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Machu Picchu virtual
O “Boca Raton Museum of Art”, no estado 
americano da Flórida, criou a primeira visita 
virtual do mundo a Machu Picchu. A proposta 
da experiência, que abre ao público em 16 de 
outubro, é oferecer ao visitante a possibilidade 
de se incorporar e interagir com a paisagem 
da cidade perdida dos Incas, no Peru, em 360º, 
explorando as ruínas como se estivesse no 
local.

*** Com o auxílio de cadeiras simuladoras 
de realidade virtual, com capacidade de 
movimento e rotação de 360º, que contam com 
ferramentas de estimulação multissensorial, 
além de fones ouvidos especiais e artefatos 
que liberam essências, a exposição “Machu 
Picchu e os Impérios Dourados do Peru”, 
pretende detalhar 192 artefatos em ouro de 
tumbas e outros espaços nobres das ruínas 
sul-americanas, entre eles, um conjunto de 
adereços usado por um imperador inca 1.300 
anos antes de Cristo. Portal Uol

Cuba começou a vacinar
Crianças a partir de 2 anos contra a Covid-19. 
Embora outras nações como China, Emirados 
Árabes Unidos e Venezuela também tenham 
anunciado planos de imunizar a população 
infantil, Cuba é a primeira a colocá-los em 
prática. Depois de realizar ensaios clínicos em 
menores de idade, a campanha de imunização 
infantil, com as vacinas cubanas Abdala e 
Soberana, começou no último dia 3 com 
maiores de 12 anos e continua com crianças de 
2 a 11 anos.

*** Os fármacos cubanos, ainda não 
reconhecidos pela Organização Mundial de 
Saúde e sem verificação internacional, são 
baseados em uma proteína recombinante, a 
mesma técnica usada pela americana Novavax 
e pela francesa Sanofi, também à espera da 
aprovação, prevista para o fim do ano. Cuba 
enfrenta há dois meses uma explosão de casos 
de Covid-19 que colocou seus serviços de 
saúde em xeque. Informação Folha de S. Paulo

A CÂMARA Municipal de Natal, por 
propositura do vereador Tércio Tinoco, 
lança hoje a campanha “Tampinha Legal”.  
O projeto idealizado pelo produtor cultural 
Ramon Rodney, tem como objetivo estimular 
a consciência ambiental e responsabilidade 
social da população natalense. Durante a ação 
serão arrecadadas tampinhas plásticas de 
refrigerantes, garrafões de água e outras bebidas.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Ingrid Maciel e Mara Nôga. Ainda 
em tempo de parabenizar a desembargadora 
Zeneide Bezerra e o pedagogo e psicopedagogo 
mossoroense, Raimundo Fernandes.

Parabéns para o pedagogo e psicopedagogo, o mossoroense 
Raimundo Fernandes, pela sua mudança de idade ontem

Do acervo da coluna, jornalista e advogado Ney Lopes 
de Souza e sua Abigail, durante acontecimento social

A colunista em click com a magistrada Sandra Elali, 
em tarde de Feijoada.com no Versailles Recepções

Artesanato Internacional
Agora sim, a colunista recebeu a informação 
completa e, atendendo alguns leitores, hoje 
traz mais detalhes sobre a “Feira Internacional 
de Artesanato”, que acontece no Midway Mall. 
O evento teve início no dia 1º de setembro e 
segue até 05 de outubro. Com visitação gratuita, 
a “Nações & Artes” reúne milhares de peças 
exclusivas de 9 países:  Itália, Paquistão, Índia, 
Guiana Francesa, Chile, Peru, Bolívia, Egito e 
Brasil. A feira se preparou para o novo normal e 
cumprirá todos os protocolos que a Organização 
Mundial de Saúde exige.

INTERDITADOS
O Ministério da Saúde anunciou na 
segunda-feira, que os 25 lotes da vacina 
CoronaVac, interditados cautelarmente 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária no último sábado, foram 
bloqueados no Sistema de Insumo 
Estratégico da pasta. O bloqueio visa 
impedir que as doses que tiveram o 
uso suspenso sejam movimentadas. 
Informação portal G1

Parabéns para Ingrid Maciel aniversariando hoje
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