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NO CATAR

Um mix de referências do Oriente
Médio”. Esta é a essência de “Tukoh
Taka”, performada por Nicki Minaj,
Maluma e Myriam Fares, e lançada
pela Fifa na última semana como hit
oficial da “Fan Fest da Copa do Mundo
Qatar”. Moderna e remixada, a música
trouxe elementos da cultura árabe,
assim como de uma dança típica do
país-sede do Mundial. Do Uol

Na praia de Pirangi

Esta colunista aproveitou o final de semana
e esticou até a praia de Pirangi, onde tem
casa praiana. Na segunda-feira, feriado da
“Padroeira de Natal”, juntamente com a
família fomos recebidos pelo casal amigo,
o médico Arnóbio Pacheco, sua simpática
Maria Helena e os filhos Leandro e Leonardo.
Sessão de papos regada a churrasco à borda
da piscina. Um dia agradabilíssimo!!!

Arena Experience

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será
com muito forró, sertanejo e pagode na
“Arena Experience”, com realização na Arena
das Dunas a partir desta quinta-feira, dia
do primeiro jogo da seleção brasileira no
Catar. Tarcísio do Acordeon, Murilo Huff,
Marcynho Sensação e Mesa Doze, serão as
atrações musicais no jogo do Brasil contra
a Sérvia. Ingressos a venda pelo site www.
acessoticket.com

A colunista com o casal Arnóbio Pacheco e Maria Helena, na praia de Pirangi

Torcida do bem

O Hospital Infantil Varela Santiago convoca
os potiguares para participarem de uma das
mais importantes campanhas em prol do
referido hospital, que é a venda de camisas
com o tema “Copa do Mundo de Futebol”.
Intitulada “Torcida do Bem – Vencer é o
nosso propósito”, o objetivo da iniciativa
é angariar fundos para a construção de
um novo setor para tratamento de câncer
infantojuvenil.

8 bilhões de habitantes

O planeta Terra chegou à marca recorde de
8 bilhões de habitantes, na última semana,
de acordo com a Organização das Nações
Unidas. Há um século, a população era de
apenas 2 bilhões e a estimativa do órgão
internacional é que em 2100 teremos cerca
de 10,4 bilhões de pessoas no mundo. O
crescimento rápido da população nos últimos
100 anos se deu, em grande parte, pelos
avanços na saúde e medicina.

Parabéns para Natália Lagreca pelo seu aniversário

Variante Ômicron

O Instituto Butantan detectou pela primeira
vez no Brasil a sublinhagem BN.1 da variante
Ômicron do coronavírus em uma moradora
da cidade de São Paulo. A nota do instituto
informa que a sublinhagem foi “descrita pela
primeira vez no sistema Pango de linhagens
do SARS-CoV-2 na Índia” em 28 de julho.
Atualmente, a maior incidência acontece nos
Estados Unidos com 16% de todas as amostras
de BN.1 encontradas no mundo, no Reino
Unido 15%, na Áustria 14%, na Austrália 14%
e na Índia 11%. Publicou a CNN Brasil

Leandro e Arnóbio Pacheco com Wellington Júnior Barbalho em click da coluna

*** Mais bebês sobreviveram à primeira
infância e chegaram saudáveis à vida adulta,
enquanto novos tratamentos e medicamentos
garantiram mais anos de vida aos idosos.
A expectativa é que, nos próximos anos,
o crescimento populacional ocorra,
principalmente, em países de baixa renda, o
que deve sobrecarregar serviços de saúde e
educação não preparados para lidar com a
quantidade de pessoas. Portal Metrópoles

DE ACORDO com publicação do portal

Forbes, a Disney World acaba de aumentar os
preços dos seus ingressos pela primeira vez
desde o início da pandemia. O Walt Disney
World anunciou essa semana que, além de
maiores preços dos ingressos de um dia,
agora eles serão específicos para cada parque
também pela primeira vez.

O médico Leonardo Pacheco com Larissa Lima, no registro da coluna em Pirangi

