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PRINCÍPE PHILIP

A rainha Elizabeth II estava ao
lado do príncipe Philip, seu marido
por 73 anos, quando ele faleceu,
segundo informação publicada pelo
site britânico Mirror. Philip ficou 28
dias internado e precisou passar por
um procedimento no coração para
se recuperar. Ele morreu na ultima
semana aos 99 anos, no Castelo de
Windsor. Portal Uol.

Hackeando a Blonde

Que estranho!!! Na quarta-feira, dia 7 de
abril, coincidentemente quando esta colunista
expressou sua opinião sobre a administração
da governadora Fátima Bezerra, no início da
tarde o meu computador deu uma pane com
uma infestação de vírus. Na mesma tarde
meu celular também deu vários problemas.
Mas a coisa não ficou só por aí, ainda na
mesma quarta-feira o meu cartão de crédito
foi clonado. Apenas para registrar.

Pesquisadores australianos

A pressão da atividade humana sobre o
meio ambiente está contribuindo para
a diversificação de patógenos agentes
causadores de doenças, como vírus e
bactérias, e o surgimento de novas pandemias
iguais, ou piores, que a Covid-19 é apenas
questão de tempo, segundo cientistas. Agora,
pesquisadores australianos encontraram um
modelo que pretende prever onde e que tipos
de doenças poderão afetar a humanidade no
futuro.

O abraço carinhoso da colunista para esse amigo
querido, Marcos Reis, competente veterinário

Cuidando do ambiente

A marca de bebidas Do Bem está
transformando as caixas de suco descartadas,
e recicladas, em telhas para a construção
de casas populares, sedes comunitárias e
moradias emergenciais em vários Estados do
Brasil, entre eles, Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e
Paraná já foram beneficiados. Para cada telha
produzida, são necessárias cerca de 1.100
caixinhas recicladas.

A magistrada Lena Rocha ilustrando a coluna

União Europeia

Para aqueles que tinham a expectativa de
passar um verão “normal” em países da
União Europeia, entre junho e setembro,
Clémént Beaune, secretário de Estado francês
de Assuntos Europeus, enviou ontem uma
mensagem de cautela. Apesar do progresso das
campanhas de vacinação contra a Covid-19, os
países europeus enfrentam dificuldades para
definir a reabertura gradual de suas fronteiras,
a fim de permitir uma retomada do turismo.

Do Instagram: Karla Motta com a filha, a arquiteta
Rebecka Motta, na bela Milão, antes da pandemia

*** A iniciativa faz parte do programa de
“Compensação Ambiental” desenvolvido
pela startup de sustentabilidade Pólen, que é
referência no mercado por oferecer soluções
tecnológicas e inovadoras de logística reversa
para empresas que geram resíduos através
de suas embalagens. A meta do projeto, é
compensar 100% dos resíduos da produção
das embalagens longa vida da marca, e retirar
do meio ambiente mais de 1000 toneladas de
resíduos produzidos por ano.

A PREFEITURA do Natal inicia hoje a

aplicação da vacina contra gripe Influenza.
A Secretaria Municipal de Saúde informou
que vai disponibilizar 20 Unidades Básicas
de Saúde e dois pontos de drive-thru para
o público-alvo. Em todo o Rio Grande do
Norte, a estimativa é de que seja imunizadas
1.319.147 pessoas.

Casal querido da colunista Jurema e Flávio Marinho.
Ele amanhece celebrando aniversário. Vivas!!!

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para os jornalistas Flávio Marinho e
Franklin Machado. Também da mesma data
Maria das Graças Souza e Johilton Pavlak.

