviços 
exclusivos. Vendas pelo ingresso.com. 

A médica Regina Jales, vice-presidente da SDB/RN, 
coordenando Campanha Contra o Câncer da Pele

DIGO NÃO a MP 905
Hoje, jornalistas, radialistas e publicitários 
de todo Brasil fazem uma parada nacional 
contra a Medida Provisória 905, que 
tem como objetivo extinguir o registo 
profissional dessas categorias. No RN, o 
Sindjorn está à frente do movimento, que 
inicia suas atividades com uma audiência 
pública, de autoria do vereador Ney Lopes 
Jr, que também é jornalista, às 09h, na 
Câmara Municipal do Natal.

*** Já no turno da tarde, a partir das 
16h, haverá mobilização em frente ao 
Midway Mall. Esta colunista, que integra 
a Comissão Organizadora do Movimento 
do RN, convida os colegas e estudantes de 
jornalismo para estarmos juntos logo mais 
no Movimento “Diga Não à MP 905”. Vale 
ressaltar, que essa MP também extingue 
o registro de mais profissões como: 
sociólogo, secretário, arquivista, artista, 
atuário entre outras. 

Dezembro Laranja
A ação mais importante do calendário 
do “Dezembro Laranja” acontecerá neste 
sábado, com a “Campanha do Câncer da 
Pele” que terá realização em todo Brasil. 
Cerca de 4 mil dermatologistas voluntários 
irão fazer atendimento para identificação 
e direcionamento do tratamento da 
doença, além de esclarecerem as medidas 
preventivas. As consultas serão realizadas 
gratuitamente, em cerca de 130 postos de 
atendimento no país.

*** Em Natal, a campanha é coordenada 
pela médica dermatologista Regina 
Jales, que é vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia do Rio 
Grande do Norte. Os atendimentos são 
gratuitos, com diagnósticos na hora, e 
acontecerão das 08h às 12h, na Liga Norte 
Riograndense Contra o Câncer, localizada 
na Avenida Miguel Castro, 1355, no bairro 
de Dix-Sept Rosado.

*** Na forma de mutirão, serão realizadas 
consultas, pequenas cirurgias, exames de 
crioterapia e dermatoscopia, com destaque 
também para o “Foto Fine”, um exame mais 
elaborado que faz um mapeamento da 
área da lesão. A SBD reforça que a melhor 
forma de evitar a doença é a prevenção! 
Vale ainda lembrar que o autoexame não 
substitui a consulta ao dermatologista da 
Instituição.


