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Leilão de objetos
Os Correios vão realizar, no próximo dia 
27, um leilão de objetos classificados como 
refugos, aqueles que não foram entregues 
ao destinatário ou foram devolvidos ao 
remetente, após todas as tentativas de entrega 
e terminado o prazo de direito à reclamação. 
A empresa informou que serão leiloados 61 
mil itens, entre vestuário, microinformática, 
equipamentos eletrônicos, acessórios para 
veículos, bijuterias entre outros.

*** Para participar do certame, os interessados 
devem se cadastrar na plataforma Licitações-e 
do Banco do Brasil. Após a conclusão dessa 
etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem 
enviar propostas de forma eletrônica para 
participar da disputa online. O edital com 
todas as informações está disponível na 
plataforma Licitações-e, pelo número 893602, 
e também na página Licitações Correios 
Aberta. Informação da Agência Brasil

Certificados de vacinação
Portugal passou a reconhecer os certificados 
de vacinação ou recuperação emitidos por 
outros países. Com a medida, até dia 30 deste 
mês passa a ser permitida a entrada no país, 
“para efeitos de viagens não essenciais, sob 
reserva de confirmação de reciprocidade”, 
de cidadãos com certificados de vacinação 
ou de recuperação. Significa que deixa de ser 
obrigatória a apresentação de testes negativos 
apenas na chegada de turistas aos aeroportos 
portugueses.

*** A dispensa de testes não se aplica à 
atividades culturais e gastronômicas em 
Portugal, onde são obrigatórios, como 
restaurantes nos finais de semana ou 
hospedagem em hotéis. O Brasil e os Estados 
Unidos estão na lista, mas a autorização vale 
apenas para as vacinas reconhecidas pela 
Agência do Medicamento da União Européia: 
Janssen, AstraZeneca, Moderna e Pfizer. A 
CoronaVac não foi autorizada. Portal Terra 
Brasil Notícias.

O PRAIA SHOPPING promovendo o 
evento “Estação Primavera do Praia”, que segue 
até o dia 03 de outubro. No local será possível 
encontrar várias espécies de flores e folhagens, 
especialmente do tipo Rosa do Deserto, uma 
espécie originária da África.  Também outros 
materiais podem ser encontrados como: 
arranjos com cactos, suculentas, terrários e 
muito mais.

PREFEITURA de Nova York oferece 
vacina contra a Covid-19 em ônibus 
estacionado em frente à ONU. Iniciativa 
acontece enquanto a cidade se prepara para 
receber líderes de todo o mundo para a 
Assembleia Geral das Nações Unidas.

Do Instagram: simpatia de Saudade Azevedo

O advogado Edson Faustino com a esposa, a magistrada 
Adriana Magalhães, durante sessão de homenagens

Duas queridas da colunista, Nadja Rebouças e Salete 
da Costa Ferreira, em noite comemorativa do TJRN

Hoje faz 6 meses que Deus guardou meu 
filho, Fernando Augusto, na morada 

celestial. Têm sido dias muito difíceis, em 
alguns deles até mesmo para sair da cama 

pela manhã. Como sinto sua falta, foi 
sempre muito presente, sinto falta do seu 
sorriso e até mesmo da ciumeira com seu 
irmão. Dos nossos cafés no meio da tarde 
que eram muito frequentes, das conversas 

e aconselhamentos mútuos... Amanhã 
tirarei o luto das roupas, uma simples 

homenagem de sua mãe, que nunca tirará 
o luto do coração, esse seguirá comigo 
para o túmulo. Te amo infinitamente, 
Nandinho. Amor para a eternidade!!!

ENTRADA PERMITIDA
Os Estados Unidos voltarão a 
permitir a entrada de viajantes do 
Brasil e de outros países, como China 
e Reino Unido, desde que estejam 
completamente vacinados contra 
Covid-19, a partir de novembro. 
Anunciou ontem, o coordenador de 
resposta à pandemia da Casa Branca, 
Jeff Zients.
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