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TEATRO RIACHUELO

O pernambucano Rodrigo Marques é
atualmente um dos principais nomes
do humor brasileiro. Neste domingo, se
apresenta pela primeira vez em Natal,
no Teatro Riachuelo, com o show “O
inimigo do Nível”. Para a primeira
sessão às 19h, os ingressos esgotaram,
ainda tem senhas disponíveis para a
segunda sessão, às 21h30. Realização da
Idearte Produções.

Novo Código Eleitoral

A Câmara dos Deputados aprovou ontem,
por 378 votos a favor e 80 contrários, o
texto-base do projeto de lei que institui o
“Novo Código Eleitoral”. Com 898 artigos
e quase 400 páginas, a proposta faz uma
reformulação ampla em toda a legislação
partidária e eleitoral. No último dia 31, o
plenário da Câmara aprovou, por 322 votos a
139, o regime de urgência para tramitação do
projeto. Após a conclusão, o texto seguirá para
o Senado. Publicou o portal G1

Mercado de trabalho

Denise Gaspar faz coro de vivas para sua amiga Tânia
Dal Santos, que amanhece brindando aniversário

O Indicador Antecedente de Emprego, medido
pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,9
ponto em agosto e chegou a 90,1 pontos. Esse
é o maior nível desde fevereiro de 2020 - 92
pontos, ou seja, período pré-pandemia no
Brasil. O IAEmp é realizado com base em
entrevistas com consumidores e empresários
da indústria e dos serviços, que busca
antecipar tendências do mercado de trabalho
no país. Informação da Agência Brasil

Contra gripe e Covid-19

A farmacêutica Novavax Inc informou esta
semana que começou a testar, ainda em estágio
inicial, uma vacina combinada contra a gripe
e a Covid-19. O ensaio será conduzido na
Austrália e envolverá 640 adultos saudáveis
entre 50 e 70 anos. Eles devem ter sido
previamente infectados com o coronavírus ou
terem tomado a vacina contra a Covid-19 pelo
menos oito semanas antes dos testes.

Parabéns antecipado da coluna para a médica Adriane
Caldas, que celebra aniversário neste domingo. Vivas!!!

Nova função

O WhatsApp está planejando o lançamento de
uma função que permitirá reagir às mensagens
com emojis, como em aplicativos como
iMessage, Facebook Messenger e Instagram.
O visual da nova função foi revelado pelo site
especializado WABetaInfo. De acordo com
o site, a novidade permitirá contrapor com
qualquer emoji disponível no aplicativo, o que
dará bastante opções para os usuários. Além
desta opção, o WhatsApp deve receber mais
novidades em breve, incluindo um novo atalho
para pagamentos. Portal Tecmundo

Do Instagram, o advogado Leonardo Pereira com sua
amada, a psicóloga Martina Galvão, em noite de vinhos

*** Os participantes receberão uma
combinação da vacina contra a Covid-19 da
Novavax, a NVX-CoV2373, e da sua vacina
contra Influenza, a NanoFlu, junto com um
adjuvante ou reforço da vacina, de acordo
com informações da agência Reuters. Em
estudos pré-clínicos, sua vacina NanoFlu/
NVX-CoV2373 gerou respostas robustas para
influenza A e B e protegeu contra o coronavírus.
A farmacêutica espera obter os resultados do
teste no primeiro semestre de 2022. Portal G1

O USO DE MÁSCARAS em áreas

externas deixará de ser obrigatório em Portugal
a partir deste domingo, data em que vence
a exigência da proteção. Segundo a líder
parlamentar socialista Ana Catarina Mendes,
o partido governista não pretende pedir a
renovação da medida. “Não vemos necessidade
de prorrogar esta obrigatoriedade”, disse à
Agência Lusa. Portal Uol

O magistrado Jorge Carlos Meira, celebrando hoje
mudança de idade. Recebe os parabéns da colunista

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para Tânia Dal Santos, o magistrado
Jorge Meira, o médico Salomão Gurgel e
Teresa Gosson. Vivas antecipados para a
médica Adriane Caldas e o diagramador da
nossa coluna, Allysson Santos.

