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Nível do mar
Recife é a capital brasileira mais ameaçada 
pelo avanço do nível do mar, de acordo com 
o Painel Intergovernamental das Mudanças 
Climáticas da ONU. O relatório também 
aponta a “Veneza brasileira” na 16ª posição 
entre as cidades do planeta que correm mais 
risco. Para discutir os efeitos, a cidade está 
sediando um Fórum, com o tema “Águas 
como patrimônio: visões e estratégias sobre o 
aumento do nível do mar no Recife e Países 
Baixos”.

O Programa Conjunto
Da ONU sobre HIV/Aids, Unaids, afirma 
que pessoas com HIV possuem mais risco 
de sofrerem complicações causadas pela 
Covid-19, mas têm menos acesso às vacinas. 
Ao afirmar que a distribuição dos imunizantes 
permanece extremamente desigual, a agência 
divulgou que ainda há baixos níveis de doses 
disponíveis nos países de baixa renda. Essas 
nações abrigam mais da metade das pessoas 
vivendo com HIV globalmente. Portal Uol

Nova unidade CLIAP
Para festejar um ano da sua nova unidade, a 
Clínica de Atendimento Personalizado em 
Terapias Avançadas, na rua Maxaranguape 
no bairro do Tirol, prepara uma programação 
especial para as crianças e adolescentes que 
atendem e suas famílias. Hoje, seus convidados 
serão recebidos em clima de circo.  Palhaços, 
malabaristas, acrobatas, entre outras atrações 
vão compor o colorido cenário que será 
montado no espaço especialmente para 
celebrar a data.

*** O tema circo foi escolhido por ter se 
tornado um grande aliado no desenvolvimento 
infantil, sobretudo de crianças com Transtorno 
do Espectro Autista -TEA.  A celebração segue 
até o domingo, que terá uma programação 
fechada e voltada para a doação de brinquedos 
que serão destinados ao projeto Solarte, 
que atende 240 crianças na comunidade do 
Mosquito e nos bairros de Mãe Luiza e Passo 
da Pátria.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a querida Ignez Motta, 
o empresário Aécio Diniz, a advogada gaúcha 
Déa Sílvia Schaan, o odontólogo Raniere 
Souza e o jornalista Antônio Araújo. Vivas 
antecipados para o advogado Hysaac Spencer, 
o odontólogo Duda Freire, a empresária 
Benedita Diniz e a arquiteta Janice Diógenes. 

O ACUPUNTURISTA Victor Figueiredo, 
formado pela Associação Brasileira de 
Acupuntura, realizará sessões de acupuntura 
com hora marcada, no período de 18 a 25 de 
outubro. Inscrições pelo celular 99216.7045. 
Vagas limitadas!!!

A colunista faz coro de vivas para a sempre querida 
Ignez Motta, celebrando hoje mudança de idade

O cardiologista Itamar Oliveira com sua simpática mãe, 
Míriam Loureiro, brindando a Maternidade do HRG

Médico e empresário Delfin Gonzalez com o pediatra 
Ney Fonseca, coordenador da Maternidade do HRG

SOLIDARIEDADE
A Campanha Natal Sem Fome será 
lançada neste domingo em todo o país. 
Esse ano, por causa da pandemia, a 
campanha será feita mais uma vez de 
forma virtual, com doações em dinheiro 
pelo site www.natalsemfome.org.br. 
O valor arrecadado será revertido em 
cestas básicas. “Dê asas à solidariedade” 
foi o tema escolhido para ação em 2021.
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Instituto Gentil
Comemorando 25 anos de atuação em 
benefício de crianças e jovens da cidade de 
Campo Grande, Médio Oeste potiguar, o 
Instituto Gentil inaugura hoje sua nova sede.   
O espaço é uma iniciativa do empresário 
Antônio Gentil, que teve a colaboração de 
Marluce Gentil, Neuraci Vieira e Graça Souza 
(in memoriam). Antônio é também fundador 
da Gentil Negócios, empresa que administra 
100 pontos de vendas das marcas O Boticário, 
quem disse Berenice? e Swaroviski em cidades 
nordestinas e é mantenedora do Instituto.

O abraço carinhoso da coluna para a amiga e advogada 
gaúcha, Déa Sílvia Schaan, brindando aniversário hoje
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