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Água e Esgoto
A Associação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e 
Esgoto, lançando hoje um estudo inédito 
sobre regulação do saneamento. A atividade 
acontecerá através da webinar do “Connected 
Smart Cities”, principal iniciativa do setor 
no Brasil. O evento faz parte das séries da 
plataforma sobre o tema e terá a participação 
de representantes de governos e companhias 
estaduais. As inscrições são gratuitas e devem 
ser realizadas através do link: http://evento.
connectedsmartcities.com.br/evento-online-
abcon/< /span>

MARINA ELALI
Hoje, às 19h, tem live de “São João” 
com a cantora Marina Elali, no seu 
canal do YouTube. No repertório 
clássicos do forró como os sucessos 
consagrados por Luiz Gonzaga e o seu 
avô Zé Dantas, parceiro de Gonzagão. 
Todos os recursos arrecadados pela live 
serão destinados ao GAC Pernambuco. 
Para contribuir com a instituição basta 
acessar o site www.gac.org.br/   

Concursos públicos
Estão abertas inscrições para 105 concursos 
públicos. Juntos eles reúnem mais de 7,6 mil 
vagas. Há oportunidades para cargos de todos 
os níveis de escolaridade. Em Prefeituras da 
região agreste no Rio Grande do Norte chega 
a 500 o número de vagas ofertadas, além 
de concursos para formação de cadastro de 
reserva – ou seja, os candidatos aprovados 
são chamados conforme a abertura de vagas 
durante a validade do concurso. Publicou o 
portal G1.

Raquitismo
Através da campanha #Todos ligados nos 
símbolos do raquitismo, associações de 
pacientes com foco em doenças raras de todo 
o Brasil chamam atenção para o raquitismo 
hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X. 
Trata-se de uma doença crônica causada pela 
deficiência de fósforo no organismo, que 
afeta crianças e adultos. A iniciativa, voltada 
para a sociedade, acontece no mês que marca 
mundialmente o dia do XLH, em 23 de junho.

O cão Buzz
O carinho e a companhia de um animal 
pode mudar e muito a vida de uma pessoa, 
desde a infância à fase adulta. A coluna Viva 
Bem do portal UOL publicou uma história 
bem emocionante sobre um cão - SRD, ou 
seja, sem raça definida que faz visitas em 
hospitais. A seguir texto na íntegra. A visita 
mais aguardada na Unidade de Oncologia do 
Hospital Criança Conceição, em Porto Alegre, 
é a do cão Buzz, um SRD de 12 anos, e de seu 
estagiário Billy, um pequeno fox terrier de 
apenas 2 anos.

*** Ambos fazem parte do trabalho de pet 
terapia para o tratamento de crianças com 
câncer. A dupla canina, com habilidades 
artísticas e matemáticas, agora está de 
quarentena devido à pandemia do novo 
coronavírus, mas logo, logo voltará às 
atividades. O carismático Buzz, que está 
prestes a se aposentar, foi a companhia nos 
momentos mais difíceis da vida de Pedro 
Henrique Dias Borges, 9, que trata um câncer 
nos ossos. Matéria completa no UOL.

COM O OBJETIVO de conscientizar 
o consumidor quanto ao valor que está 
envolvido na compra do seu item de moda 
predileto, diversas empresas do setor denim 
se reuniram para apresentar em trabalho 
conjunto o projeto Jeans do Brasil.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com votos de vida longa vão para a 
matriarca Lourdinha Carrilho, a arquiteta 
Gracita Lopes e o advogado e músico Clênio 
Maciel.

Competência em dose tripla dos irmãos e médicos, 
Sérgio, Arnóbio e Roberto Pacheco em registro da coluna

O jornalista Ciro Pedrosa faz coro de vivas para sua 
amada, a arquiteta Gracita Lopes, aniversariando hoje

Do acervo da coluna, os desembargadores Dilermando 
Mota e Expedito Ferreira em cerimônia de homenagem

Beleza da talentosa advogada Gabriella Rebouças, em 
click para a coluna durante noite de evento do TJRN
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