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TV Câmara Natal
A TV Câmara Natal comemorou, na 
última quinta-feira, 18 anos. Primeiro 
canal legislativo do norte-nordeste, quando 
entrou no ar pela primeira vez, em 29 de 
abril de 2003, ressaltou os objetivos de 
levar informações de interesse público à 
população natalense e promover a cidadania. 
A emissora é transmitida através dos canais 
10.2 da TV aberta e 10 ou 110 da Cabo e 
ainda pelo YouTube da TV Legislativa.

Psicológico humano
Há mais de um ano, a pandemia causada pelo 
Coronavírus aterroriza a população. Diante 
das dificuldades, aumentaram os casos de 
doenças relacionadas ao psicológico humano. 
Para evitar alguns desgastes são necessárias 
ações que irão resultar no bem-estar social, 
de forma que influenciarão na saúde mental. 
Segundo Suely Faria, coordenadora do curso 
de Psicologia da Estácio, nesse momento 
é necessário o autocuidado com reflexões 
ligadas aos sentimentos.

Nova York reaberta
A cidade de Nova York será 100% reaberta 
a partir de julho, disse na última semana 
o prefeito Bill de Blasio. “Nosso plano é 
reabrir totalmente em 1º de julho. Estamos 
prontos para as lojas reabrirem, as empresas, 
os escritórios, os cinemas, força total”, 
revelou em entrevista à emissora MSNBC. 
Caso os planos se confirmem, esta será a 
primeira vez que a cidade voltará a funcionar 
normalmente desde março de 2020.

*** Restaurantes, academias e ginásios 
esportivos, por exemplo, poderão funcionar 
com capacidade máxima. Teatros menores já 
poderão abrir durante o verão e a Broadway 
marcou seu retorno para setembro. O 
anúncio de De Blasio ocorre depois de o 
governador de Nova York, Andrew Cuomo, 
ter flexibilizado as restrições sobre os bares do 
Estado. A partir de hoje, clientes poderão se 
sentar e beber em áreas internas. Portal Valor.

UMA PÉSSIMA notícia para o bolso. 
As contas de luz dos brasileiros terão este 
mês o acionamento da chamada bandeira 
tarifaria vermelha nível 1, que resultará em 
custos adicionais para os consumidores, foi 
o que disse a Agencia Nacional de Energia 
Elétrica na última sexta-feira. Vai gerar um 
custo extra de 4,169 a cada kilowatts hora 
consumido.

FERRAMENTAS de inteligência artificial 
criadas pela 99 vão detectar cenários de risco 
de assédio para a mulher que chamar uma 
corrida e, dependendo da situação, prometem 
enviar somente motoristas mulheres ou mais 
bem avaliados.

A magistrada Lena Rocha no abraço da sua netinha 
Júlia, durante festa comemorativa, pelas lentes da coluna

O abraço carinhoso da colunista para a simpática  Ana 
Maria Cavalcanti, no registro de Karenine Fernandes

Parabéns para o médico Ricardo Bittencourt, brindando 
aniversário hoje, em click com sua amada Renata Telles

Ambiente, Trabalho e Câncer
Em referência ao Dia Mundial em Memória 
às Vítimas de Acidentes e Doenças do 
Trabalho e ao Dia do Trabalho, o Instituto 
Nacional de Câncer, lança o livro “Ambiente, 
Trabalho e Câncer: Aspectos Epidemiológicos, 
Toxicológicos e Regulatórios”. A publicação 
organizada pela Área Técnica Ambiente, 
Trabalho e Câncer, da Coordenação de 
Prevenção e Vigilância do INCA, objetiva 
auxiliar na identificação dos principais agentes 
químicos, físicos e biológicos, presentes 
no ambiente geral, que contribuem para o 
desenvolvimento de câncer.

TRANSTORNO
O blefaroespasmo é um transtorno 
de causa neurológica que costuma 
surgir após os 40 anos e afeta até duas 
pessoas a cada 100 mil, principalmente 
as mulheres. É uma contração 
involuntária das pálpebras que pode 
deixar a vista mais irritada, ressecada 
e até prejudicar a produção lacrimal. 
Informação do Portal Uol

A jornalista Lídia Pace aniversariando hoje
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