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Justificar o voto
Eleitores reclamaram nas redes sociais, que 
não estavam conseguindo justificar a ausência 
nas eleições municipais pelo aplicativo 
e-Título. O sistema criado para quem está 
fora do domicílio eleitoral não funcionou para 
milhares de brasileiros. O Tribunal Superior 
Eleitoral informa que é possível justificar 
o voto do 1º turno até o dia 14 de janeiro. 
A justificativa pode ser apresentada do dia 
seguinte à votação, num prazo de até 60 dias.

*** O requerimento é feito através do 
aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica, 
no Portal do TSE, ou pessoalmente, em um 
cartório eleitoral. Deve incluir documentação 
que indique o motivo da ausência. Se não 
houver documentos, o eleitor deverá expor 
suas razões ao juiz eleitoral, que vai analisar 
o caso. Ao fazer a justificativa pelo e-Título 
ou no Sistema Justifica, o eleitor receberá 
um número pelo qual poderá acompanhar a 
análise do seu pedido. Portal Uol.

Baricitinibe
Um medicamento para artrite reumatoide é 
apontado como uma esperança no tratamento 
de idosos com Covid-19. Pesquisadores 
ligados ao Instituto Karolinska, da Suécia, 
observaram que o uso diário do baricitinibe 
reduziu em até 71% as mortes dos pacientes 
internados com a infecção provocada pelo 
coronavírus. O estudo realizado por um 
grupo de cientistas europeus foi publicado 
na última sexta-feira na revista Science 
Advances.

*** Foi avaliado o baricitinibe no tratamento 
padrão de 83 pacientes com idade média de 
81 anos, hospitalizados na Itália e na Espanha, 
com a pneumonia provocada pelo vírus Sars-
CoV-2. De acordo com o professor Volker 
Lauschke, o medicamento pode bloquear a 
replicação viral e contribuir para a redução 
da inflamação desde os primeiros dias de 
tratamento, diminuindo a mortalidade pela 
doença em até 2 terços. Metrópoles.

COM O SUGIRMENTO do Estatuto 
da Criança e do Adolescente há 30 anos, foi 
criado o Conselho Tutelar, órgão que atua 
diretamente na proteção dos direitos infanto-
juvenis em nível municipal. Os conselheiros 
são escolhidos pela população a cada 4 anos 
com possibilidade de reeleição. Em 18 de 
novembro, é celebrado o “Dia do Conselheiro 
Tutelar”.

O BOTICÁRIO antecipa a Beauty Week 
e coloca 500 produtos com descontos de até 
50%. A big promoção da marca segue até 29 
de novembro em todas as lojas físicas e canais 
digitais. Mais informações no site www.
boticario.com.br

Charme das queridas Teca Melo e Zélia Pinheiro, 
clicadas pelas lentes do tradicional fotógrafo Jovinho

Em Sampa, o veterinário Marcos Reis posa com o 
renomado chef, Oliver Anquier, no seu restaurante Ester

Do acervo da colunista, Ana Marta Procópio e Celina 
Marinho, durante tarde de amizade e bem querer

Mamografias Reviver
A Unidade Móvel do Grupo Reviver chega 
à Zona Oeste de Natal. O atendimento 
acontecerá até esta sexta-feira no Centro de 
Referência da Mulher Elizabeth Nasser, na 
Avenida Bernardo Vieira, Dix Sept Rosado. 
Os exames são realizados sempre das 7h30 às 
16h30. As mulheres devem apresentar carteira 
de identidade, cartão SUS Natal e comprovante 
de residência. As fichas são distribuídas 
diariamente no início do expediente. Vale 
ressaltar, que o Grupo Reviver segue todo os 
protocolos da vigilância sanitária.

BOSSA & JAZZ
Sob a direção musical e os arranjos 
de Eduardo Taufic, Natal sediará 
“Encontros Fest Bossa & Jazz”. Com 
realização em dezembro, o evento 
objetiva promover o intercâmbio 
musical entre as gerações e 
proporcionar renda para o segmento 
cultural da capital potiguar. O festival 
será transmitido pelo canal www.
youtube.com/FestBossaJazz

Os parabéns da coluna para Mariaelena da Cunha 
Melo, que amanhece comemorando aniversário
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