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Veja-me ColoRIR
A ressignificação da vida capturada em imagens 
e transformada em uma exposição fotográfica 
está em exibição no Partage Norte Shopping 
Natal até 30 de junho. “Veja-me ColoRIR” é 
o título da mostra com registros do fotógrafo 
Humberto Lopes que, retrata pacientes em 
tratamento de câncer ou em remissão, e traz 
um novo olhar para esses personagens, o da 
superação. Organizada pela Associação Onco e 
Vida, a exposição busca sensibilizar a sociedade 
para o dia a dia dos pacientes em tratamento 
contra o câncer, reproduzindo a história de 
cada um deles, revelando que existe muita vida, 
ressignificação, sorrisos e conquistas.

NOVO RECORD
Os brasileiros consumiram 14,3 
bilhões de litros de cerveja em 2021, 
registrando um crescimento de 7,6% 
durante o ano. O consumo de cerveja 
não foi afetado pela pandemia, muito 
pelo contrário, continua a avançar 
no país. O consumo de 14,3 bilhões 
de litros é o novo recorde no Brasil. 
Antes, a máxima tinha sido em 2014, 
ano em que o país sediou a Copa do 
Mundo. 

Workshop Novartis
O médico paulista Ricardo Romiti, diretor de 
Saúde da Hospital das Clínicas da FMUSP, 
doutorando em dermatologia, e o médico 
potiguar Arnóbio Pacheco, professor de 
dermatologia da UFRN e doutorando em 
ciências da saúde, serão palestrantes amanhã 
no “Clear Workshop Novartis”. Com início 
às 19h30, o evento acontecerá no restaurante 
Cascudo Cozinha, na rua Mossoró, no bairro 
de Petrópolis.

Juvino Barreto
Batizada de ‘Corre JB 378.000’, a corrida de rua 
terá toda sua renda revertida para o Instituto 
Juvino Barreto, que há 80 anos se dedica 
aos cuidados de idosos na capital potiguar. 
O ‘Corre JB 378.000’ marca o começo da 
arrecadação de um valor que a instituição 
precisa para implantar adaptações nas suas 
instalações. A quantia está orçada em R$ 
378.000, cifra que dá nome ao evento. Cerca de 
500 atletas participarão da ação.

*** O ‘Corre JB 378.000’ será realizado no 
Campus da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, e terá largada às 6h30. 
As inscrições já estão abertas e podem ser 
feitas pelo site: https://www.crono84.com.br/
evento/2022/corrida-de-rua/corre-juvino-
barreto. Uma boa causa para se correr atrás e 
participar desta atividade que tem o objetivo 
fazer melhorias estruturais no lar de apoio a 
pessoas idosas.

Dados epidemiológicos
No relatório epidemiológico mais recente 
divulgado pelo Ministério da Saúde, o Rio 
Grande do Norte aparece com a maior taxa 
de prováveis casos de dengue por 100 mil 
habitantes do Nordeste e a maior taxa de 
casos de zika no Brasil. Os dados são de um 
levantamento realizado entre janeiro e junho 
deste ano. Em relação à dengue, o RN aparece 
em terceiro lugar no número de casos, atrás da 
Bahia e do Ceará.

*** Mas o Estado fica em primeira posição 
quando analisada a taxa de casos por 100 
mil habitantes. Foram 612 potiguares 
diagnosticados com dengue para cada 100 mil, 
um total de 21.819 registros desde janeiro até 
o primeiro fim de semana de junho. Já com 
relação ao zika vírus, a taxa do Rio Grande 
do Norte foi a maior do país. São 47,7 casos 
para 100 mil habitantes, num total de 1.698. 
Informação da Agência Brasil

O CEI MIRASSOL promoveu no último 
sábado no seu ginásio de esportes uma manhã 
festiva com a apresentação do “Festival de Ballet 
e Ginástica”. Um grupo de alunas se apresentou 
para uma animada plateia que aplaudiu as 
atletas.  Entre as participantes, destaque para a 
neta desta colunista, Maria Luiza Barbalho, que 
deixou a vovó toda orgulhosa!!!
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Os médicos dermatologistas, Arnóbio Pacheco e Ricardo Romiti, serão palestrantes 
do  Clear Workshop Novartis, evento que acontece amanhã no Cascudo Cozinha

Renata Melo faz coro de vivas para Marluce Arruda, que celebra aniversário hoje

A colunista com a neta Maria Luiza no Festival de Ballet e Ginástica do Cei Mirassol
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