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Nos Estados Unidos
O presidente Donald Trump, sairá de 
Washington nesta quarta-feira pela manhã, 
horas antes da cerimônia de posse do seu 
sucessor, Joe Biden, reportaram vários 
veículos da imprensa dos EUA. Preocupado 
em não deixar a capital federal como ex-
presidente, Trump, que anunciou há vários 
dias que não compareceria à posse de Biden, 
voará antes do fim de seu mandato para seu 
clube Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, 
onde tem a intenção de se instalar.

*** Em Washington, os preparativos 
continuam para a posse de Joe Biden, que 
se tornará o 46º presidente da história dos 
Estados Unidos.  A equipe do presidente 
eleito está divulgando detalhes dia a dia.  
Lady Gaga, a quem Biden chama de “grande 
amiga”, cantará o hino nacional durante a 
cerimônia. Outro detalhe é que a imensa 
esplanada em frente ao Capitólio será fechada 
ao público. Publicou o portal Uol

Mudança adiada
O WhatsApp anunciou que vai adiar a 
mudança na política de privacidade do 
aplicativo para o dia 15 de maio. Inicialmente, 
a mudança imposta a todos os usuários estava 
marcada para 8 de fevereiro. O anúncio do 
adiamento vem após a reação negativa e a 
debandada de milhares de usuários em todo o 
mundo para outros aplicativos de mensagens, 
como o Telegram e o Signal.

Boas risadas
Uma pesquisa na Universidade de Loma 
Linda, na Califórnia -EUA, afirma que o riso 
pode reduzir o risco de doenças cardíacas. 
As pessoas que riram mais durante o estudo 
tiveram o risco de problemas cardíacos 
reduzido significativamente. Dar boas 
risadas pode ainda aumentar os níveis de 
colesterol bom no sangue, de acordo com o 
levantamento. Após um ano, o grupo que foi 
estimulado a gargalhar elevou seus níveis de 
HDL, o bom colesterol, em até 26%.

A ENGIE assinou com a Siemens 
Gamesa o contrato de fornecimento dos 
aerogeradores para a primeira fase do 
Conjunto Eólico Santo Agostinho, localizado 
nos municípios de Lajes e Pedro Avelino, 
a 120 km de Natal. A nova unidade amplia 
o portfólio da Companhia em energias 
renováveis e aumenta a oferta no Mercado 
Livre de Energia.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o jornalista Liszt 
Madruga, a médica Zélia Maria de Paula e o 
executivo Itamar Azevedo. Ainda é tempo de 
parabenizar o executivo Daniel Lima Matoso.

Os parabéns da colunista e coro de vivas para o colega 
Liszt Madruga, brindando hoje mudança de idade

Parabéns para o executivo potiguar radicado em São 
Paulo, Daniel Lima Matoso, pelo seu aniversário

O empresário Paulo de Paula com sua querida Zélia 
Maria de Paula. Ela celebrando aniversário hoje

Proibição na Itália
A Itália anunciou no último sábado a 
suspensão do tráfego aéreo com origem no 
Brasil. A definição foi publicada em portaria 
e tem validade a partir de 31 de janeiro. A 
decisão é resultado do aumento no número de 
casos de Coronavírus no país. Além disso, foi 
detectada uma nova cepa do vírus, que teria 
se originado no Amazonas.  “A entrada e o 
trânsito no território nacional são proibidos 
para pessoas que tenham permanecido ou 
transitado no Brasil nos últimos 14 dias”, 
informou a página da embaixada italiana no 
Brasil. Informação Poder 360.

GENÔMICA
O I Congresso Brasileiro de Genômica 
Aplicada, o “Genômica Brasil”, 
acontecerá nos dias 10 e 11 de 
abril do corrente ano. O evento de 
caráter técnico-científico é destinado 
para acadêmicos e profissionais de 
medicina, nutrição, educação física, 
fisioterapia e psicologia. 
Mais informações através do link 
https://congresse.me/eventos/genbrasil 

Charme de Andréa Moura no verão potiguar
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