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FÓRUM NACIONAL

O XI Fórum Nacional Oncoguia,
encontro nacional, terá realização de
04 a 07 de maio. Em destaque, debate
dos principais problemas e desafios
enfrentados pelos pacientes com
câncer do SUS e da saúde suplementar.
O evento é gratuito e on-line.
Toda programação, como também as
inscrições, estão disponíveis no site
oncoguia.org.br

Solidariedade

Uma ação que merece o nosso aplauso. A
marca Daya, da empresária Graça Rodrigues,
está realizando uma Campanha de vendas
de máscaras bico de pato e de pregas para
ajudar o garoto Emmanuel Rodrigues.
Trata-se de uma criança que sofre de
adrenoleucodistrofia, também conhecida pelo
acrônimo ALD. A doença é degenerativa e
precisa da utilização de uma medicação com
preço bem elevado, o Óleo de Lorenzo.
*** Para ajudar, a marca com loja no Midway,
está vendendo 3 máscaras dos referidos
modelos no valor de R$10, até hoje. O
pagamento tem que ser feito na conta da
Campanha via transferência bancária ou Pix,
com envio do comprovante para a empresa.
Quem quiser colaborar, pode depositar
a quantia desejada no Pix – Celular (84)
996285413 ou no Banco do Brasil, agência
1533-4 - Conta Corrente 23.062- 6, em nome
de Camila Caroline.

Duas queridas desta colunista, Ryanete Cansanção e
Violeta Araújo, em tarde comemorativa no Tirol

Prazo recomendado

A segunda dose da vacina de Covid-19
deve ser tomada mesmo que a aplicação
ocorra fora do prazo recomendado pelos
laboratórios, segundo o Ministério da
Saúde. Em nota divulgada pelo Programa
Nacional de Imunizações, a pasta reforçou
a importância de se completar o esquema
vacinal para assegurar a proteção contra
a doença. O atraso, no entanto, não é
recomendado, já que há risco de contrair o
vírus enquanto aguarda a aplicação.

Parabéns para Renata Melo aniversariando hoje

Dispensa das máscaras

O Centro de Controle e Prevenção de
Doenças dos Estados Unidos mudou sua
recomendação e dispensou o uso de máscaras
em atividades e pequenas reuniões ao ar
livre, para pessoas que já estão totalmente
imunizadas contra a Covid-19. As novas
diretrizes foram publicadas ontem. Quem
não está totalmente imunizado, só tomou a
primeira ou nenhuma dose de vacina, também
poderá fazer atividades ao livre sem máscara,
mas deverá utilizar a peça em lugares onde há
outras pessoas fora de seu núcleo de familiares
e amigos. Portal Uol

Do Instagram: simpatia em dose dupla das arquitetas
Janice Diógenes e Ana Mirian, da Ofício Arquitetura

*** A CoronaVac, do Butantan, deve ter a
aplicação da segunda dose no intervalo de
quatro semanas. Já a AstraZeneca/Fiocruz
tem intervalo de 12 semanas. O Ministério
da Saúde mudou a estratégia de distribuição
da CoronaVac em março, que agora ocorre
em duas etapas: a entrega da primeira dose e,
quatro semanas depois, da segunda. O envio
do imunizante da AstraZeneca já ocorria
assim desde o início da campanha. Portal Uol

O RIO GRANDE do Norte receberá a

primeira unidade da “Panobianco Academia”
com localização na Zona Norte de Natal.
A inauguração acontecerá no próximo
dia 3. Segundo a assessoria da marca, o
perfil oficial da academia no Instagram @
panobianco_natal já tem quase seis mil
seguidores. Mais informações no link www.
bityli.com/nL2bn

Beleza e elegância de Luzia Mara Marinho Álvares,
durante a temporada de verão, ilustrando nossa coluna

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para os empresários Gesione Câmara
e George Lyra, o jornalista Anderson Barbosa
e o cinegrafista Itapoá Costa. Também da
mesma data a simpática Renata Melo.

