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Vacinas ou testes
O governo de Joe Biden ordenará vacinas 
ou testes de Covid semanais a todas as 
empresas com mais de 100 funcionários, em 
um novo esforço para derrotar a variante 
Delta do Coronavírus. As empresas devem 
“se assegurar de que sua força de trabalho 
esteja completamente vacinada ou exigir 
dos trabalhadores que não se vacinarem que 
obtenham um teste com resultado negativo 
pelo menos uma vez por semana”, afirmou 
Biden. Portal G1

Setembro Amarelo
Com o objetivo de prevenir e reduzir os 
números de suicídios no Rio Grande do Norte, 
o Corpo de Bombeiros Militar e a UNI-RN 
irão realizar no dia 24 de setembro, a partir 
das 9h, no Teatro Riachuelo Natal, uma 
programação especial em alusão à “Campanha 
Setembro Amarelo”. O evento é gratuito, as 
vagas serão previamente distribuídas, com 
inscrições através do site  http://eventos.unirn.
edu.br/sisuni/eventos/visualizar/958.

Crimes cibernéticos
Mais constantes e  sofisticados, os cibercrimes 
causam prejuízos cada vez maiores às 
empresas. Apenas neste ano, as perdas globais 
podem chegar a US$ 6 trilhões – três vezes o 
Produto Interno Bruto do Brasil - de acordo 
com estudo conduzido pela consultoria alemã 
Roland Berger. A percepção de especialistas é 
a de que esse tipo de crime irá se aperfeiçoar 
com o tempo, e as companhias terão que gastar 
cada vez mais para se proteger de ataques com 
pedidos de resgate.

*** O Brasil tem sido um dos principais alvos 
globais. O levantamento da Roland Berger 
aponta que o País já ultrapassou o volume de 
ataques do ano passado apenas neste primeiro 
semestre, com um total de 9,1 milhões de 
ocorrências. Esse número coloca o País na 
quinta posição mundial de ataques, atrás 
apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha e África do Sul.  Com informação 
do Estadão. 

VIROU MODA!!! Atualmente surgiram 
várias datas e segmentos que são celebrados. Em 
23 de setembro é comemorado o “Dia Nacional 
do Sorvete”. Selecionada pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Sorvete, a data é 
festejada pelo aumento de vendas no período, 
considerando o final do inverno e a chegada das 
altas temperaturas.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje e coro de vivas vão para Karla Motta, 
Betânia Ramalho e o empresário Roger 
Teixeira. Ainda em tempo de parabenizar Leila 
Araújo e Jefferson Smith.

Simpatia do médico Kleber Morais, em click da coluna 
durante cerimônia na Câmara Municipal do Natal

Larissa Daher canta coro de vivas para o seu amado 
Roger Chaves Teixeira, que celebra aniversário hoje

Do acervo da colunista, a presidente do Women’s Club 
Natal, Ana Marta Procópio e a querida Violeta Araújo

Intercâmbio de vacinas
Ainda sobre São Paulo, a prefeitura vai 
começar a aplicar doses da vacina da Pfizer 
em pessoas que estão com o esquema vacinal 
contra a Covid-19 atrasado pela falta do 
imunizante de Oxford/AstraZeneca. O 
intercâmbio de vacinas, como é chamada a 
troca entre os imunizantes para a aplicação da 
2ª dose, foi aprovado pelo Ministério da Saúde, 
o Plano Estadual de Imunização, o Comitê 
Científico do Estado e pela Organização 
Mundial da Saúde, pois já era autorizada em 
casos específicos, como o das grávidas que 
receberam a 1ª dose da AstraZeneca. Do Uol

MELHORES DESTINOS
São Paulo foi apontada como a 31ª 
melhor cidade do mundo em 2021. 
A capital paulista aparece em uma 
pesquisa realizada pela revista inglesa 
Time Out. O resultado, divulgado na 
última semana, conta com 37 destinos 
listados e uma única representante 
do Brasil. Cerca de 27 mil moradores 
de diversos países participaram da 
elaboração da lista. Portal Panrotas

Parabéns para Karla Motta, aniversariando hoje
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