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Diretoria da SBD-RN, as dermatologistas Emanuele 
Menezes, Viviane Lira, Regina Jales e Tatiana Maia

O diretor médico da Liga Contra o Câncer no RN, 
Arthur Villarim, durante entrevista para InterTV

Jaime Mariz, Raniery Pimenta, Marcelo Queiroz e 
Laumir Barreto, no encontro do fim de ano Fecomercio

A colunista, o colega Heitor Gregório e o Presidente 
Fecomercio, Marcelo Queiroz, durante confraternização

Encontro nacional
A Secretaria de Turismo RN participou no 
final de semana do 10º Encontro Nacional 
da Rede de Inteligência do Mercado no 
Turismo, em Belo Horizonte - MG. O 
encontro se configura como um ambiente 
técnico destinado à análise de informações 
e compartilhamento permanente de 
experiências, que visam orientar a promoção 
dos destinos, conforme as expectativas e 
tendências dos mercados. Foi o que informou 
à coluna a assessoria de imprensa da pasta.

SABORES DA PIPA
O Festival Gastronômico “ Sabores da 
Pipa” está movimentando a badalada 
praia no Litoral Sul potiguar até 15 de 
dezembro. O evento reúne em um só 
lugar, sabores de várias nacionalidades 
que são encontrados em barracas 
a beira mar, nos hotéis, ruas e 
restaurantes. Pratos e drinks são 
apresentados com valores especiais 
abaixo do preço médio.

O abraço carinhoso da coluna para amiga-irmã, Ana 
Catarina Alves, que amanhece festejando aniversário

Dezembro Laranja
Uma importante ação do “Dezembro 
Laranja” marcou o dia “D” da campanha 
Contra o Câncer da Pele em todo Brasil. 
Em Natal, uma parceria da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia do RN e a Liga 
Norte Riograndense Contra o Câncer, 
promoveu atendimentos gratuitos para 
mais de 400 pessoas. Foram realizadas 
consultas, exames e 100 cirurgias. A 
ocasião ainda contou com o caminhão 
da La Roche-Posay, todo equipado, tendo 
como foco principal o dermatoscopia, um 
exame que ajuda no diagnóstico do câncer 
da pele.

*** Para se ter ideia da relevância do 
mutirão feito pela SBD/RN e Liga, a 
coluna destaca o exemplo do Sr. Antônio 
Cândido, que estava com a cirurgia 
marcada para julho de 2020, sendo 
realizada no último sábado, dia “ D” da 
Campanha Contra o Câncer da Pele. A 
coluna parabeniza a todos que integram 
esta ação no Rio Grande do Norte, num 
gesto nobre de solidariedade e de fazer o 
bem ao próximo.

Prêmio Jornalismo
Na última sexta-feira, com simpatia 
ímpar e a fidalguia de quem sabe receber, 
o presidente do Sistema Fecomercio 
do RN, Marcelo Queiroz, reuniu sua 
diretoria e promoveu um encontro de 
confraternização de final do ano com a 
imprensa potiguar, tendo realização no 
Hotel Escola Senac Barreira Roxa. Durante 
a ocasião foi entregue o “Prêmio Sistema 
Fecomercio RN de Jornalismo”, este ano 
em sua 3ªedição.

*** As matérias foram publicadas em 
jornais, revistas, emissoras de rádio e 
televisão, sites, portais de notícias e blogs 
sediados do RN, entre março e outubro 
de 2019. Emoção e aplausos marcaram a 
solenidade da premiação que rendeu aos 
1º lugares de cada categoria a premiação de 
R$ 5 mil, os 2º lugares R$ 2.500. A coluna 
esteve presente e traz os clicks do evento.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna vão para os irmãos gêmeos, o ex-
deputado federal e ex-ministro Henrique 
Eduardo Alves e a também ex-deputada 
federal, Ana Catarina Alves. Da mesma 
data, a simpática ex-prefeita de Currais 
Novos, Milena Galvão.


