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PERCEBES

Uma família se deparou com um
tesouro no último domingo durante
um passeio em uma praia no País
de Gales: um tronco coberto por
percebes. Um tipo de crustáceo
considerado o fruto do mar mais caro
do mundo. Cada unidade é vendida
por quase US$ 32 ou seja R$ 170. No
tronco, haviam quase 2.000 deles,
equivalente a cerca de US$ 65 mil ou
R$ 345 mil.

Doação de Órgãos

O “Setembro Verde” é o mês em que
nacionalmente aumentam as discussões
sobre a doação de órgãos. A Comissão IntraHospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos
para Transplantes do Hospital Tarcísio Maia,
em Mossoró, está realizando a divulgação da
temática através dos meios de comunicação
da cidade, como também nas universidades.
O “Dia Nacional da Doação de Órgãos”, é
lembrado em 27 de setembro.

Cinema Drive In Natal

O projeto “Cinema Drive In Natal”, com
assinatura de Haylene Dantas e Keila Sena,
acontecerá no estacionamento da Arena das
Dunas, no mês de outubro. De acordo com
as idealizadoras, o evento é voltado para toda
a família. O público contará com vendedores
volantes, como nos antigos tempos do drivein, com pipoca, bebidas, petiscos e balinhas.
As sessões acontecerão aos sábados, nos dias
10, 17, 24 e 31 do referido mês.

Vivas antecipados para Zita Regalado brindando
aniversário domingo, em click com Dulce Siqueira

Nano Protect

Manter a higiene das mãos é uma das
principais formas de prevenir doenças
contagiosas provocadas por bactérias e vírus
como o Coronavírus. Assim como o álcool
70%, o Nano Protect é um spray desenvolvido
em nanotecnologia regulamentado pela
Anvisa. A linha é dividida em 5 produtos,
cada um para um tipo específico de uso, os 3
principais são: mãos, roupas e superfícies, e
podem ser encontrados em supermercados.

Do acervo da coluna, Marluce Arruda e Edinólia da
Câmara Melo, em tarde comemorativa no Tirol

EXPO CIEE 2020
Os parabéns da coluna para a médica psiquiatra
Adriane Caldas, celebrando aniversário amanhã

Copa do Tiramisù

A Itália receberá entre os meses de outubro e
novembro a quarta edição da Copa do Mundo
do Tiramisù, um dos doces mais famosos do
mundo. Em um comunicado, a organização
do evento anunciou que a competição será
disputada por 200 confeiteiros amadores
de diversos países. Todos os participantes
vão lutar pelo título de melhor receita. As
eliminatórias acontecerão nos dias 30 e 31 de
outubro, já as semifinais e as finais do evento
serão em 1º de novembro. Novara, a cidade
natal do Tiramisù, que fica na região do
Vêneto, vai receber a competição.
Informação do UOL.

Pela primeira vez, a EXPO CIEE será
realizada de maneira totalmente online e
acontecerá de 9 e 13 de novembro. De acordo
com a organização, o ambiente virtual abre
um leque de ações para que universidades
e instituições de ensino se aproximem de
estudantes de qualquer região do País,
também favorecendo iniciativas de educação
à distância. Empresas e órgãos públicos
podem acessar o site expociee.com.br/
expositores

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
com votos de vivas para a médica psiquiatra
Adriane Caldas, o produtor de cinema Athos
Muniz, a procuradora federal Zita Regalado,
a professora Karla Motta, a jornalista
Estella Dantas, o produtor cultural Ronaldo
Negromonte, o apresentador Bira Marques, o
empresário Roger Chaves e Betânia Ramalho.

A colunista com o casal amigo Sandra e Sami Elali,
em tarde de “Feijão Society” no Holiday Inn Natal

O MINISTRO Luiz Fux assumiu ontem a
presidência do Supremo Tribunal Federal. A
substituição segue o rodízio tradicional, em
que o próximo presidente é sempre o membro
mais antigo na Corte que ainda não tenha
assumido o cargo.

