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Serra da Capivara
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, e o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, anunciaram o empenho de R$ 6,5 
milhões para obras de infraestrutura turística 
no município de São Raimundo Nonato, no 
Piauí. O anúncio ocorreu na última semana 
durante visita à cidade e ao Parque Nacional da 
Serra da Capivara. Com a verba será possível 
pavimentar as ruas que recebem maior fluxo 
de veículos, além de revitalizar e reformar o 
Centro de Apoio ao Turista. O Mtur incluiu 
a Serra da Capivara no escopo da Campanha 
Promocional da Pasta de incentivo aos Parques 
Nacionais do Brasil.

JURANDYR NAVARRO
Os cumprimentos da coluna para 
o advogado, escritor e imortal da 
Academia Norte Rio-grandense de 
Letras, Jurandyr Navarro, que foi 
eleito vice-presidente da instituição. 
Jurandyr também é presidente 
honorário do Instituto Histórico 
e Geográfico do RN e presidente 
honorário vitalício da Academia de 
Letras Jurídicas do nosso Estado.

Campanha de Vacinação
A Secretaria de Estado da Saúde Pública deu 
início ontem a uma Campanha de Vacinação 
contra o Sarampo no Rio Grande do Norte.  
A ação tem como objetivo imunizar as pessoas 
de 20 a 49 anos de idade contra a doença que 
voltou a circular no Brasil. Em terras potiguares, 
cerca de um milhão e meio de pessoas se 
encontram nessa faixa etária. De acordo com o 
órgão, a meta é vacinar 95% desse público.

Clientes locais
Devido à queda no número de turistas 
estrangeiros mediante à pandemia de 
coronavírus, os profissionais do setor do 
turismo em Paris contam com os clientes 
locais para “salvar” parte da temporada do 
verão. Restaurantes, museus e outras atrações 
turísticas da França foram fortemente 
atingidos pelo confinamento, e Paris, em 
particular, ainda sofre com a ausência de 
milhões de turistas estrangeiros que visitam a 
Cidade Luz a cada ano.

Advocacia Societária
O Instituto dos Advogados de São Paulo 
e a Escola Brasileira de Direito estão com 
inscrições abertas para o curso semipresencial 
de pós-graduação em Advocacia Societária. 
Oferecido de forma híbrida, o curso irá 
alternar aulas à distância e presenciais, que 
acontecerão na Unidade de Eventos e Cursos 
do IASP, na Avenida Paulista. O primeiro 
encontro ocorrerá em 15 de agosto. Mais 
informações no site da EBRADI.

Curso online
O Pensamento Estratégico no Agronegócio, é 
o título do curso online da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing em São Paulo. 
O curso tem foco em habilitar os profissionais 
para atuarem no desenvolvimento de projetos 
de forma sistemática e interdependente 
por diferentes áreas da empresa e auxiliá-
los na construção de marca. Inscrições até 
13 de agosto, no link: https://www.espm.
br/educacao_continuada/o-pensamento-
estrategico-no-agronegocio/

O SERVIÇO da internet da empresa Cabo 
está ficando um horror.  Chega a ser irritante o 
tempo que leva para se conectar, no meu caso, 
no bairro de Lagoa Nova. Tem dia em que, para 
conseguir ficar online, é necessário buscar ajudar 
de um suporte da empresa que nos manda fazer 
vários procedimentos no equipamento em casa 
para que tudo volte à normalidade. Ufa!!!

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o empresário Manoel Etelvino 
Medeiros, a advogada Laísa Dantas, a jornalista 
Juliana Garcia, Suleide Almeida Bezerra e Yone 
de Medeiros Salem.

Charme em dose dupla de Tânia Dal Santos e Violeta 
Araújo, em tarde de vivas no Chaplin Recepções

Os parabéns da coluna com votos de sucesso para a 
jornalista Juliana Garcia, celebrando aniversário hoje 

Do acervo da colunista, as irmãs Vileide e Vilaine 
Gadelha, pelas lentes do tradicional fotógrafo Jovinho

Parabéns  da coluna para o advogado e imortal 
Jurandyr Navarro, que foi eleito vice-presidente da ANL
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