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CAMPANHA

Integrando as atividades da “Campanha
do Diagnóstico Precoce 2022”, a Casa
Durval Paiva está realizando um
trabalho intensivo de divulgação de
sinais e sintomas dos cânceres que mais
acometem crianças e adolescentes.
Neste mês de maio, a neoplasia
destacada é o Neuroblastoma, que é
o terceiro tipo de câncer, com maior
incidência na infância e adolescência.

Celebrando

Na última sexta-feira o Chaplin Recepções
esteve pra lá de movimentado com a festa
comemorativa aos 3 anos de colunismo social
de Bebeto Torres. Noite para celebrar a vida e
de muitos reencontros desta fase pós pandemia.
Discreto e com sua simpatia singular, o anfitrião
circulou feliz entre os muitos amigos que foram
lhe prestigiar. Ocasião de boas energias, regada
a espumante, scotch e drinks assinados por
Zanzi Coquetéis.
*** Tudo perfeito, o astral das pessoas, sem falar
na elegância das mulheres que capricharam
nos modelitos com muito brilho. No palco
DJ Pettros, Sax in the House e Léo Ricci,
não deixaram ninguém ficar parado na pista
de dança. Parabenizar Fátima Barros pelo
maravilhoso e vasto buffet, tudo em perfeita
sintonia. Também ressaltar a elegância e
competência da equipe do cerimonial da
Renato Vaz.
*** Bebeto reuniu gente bonita e elegante de
várias faixas de idades, e todos no mesmo
clima, celebrar!!! Ocasião para rever gente
bacana e também para receber o carinho
dos muitos amigos que reencontrei, e fiquei
muito feliz por ouvir palavras carinhosas e de
incentivo para o meu seguir. A colunista, que
também foi abraçar o anfitrião, traz um mix de
clicks da coluna, com o registro do tradicional
fotógrafo Jovinho.

A colunista posa para as lentes fotográficas com o anfitrião e a colega Simone Silva

Elegância de Tásia Martins, Luzia Mara e Ariane Gaspar, celebrando Bebeto Torres

Inteligência Artificial

Como prever e rastrear o risco de
pessoas passarem fome, de acordo com a
geolocalização, é uma das apostas do software
de IA desenvolvido por pesquisadores
do Centro de Inteligência Artificial da
Universidade de São Paulo. O programa cruza
bases de dados de diferentes fontes da cidade
de São Paulo e consegue prever, de acordo
com algumas variáveis descobertas feitas
pelos pesquisadores, quais regiões estão mais
propensas ao risco de insegurança alimentar.
A magistrada Sandra Elali brindando Bebeto Torres

Vacina da Janssen

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
anunciou que vai manter a indicação da vacina
de dose única da Janssen contra a Covid-19. A
FDA, agência reguladora dos Estados Unidos,
decidiu limitar o uso do imunizante devido
ao risco raro de causar coágulos sanguíneos.
A agência brasileira avaliou que os benefícios
da vacina compensam: “Até o momento, os
benefícios superam os riscos para todas as
vacinas aprovadas pela Anvisa”. E concluiu
que “neste momento, a agência não identifica
a necessidade de ações regulatórias quanto
à vacina da Janssen ou qualquer outra”.
Informação Poder 360

*** A presença de feiras livres, qualidade de
alimentos e até o número de comércios estão
entre os principais fatores que podem apontar
se uma região está propensa ou não ao risco
de ter pessoas passando fome. A base de
informação é alimentada com dados abertos
do governo federal, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, da Companhia
Nacional de Abastecimento, e também conta
com informações da Indústria de Alimentos.
Informação portal Uol

Casal de advogados Juliana Flor e André Elali, em click com o amigo Tota Barbosa

O DETRAN-RN participa de várias

atividades educativas durante este mês,
ressaltando a importância do movimento
mundial pela redução de acidentes de trânsito,
denominado “Maio Amarelo”. O Movimento
Maio Amarelo nasceu com a proposta de chamar
a atenção da sociedade para o alto índice de
mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

João Bianor, Renata Bezerra, Fernanda e Guilherme Maia Filho na festa de Bebeto

