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Noma Virtual
Cinco vezes eleito o melhor restaurante 
do mundo pelo prêmio “The World’s 50 
Best Restaurants”, o Noma anunciou que 
encerrará suas atividades regulares em 2024. 
O proprietário do espaço, localizado na cidade 
de Copenhague-Dinamarca, afirmou ao jornal 
The New York Times que o estabelecimento 
não vai mais operar como restaurante, e 
sim como um laboratório que vai focar no 
desenvolvimento de novos sabores e criação 
de produtos que serão vendidos na loja virtual. 
O “Noma 3.0”, nome do projeto, visa criar 
um local dedicado à inovação do mercado 
alimentício. Do Terra

EM JACUMÃ
A elegante Denise Pereira Gaspar 
recebeu ontem um grupo de amigas 
em sessão de vivas em tarde de 
comemoração à vida.  Uma celebração 
intimista no mar de Jacumã, litoral 
norte potiguar, na casa praiana da 
aniversariante que é tradicional 
veranista da referida praia. A 
colunista não pode estar presente 
devido compromisso assumido 
anteriormente.

Verão Ecomax
Uma das principais duplas sertanejas do país, 
Henrique & Juliano, volta aos palcos do RN para 
um dos shows mais aguardados do verão deste 
ano na Ilha Ecomax, com realização no próximo 
dia 20. Os ingressos para o show estão à venda 
no site Guiche Web. Mais informações no perfil 
@ilhaecomaxoficial no Instagram.  E para o 
encerramento da temporada verão 2023 da Ilha 
Ecomax, tem Solange Almeida e Felipe Amorim.

A Arena das Dunas
Celebrando os bons resultados obtidos em 
2022. No decorrer do ano, mais de 640 mil 
pessoas estiveram no local acompanhando os 
mais variados eventos e atrações, como shows 
musicais, congressos, eventos esportivos, 
festivais, projetos culturais, atividades 
corporativas, além das tradicionais partidas 
de futebol.  Também em 2022, a Arena das 
Dunas sediou 146 eventos e registrou 195 dias 
de ocupação, foi o que informou à coluna a 
assessoria de comunicação.

Sem perturbação
Uma empresa indiana decidiu aplicar uma 
multa de US$ 1,2 mil – cerca de R$ 6,2 mil, 
para funcionários que perturbarem as férias dos 
seus colegas. A Dream11, uma desenvolvedora 
de jogos eletrônicos, afirmou que bloqueia 
o acesso dos empregados ao Slack, e-mail e 
telefone corporativos durante seus dias de folga 
e que, portanto, o contato de pessoas que estão 
trabalhando estaria descumprindo a política da 
companhia. Do Uol

Remédio contra Covid
O Paxlovid, remédio contra a Covid-19 
fabricado pela Pfizer, já pode ser comprado 
em farmácias do país. Em um comunicado 
divulgado, o laboratório confirmou que deu 
início à comercialização do medicamento no 
mercado privado brasileiro. O preço é bem 
elevado, a caixa com 30 comprimidos é vendida 
por R$ 4.856. O valor mais baixo encontrado foi 
de R$ 4.613,89.

*** Para comprar o Paxlovid nas farmácias, 
é necessária uma prescrição médica. A bula 
e a rotulagem são em português de Portugal 
e em espanhol. O remédio consiste em 
dois medicamentos antivirais em conjunto: 
o nirmatrelvir e o ritonavir, que quando 
combinados bloqueiam uma enzima que o vírus 
da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. 
Estudos clínicos mostraram que o Paxlovid 
pode reduzir em até 89% a possibilidade de 
hospitalização ou morte em pacientes nessas 
condições.  Portal G1

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o médico dermatologista Arnóbio 
Pacheco e para o também médico Jaime Calado.  
Vivas antecipados para a querida Zélia Lima, a 
arquiteta Olga Portela, Ezequiel Ferreira de Souza 
e o médico Rodolfo Penna Lima.

Os parabéns da coluna para o médico dermatologista 
Arnóbio Pacheco, celebrando aniversário hoje

Simpatia de Ana Maria Farias, em registro no clima de verão no litoral potiguar

A colunista faz coro de vivas para Zélia Lima, que comemora aniversário amanhã

O médico Rodolfo Penna Lima e Salete. Ele aniversariando amanhã. Parabéns!!!
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