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Curso online
A Escola Superior de Propaganda e Marketing 
anunciando o curso online “O Pensamento 
Estratégico no Agronegócio”.  A iniciativa 
tem como objetivo capacitar engenheiros 
agrônomos; gerentes e diretores de operação 
das áreas industrial, comercial, marketing, 
recursos humanos e desenvolvimento de 
produtos; acionistas do setor do agronegócio; 
e interessados pelo tema agrobusiness.  A 
atividade será coordenada e ministrada pelo 
professor Dennis Giacometti. As inscrições 
podem ser feitas até 13 de agosto, pelo link: 
https://www.espm.br/educacao_continuada/
o-pensamento-estrategico-no-agronegocio

NO RECIFE
O deputado federal Túlio Gadelha, 
namorado da jornalista Fátima 
Bernardes, é candidato a prefeito do 
Recife, conforme a coluna já tinha 
publicado anteriormente.  De acordo 
com o Blog de Jamildo Melo, o anunciou 
foi feito ontem, durante uma coletiva de 
imprensa no bairro de Santana, na Zona 
Norte da capital pernambucana.

Retomada Gradual
A partir de 5 de agosto bares e restaurantes 
poderão funcionar em todo o Estado, 
inclusive com a venda de bebida alcóolica. 
A autorização está na Portaria Conjunta 
nº 15/2020, publicada em 27 de julho, 
pelo Gabinete Civil e Secretarias Estaduais 
de Desenvolvimento Econômico e de 
Saúde, referente aos segmentos do grupo 
Alimentação II, especificado na Fração 1 da 
Fase 3 do Plano de Retomada Gradual da 
Economia do RN.

Turismo mundial
A pandemia e o confinamento em boa 
parte do mundo causaram perdas de US$ 
320 bilhões para o turismo mundial entre 
janeiro e maio. É o que apontam dados 
divulgados esta semana pela Organização 
Mundial de Turismo.  Durante o semestre o 
número de turistas internacionais caiu 56%, 
em comparação com o mesmo período de 
2019, o que significa 300 milhões a menos de 
passageiros. Com informação do portal UOL.

Turismo Responsável
Numa iniciativa do Ministério do Turismo 
que tem como objetivo auxiliar a retomada 
da atividade no país. Na Região Nordeste, 
3.243 prestadores de serviços turísticos já 
solicitaram a emissão do selo “Turismo 
Responsável - Limpo e Seguro”.  A Bahia lidera 
em número de pedidos com 826, seguido do 
Rio Grande do Norte com 520, Pernambuco 
com 456, Ceará com 429, Alagoas com 423, 
Maranhão com 287, Paraíba com 119, Sergipe 
com 96 e Piauí com 87.

*** De acordo com o Mtur, para solicitar 
o selo, o interessado deve acessar o site da 
iniciativa, ler as orientações previstas no 
protocolo destinado ao segmento em que 
atua e estar com situação regular no Cadastur. 
Em caso positivo, ele adere à autodeclaração 
que atende aos pré-requisitos determinados 
e é encaminhado para uma área do site 
onde pode realizar o download do selo para 
impressão. O selo é totalmente gratuito.

O HEMOCENTRO do RN acaba de 
adquirir um novo gabinete odontológico 
para atender os pacientes com distúrbio de 
coagulação sanguínea, que fazem tratamento 
na unidade. Por mês são atendidos mais de 
50 pacientes entre hemofílicos, falcêmicos, 
anticoagulados, oncológicos e outros com 
doenças no sangue.

INCENTIVAR o consumidor do Rio Grande 
do Norte a adquirir produtos, comprar no 
comércio e usar os serviços de empresas locais é 
o objetivo da campanha “Produto Potiguar”, da 
Fiern e Sebrae.

Simpatia em dose dupla das amigas Dinaíza Dantas e 
Fátima Carreras, em tarde de celebração e amizade

Casal de médicos Sérgio Pacheco e Ana Amélia. 
Ele recebe os parabéns da coluna pelo aniversário hoje

Jayane e Antônio Linhares posam com Daisy Cascudo, 
em noite de lançamento no Thomé Galeria e Bistrô

Do Instagram: a discreta e atenciosa Renata Telles, em 
click na loja que leva seu nome no bairro de Petrópolis
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