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Risco da poliomielite
A Organização Pan-Americana de Saúde disse 
ontem que Brasil, República Dominicana, 
Haiti e Peru correm um risco muito alto de 
reintrodução da poliomielite, em meio à 
queda na cobertura regional de vacinação 
contra a doença para cerca de 79%, o menor 
desde 1994. Atualmente, o Brasil está em 
campanha de vacinação contra a doença e, 
diante da baixa adesão, o Ministério da Saúde 
prorrogou a iniciativa até 30 de setembro. 
A campanha nacional contra a pólio busca 
alcançar crianças menores de 5 anos que ainda 
não foram vacinadas com as primeiras doses do 
imunizante. Portal G1

PORTUGAL
A Federação das Câmaras Portuguesas 
de Comércio no Brasil reuniu 
os representantes das Câmaras 
Portuguesas para a realização da 
Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária. O encontro foi 
realizado na Embaixada de Portugal 
no Brasil, no Distrito Federal. Na 
oportunidade foi eleita a nova chapa 
para a gestão 2022-2024.

Ampliação de voos
A Azul Linhas Aéreas vai ampliar a oferta de 
voos em todo o Brasil para atender o período 
da alta temporada. O Rio Grande do Norte terá 
um aumento de 42% na malha aérea regular 
entre dezembro de 2022 e o fim de janeiro 
de 2023. Serão 16 mil novos assentos neste 
período. Segundo a companhia, o RN receberá 
voos adicionais partindo de Belo Horizonte, 
Campinas, Curitiba e Foz do Iguaçu. Serão 98 
decolagens extras.

WorkShop Transforma
Tem realização hoje, às 14h, no Hotel Barreira 
Roxa. O evento é promovido pelo Sindicato das 
Agências de Propaganda do RN, em parceria 
com a TV Ponta Negra e Rádio 95FM. Será uma 
tarde com conteúdos e dinâmicas práticas, em 
que as agências farão exercícios de gestão em 
torno das suas realidades, com o foco voltado 
para a elaboração de um plano prático de como 
aplicar os métodos e técnicas em suas empresas.

Nova Lei de Trânsito
Depois de muitas idas e vindas, a Nova Lei 
de Trânsito manteve a obrigatoriedade do 
equipamento para o transporte de crianças - bem 
como a multa para aqueles que não seguirem o que 
diz a legislação. É o Conselho Nacional de Trânsito, 
órgão responsável por estipular o tipo de dispositivo 
que deve ser utilizado para o transporte de crianças 
com idade inferior a 10 anos, que não tenham 
atingido 1,45 de altura. Do Uol

Trabalho remoto
O estudo Índice de Confiança Robert Half, 
divulgado em junho deste ano, mostra que 
57% das empresas adotaram o modelo híbrido 
de trabalho no Brasil em 2022, mesmo 
que as atividades presenciais tenham sido 
completamente liberadas, alternando o escritório 
físico da empresa e o anywhere office. O tema 
chegou ao Congresso, que aprovou este mês o 
projeto de lei de conversão, originário da Medida 
Provisória 1.108/2022, para regulamentar o 
teletrabalho.

*** O parecer aprovado pelo Senado define 
teletrabalho ou trabalho remoto como a prestação 
de serviço fora das dependências da empresa, 
de maneira preponderante ou híbrida, que não 
pode ser caracterizada como trabalho externo. 
Se a localização não importa tanto, algumas 
ferramentas de trabalho são fundamentais 
para que a produtividade se mantenha. Essa 
comunicação empresarial está diretamente 
relacionada aos resultados. Porto Nosso

TODAS AS capitais brasileiras terão a 
tecnologia 5G até 28 de outubro, afirmou 
o conselheiro da Agência Nacional de 
Telecomunicações, Moisés Queiroz, em 
entrevista ao programa “A Voz do Brasil”. Até 
agora, 22 capitais receberam a tecnologia. Faltam 
Macapá - AP, Belém - PA, Manaus - AM, Rio 
Branco - AC, Porto Velho - RO. Poder 360

A advogada Ângela Monteiro ilustrando a coluna

Simpatia dos irmãos Zélia e Getúlio Madruga em sessão parabéns no click da coluna

Charme em dose dupla de Tázia Martins e Luzia Mara em noite Chaplin Recepções

As queridas Zélia Pinheiro e Teca Melo em tarde de Feijão Society, no Holiday Inn
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