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Pesquisadores
Relataram que uma droga experimental 
retardou moderadamente o inevitável 
agravamento do Alzheimer, doença que 
lentamente destrói habilidades de memória 
e pensamento e outras funções mentais 
importantes. O Lecanemab, produzido pela 
empresa americana de biotecnologia Biogen 
juntamente com a farmacêutica japonesa Eisai, 
já havia mostrado resultados positivos em 
setembro, quando foi anunciado que a droga 
diminuiu em cerca de 27% a taxa de declínio 
cognitivo em uma escala de demência clínica 
durante um período de 18 meses. Do G1

DURABILITÉ
Denominada Renascer, uma 
exposição inédita está em cartaz até 
esta sexta-feira na “Casa do Artesão 
do Seridó”, na cidade de Caicó. É ação 
de estreia do “Projeto Durabilité”, 
cujo termo deriva do idioma francês 
e significa sustentabilidade. A mostra 
é composta por peças, como bolsas, 
acessórios e tapetes artesanais, 
confeccionadas com resíduos têxteis. 

Arnóbio Pacheco
O renomado médico dermatologista 
Arnóbio Pacheco foi homenageado ontem 
pelo Departamento de Dermatologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, que funciona no Hospital Onofre 
Lopes. O médico, professor e chefe do setor 
de dermatologia da UFRN, se aposentou 
após 40 anos dedicados ao ofício de ensinar 
e transferir conhecimentos para os inúmeros 
acadêmicos que se tornaram médicos.

*** Emoção e agradecimentos deram o 
tom a despedida do ilustre professor, que 
falou para os demais colegas e residentes do 
HUOL. O homenageado também recebeu 
o agradecimento e reconhecimento pelo 
muito que fez pela dermatologia potiguar, 
da qual ele é referência.  Na companhia de 
sua família recebeu o carinho dos presentes, 
e depois das falas foi servido um lanche. A 
colunista esteve presente e traz os clicks da 
ocasião.

*** Cuidadoso, minucioso e muito dedicado 
à dermatologia, assim foi evidenciado 
por seus colegas durante a sessão de 
homenagem no HUOL. Arnóbio Pacheco 
parou apenas de lecionar na UFRN, ele 
continua no batente exercendo sua profissão 
na medicina, realizando suas consultas e 
atendimentos na Clínica Jundiaí, 522, no 
bairro do Tirol.

Indicador de inundações
Uma importante parceria entre o Google e o 
Serviço Geológico do Brasil, anunciada em 
Florianópolis -SC, vai possibilitar a emissão 
de alertas de inundações ribeirinhas no 
país. O divulgador combina dados como 
os níveis de água dos rios, indicadores 
meteorológicos e as imagens de satélite. 
Moradores de mais de 60 localidades terão 
disponíveis informações em tempo real.

*** Nos próximos meses, a cobertura de 
alertas e previsão deverá ser expandida para 
outras regiões. Ao navegar pelo Google 
Maps, realizar pesquisas na busca ou acessar 
a nova plataforma de enchentes “FloodHub”, 
os usuários receberão alertas e previsões 
sobre as condições dos rios. Um relatório da 
Organização das Nações Unidas, mostra que 
os brasileiros estão entre os mais expostos 
aos riscos de inundações ribeirinhas no 
mundo. Do Uol

O PROJETO Domingo na Arena 
chega à Zona Norte de Natal. A próxima 
edição do evento, que leva entretenimento 
e diversão à família Potiguar, acontecerá 
neste domingo, no Espaço Cultural Jesiel 
Figueiredo, vizinho ao Ginásio Nélio Dias. 
O evento abre seus portões às 16h com 
acesso gratuito e contará com apresentações 
artísticas, musicais, espaço gourmet, além de 
atividades lúdicas e educativas para todos.

Parabéns para Idaisa Cavalcanti aniversariando hoje
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A colunista posa com o médico dermatologista Arnóbio Pacheco e sua Maria Helena

Em sessão de homenagem, Arnóbio Pacheco com os médicos Regina e Roberto Jales

O homenageado Arnóbio Pacheco em click com os colegas para o registro da coluna

Dermatologistas, professores e residentes do HUOL, celebrando Arnóbio Pacheco
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