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Itália - novos casos
A Itália registrou ontem um novo recorde de 
casos do coronavírus em 24 horas e o maior 
número de mortes para um único dia em 5 
meses. O boletim do Ministério da Saúde 
contabiliza 16.079 diagnósticos positivos e 136 
óbitos, elevando o total de contágios e vítimas 
para 465.726 e 36.968 mortes. O Ministério 
ainda soma 259.456 pacientes curados e 
169.302 casos ativos, maior número desde 
o início da pandemia. O primeiro-ministro 
Giuseppe Conte descarta um novo lockdown 
nacional, mas se disse pronto a adotar medidas 
regionalizadas. Portal Terra.

FASHION WEEK
A São Paulo Fashion Week comemora 
bodas de ouro este ano. Mas terá 
que celebrar a data de maneira bem 
diferente por conta da pandemia do 
Coronavírus. Com realização de 4 a 8 
de novembro, o evento acontecerá de 
forma totalmente virtual. A abertura 
será no dia 4 de novembro, na praça 
do Anhangabaú, na capital paulista. 

Câncer de mama
Celebrado mundialmente desde os anos 90, 
o “Outubro Rosa” foi criado pela fundação 
americana Susan G. Komen for the Cure, e 
é uma campanha que incentiva o contato e 
conhecimento entre mulheres e o seu corpo 
para combater o câncer de mama. No Brasil, 
segundo o Instituto Nacional de Câncer, essa 
é a doença que mais acomete mulheres no 
país e são estimados 66.280 novos casos em 
2020.

*** O câncer de mama é a principal causa 
de mortes entre as mulheres brasileiras e, 
no mundo, fica em 2º lugar, apenas atrás do 
câncer de pulmão. O risco está relacionado ao 
aumento da idade, fatores hormonais, como 
por exemplo, o início da menstruação antes 
dos 12 anos e menopausa após os 55 anos, e a 
reposição hormonal na menopausa. O risco é 
mais elevado para obesos, fumantes, aqueles 
com hábito de consumir bebidas alcoólicas e 
o sedentarismo.

Outubro Rosa
O Comitê de Valorização Feminina realizou 
esta semana, evento virtual em celebração 
ao “Outubro Rosa”, através da plataforma de 
videoconferência Zoom. A magistrada Fátima 
Soares, responsável pela Coordenadoria 
Permanente de Gestão Ambiental, 
representou o presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador João Rebouças e 
o Poder Judiciário do RN, no encontro 
presencial de secretários de Segurança, no 
Centro de Convenções de Natal.

Brasil e Suécia
A “Study in Sweden Américas” acontecerá 
em 07 de novembro, às 16h.  Trata-se de uma 
feira, virtual e gratuita voltada para estudantes 
interessados em estudar em Universidades 
Suecas a partir de agosto e setembro de 
2021.  Realizado pelo Swedish Institute, 
com apoio da Swedcham Brasil e Swedcham 
Young Professionals, o evento faz parte da 
Innovation Weeks. Mais informações no link 
https://studyinsweden.easyvirtualfair.com

O MOVIMENTO “BW Expo, Summit e 
Digital 2020” prepara evento inovador de 17 
a 19 de novembro. Serão mais de 100 horas 
de conteúdo, atividades interativas, ações de 
relacionamento e de negócios, exposição de 
produtos, serviços e tecnologias. Totalmente 
virtual, com transmissão pelo site oficial. 
Inscrições no site www.bwexpo.com.br.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com coro de vivas vão para Vivi Rocha 
e Dulce Renovato. Vivas antecipados para a 
querida Graça Trindade, Milton Fernandes e o 
ex-vereador Américo Godeiro.

Simpatia em dose tripa de Lilia Lacerda, Zélia Pinheiro 
e Genauda França, em tarde de celebração e amizade

Os parabéns da coluna para a querida Vivi Rocha, 
que amanhece comemorando mudança de idade

Historiador Felipe Trindade, faz coro de vivas para 
sua amada Graça, que celebra aniversário amanhã

A magistrada Fátima Soares, Coordenadora de 
Gestão Ambiental do Tribunal de Justiça do RN
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