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Leucemias Agudas
A Leucemia Aguda foi destaque na última sexta-
feira na 1° edição da “Jornada de Boas Práticas 
no Manejo de Leucemias Agudas”, realizada em 
Natal. O DNA Center, um dos convidados do 
evento, marcou presença com integrantes do 
corpo de profissionais como Geraldo Barroso 
Cavalcanti e Angélica Leal, que foram destaque 
na jornada promovida pela Associação Brasileira 
de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. 
O evento teve como objetivos capacitar médicos 
gerais e hematologistas quanto à abordagem 
inicial do paciente com Leucemia Aguda e 
conscientizar profissionais envolvidos na cadeia 
de atendimento.

EMBAIXADORA
Algumas combinações nunca saem 
de moda. É o caso de Julia Roberts e 
da marca suíça Chopard. De maneira 
ímpar, a intérprete de clássicos 
como Pretty Woman e Notting Hill, 
traduz o estilo de vida independente, 
vibrante e sofisticado da joalheria. 
Rosto das linhas “Chopard’s Happy” 
e “Happy Diamonds” desde 2021, a 
atriz foi eleita embaixadora global da 
marca. Metrópoles

Imigração nos EUA
Os brasileiros ocuparam o 3º lugar no 
ranking dos que mais receberam vistos norte-
americanos em 2022, segundo pesquisa da 
“AG Immigration”. Ao todo, foram 815.842 
emissões de 80 tipos diferentes de permissões, 
uma alta de 618,8% em relação ao registrado 
no ano anterior. O levantamento foi realizado 
com base em dados oficiais do Departamento 
de Estado norte-americano, de janeiro a 
dezembro de 2022.

*** A alta pode ser explicada pelo fato de que 
em 2021 os consulados e a Embaixada dos 
EUA no Brasil tiveram limitações de serviços 
pela pandemia da Covid. O México ocupou 
a 1ª posição no ranking 1,9 milhão, seguido 
da Índia com 1 milhão. Um total de 45 
nacionalidades compôs a lista. Poder 360

Violência do RN
Ainda falando nos Estados Unidos, em 
uma nota divulgada na última sexta-feira, a 
Embaixada do referido país afirma que norte-
americanos com viagens marcadas para o Rio 
Grande do Norte devem rever seus planos. 
A embaixada orienta os cidadãos dos EUA 
a monitorarem notícias publicadas em sites 
brasileiros sobre a violência no estado. A nota 
cita “violentos ataques” em mais de 35 cidades 
do RN, resultando em interrupção de serviços 
básicos.

*** O texto também afirma que criminosos 
tiveram como alvos ônibus, escritórios e 
propriedades privadas. A embaixada diz que 
protestos são comuns em áreas urbanas e 
podem ocorrer de forma inesperada. Para 
quem estiver ou for ao RN, as recomendações 
são evitar protestos e multidões; manter 
os documentos de viagem em fácil acesso; 
rever seus planos de segurança pessoal e 
acompanhar a mídia local. Publicou o Uol

Mostra Sesc de Cinema
Uma das principais iniciativas de incentivo ao 
cinema independente no Brasil, a “Mostra Sesc 
de Cinema” – MSDC - está com inscrições 
abertas para sua 6ª edição, no período de 
20 de março e 20 de abril, de forma digital e 
gratuita. Podem ser inscritas obras finalizadas 
a partir de 1º de janeiro de 2021, nas categorias 
curtas, médias e longas-metragens. A lista das 
produções selecionadas será divulgada em 
agosto e as exibições acontecerão entre outubro 
e dezembro de 2023.

PARA OS AMANTES DE CARRO. 
A próxima geração do Volkswagen Polo pode 
ser elétrica. A possibilidade foi confirmada 
na última semana pelo CEO global da VW, 
Thomas Scäffer, respondendo a uma pergunta 
do Guia do Carro. Além disso, ele anunciou 
cinco novos modelos elétricos para os 
mercados da Europa, da China e dos Estados 
Unidos. Portal Terra

Vereadora Nina Souza em click do fotógrafo Jovinho, 
em noite de vivas para esta colunista no Guinza
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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para os empresários 
Paulo Diógenes e Walter Godeiro e para as advogadas Joilce Santana e Rose 
Paiva. Ainda em tempo de parabenizar a hair stylist Ana Cristina Rebouças, 
responsável pelos cuidados com as madeixas da Blonde.

A colunista com a magistrada Fátima Soares na Celebration 6.0 no Spaço Guinza

Beleza em dose dupla de Dodora Pessoa e Georgiane Diógenes, na Celebration 6.0
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