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ARTE E CULTURA

O presidente do Sistema Fecomércio
RN, Marcelo Queiroz, e a diretora do
Sesc RN, Sâmela Gomes, convidando
para o lançamento dos 15 anos da
“Mostra Sesc Arte e Cultura”. O evento
acontecerá nesta sexta-feira, às 19h,
no auditório do Sesc da Cidade Alta,
e contará com a apresentação de Duo
Groover e Khrystal entre outros artistas.

Imagine 50 anos

Yoko e Sean Ono Lennon, além dos
representantes legais de John Lennon e a
Universal Music Group, sediarão hoje uma
festa global para celebrar o 50º aniversário
da música, álbum e filme do clássico
“Imagine”. O evento homenageará uma das
mais famosas e amadas canções da história
da música. A célebre canção “Imagine” foi
apresentada durante a cerimônia de abertura
das Olimpíadas de Tóquio neste ano.
Informação portal Terra

Musical infantil

Do acervo da coluna, o Pres. do TJRN, desembargador
Vivaldo Pinheiro em click com sua esposa Ana Célia

Um grande sucesso do teatro infantil
estará pela primeira vez no palco do Teatro
Riachuelo Natal. Trata-se da divertida
comédia musical “O Casamento da Dona
Baratinha”, em única apresentação, neste
domingo, às 16h. O evento é livre para todas
as idades e seguirá todos os protocolos de
biossegurança contra a Covid19. Realização
da @idearteproducoes com ingresso na
bilheteria do teatro ou no link https://bit.
ly/3kF8KMP

Elogios ao Brasil

O diretor-geral da Organização Mundial da
Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez
elogios ao programa de vacinação contra a
Covid-19 do Brasil, durante reunião com
ministros da Saúde do G20. Após a abertura
do evento, realizado no último domingo em
Roma, na Itália, Tedros Adhanom participou
da reunião com o ministro brasileiro da
Saúde, Marcelo Queiroga.

Ainda é tempo da colunista cumprimentar o magistrado
Diego Costa pelo seu aniversário. Parabéns!!!

Setembro Amarelo

Segundo o último levantamento da Organização
Mundial da Saúde sobre suicídio, mais de 700
mil pessoas decidiram tirar a própria vida em
2019, número superior ao de mortes por HIV,
malária, câncer de mama e homicídios. No
Brasil foram registrados 12.895 casos em 2020,
de acordo com os dados do Anuário Brasileiro
de Segurança Pública. O Centro de Valorização
da Vida funciona 24 horas gratuitamente em
parceria com o SUS. A ligação para o CVV
através do número 188, pode ser feita de
qualquer linha telefônica fixa ou celular.

Elegância em dose dupla das irmãs Tavares, Eliane e
Elcinha, em noite de celebração antes da pandemia

*** Durante o encontro, o diretor da OMS
destacou que o Brasil atravessa uma fase de
transição, de país importador de vacinas a
exportador dos imunizantes com a utilização
de três plataformas tecnológicas, incluindo
a tecnologia de vírus inativado, de vetor
viral recombinante e de RNA mensageiro.
O Brasil conta com duas instituições
públicas que atuam na fabricação de vacinas
contra a Covid-19, a partir de Ingrediente
Farmacêutico Ativo. CNN Brasil

SETEMBRO também é o mês dedicado

à conscientização da “Distrofia Muscular de
Duchenne”. Trata-se de uma doença rara de
distúrbio hereditário de fraqueza muscular
progressiva, que acontece geralmente em
meninos. Só que, por falta de informação, os
pais só descobrem esse fator quando a criança
já está num estágio mais avançado da DMD.

O jornalista e empresário do turismo, Wendel Paiva
amanhece celebrando aniversário. Parabéns da coluna

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para Mariluza Souza, e o jornalista e
empresário do turismo Wendel Paiva. Ainda é
tempo de cumprimentar o magistrado Diego
Costa pela sua mudança de idade.

