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Lago Mead
A seca volta a afligir o oeste dos Estados 
Unidos e coloca em risco o acesso à água de 
milhões de pessoas. A intensidade da seca 
no oeste norte-americano ficou evidente no 
lago Mead, formado pela represa Hoover no 
rio Colorado. Localizado perto de Las Vegas, 
na fronteira entre os Estados do Arizona e 
de Nevada, o lago é o maior reservatório de 
água do país e abastece 25 milhões de pessoas 
em três Estados e no México. Os moradores 
da Califórnia foram instruídos a economizar 
água em casa para não correrem o risco 
de restrições forçadas no fornecimento. 
Informação Portal Uol

LIVRARIA NOBEL
Uma história a cada tarde de sábado 
com personagens do imaginário 
infantil e uma linguagem toda 
especial, é o que o público que 
frequenta a Livraria Nobel e Zastras 
no Praia Shopping vai encontrar a 
partir deste sábado. O espaço aposta 
em um novo formato cultural, 
promovendo uma tarde alegre e de 
conhecimento, com início sempre 
às 16.

Campanha contra fome
Estudantes do curso de Gastronomia da 
Universidade Potiguar, em Natal, promovem o 
projeto ‘Fome pede Pressa’ em parceria com a 
Sociedade de Obreiros que Partilham o Amor 
– ‘S.O.P.A.’. A união realiza campanhas com o 
objetivo de arrecadar doações para pessoas em 
situação de vulnerabilidade alimentar grave. As 
doações para a campanha ‘Fome pede Pressa’, 
podem ser feitas até o dia 20 deste mês, nas três 
unidades da UnP.

Cigarros eletrônicos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
debaterá os cigarros eletrônicos em reunião da 
diretoria colegiada do órgão. A discussão está 
prevista para a próxima quarta-feira e ainda 
não trará a decisão final do órgão sobre o tema. 
Apesar dos cigarros eletrônicos serem proibidos 
no Brasil, o portal Poder 360 mostrou que os 
dispositivos são vendidos livremente a partir de 
R$ 20 em Brasília.

*** O mercado ilegal no país já atinge perto de 
2 milhões de usuários e movimenta cerca de R$ 
6 bilhões por ano, segundo o setor de tabaco. 
As declarações constam no relatório parcial 
divulgado em abril de 2022 pela Gerência-
Geral de Registro e Fiscalização de Produtos 
Fumígenos Derivados. O grupo técnico da 
Anvisa sugeriu que seja mantida a proibição de 
importação, comercialização e propaganda de 
cigarros eletrônicos no Brasil. Poder 360

Continente americano
Os casos de Covid-19 no continente americano 
saltaram em 11% na semana passada, em 
relação à semana anterior, com 1,2 milhão de 
novos casos e 4.609 novas mortes, anunciou 
a Organização Panamericana de Saúde em 
entrevista coletiva ontem. A América do Sul 
viu a maior alta de casos, com um crescimento 
de 20%, enquanto a América Central registrou 
queda de 32% em novos casos e mortes, 
segundo a Opas.

*** A América Central teve o maior aumento 
de mortes relacionadas à Covid no último 
relatório da Opas em 1º de junho. Os Estados 
Unidos tiveram 2% de alta em hospitalizações 
e 4,2% em internações em UTI pela sétima 
semana seguida. O México reportou 31 
mil casos, com alta de 71%. Dos 34 países 
e territórios com dados disponíveis no 
continente, as hospitalizações por Covid-19 
cresceram em 15 deles na semana passada, com 
altas nas internações em UTIs em 10 países e 
territórios. Portal Terra

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a publicitária Patrícia da Costa 
Ferreira e o psicólogo Jairo Sales. Também 
celebrando a mesma data, o empresário 
Versailles Recepções, Ronaldo Mello, a querida 
Mylla Santos, eterna rainha do carnaval de 
Natal, e o cabeleireiro Moka Dantas.  

Sorriso e simpatia de Márcia Varella ilustrando a coluna
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A colunista com os colegas Ranniery e Micarla de Souza em noite Sodiê Doces

Marília canta coro de vivas para seu amado Ronaldo Mello, aniversariando hoje

Os jornalistas Amaury Júnior e Suzi Noronha, durante evento do Grau Técnico
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