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Terapias Avançadas
Com foco no atendimento terapêutico de 
crianças com sintomas do Transtorno do 
Espectro Autista e com outros transtornos de 
desenvolvimento, a Clínica de Atendimento 
Personalizado em Terapias Avançadas 
abre nova unidade em Natal. Para marcar 
a inauguração do espaço, na “Semana da 
Criança”, de 14 a 16, será realizada uma 
programação especial para recepcionar os 
pacientes e suas famílias. Localizada no bairro 
do Tirol, a nova estrutura será destinada 
exclusivamente para o público infantil e 
adolescente.

TELEGRAMA NATALINO
Talentoso e criativo, o jornalista e 
ator Marcílio Amorim anunciando 
suas atividades e serviços para 
comemorações de final de ano. Com 
o tema “Telegrama Natalino” dispõe 
da presença do simpático Papai Noel 
em campanha publicitária, vídeo 
personalizado, eventos e visitas 
presenciais. Mais informações no 
perfil do Instagram @mardecilios.

Festa do Boi 2020
Tem início hoje e segue até sexta-feira a 
edição 2020 da Festa do Boi.  Se adequando 
ao período, este ano o evento será totalmente 
virtual. Toda a programação será transmitida 
pelo site www.festadoboirn.com.br e replicada 
nas redes sociais da Anorc e dos parceiros. Um 
dos pontos altos da Festa, os leilões de animais 
serão realizados todos virtualmente. São quatro, 
tendo apresentação de quarta a sexta-feira com 
transmissão às 20h, e no sábado, às 14h.

Dia das Crianças
Para entender como será a performance do 
varejo no “Dia das Crianças”, a Associação 
Brasileiras de Lojistas de Shopping realizou 
uma pesquisa com consumidores entre os 
dias 4 e 7 de outubro. Foram ouvidos 4.100 
homens e mulheres, com idade superior a 18 
anos, para saber da expectativa dos lojistas 
em mais uma data comemorativa. Segundo 
os dados, 27% dos consumidores não planeja 
comprar presentes nesta data, enquanto 73% 
pretendem.

Prevenção da Obesidade
Em 11 de outubro é comemorado o Dia 
Nacional de Prevenção da Obesidade, que foi 
criado para alertar e conscientizar a sociedade 
sobre a importância da prevenção dessa 
doença. Quando não tratada, pode se tornar 
um fator de risco e desencadear diversas 
enfermidades crônicas como asma, gordura 
no fígado, alguns tipos de câncer, doenças 
cardiovasculares, diabetes, entre outras, 
afetando a qualidade de vida da pessoa.

*** De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde, a obesidade é um dos problemas 
mais graves que precisa ser combatido em 
todos os países. A estimativa é que em 2025, 
cerca de 2,3 bilhões de adultos no mundo 
estejam acima do peso, sendo 700 milhões 
de indivíduos com obesidade. Em relação às 
crianças, a previsão é que 75 milhões sejam 
diagnosticadas com obesidade infantil, caso 
nada seja feito. Atualmente, no Brasil, 20,7% 
das mulheres e 18,7% dos homens são obesos.

UMA ÓTIMA notícia para a economia 
do Rio Grande do Norte. As exportações 
do Estado em setembro cresceram 1,8% em 
relação ao mesmo período no ano passado, 
e ficaram 109,5% maiores que as de agosto 
deste ano, de acordo com dados divulgados na 
última sexta-feira pelo Centro Internacional de 
Negócios da FIERN.

Duas queridas da colunista, Ryanete Cansanção e 
Violeta Araújo, em tarde de vivas no Olimpo Mar

Parabéns para o Des.  Dilermando Mota pelo seu 
aniversário, em click com sua bela Renata Morgana

A coluna canta coro de vivas para o empresário e 
amigo Augusto Maranhão, que aniversariou ontem

www.liegebarbalho.com

A coluna parabeniza o jornalista  ROBERTO 
GUEDES, pelo importante e contínuo trabalho 
humanitário que ele desenvolve diariamente 
em Natal, levando alimentação aos moradores 
de rua. Para colaborar com a ação contatar 
através do WhatsApp (84) 999821698
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