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SEM RESTRIÇÃO

Os Estados Unidos decidiram
suspender a restrição dos voos com
saída do Brasil. O Departamento de
Segurança Interna dos EUA anunciou
a suspensão, que valerá a partir de
hoje. Além do Brasil, também foram
incluídos na decisão a China, Irã,
região Schengen da Europa, Reino
Unido e Irlanda do Norte. Informação
portal UOL.

Casas flutuantes

Uma maneira de driblar a crise e ao mesmo
tempo proporcionar lazer para quem
quer viajar, sair de casa, mas continuar
no isolamento. No Brasil e também
no exterior existem casas flutuantes e
embarcações que podem ser alugadas em
plataformas como o Airbnb e o Vrbo, com
potencial para propiciar a privacidade
necessária para seus hóspedes. É o que
destaca uma matéria no portal UOL.
*** São locais instalados em cenários
aquáticos cercados por natureza e que, na
maioria dos casos, se encontram longe de
grandes aglomerações humanas, alguns
deles, inclusive, são espécies de ilhas,
rodeados apenas por água. Construída
com madeira de reflorestamento, sua
estrutura conta com sistema de energia
solar, tratamento próprio de resíduos, wi-fi,
quarto de casal, sala, banheiro, cozinha
integrada à sala e área externa.

Empresário Haroldo Azevedo com sua musa Ana Lúcia.
Ele recebe os parabéns da coluna pelo aniversário hoje

Reativação de estudo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
comunicou que recebeu no último
sábado, da farmacêutica AstraZeneca,
as informações necessárias para iniciar
a análise de reativação do estudo clínico
com a vacina da Universidade de Oxford
no Brasil. Os testes em estágio final do
experimento foram suspensos no começo
mês em todo o mundo, após surgir uma
doença em um participante do estudo no
Reino Unido.

Do Instagram: beleza de Maria Luzia Dias

Pós-Graduação

Têm início hoje, e segue até o dia 25 de
setembro, as inscrições do Processo Seletivo
para o Curso de Especialização - PósGraduação Lato Sensu em Saúde da Família.
São 960 vagas ofertadas pela Secretaria de
Estado da Saúde Pública do Rio Grande do
Norte, em parceria com a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. O curso será oferecido
na modalidade Educação à Distância. Para
se inscrever é necessário possuir graduação
na área da saúde ou ser profissional de saúde
com nível superior. As inscrições serão feitas
exclusivamente por meio do site https://selecao.
saude.rn.gov.br/selecao

Ramzi Elali faz coro de vivas para sua querida Ana
Maria, que amanhece celebrando mudança de idade

*** A Universidade Federal de São Paulo,
que está coordenado a pesquisa no Brasil,
disse que o estudo no país, que envolve
5 mil participantes, também deve ser
retomado, logo após liberação da Anvisa
e do Comitê Nacional de Ética e Pesquisa.
Até o momento, 4.600 voluntários já
foram recrutados e vacinados, sem
registro de intercorrências graves de saúde.
Informação Portal Terra.

SEGUNDO informações da Corregedoria

do Tribunal Superior Eleitoral, pouco mais
de 147,9 milhões de eleitores estarão aptos
a comparecer às urnas em 15 de novembro,
quando acontecerá o primeiro turno, e no
dia 29 novembro, segundo turno das eleições
de 2020, para escolher 5.568 prefeitos, 5.568
vice-prefeitos e 57.942 vereadores em todo
o Brasil.

Márcio Guedes em sessão parabéns para sua amada
Manoela Miranda, pelo seu aniversário ontem

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da
coluna hoje vão para o empresário Haroldo
Azevedo, Elcinha Tavares, Ana Maria Elali
e Irany Xavier Andrade. Ainda é tempo de
parabenizar Alysson Santos, diagramador da
coluna, que reside em Portugal.

