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Setembro do Coração
A Sociedade Brasileira de Cardiologia 
promovendo durante todo este mês 
a campanha “Setembro do Coração”, 
período dedicado a levar informações 
sobre a prevenção e o combate às doenças 
cardiovasculares, bem como a importância 
de cuidar do coração. O país registra uma 
morte a cada 40 segundos devido às doenças 
cardiovasculares, que causam o dobro de 
óbitos causados por todos os tipos de câncer 
juntos, 2 vezes mais que todas as causas 
externas - acidentes e violência, 3 vezes mais 
que as doenças respiratórias e 6 vezes mais que 
todas as infecções – incluindo a Aids.

ROLLING STONES
Hoje, a lendária banda de rock 
Rolling Stones abrirá sua primeira loja 
no mundo, em Londres, no coração 
do distrito de Soho, que viu o cenário 
musical britânico florescer na década 
de 1960. No interior, a famosa logo da 
língua estampa camisetas, jaquetas, 
guarda-chuvas e garrafas d’água. As 
telas gigantes reproduzem décadas 
dos shows da banda. Portal Terra

Cardio-Oncologia
A Sociedade Brasileira de Cardiologia 
promove nesta sexta-feira o 1º Simpósio 
Virtual Internacional de Cardio-Oncologia. O 
evento é on-line, tem início às 08h e inscrições 
livres, numa parceria com American College 
of Cardiology. Serão abordadas as doenças 
cardiovasculares e oncológicas, além das 
experiências para melhorar a prevenção, 
o diagnóstico e o tratamento das duas 
enfermidades que mais causam óbitos no 
mundo.

Empreendedor Social
Promovido pela Folha em parceria com a 
Fundação Schwab, o prêmio “Empreendedor 
Social do Ano em Resposta à Covid-19” 
vai destacar as melhores práticas e soluções 
inovadoras em três categorias:  Ajuda 
Humanitária, Mitigação dos Impactos e Legado 
Pós-Pandemia. As inscrições seguem abertas até 
15 de setembro, no site do Empreendedor Social. 
O objetivo é selecionar, premiar e fomentar 
líderes de ações de destaque durante a pandemia.

Sinovac Biotech
A empresa chinesa Sinovac Biotech disse 
que sua vacina candidata contra a Covid-19 
parecia segura para pessoas mais velhas, 
segundo resultados preliminares de um teste 
inicial ao intermediário, enquanto respostas 
imunológicas desencadeadas pela vacina 
foram ligeiramente mais fracas do que em 
adultos mais jovens. Autoridades de saúde 
estão preocupadas se as vacinas experimentais 
podem proteger com segurança os idosos.

*** “A candidata da Sinovac, CoronaVac, 
não causou efeitos colaterais graves em testes 
combinados de fase 1 e fase 2, lançados em 
maio, envolvendo 421 participantes com pelo 
menos 60 anos”, disse à agência de notícias 
Reuters, Liu Peicheng, representante de mídia 
da Sinovac. Os resultados completos não foram 
publicados e não foram disponibilizados à 
Reuters. Quatro das oito vacinas do mundo, 
que estão na terceira fase de testes, são da 
China. Portal UOL.

A GALINHA Pintadinha, uma das marcas 
infantis mais queridas pelos pequenos, 
surpreende e inova o seu repertório ao cantar 
uma nova versão de um grande sucesso da 
música brasileira. “O meu sangue ferve por 
você”, música de origem francesa que se 
tornou conhecida em todo o país através da 
interpretação do cantor Sidney Magal.

O UNIVERSO HQ completa duas décadas 
fazendo jornalismo sobre quadrinhos e está 
de cara nova! O site, que é dono do maior 
banco de dados exclusivamente sobre a arte 
sequencial do Brasil, estreou um novo e mais 
atrativo design.

Elegância em dose dupla de Lydia Barreto e Luzi 
Bezerra, durante tarde comemorativa no Nick Buffet

Parabéns da coluna para o jornalista e empresário do 
turismo Wendell Paiva, brindando aniversário hoje

Do acervo da coluna, Fairuz Gosson e Hebel Galvão, 
pelas lentes do tradicional fotógrafo Jovinho

O abraço carinhoso da colunista para a prima 
magistrada Fátima Soares, em click do Instagram
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