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IPHONE 12

A Apple não anunciou o iPhone 12
no evento online transmitido ontem.
Esta foi a primeira vez em anos que
a marca não apresentou os novos
iPhones em um evento realizado na
metade de setembro, quebrando uma
tradição histórica. E a pandemia do
coronavírus tem tudo a ver com isso.
Foi o que publicou o portal UOL.

Conclusão preocupante

O novo Coronavírus é capaz de invadir o
cérebro, podendo provocar uma infecção
potencialmente mais grave e letal do que a
registrada nos pulmões. A conclusão está
em dois trabalhos científicos brasileiros
assinados por especialistas da UFRJ,
Fiocruz e Instituto D’or, publicados na
última segunda-feira em plataformas de
pré-publicação.
*** Um terceiro trabalho, da Universidade
de Yale-EUA, publicado na última semana,
chega a conclusões semelhantes de forma
complementar aos estudos brasileiros. O
principal alvo do coronavírus é o pulmão.
No entanto, ficou bem claro que ele também
ataca os rins, o fígado, os vasos sanguíneos e
o coração, entre outros órgãos. Metade dos
pacientes apresenta sintomas neurológicos,
como confusão mental, delírio e risco
aumentado de AVC, sugerindo que o vírus
ataca também o cérebro. Portal Terra.

A colunista ladeada pela magistrada Lena Rocha e
sua filha Andréa, em noite de amizade e bem querer

Boti Truck

O Boticário colocou nas ruas um novo
formato de operação varejista. Com grande
parte das lojas físicas com horários reduzidos
e diferenciados, além de abrir novos canais
de venda digital, e-commerce, aplicativos
para Android e iOS, e vendas pelo whatsapp,
a marca investiu na experiência da compra
presencial na modalidade itinerante. A ideia
é levar mais comodidade e aproximar os
consumidores em locais onde a marca não
possui loja física.

O empresário Canindé Gosson em click para coluna

Na Dinamarca

O prefeito de Copenhague, Frank Jensen,
anunciou que quer proibir a venda de bebidas
alcoólicas após as 20h, nas áreas de diversão
noturna dos centros urbanos da Dinamarca.
Segundo Jensen, a decisão não está relacionada
a restrições pela Covid-19, mas ao barulho
e à violência. Ele lembra que, até 2005, não
era permitida a venda de bebidas com mais
de 2,8% de álcool entre 20h e 6h. Em bares
e restaurantes, a venda e consumo de álcool
continuarão permitidos. A proposta para
ser aplicada requer modificações na lei e foi
apresentada ao ministro da Justiça.
Coluna Nossa.

*** Inspirado no conceito de food truck,
o Boti Truck levará o portfólio básico da
marca para pontos estratégicos de Natal
e Parnamirim. O veículo funcionará a
partir de hoje até a sexta-feira, sempre das
11h às 19h. A primeira parada será no
estacionamento do SuperFácil Rodoviária,
em Natal. Já na quinta-feira, o Boti Truck
estará em Parnamirim no Cidade Atacadão,
e na sexta-feira no Shopping Cidade Verde,
em Nova Parnamirim.

DURANTE o “Setembro Amarelo”,
campanha de prevenção ao suicídio, a
depressão pós-parto também é um tema
que merece atenção, sendo importante estar
alerta à depressão por todo o período da
gravidez. A orientação é da Associação de
Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do
Norte – SOGORN

Marília Hipólito com Regina Fasanaro e Germana
Targino, em tarde comemorativa no Nick Buffet

O abraço carinhoso da coluna para o jornalista da
InterTV Kleber Teixeira, pelas lentes do Bobflash

OS CORREIOS anunciaram que concluem
até o fim deste ano, a entrega de 5.345 novas
motocicletas para reforçar o serviço de
entregas em todo o país. Em 2020, a empresa
investiu mais de R$ 140 milhões na aquisição
de novos veículos.

