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VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 no
Brasil começará em janeiro e a cidade
de Manaus, que novamente sofre com
aumento no número de casos, mortes
e lotação de leitos, será prioridade na
campanha nacional de imunização
contra a doença. Afirmou ontem, o
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Informação Portal Terra

Assaltos em Natal

A governadora Fátima Bezerra, visando
arrecadar recursos dos contribuintes através
de multas ou recolhimentos de IPVA,
determina que sejam realizadas blitzes
em Natal, principalmente nos corredores
que levam ao litoral. Com a Polícia Militar
realizando o trabalho em conjunto com a
equipe do Detran RN, fica o desfalque para
o policiamento na capital. Daí a violência se
acentua em diversos bairros.
*** Publicado um vídeo em blogs de um
assalto que a jornalista e ex-prefeita de Natal,
Micarla de Souza, sofreu na última terça-feira,
em San Vale. Graças a Deus ela conseguiu
escapar ilesa. Mas, no dia anterior, no bairro
de Lagoa Nova, a cerca de 60 metros da
minha residência, uma senhora passou pela
mesma situação, só que não teve a mesma
sorte, tendo seu carro tomado no assalto.
A ação teve o mesmo modus operandi, feito
por dois adolescentes. Conferir o vídeo no
meu Instagram @liegebarbalho

O desembargador Aderson Silvino faz coro de vivas
para sua Zélia, que celebra hoje mudança de idade

Vacinação no Vaticano

O Vaticano iniciou ontem sua campanha
de vacinação contra a Covid-19, informou
a agência oficial de notícias Vatican News.
Neste momento, são priorizados profissionais
da saúde e idosos moradores da cidadeestado, sede da Igreja Católica, localizada
dentro de Roma. Em um segundo momento,
familiares dos trabalhadores que são assistidos
pelo Fundo de Assistência Sanitária poderão
ser vacinados.

Do Instagram: charme da arquiteta Carla Cantídio,
durante ocasião comemorativa em almoço de verão

Justiça Eleitoral

Para o cidadão que deseja ou precisa consultar o
andamento de algum processo em tramitação na
Justiça Eleitoral, basta acessar o Processo Judicial
Eletrônico. O PJe é um sistema que permite a
tramitação de processos exclusivamente por via
eletrônica, tornando a prestação jurisdicional
mais ágil, eficiente, econômica e sustentável.
Sua implantação trouxe mais transparência e
segurança à consulta aos processos judiciais,
possibilitando ainda um acesso mais amplo e
democrático aos cidadãos em geral. CNJ

O médico Rodolfo Penna Lima e sua querida Salete.
Ele recebe o abraço da coluna pelo aniversário hoje

*** Ainda não há confirmação oficial de
que o Papa Francisco, de 84 anos, recebeu a
primeira dose da vacina. O jornal argentino
“La Nación” afirma que ele foi um dos
primeiros a ser vacinado, mas que imagens
não foram permitidas para garantir a
privacidade do Papa. No domingo, Francisco
disse que a vacina “não é opção, é ação ética”
em uma entrevista transmitida pela televisão
italiana. Informação portal G1.

DE AUTORIA do vereador Kleber
Fernandes, a Câmara Municipal do Natal,
aprovou Projeto de Lei que determina
tempo máximo de 30 minutos para início do
atendimento em cartórios públicos da capital.
Segue para sanção do Poder Executivo. O
órgão responsável por fiscalizar e aplicar
penalizações caso a lei não seja respeitada será
o Procon.

Os parabéns da coluna para a arquiteta Olga Portela,
que amanhece comemorando aniversário

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da
coluna hoje vão para a querida Zélia Lima e
a arquiteta Olga Portela. Também celebrando
a mesma data, o médico e ex-diretor geral do
ITEP/RN, Rodolfo Penna Lima.

