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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
para Fernanda Amaral Montenegro, Thiago 
Câmara, Amaro Saturnino, o empresário 
Marcelo Alecrim, e os jornalistas Eliade 
Pimentel e Tota Farache.

A colunista e o presidente do Sindjorn, Alexandre 
Othon, durante audiência pública contra a MP 905

Ex-senador José Agripino, faz coro de vivas para o 
filho Felipe Maia, que brinda aniversário amanhã

Andréa Moura e Adriana Rocha, em tarde de 
celebração e confraternização no Iate Club de Natal

Bazar Solidário
A Casa de Apoio à Criança com Câncer 
Durval Paiva está realizando esta semana, nos 
dias 06 e 07, das 9 às 19h, no Shopping Via 
Direta, um bazar para arrecadar fundos para as 
atividades da instituição. A entrada custará R$ 
20. Serão encontrados smartphones, perfumes 
importados, kits de maquiagem, eletrônicos, 
vestuário, entre outros produtos doados pela 
Receita Federal. Vale ressaltar que só pessoas 
físicas podem realizar compras no “Bazar 
Solidário Durval Paiva”.

VITTA DERMA
Natal ganhou a Clínica de Tratamento 
de Feridas e Curativos com uma 
estrutura individual, pensada 
e planejada com carinho e alta 
tecnologia. A VittaDerma funciona 
no Hospital Rio Grande, no bairro do 
Tirol, dispondo de um atendimento 
diferenciado e multidisciplinar, para 
os clientes receberem os cuidados 
especiais necessários. 

A enfermeira Jayane Linhares, no comando da Clínica 
VittaDerma, instalada no Hospital Rio Grande

Meeting de Mídia
Contagem regressiva para o Carnatal, 
evento que reúne uma multidão durante 
quatro dias, de 12 a 15 de dezembro. A 
Destaque Promoções, empresa responsável 
pela micareta há 29 anos, promove hoje, 
às 10h, o Meeting de Mídia na Sala Vip do 
Cinépolis no Natal Shopping. Oportunidade 
de interação com quem edita a notícia e está 
credenciado para a cobertura, além de ficar 
por dentro do que vai rolar na edição do 
Carnaval 2019.

Confraternização
Já chegamos no final do ano e também dos 
encontros de confraternização, acontecimentos 
que gosto muito, reencontrar pessoas queridas 
e amigas. Hoje, a partir da 12, o presidente da 
Fecomercio RN, Marcelo Queiroz, reunirá sua 
diretoria e a imprensa com um almoço. Na 
oportunidade, também serão conhecidos os 
vencedores do “Prêmio Sistema Fecomércio 
RN de Jornalismo”. O evento acontecerá no 
Hotel-Escola Senac Barreira Roxa.

Câncer da pele
Neste sábado será o dia “D”, da Campanha 
Nacional Contra o Câncer da Pele. Em 
Natal, a diretoria e integrantes da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia do RN, estarão 
fazendo atendimentos gratuitos das 08h às 
12h, na Liga Norte Riograndense Contra o 
Câncer.  Na ocasião serão feitas consultas, 
exames, e pequenas cirurgias, com destaque 
para o “Foto Fine”, um exame mais elaborado 
que faz um mapeamento da área lesionada.

Crescimento econômico
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
do RN, consonante às atividades das Câmaras 
Setoriais instaladas em 2019, irá homenagear 
12 personalidades que se destacaram durante 
todo o ano com ações que beneficiaram 
diretamente o crescimento econômico do 
nosso Estado. A lista de homenageados 
será divulgada hoje, durante solenidade no 
auditório da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte.

TENDO COMO propositor o vereador 
Abidene Salustiano, o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebeu 
na última quarta-feira o título de Cidadão 
Honorário de Parnamirim. Na ocasião 
foram homenageadas 40 personalidades que 
contribuíram para o crescimento da Cidade 
Trampolim da Vitória.


