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Orquestras Sociais
A Escola de Música da UFRN, em parceria 
com o Projeto Sistema Nacional de Orquestras 
Sociais/Funarte, está sediando o “II Encontro 
de Orquestras Sociais” que acontece até este 
domingo. Grupos provenientes de várias 
cidades do nosso Estado, formados por 
projetos sociais de música que atendem 
crianças e jovens, participam da ação 
voltada para as práticas musicais baseadas 
na construção coletiva de conhecimento. A 
programação conta com aulas de violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, percussão, trompete, 
trombone, trompa, saxofone, fagote, flauta e 
oboé, além de recitais dos projetos.

ALERTA DE RISCO
A Agência Europeia de Medicamentos 
recomendou que a vacina Nuvaxovid, 
da farmacêutica Novavax, contenha 
um alerta sobre riscos de inflamação 
cardíaca. O aviso cita que doenças 
como miocardite e pericardite devem 
ser listadas como efeitos colaterais do 
imunizante. A conclusão foi baseada 
em um pequeno número de casos 
relatados. Poder 360

Livro - biografia
Uma das mais importantes figuras do universo 
da medicina e da própria cultura potiguar, 
o médico Paulo Xavier Trindade – diretor 
superintendente do Hospital Infantil Varela 
Santiago, lançou um livro com a biografia da sua 
vida, memórias da sua infância e adolescência, 
e detalhes da sua trajetória acadêmica e 
profissional. A prestigiada sessão de autógrafos 
aconteceu no Iate Clube de Natal.

Astrônomos do Brasil
Da Itália e da África do Sul começaram a 
instalar no Observatório del Teide, em Tenerife, 
Espanha, o primeiro de nove telescópios 
Cherenkov da rede ASTRI Mini-Array. Juntos, 
eles serão capazes de detectar a radiação da mais 
alta energia produzida no Universo: os raios 
gama. A instalação completa dos instrumentos 
deve ser concluída até o segundo semestre de 
2023, e as primeiras imagens astronômicas 
devem ser obtidas em 2024. Do Uol

Diamante rosa
Mineiros de Angola descobriram um diamante 
rosa de 170 quilates, a maior pedra do tipo 
encontrada nos últimos 300 anos no mundo. A 
pedra preciosa estava dentro da mina Lulo, de 
propriedade da australiana Lucapa Diamond 
Company. Por causa disso, foi batizada de “Lulo 
Rose” - Rosa de Lulo. O diamante rosa deve ser 
vendido em um leilão internacional sediado 
pelo estado angolano, depois que passar por 
corte e polimento. Do G1

Atração turística
O projeto das “casas de 1 euro” ficou famoso nos 
últimos anos na Itália ao incentivar a ocupação 
de propriedades abandonadas em cidades e 
vilas decadentes do país. É uma forma eficaz de 
chamar a atenção, pois a ideia correu a internet 
e saiu na imprensa do mundo todo. Com os 
holofotes, o plano é tentar alavancar o turismo, 
e a economia de maneira geral, de locais cuja 
população despencou nas últimas décadas.

*** Erguida no alto de um platô instável, a 
Vila de Civita enfrenta há séculos terremotos, 
deslizamentos de terra e erosão. O êxodo da 
população é só mais um desafio à vila. Mas, 
contra todas as expectativas, ela vem atraindo 
cada vez mais turistas e investimentos. “Civita 
di Bagnoregio” foi fundada pelos etruscos há 2,5 
mil anos. Fica na província de Viterbo, no Lácio, 
120 quilômetros ao norte de Roma. Atualmente, 
tem cerca de dez moradores fixos. Portal Uol

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Judith Pandolf, a jornalista 
Suzy Noronha e o executivo Murilo Felinto. 
Vivas antecipados para os empresários Moacir 
Potiguar e Júnior Câmara, a arquiteta Cipriana, 
a escritora Sônia Faustino, Telma Castro, o 
jornalista Jefferson e os empresários Caio 
Fernandes, Ricardo Coelho e José Bezerra 
Júnior.

Parabéns antecipados da coluna para o empresário 
Moacir Potiguar, brindando aniversário amanhã
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Deputada Cristiane Dantas com o médico Paulo Xavier na sua sessão de autógrafos

A magistrada Fátima Soares durante sessão de parabéns para sua filha Sara Isabella

A colunista faz coro de vivas para a querida Andréa Rocha, aniversariando no domingo
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