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Arraiá Remix
Com realização hoje, das 19h às 22h, a live 
“Arraiá Remix” reunirá expressivos nomes 
da MPB para arrecadar doações no combate 
à Covid-19 nas favelas do país. Conduzida 
pelo DJ MAM, curador e produtor musical do 
projeto Arraiá Remix, a festa é inspirada no EP 
produzido em 2019 com remixes contagiantes 
de músicas de renomados artistas, como Alceu 
Valença e Carlos Malta. O evento virtual é 
gratuito pelo aplicativo Zoom e o público 
também poderá fazer as doações no site da 
Sympla. Mais informações no site https://
www.sympla.com.br/arraiaremix-boratestar

DONALD TRUMP
Pressionado por números que 
mostram sua popularidade em queda 
e a economia em colapso em meio à 
pandemia, o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, defendeu 
ontem o adiamento das eleições 
marcadas para novembro. Publicou a 
Folha de S. Paulo. O texto traz como 
título “Trump defende adiamento de 
eleições presidenciais nos EUA”. 

Self Checking
Com o novo normal surgem as invenções 
com o reforço da tecnologia. A Teleinfo 
Soluções anunciando para o mercado 
brasileiro o Self Checking. Trata-se do 
terminal de autoatendimento que confere a 
temperatura dos clientes pelo pulso, o que 
é mais assertivo, e só libera a entrada após 
a verificação do uso de máscaras através da 
tecnologia de reconhecimento facial, quando 
integrado ao controle de acesso.

*** O sistema realiza a medição da 
temperatura através de um sensor 
termoelétrico infravermelho enquanto 
identifica se o usuário está usando máscara. 
Em caso negativo, a solução reproduz um 
alerta de voz para solicitar que o acessório 
seja colocado para evitar contaminações. 
Toda a operação demora cerca de 0,2 
segundos e o totem pode atender até 30 
pessoas por minuto, evitando filas, e sem 
falhar com a segurança.

Aquisições conjuntas
A União Europeia alertou seus países-
membros para o risco da falta de seringas, 
lenços e equipamentos de proteção 
necessários para uma possível vacinação em 
massa contra covid-19 e fez um apelo para 
que cogitem aquisições conjuntas, de acordo 
com um documento do bloco. A UE pediu 
aos governos que estudem comprar juntos 
mais vacinas contra gripe e aumentar o 
número de pessoas vacinadas para diminuir o 
risco de surtos simultâneos no outono local.

*** Nenhuma vacina contra covid-19 já foi 
totalmente desenvolvida ou aprovada. Mas, 
países de todo o mundo estão tentando 
garantir suprimentos de vacinas em 
potencial para, se e quando candidatas a 
vacina se mostrarem eficientes, poderem 
iniciar campanhas de imunização 
rapidamente, o que alguns esperam 
acontecer ainda neste ano. Com informação 
do portal UOL.

O ARCEBISPO metropolitano de Natal, 
Dom Jaime Vieira Rocha; o bispo da Diocese 
de Mossoró, Dom Mariano Manzana, e o 
bispo da Diocese de Caicó, Dom Antônio 
Carlos Cruz, publicaram decreto, sobre 
a reabertura das igrejas Católicas no Rio 
Grande do Norte. Também acrescentaram 
orientações para padres e fiéis, acerca da 
volta às celebrações presenciais.

ANIVERSÁRIOS parabéns para Victor 
Lovain. Vivas antecipados para Soraya 
Morais, Rodrigo Câmara, Gustavo Barbalho 
Coutinho, Lucas Vieira, Domingos Chacon, 
Daniel Marinho, Aluízio Alves Filho e o 
anestesiologista Monte Neto.

A colunista canta coro de vivas para a toda simpatia 
Soraya Morais celebrando mudança de idade amanhã

Os parabéns antecipados da coluna para Aluízio 
Alves Filho, que comemora aniversário neste domingo

Do Instagram:  sorrisos de Fernanda Montenegro e 
Katharina Fernandes, em noite de celebração

Parabéns com votos de sucesso para o talentoso 
músico e cantor Victor Louvain, pelo seu aniversário
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