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Patrimônio Cultural
Uma ótima sacada do Ministério das 
Relações Exteriores da Itália, que lançou um 
jogo para celular gratuito com o objetivo 
de apresentar o patrimônio cultural do país 
de forma bastante interativa. Chamado de 
“ITALY. Land of Wonders”, está disponível 
em 11 idiomas, incluindo o português, e 
pode ser usado tanto em aparelhos Android 
como iOS.

*** O jogador é guiado por Elio — uma 
referência a Helios, o deus do sol da 
mitologia — e, com a ajuda de cinco 
guardiões, descobre o patrimônio cultural 
em cinco setores: natureza, gastronomia, arte, 
performance e design. Durante as fases, o 
usuário conhece diversos pontos turísticos da 
Itália e suas histórias. A música também tem 
um papel importante, já que foram inspiradas 
em clássicos italianos da ópera ao barroco, 
passando por trilhas sonoras de filmes.

Passe de mobilidade
As autoridades sanitárias chilenas 
anunciaram ontem que permitirão que 
chilenos e moradores estrangeiros viagem 
ao exterior, caso tenham completado seu 
programa de vacinação, em meio a uma 
recente queda de infecções pela Covid-19. 
No começo de julho, o governo relaxou 
algumas restrições graças ao maciço e rápido 
plano de vacinação, que já alcançou mais de 
13 dos 19 milhões de habitantes, uma dose 
das vacinas que são aplicadas no país.

*** As mudanças foram criadas para 
beneficiar quem cumpriu a vacinação 
completa, o que lhes permite ter um “passe 
de mobilidade”. “A partir da próxima 
segunda-feira, também poderá viajar 
ao exterior quem tiver o seu passe de 
mobilidade habilitado”, disse a jornalistas a 
sub-secretária de Saúde Pública, Paula Daza. 
“Segue vigente a proibição a estrangeiros 
não moradores”, acrescentou. Agência 
Reuters

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o economista José 
Eduardo Alves Wanderley, Ana Ilma 
Oliveira, Fátima Carreras e o executivo 
Ricardo Tavares. Vivas antecipados para 
o empresário José Carlos Rêgo, o médico 
Lauro Bezerra, Lorena Dias, o jornalista 
Ledson França e o secretário de Turismo de 
Natal, Fernando Fernandes.

O PROJETO AstraZeneca “Viva a 
Cultura! 2021”, leva diversão e entretenimento 
em formato digital e gratuito a crianças 
hospitalizadas. A ação acontecerá de 26 a 30 
de julho, através do site www.vivaacultura.
com.br e das redes sociais. 

Simpatia do casal, o advogado Pedro Siqueira e Fátima 
Carreras. Ela, celebrando hoje mudança de idade

A colunista faz coro de vivas para o filho do coração, 
José Eduardo Alves Wanderley, aniversariando hoje

O empresário José Carlos Rego e sua Beth. Ele brinda 
aniversário amanhã e recebe os parabéns da coluna

Pediatria
Em 27 de julho é comemorado o “Dia 
do Pediatra”. A pediatria surgiu como 
especialidade da medicina no final do 
século XIX, devido aos elevados índices de 
mortalidade infantil e ausência de profissionais 
especializados para cuidar de crianças. 
Segundo a Academia Médica, a categoria 
é uma das maiores especialidades médicas 
no Brasil, com aproximadamente 34 mil 
pediatras. A função é muito mais ampla do 
que tratar da doença, faz acompanhamento 
do desenvolvimento físico e intelectual dos 
pequenos em seus primeiros anos de vida.

DRIVE SOCIAL
O Natal Shopping arrecadou no último 
sábado, na campanha “Drive Social”, 
mais de 10 toneladas de alimentos não 
perecíveis. Com o apoio da população 
e o empenho do time de colaboradores 
do mall, além de comunicadores 
locais, quatro ONGs no RN receberão 
os donativos para ajudar pessoas que 
estão em situação de extrema pobreza, 
agravada com a pandemia.

Vivas antecipados para o Secretário de Turismo de 
Natal, Fernando Fernandes, brindando aniversário
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