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Norte da Itália
A província de Modena, no norte da Itália, vai 
distribuir vouchers de até 100 euros, ou seja, 
o equivalente a R$ 612 pela cotação atual, 
para turistas que passarem pelo menos duas 
noites nessa região do país conhecida por 
sediar a Ferrari e pela produção de vinagre 
balsâmico e queijo parmesão. A iniciativa é 
promovida pela Câmara de Comércio local, 
numa parceria com associações de turismo. 
Informação do Portal Uol.

Montanha-russa
A Jurassic World VelociCoaster foi 
inaugurada na última semana no parque 
temático Islands of Adventure, do Universal 
Orlando Resort. Inspirada pelos filmes 
do “Jurassic World”, a montanha-russa 
impulsiona os visitantes a 47 metros no ar 
em velocidades extremas de até 112 km/h. 
Com 1.430 metros de trilhos, a atração 
coloca os aventureiros dentro do habitat dos 
dinossauros com espirais de 360 graus e uma 
manobra invertida.

Vacina da Janssen
A agência reguladora de medicamentos dos 
Estados Unidos - FDA, aprovou no último 
sábado o envio de 3 milhões de doses da 
vacina da Janssen ao Brasil. A previsão é 
que os imunizantes cheguem amanhã ao 
Aeroporto Internacional de Cumbica, em 
Guarulhos - na Grande São Paulo. A Johnson 
& Johnson anunciou que FDA aumentou 
de três para quatro meses e meio o prazo de 
validade da vacina contra Covid-19. 

*** Como este imunizante é utilizado em 
dose única, uma aplicação da Janssen equivale 
a duas doses das demais vacinas que estão 
sendo aplicadas no Brasil, a Pfizer, CoronaVac 
e AstraZeneca. Assim que chegarem ao 
Brasil, as vacinas serão enviadas ao centro 
de distribuição logístico de Guarulhos, onde 
serão inspecionadas pelo Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde, que 
testará a qualidade das doses. Do portal G1

A SECRETARIA Municipal de 
Mobilidade Urbana de Natal, informando 
a população sobre a interdição por 45 dias, 
da passarela instalada na Avenida Senador 
Salgado Filho, que passará por reforma. A 
interdição é necessária para que ocorra a total 
segurança dos pedestres. A obra prevê reforço 
da estrutura metálica, pintura e construção de 
nova rampa de acesso.

O BRAZIL TRAVEL Market, que tem 
como objetivo reunir e promover a integração 
do setor de viagens e turismo, realizará sua 10ª 
edição. O evento acontecerá nos dias 22 e 23 
de outubro de 2021, no Centro de Eventos do 
Ceará, em Fortaleza.

Casal querido da colunista, o empresário Sami Elali e 
a magistrada Sandra Elali, pelas lentes de Jovinho

Do Instagram, o casal de empresários, Beto Santos e 
Thaisa Flor, em celebração ao “Dia dos Namorados”

Casal de médicos, Sérgio Pacheco e Ana Amélia, durante 
noite de celebração nos bons tempos antes da pandemia

Eleições 2022
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte iniciou o planejamento das 
Eleições Gerais de 2022, após a realização 
de duas etapas conduzidas pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Eleições do 
Regional potiguar. A iniciativa teve o objetivo 
de avaliar as ações executadas pelo órgão ao 
longo da preparação e realização da última 
Eleição, ouvindo a maior quantidade possível 
de servidores e colaboradores envolvidos 
no pleito municipal, com questionários 
eletrônicos sobre diversos temas e relatórios.

NAÇÕES UNIDAS
O Brasil foi eleito para ocupar, 
no biênio 2022-2023, assento não 
permanente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. Será a 11ª vez que o 
País integrará o mais importante órgão 
responsável pela segurança coletiva 
internacional. A eleição aconteceu 
na última sexta-feira em Nova York, 
durante a 75ª Assembleia Geral das 
Nações Unidas. Diário do Poder

O advogado Rilker Barth em click com sua querida 
Andrezza Saraiva, na sessão “Dia dos Namorados”
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