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Lançamento GACC
O Grupo de Apoio à Criança com Câncer RN 
lança amanhã, às 10h, no canal do YouTube 
da instituição, a TV GACC “Uma Janela 
Aberta Para o Conhecimento”. O projeto, 
que foi contemplado no programa Criança 
Esperança, chega para divertir e informar o 
público com uma linguagem diversificada. A 
intenção é que a TV GACC seja um painel 
das ações, projetos e atividades institucionais. 
Os conteúdos serão abordados de forma 
lúdica e criativa, em quadros costurados 
pelo universo da comunicação virtual. 
Canal: https://www.youtube.com/channel/
UCsx7I25bWCxkMbhraxKu-hQ

CASA DA MOEDA
Por orientação do Banco Central a 
nota de R$ 200 deverá ser cinza, com 
lançamento previsto para o final de 
agosto, caso o modelo em teste seja 
aprovado. Segundo a assessoria de 
comunicação da Casa da Moeda, 
responsável pela emissão do Real, 
as opções da moeda apresentadas 
pelo BC estão em fase final de teste. 
Publicou a Folha de S. Paulo.

Protocolos sanitários
Após a prefeitura do Natal autorizar a 
abertura das praças de alimentação dos 
shoppings da capital, a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes - ABRASEL-RN, 
publica nota reforçando a necessidade de 
os estabelecimentos seguirem à risca os 
protocolos sanitários e as boas práticas de 
higiene, como forma de enfrentamento à 
transmissão do coronavírus.

*** Entre elas: a obrigatoriedade do uso de 
máscara,com retirada apenas no momento 
da refeição; distanciamento de dois metros 
entre as mesas e de um metro entre as 
cadeiras; e disponibilização de álcool em gel 
ou 70% para higienização das mãos. Como 
as praças de alimentação são tradicionais 
pontos de encontro de jovens nos shoppings 
centers, é preciso lembrar dos altos riscos de 
aglomeração nesses espaços. Reuniões de 
grandes grupos de pessoas devem ser evitadas.

Parque do Iguaçu
O Parque Nacional do Iguaçu retorna as 
atividades de forma gradativa após meses 
fechado em decorrência da pandemia 
da Covid-19. A unidade estará aberta 
ao público de terça-feira a domingo. Na 
entrada, os visitantes serão orientados sobre 
os procedimentos e cuidados em relação à 
prevenção contra o coronavírus. Localizado 
em Foz do Iguaçu, no Paraná, o Parque abriga 
as Cataratas do Iguaçu, e foi reconhecido 
como Patrimônio Natural da Humanidade 
pela Unesco, em 1986.

*** Segundo o Ministério do Turismo, 
entre as medidas obrigatórias para acessar 
a unidade de conservação estão a redução 
da capacidade do local, a aferição da 
temperatura, o distanciamento entre as 
pessoas e o uso correto da máscara, cobrindo 
o nariz e a boca, durante todo o passeio. 
A estação Porto Canoas, que abrange o 
restaurante e outras lojas, seguirá fechada 
e será reaberta em uma próxima etapa. 
Informação Agência Brasil.

A FEIRA ROSAS do Deserto marca 
presença novamente em Natal. Desta vez, o 
evento acontecerá em duas datas. A primeira 
tem início amanhã e segue até o domingo no 
estacionamento do Nordestão de Ponta Negra 
- Zona Sul. Já a segunda etapa, acontecerá 
de 20 a 23 deste mês no Nordestão - Santa 
Catarina, na Zona Norte.

OS USUÁRIOS de assistentes de voz 
agora podem acompanhar as principais 
notícias do Brasil e do mundo pelos boletins 
produzidos pelo UOL e publicados na Alexa e 
Google Assistant. Para quem acorda bem cedo, 
logo às 4h da manhã.

A colunista posa com as magistradas Lena Rocha e 
Sandra Elali, em noite de vivas, amizade e bem querer

Os parabéns da coluna vão para a jornalista Suzy 
Noronha, que amanhece comemorando aniversário

As amigas DeDeus Fonseca e Magda Patriota, em 
tarde de parabéns e celebração à vida no Nick Buffet

Sorriso de Gorete Tito ilustrando a coluna
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