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PANDEMIA

O Instituto Superior de Saúde,
órgão ligado ao governo da Itália,
afirma em relatório que o país
se encaminha para uma “rápida
piora” da pandemia do Coronavírus
Sars-CoV-2 e que a situação pode
se tornar “incontrolável” em breve.
O documento alerta que a maior
parte do país já está no “cenário 3”.
Informação do portal Uol.

#TodoCuidadoConta

O grupo RD, empresa que administra as
farmácias Droga Raia e Drogasil, realizou esta
semana a doação de R$ 500 mil ao Hospital
Infantil Varela Santiago, uma das instituições
beneficiadas pela campanha nacional
#TodoCuidadoConta, criada pela empresa
para o combate à Covid-19 no país. O recurso
será destinado à aquisição de equipamentos
hospitalares para auxiliar na eficiência
e economia de medicamentos das UTI’s
Neonatal e Pediátrica.

Dia Mundial da Gentileza

Do acervo da coluna, Denise Gaspar e Marisinha
Gurgel, em tarde comemorativa no Ocean Palace Hotel

Comemorado anualmente em 13 de
novembro, o “Dia Mundial da Gentileza”
surgiu oficialmente em 2000, com a intenção
de inspirar pessoas a criar um mundo mais
gentil. O objetivo principal da iniciativa é
propagar otimismo e boas ações coletivas
na internet, por meio do site “Ser gentil” e
do Instagram @sergentilsempre, além da
divulgação de peças gráficas para que a causa
seja propagada.

Circuito Sesc de Corridas

O Sesc/RN participará com 2 mil vagas da
etapa virtual do “Circuito Sesc de Corridas”,
que acontecerá em todo o Brasil entre 5 e 13 de
dezembro. O modelo permitirá ao participante
escolher o local e horário para realizar
o percurso dos 5 quilômetros, evitando
aglomerações e respeitando as recomendações
dos órgãos de saúde. Inscrições de 9 a 20 de
novembro no site circuitosescdecorridas.com.
br, que serão vinculadas a uma doação ao
Mesa Brasil Sesc, com valor a partir de R$ 20.

Beleza de Dodora Pessoa ilustrando a coluna

Estrelas fritas com açúcar

Por trás da empresa que mudou os paradigmas
da moda no Brasil está uma mulher visionária
e uma história de vida que agora é traduzida
em um romance épico e cheio de coragem.
Os passos de Adelina Clara Hess que, com
seu marido Duda, fundou a marca de roupas
Dudalina são contados em “Estrelas fritas
com açúcar: uma história de amor e de
coragem”. Escrito pela premiada autora Letícia
Wierzchowski – de A Casa das Sete Mulheres,
romance adaptado para TV, a obra está à venda
no link https://amzn.to/2IjZhdga

Simpatia em dose tripla de Edneide Barros, Dayse
Cascudo e Mariluce Paixão, durante evento do HRG

*** Toda a renda arrecadada será revertida para
compra de cestas básicas, que serão distribuídas
pelo programa a instituições assistenciais
cadastradas. Para comprovar a participação,
o atleta deverá utilizar dispositivos que
indicam o tempo e a distância percorrida –
como aplicativos de celular, relógios, GPS ou
similares, foto do painel da esteira, entre outros
– e registrar as informações no site do Circuito
Sesc de Corridas.

O INSTITUTO Brasileiro de Mobilidade

Sustentável acaba de ser criado em São Paulo,
capital. Trata-se de uma nova entidade que
nasce com o foco de se transformar em uma
ferramenta para incentivar e viabilizar, em
todas as suas vertentes, o mercado brasileiro da
eletromobilidade – a mobilidade por diferentes
tipos de veículos elétricos.

Os parabéns da coluna para o talentoso músico e
cantor Diogo das Virgens, aniversariando hoje

O VESTIDO da marca Oscar de la Renta

no valor de US$ 5.690 ou seja R$30.720 usado
por Jill Biden, próxima primeira-dama dos
Estados Unidos, no evento da vitória do seu
marido Joe Biden, esgotou em poucas horas.

