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Exposição Rita Lee
Uma explosão de cores, de música e de 
alegria. Assim pode ser descrita a exposição 
Samsung Rock Exhibition Rita Lee, realizada 
pela Dançar Marketing em parceria com o 
Ministério do Turismo, por meio da Secretaria 
Especial da Cultura. A mostra sobre a 
renomada roqueira foi aberta ontem no Museu 
de Imagem e do Som, instituição da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, com a curadoria de 
João Lee.

O Beach Park
Anunciou em suas redes sociais Alok como 
novo parceiro da marca. Despertando 
a curiosidade do público, o vídeo teaser 
oficial antecipa a participação do DJ no 
desenvolvimento de uma novidade no 
complexo. Apontado como o artista brasileiro 
mais ouvido no mundo, Alok atuará focado 
na co-criação de uma nova atração do parque 
aquático, inédita na América Latina, e que 
deverá ser inaugurada ainda em 2021.

Saúde mental
Uma pesquisa realizada pelo instituto 
Datafolha registrou o impacto da pandemia 
da Covid-19 na saúde mental das pessoas. 
De cada 10 indivíduos, pelo menos 4 
relataram problemas psicológicos como 
ansiedade ou depressão, desde o início da 
crise do Coronavírus. Aqueles que tiveram o 
diagnóstico confirmado representam 28%. E 
ainda 46% relataram que um parente ou amigo 
foram atingidos por algum sintoma no período.

*** Os dados mostram que as mulheres são 
mais atingidas que os homens, representando 
53%. Quando o corte é por faixa etária, os 
jovens entre 16 e 21 anos são os que mais 
sofrem, sendo 56%. A pesquisa foi realizada 
em agosto, com mais de 2 mil pessoas em 
5 macrorregiões brasileiras. O estudo foi 
encomendado por uma empresa farmacêutica 
em parceria com a Associação Brasileira 
de Familiares, Amigos e Portadores de 
Transtornos Afetivos. CNN Brasil

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os empresários Edson Matias e 
Geraldo Medeiros, o publicitário Tertuliano 
Pinheiro, a artista plástica Meg Revoredo, a 
advogada Beatriz Fernandes e a empresária 
Beth Rego. Vivas antecipados para os 
empresários Dinarte Alvares, Diego Casado, e 
o economista Giovani Rodrigues Júnior.

A BMW ANUNCIOU ontem a doação 
de um modelo i3 para o Papa Francisco. 
Segundo o fabricante alemão, “o modelo 
elétrico representa de forma holística o 
conceito de sustentabilidade com redução no 
impacto ambiental proposto pela BMW”.

Parabéns para Beth Rego festejando aniversário hoje

O abraço da coluna para Dinarte Álvares, brindando 
aniversário amanhã, em click com sua Luzia Mara

Ex-ministro Garibaldi Filho e o presidente Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, durante acontecimento social

LIVRE DA MÁSCARA
O secretário estadual de Saúde afirmou 
ontem, que o Governo do Rio Grande 
do Norte deve começar a dispensar o 
uso de máscaras até o fim do ano. De 
acordo com o gestor, quando o RN 
chegar à marca de 70% da população 
imunizada com as duas doses de 
vacina, o Estado espera autorizar a 
circulação sem máscara em ambientes 
abertos. Blog FM

www.liegebarbalho.com

Ciência e Cultura
Estão abertas as inscrições para a 8ª edição 
do Encontro de Divulgação de Ciência e 
Cultura, evento organizado anualmente pelo 
corpo discente do programa de Mestrado em 
Divulgação Científica e Cultural, do Laboratório 
de Estudos Avançados em Jornalismo, da 
Universidade Estadual de Campinas. Com 
realização durante os dias 19, 20 e 21 de outubro, 
o encontro será realizado virtualmente. 
As inscrições devem ser feitas pelo site oficial 
http://edicc2021.labjor.unicamp.br. Para 
ouvintes, a participação é gratuita.

Parabéns e coro de vivas da coluna para a bela Beatriz 
Fernandes, que amanhece celebrando aniversário
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