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Título de eleitor
A Justiça Eleitoral registrou um novo recorde de 
atendimentos a eleitores nesta semana. Foram 
mais de 1,3 milhão de pedidos recebidos até 
a última quarta-feira, sendo 500 mil de forma 
presencial e 800 mil online. Nos últimos 31 dias, 
o Tribunal Superior Eleitoral bateu a marca 
de 8,5 milhões de solicitações. No cálculo são 
considerados atendimentos para requerimento 
da primeira via do título de eleitor, mudança de 
domicílio eleitoral, alteração de dados pessoais 
e local de votação ou regularização de títulos 
cancelados. Outro recorde alcançado foi o 
de maior número de acessos simultâneos aos 
sistemas do TSE. Portal Terra

FLIGOSTOSO
Tudo pronto para a 2ª edição do “Festival 
Literário de Gostoso” que acontecerá de 
27 a 29 deste mês na badalada praia de 
São Miguel do Gostoso, no litoral norte 
potiguar. Serão mais de 70 horas de 
evento em três dias, reunindo escritores, 
palestrantes, artistas, estudantes e o 
público em geral no Centro Cultural do 
município. Mais informações no site 
https://fligostoso.com.br/

Língua portuguesa
O Instituto Camões informou ontem, “Dia 
Mundial da Língua Portuguesa”, que 260 
milhões de pessoas, 3,7% da população 
mundial, falam o idioma que é o quarto mais 
usado depois do mandarim, do inglês e do 
espanhol. O português é a língua oficial de 
nove países-membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. A terceira edição 
do “Dia Internacional da Língua Portuguesa” 
será marcada por 139 ações em 52 países. Da 
Gazetaweb.com

Turismo de neve
A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, 
reconhecida pela ONU por abrigar uma das 
melhores vilas turísticas do mundo, está prestes 
a ganhar um parque temático, o Alles Park, a 
30 km de Blumenau, que promete ter neve o 
ano todo para divertir os visitantes. De acordo 
com a prefeitura local, a parte do complexo 
batizada como “Vila da Neve” contará com 
escorregadores, iglus, bonecos de neve e um frio 
real de -5ºC.

*** Turistas que desejarem ser transportados ao 
inverno europeu receberão roupa especial na 
entrada da câmara fria de mil metros quadrados 
para aproveitar e brincar na neve. No total, oito 
atrações devem compor o coração do parque, 
que nem mesmo foi inaugurado e já passou pela 
primeira expansão. A primeira etapa do Alles 
Park, que começou a ser construída em janeiro 
de 2020, já está 75% concluída e deverá ser 
aberta ao público no próximo mês. Portal Uol

Ponte de vidro
Foi inaugurada no Vietnã, uma enorme ponte 
de vidro suspensa de 632 metros de extensão 
entre duas montanhas, que transmite a sensação 
de se caminhar no vazio a cerca de 150 metros 
acima de uma floresta. Batizada de Bach Long, 
“dragão branco” em vietnamita, a atração 
turística fica na província de Son La, no noroeste 
do país. A estrutura contorna um lado da 
montanha até terminar em uma ponte suspensa 
sobre um imenso vale.

*** A base da ponte é de vidro temperado de 
fabricação francesa, com capacidade máxima de 
até 450 pessoas por vez. Segundo os operadores, 
trata-se da maior estrutura de vidro do mundo, 
superando a ponte suspensa de Guangdong, na 
China, de 526 metros de extensão. Ainda no 
mês de maio, representantes do Livro Guinness 
dos Recordes vão anunciar se autenticam, ou 
não, a nova marca. Portal G1

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Adriana Trindade, a 
médica Sônia Umbelino, o odontólogo Ivson 
Lopes, Gildemberg Jadson, gerente de produto 
da PHD Virtual e o cabeleireiro Sérgio Lima, 
que brinda a data em Milão, onde reside. Vivas 
antecipados para o jornalista Gustavo Farache 
que muda de idade no domingo.

As queridas Denise Gaspar e Teca Melo, em tarde comemorativa do RM Gastronomia

Duas queridas da colunista Ana Maria Farias e Ângela Monteiro, em tarde de vivas

O abraço da colunista para a querida Adriana Trindade celebrando aniversário hoje

Vivas para a médica Sônia Umbelino aniversariando hoje
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