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Fronteiras reabertas
O Peru vai isentar da quarentena todos os 
viajantes que chegarem ao país após a retomada 
dos voos comerciais, nacionais e internacionais. 
Eles terão apenas que medir a temperatura para 
descartar sintomas da Covid-19. Essas medidas 
vão valer quando as fronteiras forem reabertas, 
em uma data a ser definida, foi o que anunciou 
o Ministério da Saúde esta semana. A decisão 
é amparada por um protocolo aprovado por 
autoridades, que inclui o uso de máscaras e 
entrará em vigor se o governo flexibilizar o 
estado de emergência sanitária no próximo 31 
de julho. Publicou o UOL.

NO RECIFE
A Rua do Bom Jesus, localizada no 
centro da cidade do Recife, foi eleita 
a terceira mais linda do mundo pela 
revista internacional de arquitetura 
Architectural Digest. Ficando atrás 
apenas da Setenil de Las Bodegas, na 
Espanha, e da Washington Street, no 
Brooklyn, em Nova York. A revista 
americana relacionou as 31 ruas mais 
belas do planeta.

45-RPM
Uma ótima dica para o final de semana. 
Para quem me conhece de perto sabe que 
sou cinéfila, uma das coisas que mais gosto 
é a sétima arte. Então, deixo como sugestão 
a série da Netflix “45 - RPM”. Um mix 
de emoções, amor, paixões, obstinação e 
conquistas, a luta dos jovens pela liberdade, 
tendo o rock roll como pano de fundo e a 
busca da mulher pelo seu espaço no mercado 
de trabalho. Vale assistir. Eu adoooorei!!!

Jardim Botânico
Depois de quase quatro meses fechado devido 
à pandemia do novo coronavírus, o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro reabriu para o 
público. Em um primeiro momento, só serão 
permitidas visitas agendadas. O agendamento 
com data e horário deve ser feito pelo site 
do Jardim Botânico. A reabertura acontece 
devido à flexibilização das medidas de 
isolamento pela prefeitura do Rio de Janeiro. 
A reabertura acontecerá em 4 etapas.

Dubai
Com um adesivo de boas-vindas para cada 
passaporte e exames para detecção do novo 
coronavírus na chegada, Dubai reabriu as 
portas aos visitantes internacionais esta 
semana. Os turistas que chegam devem 
apresentar os resultados negativos de seus 
testes para a Covid-19, realizado no máximo 
quatro dias antes do voo. Caso contrário, 
podem se submeter ao exame ao chegar, mas 
devem se isolar até receberem a autorização.

Expert XP 2020
Considerado o maior evento sobre 
investimentos do mundo, a Expert XP 2020, 
acontecerá de 14 a 18 de julho.  Em sua 10ª 
edição, este ano o evento será totalmente 
online e gratuito. Para facilitar o acesso aos 
materiais exclusivos dos palestrantes, além 
de highlights dos principais painéis de cada 
dia e a programação completa, a Expert 
contará com uma sala de imprensa virtual. 
Mais informações na plataforma http://
eventoexpert.xpi.com.br

O MINISTÉRIO do Turismo oferecerá 
cursos de línguas estrangeiras para guias e 
condutores de turismo de todo o Brasil. Serão 
ofertadas mais de 4,2 mil vagas para cursos 
de inglês e espanhol,sendo que 70% das vagas 
serão direcionadas para o curso de inglês e 
30% para espanhol. A previsão do início da 
qualificação será em agosto.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a arquiteta Nadja Simonetti Meira 
Pires e o jornalista Paulo Tarcísio Cavalcanti. 
Vivas antecipados para Clarissa Pinto de 
Medeiros e o ex-senador Geraldo Melo.

A colunista com a magistrada Lena Rocha e sua filha 
Andréa, em noite de celebração à vida no Nick Buffet

Elegância de Vileide Gadelha em ocasião de união 
matrimonial durante celebração no Chaplin Recepções

Do acervo da coluna: beleza de Paula e Ariane Gaspar, 
em tarde comemorativa no Ocean Palace Hotel

Os parabéns da coluna para a arquiteta Nadja 
Simonetti Meira Pires, que celebra aniversário hoje
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