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Vivas para Apolo
Em ocasião intimista, o economista José 
Eduardo Alves e a jornalista Heloísa 
Guimarães, reuniram familiares na última 
terça-feira para brindar os 6 aninhos do 
herdeiro Apolo. A sessão parabéns também 
foi marcada com o anuncio do sexo do 
novo integrante da família. O casal espera 
uma princesinha, que chegará em 5 meses. 
Com clicks da jornalista Mariana Rocha, a 
coluna traz o registro dos vivas para Apolo 
Guimarães Alves.

O Panamá
É um grande centro de conexões, com um 
aeroporto conectando a 89 cidades. Sua 
diversidade turística, ligada aos patrimônios 
natural e cultural, bem como ampla 
infraestrutura de fácil acesso, estando a um 
voo direto a partir de 5 cidades brasileiras, 
evidenciam o país como um must go no 
radar dos brasileiros para as próximas férias. 
É o que ressalta a PROMTUR Panamá, que 
sugere visitar o site www.visitpanama.com

Brasil na liderança
O Brasil é o país do mundo que mais se dedica 
à proteção de vegetação nativa. A afirmação é 
da Organização das Nações Unidas, publicada 
em estudo sobre Áreas Protegidas no Planeta, 
que considera como terras protegidas parques 
nacionais, estações hidrológicas e também 
aquelas destinadas a povos tradicionais, como 
os indígenas. Entre as dez maiores nações do 
mundo em extensão territorial, o Brasil está 
na liderança como o país que mais protege 
florestas.

*** O ranking preparado pela Embrapa foi 
publicado na revista Oeste. O Brasil lidera com 
30% da área protegida, seguido da Austrália 
que tem 20%, China com 15,6%, Rússia com 
11,2%, e os demais países com 10% ou menos 
de proteção. Segundo o doutor em Ecologia 
e presidente da Embrapa Territorial, Evaristo 
de Miranda, a proteção ambiental brasileira é 
quase três vezes maior em comparação com as 
demais nações. Jovem Pan.

O MINISTÉRIO da Saúde confirmou que 
o Brasil receberá na próxima semana mais 
lotes das vacinas contra a Covid-19. Serão 
quatro remessas, todas da vacina da Pfizer/
BioNTech, que somam 3,2 milhões de doses. 
Serão entregues 2,4 milhões entre terça e 
quinta-feira como parte do acordo com a 
farmacêutica norte-americana. Portal Uol.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para os jornalistas Francisco 
Sales Júnior e Ana Paula Oliveira. Também 
celebrando a mesma data, as queridas Suely 
Chalita e Maria Thereza Druck Bastide.

O príncipe Apolo em sessão parabéns, celebrando com 
os papais Heloísa Guimarães e José Eduardo Alves

Sessão fofura: Apolo Guimarães Alves posa com a 
mãe Heloísa Guimarães, no click de Mariana Rocha

O aniversariante faz pose com a dinda, que levou o 
netinho João Miguel para cantar parabéns para o amigo

Gastronomia Sustentável
Ainda falando sobre sustentabilidade. A 
Organização das Nações Unidas instituiu 
o dia 18 de junho como “Dia Mundial da 
Gastronomia Sustentável”, data que está 
diretamente ligada à mudança nos impactos 
causados pelo consumo alimentar. Na 
resolução, países concordam que modos 
sustentáveis de preparação dos alimentos 
podem ajudar a comunidade internacional 
a cumprir a “Agenda 2030 da ONU” e, 
dessa forma, todas as culturas e civilizações 
contribuirão para o desenvolvimento 
sustentável da economia e do meio ambiente.

BIOPRODUTOS
O iFood e a Suzano, referência 
na fabricação de bioprodutos 
desenvolvidos a partir do cultivo de 
eucalipto, anunciam parceria para 
reduzir o uso de itens plásticos nas 
entregas de alimentos. As empresas 
desenvolverão várias soluções de 
incentivo para o uso de materiais mais 
amigáveis ao meio ambiente, como 
embalagens biodegradáveis, tornando 
o delivery mais sustentável.

O jornalista Francisco Júnior aniversariando hoje
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