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Mostra Arte e Cultura
Teve início na última sexta-feira a 
programação comemorativa aos 15 anos 
da “Mostra Sesc Arte e Cultura”. O evento 
aconteceu no auditório do Sesc da Cidade 
Alta, e contou com a presença do presidente da 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, que falou 
da importância do projeto e do apoio que é 
destinado à iniciativa. A Mostra, que acontece 
anualmente sempre no 2º semestre, segue 
até 4 de outubro reunindo várias linguagens 
culturais.

*** A programação foi aberta com o show de 
Krystal, intitulado de “Romã”. A cantora forma 
um maravilhoso trio com Sérgio Groover e 
Ramon Gabriel. Vale ressaltar que tudo foi 
realizado dentro dos padrões das exigências da 
saúde sanitária. Após o show, Marcelo Queiroz 
e a diretora do Sesc RN, Sâmela Gomes, 
receberam os convidados com um coquetel na 
área aberta da instituição. A colunista esteve 
presente e traz alguns clicks do evento.

O Dia Mundial
Do Alzheimer e o Dia Nacional de 
Conscientização da Doença de Alzheimer, 
ambos instituídos em 21 de setembro, têm 
o objetivo de informar a população sobre 
a doença que, segundo o Ministério da 
Saúde, atinge aproximadamente 1,2 milhão 
de pessoas. Estima-se que os quadros dessa 
patologia podem quadruplicar até 2050. No 
atual cenário, a data reafirma o alerta de 
prevenção e a importância do diagnóstico 
precoce, mesmo durante o momento de 
pandemia.
  
*** O Alzheimer é uma doença que atinge o 
sistema nervoso, caracterizada pela morte dos 
neurônios em áreas do cérebro que levam à 
perda evolutiva de memória, capacidade de 
linguagem e alterações do comportamento. O 
transtorno é mais frequente em idosos e tem 
relação com fatores genéticos. Por não ter cura, 
diagnosticar a condição em seus primeiros 
estágios é importante para uma melhor 
qualidade de vida.

A PARTIR deste mês, proprietários de 
veículos usados de todo o Brasil já pode assinar 
digitalmente a autorização de transferência de 
propriedade de veículos pela Carteira Digital 
de Trânsito. Portanto, não é mais necessário 
reconhecimento de firma em cartório para o 
usuário que já possui o documento armazenado 
no aplicativo da CDT. Do portal Mobiauto

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a procuradora federal 
Zita Regalado, a jornalista Estella Dantas, os 
produtores culturais Bira Marques e Ronaldo 
Negromonte. Também celebra a mesma data, 
Puebla Ribeiro.

Celebrando novo show, Khrystal é toda alegria em pose 
com o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz

A diretora do Sesc-RN, Sâmela Gomes, ladeada pelas 
talentosas artistas Titina Medeiros e Khrystal

A colunista, o Pres. Fecomércio, Marcelo Queiroz e a 
atriz Titina Medeiros, pelas lentes de Elias Medeiros

Uso emergencial
A Agência Nacional de Saúde Sanitária aprovou 
na última semana o uso emergencial do remédio 
Sotrovimabe contra a Covid-19. Injetável e de 
uso restrito a hospitais, o remédio é indicado 
para casos leves e moderados da Covid-19. Ele 
atua contra a proteína Spike do Sars-CoV-2, 
bloqueando a entrada do vírus nas células 
humanas. Sua tecnologia, segundo a Anvisa, 
cria uma barreira para a seleção de variantes 
resistentes e permite que o medicamento 
mantenha sua atividade contra cepas mutantes 
do coronavírus. Portal Uol

UM ESTUDO
Do Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados Unidos 
mostrou que pessoas não vacinadas 
contra a Covid-19 têm 11 vezes mais 
chances de morrer pela doença. A 
pesquisa também descobriu que no 
verão, período no qual a variante Delta 
se tornou dominante, esses cidadãos 
tinham 4,5 vezes mais chances de se 
infectar. Do portal Uol 

Parabéns para Zita Regalado aniversariando hoje
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