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NOVA DATA

Com produção assinada pelo jornalista
Chrystian de Saboya, o evento de
entrega do Condomínio “Riviera Mar
de Ponta Negra”, acontecerá no dia 15
de dezembro. O lançamento brindará
a praia de Ponta Negra, cartão postal
da capital potiguar, em clima natalino
como a Cidade do Sol merece ser
destacada por sua beleza. A coluna
confirma presença.

Jogos da copa do mundo

O Diário Oficial da União publicou na
última sexta-feira, portaria do Ministério
da Economia com orientações aos órgãos
e entidades integrantes da administração
pública federal direta, autárquica e
fundacional sobre o expediente nos dias
de jogos da seleção brasileira de futebol na
Copa do Mundo 2022. Nas datas em que os
jogos forem realizados às 12h não haverá
expediente.
*** Já nas partidas iniciadas às 13h, o
expediente será encerrado às 11h, no horário
de Brasília. Nos jogos que começam às 16h, os
servidores trabalharão até as 14h. A portaria
define ainda que as horas não trabalhadas
serão objeto de compensação no período
de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de
2023. A primeira partida da seleção brasileira
na Copa do Mundo, no Catar, será dia 24 de
novembro, às 16h, horário de Brasília. Exame

Gladys e Fernando Fernandes, celebrando Hilneth Correia no Solar Bela Vista

Missão arqueológica

Uma descoberta feita por arqueólogos
dominicanos pode levar ao túmulo perdido
da rainha Cleópatra. A informação foi
divulgada pelo jornal britânico “The Daily
Mail”. Os pesquisadores, da Universidade
Autônoma de Santo Domingo, encontraram
um túnel esculpido em camadas de rocha,
sob um antigo templo na cidade de Taposiris
Magna, no Egito. O local é próximo da antiga
capital do país, Alexandria.
*** A novidade, chamada de “milagre
geométrico”, está localizada a mais de
13 metros abaixo da superfície da terra
e se estende por cerca de 1,5 km. Após
a divulgação das novas evidências, o
perfil oficial do Ministério do Turismo e
Antiguidades do Egito no Twitter publicou
uma imagem do túnel. Informação do portal
Terra

Renato Teles e Tota Babosa, no registro da coluna nos vivas para Hilneth Correia

Alerta!!!
Parabéns para Germana Targino aniversariando hoje

A Força da Palavra

O professor João Maria de Lima lança amanhã,
às 19h, na livraria Nobel no Praia Shopping,
“A Força da Palavra”, reflexões sobre a língua
portuguesa, inspiradas por passagens bíblicas.
A obra é uma publicação da Editora Idearte.
Os ensinamentos de Cristo são remédios
para os problemas do cotidiano. Foi com esse
pensamento que o professor selecionou alguns
e, com base neles, desenvolveu temáticas
relacionadas às dificuldades que a língua
portuguesa nos impõe. O livro é um sinal de
admiração profunda às mensagens bíblicas,
em todos os aspectos.

Mais brasileiros estão testando positivo
para a Covid-19 nas últimas semanas. Uma
nova onda da doença, que veio junto a duas
novas subvariantes da ômicron, a BQ.1 e a
XBB, já tem causado impacto na Europa, na
China, nos Estados Unidos e agora começa
a crescer no Brasil. Conforme a Fiocruz, em
20 de outubro, a variante foi encontrada no
Amazonas em um sequenciamento do vírus
feito pela unidade amazonense da Fundação.

A SECRETARIA Vigilância em Saúde

do Ministério da Saúde voltou a recomendar,
a utilização de máscaras devido ao avanço da
Covid-19, principalmente pela circulação da
sublinhagem BQ.1. A recomendação acontece
principalmente para pessoas com fatores
de risco para complicações da Covid, em
especial imunossuprimidos, idosos, gestantes
e pessoas com múltiplas comorbidades.

Amarílis, Andréa Rocha, a colunista e Wellington Jr. Barbalho brindando Hilneth

