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Transtorno bipolar
Quarenta milhões de pessoas foram 
diagnosticadas com transtorno bipolar em 
2019, segundo dados da Organização Mundial 
da Saúde. A doença foi chamada de psicose 
maníaco-depressiva durante muito tempo. A 
OMS explica que pessoas com o transtorno 
bipolar alternam episódios depressivos com 
sintomas maníacos. Quando está deprimida, 
a pessoa pode se sentir triste, irritada, vazia, 
sem prazer ou interesse em atividades. Esse 
comportamento pode durar quase o dia todo, 
durante vários dias. Pessoas com transtorno 
bipolar estão mais sujeitas ao suicídio, alerta a 
OMS. Portal Uol

FEIJOADA DA AMIZADE
O colunista Carlos Magno Dantas 
celebra amanhã mudança de idade 
com sua tradicional “Feijoada 
da Amizade”. A sessão de vivas 
acontecerá a partir das 12h, na sede 
social da AABB, no bairro do Tirol. 
O evento também é voltado para 
a comemoração dos 40 anos de 
colunismo social e terá o comando 
musical da banda “Los Manos”

Verão em Pirangi
Tradicional veranista de Pirangi do Norte, o 
engenheiro civil Gotardo Emerenciano, comenta 
com a colunista pelo Whatsapp sobre a temporada 
de verão na badalada praia do litoral sul. Ele ressalta 
as caminhadas, os agradáveis banhos de mar, com 
destaque para a culinária do restaurante Paçoca de 
Pilão, que é uma referência do nosso Estado, sob o 
comando da querida Adalva Rodrigues.  

Sodiê Doces
Juliana Takemoto e Érika Araújo trazem uma doce 
novidade para Natal. Elas são as responsáveis pela 
abertura da primeira loja container da Sodiê Doces, 
maior franquia de bolo do país. As empresárias 
contam com duas unidades na capital potiguar, no 
Barro Vermelho e Ponta Negra. A nova operação 
funcionará em Nova Parnamirim, no Shopping 
Cidade Verde. A rede possui atualmente 350 lojas 
abertas no Brasil e duas unidades em Orlando, EUA.  

Fevereiro roxo e laranja
Na campanha “Fevereiro Roxo e Laranja”, quatro 
doenças entram em foco: lúpus, alzheimer, 
fibromialgia e leucemia. Todas essas são condições 
graves que merecem o devido cuidado. A cor roxa 
conscientiza sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. 
Já a cor laranja alerta sobre a Leucemia.

*** O Lúpus é um distúrbio crônico que faz com 
que o organismo produza mais anticorpos que 
o necessário para manter o organismo em pleno 
funcionamento. No entanto, os anticorpos em 
excesso passam a atacar o organismo, causando 
inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações.

*** O Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa 
que provoca o declínio das funções cognitivas, 
reduzindo as capacidades de trabalho e relação 
social. Com o passar do tempo, a condição também 
interfere no comportamento e personalidade da 
pessoa, causando consequências como a perda de 
memória.

*** A fibromialgia é uma síndrome que causa 
múltiplos pontos de dor por todo o corpo. Associado 
ao quadro de dor, apresenta manifestações de 
cansaço, depressão e ansiedade e alterações 
intestinais. A boa notícia é que tem tratamento e 
todos esses sintomas podem ser controlados.

*** A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos 
brancos, geralmente, de origem desconhecida. Tem 
como principal característica o acúmulo de células 
doentes na medula óssea, que substituem as células 
sanguíneas normais. Do Uol

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o historiador João Felipe da 
Trindade. Amanhã, são para Carlos Magno 
Dantas, o ex-senador Garibaldi Filho e o padre 
Lourival Liberatto, na mesma data o Relações 
Públicas Alison Pereira e o designer de interiores 
Victor Albuquerque. O domingo é de vivas para 
o publicitário José Ivan Fernandes e o médico 
cardiologista Josalmir Amaral.

A magistrada Fátima Soares, ilustrando a coluna

Ex-senador Garibaldi Filho e sua Denise. Ele aniversariando amanhã. Parabéns!!!

Parabéns para Felipe Trindade aniversariando hoje, em click com sua musa Graça
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O SEBRAE RN promoveu esta semana um evento para apresentar 
os principais resultados da edição deste ano da NRF Retail’s Big Show. 
Considerado o maior evento do setor varejista do mundo, dita as 
principais tendências a serem seguidas nos próximos anos pelo mercado.
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