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50 TOP PIZZA

A publicação do portal Forbes traz
o ranking 50 Top World Artisan
Pizza Chains 2022, do “50 Top Pizza”,
renomado guia italiano online do
segmento. Apesar da dominância da
Itália, com quatro dos dez primeiros
lugares, o Brasil aparece na quinta
posição da lista das melhores redes de
pizza artesanal do mundo, com a Bráz
Pizzaria em São Paulo.

Retorno das máscaras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
decidiu esta semana pelo retorno da
obrigatoriedade do uso de máscaras em
aeroportos e aviões. A decisão foi votada pela
maioria da diretoria da agência. A medida
passa a valer em aeroportos de todo o país a
partir desta sexta-feira. A Anvisa considerou
o atual cenário epidemiológico da Covid-19
para determinar a obrigatoriedade do uso do
acessório de proteção facial.

Vacina Bivalente

Ainda sobre a Covid-19, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária aprovou na última terçafeira, o uso emergencial da vacina bivalente
da Pfizer contra a Covid-19. A decisão da
Anvisa, aprovada por unanimidade, permite a
aplicação do imunizante como dose de reforço
na população acima de 12 anos de idade.
As vacinas bivalentes são mais atualizadas
e contêm uma mistura de cepas do vírus
SarsCov-2.

Thaís Lima e Patrícia Porto brindam nova loja Arezzo em Natal, no Cidade Jardim

*** Segundo especialistas, os imunizantes
disponíveis hoje nos postos de saúde do País
conferem uma proteção mínima contra as
novas variantes, é preciso que as pessoas
tomem todas as doses de reforço necessárias.
Para pessoas imunossuprimidas, como
pacientes recém transplantados, com câncer
ou doença de lúpus, os infectologistas afirmam
que a imunização com a vacina bivalente, mais
atualizada, é importante. Do Uol

Independência da Escócia

A Suprema Corte do Reino Unido proibiu em
decisão ontem que o governo da Escócia realize
um segundo referendo sobre a separação do
país. A decisão, aprovada por unanimidade,
reascende as tensões entre o governo central do
Reino Unido e o local da Escócia, que pede o
direito de realizar a consulta pública sobre sua
independência. O país forma parte do Reino
Unido juntamente com a Inglaterra, Irlanda e o
País de Gales. Do G1

Do Instagram: o médico Rodolfo Penna Lima em click com sua querida Salete

Carnaval da Saudade
Parabéns para Ricardo Motta aniversariando hoje

Cursos de idiomas

O Senac RN iniciou mais um período de
matrículas para cursos de idiomas no primeiro
semestre de 2023. Referência em ensino nesse
segmento, a instituição oferece turmas nas
modalidades presencial e on-line, com aulas ao
vivo, via plataforma Microsoft Teams. Todas
as aulas on-line ficam gravadas e disponíveis
por até 20 dias após a realização. Interessados
em aprender Inglês, Espanhol, Italiano,
Francês e Alemão podem realizar a matrícula
presencialmente em qualquer unidade do
Senac ou on-line no site www.rn.senac.br

O projeto “Carnaval da Saudade” chega a sua 6ª
edição após um hiato devido à pandemia. Esse
ano, acontecerá no dia 3 de dezembro, às 15h,
no Praia Shopping, e contará com a animação
de Jaina Elne, Ivando Monte e Orquestra de
Frevo. A entrada é gratuita. Dando ponta pé
como primeira prévia carnavalesca de Natal em
2022, a proposta do evento é reviver os áureos
carnavais de clubes na capital potiguar.

O ODONTÓLOGO Cláudio Porpino

deu um susto à família e aos amigos devido a
problemas de saúde. Levado para o Hospital
do Coração, passou 3 dias na UTI e depois
ficou sendo monitorado no apartamento do
hospital. Já em casa, ele ainda continua com
acompanhamento médico. A colunista está na
torcida por sua recuperação!!!

Apolo Alves com a vovó Meire Assunção na sua formatura do ABC-Cei Mirassol

