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Eleições de síndicos
Condomínios têm até 30 de outubro para 
votar em assembleia os mandatos de síndicos 
vencidos a partir de 20 de março. O prazo 
foi determinado por lei federal, sancionada 
em junho pelo presidente Jair Bolsonaro, a 
qual trata de medidas emergenciais durante 
a pandemia. De autoria do senador Antônio 
Anastasia-MG, a Lei que dispõe do Regime 
Jurídico Emergencial e Transitório das Relações 
Jurídicas de Direito Privado no período 
coronavírus, permitiu a assembleia virtual e a 
prorrogação dos mandatos até o fim deste mês.

CONTRATAÇÃO CNN
A CNN anunciou ontem a contratação 
da apresentadora Carla Vilhena. 
A jornalista fez história durante 34 
anos na TV Globo e passou por todos 
os telejornais da emissora. Esse foi 
o terceiro reforço da CNN em uma 
semana. Nos últimos dias, a emissora 
também contratou os jornalistas 
Márcio Gomes e Glória Vanique. 
Informação portal Uol.

Mídia gratuita
Aos colegas da imprensa, o dito popular diz 
muito bem “quem com porcos se mistura, 
farelos come”. O capitão Styvenson quer é 
aparecer na mídia, agride a imprensa para 
ter seu nome falado ou lembrado, já que 
como senador não passa de um encostado 
no dinheiro público, sustentado pelo 
contribuinte. Não vamos transformar um 
exibido medíocre em personalidade. Todos 
já sabem que é ele “persona não grata”.

*** Ataca a imprensa para que ela busque 
informações sobre o mesmo e traga seu 
nome em vitrine. O arrogante, faz o modelo 
“fale de mim mesmo que seja de mal, mas 
fale o meu nome”. Uma máxima bastante 
conhecida. Portanto, é bom ter sabedoria 
para não cair mais uma vez na sua jogada de 
trazer seus comentários a público, fazendo 
com que ele atinja seu objetivo que é estar na 
mídia. Fica a dica.

Homenagem na MEJC
A Maternidade Escola Januário Cicco 
homenageou o presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, em agradecimento 
à cessão da “Unidade Móvel Sesc Saúde 
Mulher” para atuar, desde abril, fazendo a 
triagem das mulheres que procuravam o 
atendimento de urgência na maternidade. 
A ação objetiva otimizar os procedimentos 
de averiguação do estado clínico dessas 
pacientes, identificando possíveis sintomas 
do novo Coronavírus.

Vacina da Oxford
A vacina desenvolvida pela Universidade 
de Oxford, em colaboração com a empresa 
AstraZeneca, gera uma resposta robusta 
na imunidade entre idosos, assim como 
em adultos numa faixa etária mais jovem. 
Esses foram os resultados obtidos em testes 
clínicos e que, em breve, serão divulgados 
em revistas científicas. A informação foi 
revelada na segunda-feira pelo jornal 
Financial Times. Portal Uol.

ESTÃO ABERTAS as inscrições para 
EXPO CIEE Virtual, que acontecerá de 09 
a 13 de novembro.  Jovens de todo o Brasil 
pode se cadastrar e participar da feira online 
e gratuita. Os participantes terão acesso a 
vestibulares online, testes vocacionais, dicas 
para o ENEM, cursos gratuitos do Google 
e Ateliê Digital. Mais informações em 
expociee.com.br

Do acervo da coluna, Renata Bezerra e João Bianor, 
em movimentada noite de lançamento no Tirol

O advogado Paulo Lopo, a presidente da ADESG Zélia 
Madruga e o general Mousinho em pose para coluna

Elegância de Denise Gaspar ilustrando a coluna
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O jornalista  VALÉRIO ANDRADE, especialista 
na Sétima Arte, e com larga experiência na 
imprensa nacional, integrando o Blog FM. Ele 
assina a coluna “Refletores” que é publicada 
às segundas feiras. Há vários anos, Valério é  
responsável pelo Festival de Cinema de Natal.
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