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Novo coronavírus
O IBOPE Inteligência realizou entre 14 e 17 
de maio uma pesquisa em Natal e no país 
sobre a prevalência do Covid-19 na população 
brasileira. A coordenação é da Universidade 
Federal de Pelotas-RS, com financiamento 
do Ministério da Saúde. O objetivo é medir 
o nível de imunização da população ao novo 
coronavírus e identificar de que forma o vírus 
está se propagando pelo Brasil. Com isso, será 
possível criar políticas públicas mais eficientes 
no combate à doença. A pesquisa acontecerá 
em 3 etapas, e ocorrerá a cada 15 dias.

MAJESTIC NATAL
O Best Western Premier Majestic 
Natal, está reaberto. O hotel promete 
seguir rigorosos padrões de segurança 
sanitária, com base nas orientações 
do centro de controle e prevenção de 
doenças, da Organização Mundial 
de Saúde, do governo local, das 
autoridades de Saúde e do Programa 
We Care Clean, recentemente lançado 
pelo BWH Hotel Group.

Educação para Todos!
Uma excelente ideia da estudante 
Sabrina Gonçalves, que criou um abaixo-
assinado voltado à Agência Nacional de 
Telecomunicações para que os participantes 
do ENEM 2020 tenham aulas através das 
maiores emissoras de Televisão do país. Tem 
tudo a ver com este momento de isolamento 
social, quando nem todos estudantes têm 
acesso a aulas ou revisões. Quem não se 
lembra do Telecurso Segundo Grau?

*** No texto, ela destaca que alunos da rede 
privada conseguem acompanhar o conteúdo 
preparatório para o ENEM e outros 
vestibulares com muito mais facilidade. Já 
alunos de baixa renda têm dificuldade no 
acesso à internet, computadores, tablets e 
celulares de última geração. E ainda ressalta 
“Minha maior motivação para criar esse 
abaixo-assinado é que um amigo não possui 
acesso à internet. Quantos jovens estão na 
mesma situação que ele? ”.

Lei dos 60 dias
De acordo com estudo publicado no Journal 
of Global Oncology, no Brasil o acesso à 
avaliação de risco de câncer e testes genéticos 
para indivíduos com suspeita de câncer 
hereditário é limitado, assim como o acesso 
a informações sobre a importância da 
realização do teste. Mesmo após 7 anos de 
vigência da Lei dos 60 dias, apenas 40% das 
brasileiras recebem tratamento de câncer no 
prazo.

*** A Lei, que determina que pacientes com 
câncer iniciem o tratamento no prazo de até 
60 dias a partir do diagnóstico no Sistema 
Único de Saúde, completará 7 anos de 
vigência em 22 de maio, mas ainda enfrenta 
dificuldades para ser cumprida. A referida 
Lei, é uma das conquistas da Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de 
Apoio à Saúde da Mama, para melhorar o 
acesso de pacientes oncológicos no SUS. 
Com a palavra as autoridades competentes.

A REALIZAÇÃO do Enem 2020, 
é assunto de destaque após publicação 
de vídeo produzido pelo Ministério da 
Educação em que incentiva os estudantes a 
se prepararem para o exame. Especialistas 
em educação defendem o cancelamento da 
prova, visto que alunos que não tem acesso à 
internet em casa não tem a possibilidade de 
se preparar para a prova.

Dois queridos da colunista, os jornalistas Heloísa 
Guimarães e Heitor Gregório. Ele aniversariando hoje

Do acervo da coluna, Marília Hipólito com Regina 
Fasanaro e Ângela Pípolo, em ocasião de celebração

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a governadora Fátima Bezerra, 
os jornalistas Heitor Gregório, Flamínio 
Oliveira e Madson Fernandes. Também da 
mesma data Araken Farias.

RECALL A colunista com os amigos Sami Elali 
e Chrystian de Saboya, em movimentada tarde do 
tradicional “Feijão Society” no hotel Pirâmide

Sorriso e simpatia de Natácia Varella Barca, em click 
para a coluna durante noite comemorativa no Tirol


