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CORONAVAC

Representantes do Instituto Butantan
e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária tiveram ontem uma reunião
técnica sobre a vacina que desenvolve
contra o coronavírus. Em nota, o
instituto informou que apresentará
hoje os resultados de eficácia da
vacina CoronaVac, desenvolvida em
parceria com o laboratório chinês
Sinovac. Portal Uol.

Solenidade de posse

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte, desembargador João
Rebouças, convidando para sessão solene
de posse dos desembargadores eleitos para
dirigir aquela Corte no biênio 2021/2022.
Na presidência, assumirá o desembargador
Vivaldo Pinheiro, na vice-presidência,
a desembargadora Zeneide Bezerra, e
como corregedor Geral de Justiça, o
desembargador Dilermando Mota.
*** A solenidade acontece hoje às 17h, no
prédio do TJRN, na Praça Sete de Setembro,
Cidade Alta. A ocasião pede traje passeio
completo. Devido ao momento de pandemia
do Coronavírus, o evento acontecerá de
forma híbrida, contando com componentes
presenciais e forma online, possibilitando
um amplo alcance ao público, e
proporcionando maior segurança. A coluna
cumprimenta os novos dirigentes da Corte.

Do Instagram: os irmãos Marcelo, Mariana, e Marina
Carrilho, em momento descontração na Toca do Miga

Pitangui Beach Resort

Uma das principais empresas dos setores
imobiliário e turístico do País, se une ao
empresário e empreendedor Paulo de Paula,
em um projeto pioneiro no litoral potiguar.
Trata-se do “Pitangui Beach Resort”, com
Valor Geral de Vendas de cerca de R$ 150
milhões. O empreendimento é o primeiro
projeto de incorporação imobiliária do GR
Group no Nordeste. O lançamento oficial
está previsto para acontecer em fevereiro.

Dois queridos da colunista, Sinval Souza e Dalvanice
Azevedo, em click durante a “Feijoada da Amizade”

Grammy 2021

O abraço carinhoso para o amigo e ambientalista
Josivan Cardoso, brindando aniversário hoje

Tendências de cores

Amanda Galdino, assessora de comunicação
da empresa “A Mão na Roda”, enviou para
a coluna um e-mail interessante. Ressalta
que 2020 foi um período de transformações,
reflexões e aprendizados. E para 2021, as
pessoas estão buscando mais tranquilidade,
harmonia e conforto, o que também se reflete
nas tendências de cores para as casas. A cor
verde menta traz um frescor e leveza, o azulbebê e os tons terrosos claros também estão
em alta. É verdade, as cores certas dão um
toque elegante ao ambiente e melhoram o
humor também.

A cerimônia do Grammy 2021 foi adiada
para 14 de março, por conta da pandemia
do novo Coronavírus. A premiação estava
marcada para o dia 31 de janeiro. A
decisão foi confirmada pela Academia do
Grammy no site oficial da premiação, em
comunicado citando “extensas conversas
com especialistas em saúde, com o
apresentador do prêmio e com os artistas
que irão se apresentar na cerimônia”.
Informação Portal Uol

DE ACORDO com a Secretaria de

Estado de Saúde Pública, foi realizado
um treinamento direcionado para 64
pesquisadores e profissionais de saúde. Eles
visitarão as residências dos potiguares em
oito municípios que sediam as regionais da
pasta no Estado: Pau dos Ferros, Mossoró,
Assu, Natal, João Câmara, São José do
Mipibu, Santa Cruz e Caicó.

Descontração do trio de jornalistas, Cláudia Angélica,
Ohara Oliveira e Ledson França, em clima de verão

O IATE CLUB de Natal completando 66
anos de história. A data é celebrada no dia
dos Reis Magos, quando o clube foi fundado
no ano de 1955, por um grupo de amigos. Os
cumprimentos da coluna para a diretoria.

