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URTICÁRIA CRÔNICA

Tem realização esta semana, em Recife,
a “Jornada Norte Nordeste de Alergia
e Imunologia”. O evento acontecerá
no hotel Transamérica e contará com
uma vasta programação. O médico
potiguar, o alergologista Roberto
Pacheco, participará como mediador da
mesa redonda com o tema “Urticária
Crônica”, tendo como presidente a
médica Raquel Prudente.

NY Fashion Week

Os desfiles da primavera 2023 na “New
York Fashion Week” deram o tom à semana
de moda, com as tendências e coleções de
designers de todo o mundo. A brasilidade
da ATITÚ, um desfile de prêt-à-porter,
surpreendeu a todos com a Miss Universo
Brasil, Mia Mamede, sendo a primeira a entrar
na passarela. No evento realizado em um
rooftop no Soho, foi apresentada a nova coleção
‘Requinte Urbano’ da designer brasileira Júlia
Loyola.

Ações do Prolvida

Para reforçar que o combate ao suicídio
deve ser diário, estudantes de Psicologia da
Universidade Potiguar inovam e lançam a
cartilha ‘Como falar sobre o suicídio?’ em
prol da valorização da vida o ano inteiro.
O material é on-line e está disponível para
download de forma gratuita no endereço: bit.
ly/comofalarsobresuicidio. A iniciativa integra
as ações do Prolvida, um projeto vinculado ao
curso de Psicologia da UnP.

Vereador Paulinho Freire, a colunista e o Des. João Rebouças em evento no TRE-RN

Prêmio Fecomércio

As inscrições para o “Prêmio Sistema
Fecomércio de Jornalismo 2022” estão abertas
até o dia 1º de novembro. Profissionais da
imprensa potiguar podem concorrer nas
categorias Jornalismo Impresso, Jornalismo
On-Line, Fotojornalismo, Radiojornalismo,
Telejornalismo e Especial Estudante. Não
serão aceitas inscrições entregues nas sedes das
instituições envolvidas na realização do Prêmio.

As magistradas Sandra Elali e Erika Paiva, durante solenidade de posse no TRE-RN

*** Com o tema “Como o Sistema Fecomércio
RN, Sesc e Senac contribui para a retomada
da economia e o enfrentamento dos desafios
sociais do Rio Grande do Norte no contexto
pós-pandemia”, a premiação destinará R$50
mil para os comunicadores potiguares. As
publicações devem ser veiculadas nos dias 11
de abril a 31 de outubro de 2022. A íntegra
do edital pode ser consultada no site da
Fecomércio RN www.fecomerciorn.com.br.
O alergologista Roberto Pacheco, participa no Recife
da Jornada Norte Nordeste de Alergia e Imunologia

Setembro Amarelo

A campanha “Setembro Amarelo”, do Sesc RN,
realizará diversas atividades durante este mês
em todas as unidades da instituição abordando
a valorização da vida e a prevenção ao suicídio.
Uma das principais ações da campanha é a
realização da blitz educativa, com distribuição
de adesivos e panfletos abordando o tema. O
objetivo é trazer orientações para um diálogo
saudável, com dicas sobre quando e como
ouvir, além de incentivos para quem está
passando por momentos difíceis se abrir para
falar. As blitzes acontecem na capital e também
nas cidades de Tibau, Caicó, Mossoró, São
Paulo do Potengi e Nova Cruz.

Poluição do ar

Cientistas do Francis Crick Institute - Reino
Unido apresentaram um artigo no congresso
ESMO, apontando como a poluição do ar
pode causar câncer de pulmão em pessoas que
nunca fumaram. A pesquisa descobriu que
a exposição a determinadas partículas no ar
promove o crescimento de células nos pulmões
que carregam mutações causadoras de câncer.
Para chegar a essa informação, os cientistas
examinaram dados de mais de 400 mil pessoas.
*** Eles especulam que a poluição do ar pode
promover o crescimento de células portadoras
de mutações causadoras de câncer em outras
partes do corpo. O grupo investigou a teoria
de que partículas de uma substância chamada
PM2,5 causam uma inflamação nos pulmões, o
que pode levar ao câncer. Uol

Desembargador Gilson Barbosa e o Cel. Alarico, Comandante Geral da PM do RN

Wellington Jr. Barbalho e o magistrado Otho Bismarck em cerimônia no TRE-RN

