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GUIA PARA VIAJANTE
Com mais de duas décadas de
experiência no ar, a comissária
Kristie Koerbel elaborou um guia de
sobrevivência para o viajante que quer
seguir voando com os aeroportos
lotados, com filas, voos cancelados
e bagagens perdidas, resultado do
caos aéreo que tomou conta desta
temporada de verão no hemisfério
norte, tanto na Europa quanto nos
Estados Unidos. Portal Uol

Sessão parabéns

O economista José Eduardo Alves Wanderley
reuniu no último sábado, familiares e amigos
em ocasião comemorativa ao seu aniversário.
Uma tarde de vivas regada a amizade e cheia
de boas energias em Candelária. A reunião
contou com espaço kids, proporcionando aos
papais mais tranquilidade na comemoração
com os pequenos, que também se divertiram.
A colunista esteve presente e traz os clicks da
sessão parabéns!!!

Agosto Dourado

Em apoio ao “Agosto Dourado” e à “Semana
Mundial de Aleitamento Materno”, o Hospital
Infantil Varela Santiago promove durante
todo o mês uma série de atividades, que visam
educar as pessoas, de todos os níveis, para
torná-las suporte para a mãe que amamenta.
Com o tema “Fortalecer Amamentação:
Educando e Apoiando”, serão realizadas
diversas atividades para seus colaboradores e ao
público da área de saúde.

José Eduardo, com sua musa Heloísa Guimarães e esta colunista, em sessão de vivas

Alta tecnologia

Engenheiros do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts criaram um adesivo do tamanho
de um selo que produz imagens de ultrassom
de alta qualidade dos órgãos internos e pode ser
usado para monitorar a atividade de músculos
e órgãos em dispositivos eletrônicos. O adesivo,
apresentado na revista “Science” produziu
imagens de alta resolução que permitiram à
equipe observar alterações nos vasos sanguíneos,
órgãos e músculos em voluntários que
realizaram diferentes atividades físicas. Forbes

O aniversariante com Wellington Júnior Barbalho, Ricardo Formiga e Paulo Duarte

O Sistema Fecomércio

Os parabéns da coluna para o desembargador federal
Eduardo Serrano Rocha, celebrando aniversário hoje

A farmacêutica GSK

Anunciou um acordo que permite a fabricação
da versão genérica do Cabotegravir de longa
ação, um medicamento injetável indicado para
a prevenção do HIV. De acordo com a chefe da
divisão de HIV da GSK, Deborah Waterhouse,
os primeiros genéricos só estarão disponíveis
em 2026. O Cabotegravir é a primeira opção
de prevenção injetável e oferece até dois meses
de proteção contra a infecção, após uma única
injeção intramuscular, com eficácia superior
às opções disponíveis em formato de pílula,
segundo estudos. O medicamento recebeu
aprovação do Food and Drug Administration
dos Estados Unidos, no fim de 2021.

Instalou a unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, na
cidade de Caicó, onde atenderá gratuitamente
a população com 800 exames preventivos e 800
mamografias, além de beneficiar 1.050 pessoas
com ações educativas. O caminhão permanece
na cidade por 30 dias. Para ter acesso ao serviço
é necessário agendamento, que vem acontecendo
junto aos agentes de Saúde do município ou na
própria unidade móvel.
*** Os documentos exigidos são originais e
cópias de RG, CPF, comprovante de residência
e Cartão do SUS. O presidente do Sistema
Fecomércio, Marcelo Queiroz, convidou as
mulheres caicoenses para participarem do
projeto, reforçando que a prevenção é essencial
para reduzir o número de vítimas causadas pelo
câncer. “O Sesc oferece serviços e ações com
qualidade e excelência. Com a unidade móvel
Sesc Saúde Mulher, não é diferente” ressaltou

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da
coluna hoje vão para o empresário Aluízio
Alves Filho, o anestesiologista Monte Neto e
o desembargador federal Eduardo Serrano
Rocha. Ainda está em tempo de parabenizar
Soraia Freire, Rodrigo Câmara, Gustavo
Barbalho Coutinho e Daniel Marinho.

Ana Catarina Alves posa com a colunista e Alberto França nos vivas para seu filho

Beleza de Cintia Capistrano, Heloísa Guimarães e Daniela Kittel na tarde de vivas

