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Situação mais grave
Quatro estados brasileiros já têm mais de 
90% dos leitos de terapia intensiva destinados 
ao tratamento de pacientes com Covid-19 
ocupados. Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará 
e Roraima vivem a situação mais grave, com 
taxas de ocupação de vagas de UTI estaduais 
que variam entre 100% e 93%. O número 
muda diariamente, de acordo com a liberação 
de leitos por alta médica e mortes. Entre as 
capitais, já são 8 com índice acima de 90%: 
Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Boa 
Vista, São Luís, Belém e São Paulo. Publicou o 
portal UOL.

DIA DAS MÃES
“Elas têm a capacidade de ouvir o 
silêncio, adivinhar sentimentos, amar 
incondicionalmente sem esperar 
nada em troca. Afeto desmedido e 
incontido, Mãe é um ser infinito”. 
(Autor desconhecido). Os parabéns 
da coluna e votos de felicitações para 
todas mamães pelo seu dia.

Delivery Solidário
Para ajudar pessoas que estão em situação de 
vulnerabilidade social em meio à pandemia 
do novo coronavírus, a “Brasil Restaurant 
Week”  promove a ação “Delivery Solidário”, 
em Belo Horizonte de 8 de maio a 7 de junho. 
Com a iniciativa, os clientes que adquirirem 
o menu RW, que contempla entrada, prato 
principal e sobremesa, também contribuirão 
com a doação de uma refeição para pessoas 
necessitadas, como moradores de rua.

*** Para isso, basta escolher o restaurante, 
o menu desejado e automaticamente já está 
contribuindo. O próprio restaurante ficará 
responsável por preparar as marmitas para 
distribuição aos mais vulneráveis. Além 
da capital mineira, mais de oito cidades 
também participam da iniciativa, entre elas: 
Recife, Salvador, João Pessoa, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Campinas e Curitiba. Uma ação 
que merece aplausos!!! 

Cuidados com os olhos
Com a obrigatoriedade do uso de máscaras 
decretado por diversos Estados do país, 
estamos passando por uma transformação de 
comportamento. O sorriso perde um pouco 
seu espaço e o olhar passa a ser a primeira 
fonte de comunicação entre as pessoas. Em 
época de pandemia, a tendência é a de que 
os tutoriais de maquiagem destaquem cada 
vez mais os olhos. E aí surge uma dúvida: 
usar maquiagem nos olhos, em tempos de 
coronavírus, faz mal?

*** Segundo André Borba, oftalmologista 
especialista em oculoplástica, a maquiagem 
pode sim ser utilizada tranquilamente, 
porém alguns cuidados importantes 
devem ser redobrados. “O uso excessivo 
de maquiagem pode causar danos à saúde 
dos olhos, podendo provocar alergias e 
ser porta de entrada para contaminações”, 
afirma. Então, como diz o ditado popular 
“cuidado e canja de galinha não fazem mal a 
ninguém”!!!

A CAMPANHA “Busão Solidário” do 
Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros por Ônibus de Natal, realiza hoje 
mais uma entrega de cestas básicas com kits 
de higiene pessoal. O bairro beneficiado 
é Lagoa Azul, na Zona Norte. A ação já 
entregou 1.015 cestas com kits de higiene 
pessoal e limpeza, o equivalente a mais de 17 
toneladas de alimentos.

Do acervo da colunista, as magistradas Lena Rocha e 
Hadja Rayanne, em evento social no Nick Buffet

Do Instagram: simpatia do casal amigo Luzia Mara e 
Dinarte Álvares Dantas, ilustrando a coluna 

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o jornalista Gustavo Farache. Vivas 
antecipados para o médico Marilton Morais, os 
jornalistas Renata Passos, Edilson Braga, Heldon 
Simões e o empresário Canindé Gosson.

RECALL Empresário Sami Elali com a magistrada 
Sandra Elali, em evento desta colunista nos anos 90

Os parabéns da coluna para o empresário Canindé 
Gosson, que celebra mudança de idade neste domingo


