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Fundo Geral do Turismo
O Ministério do Turismo disponibilizou até o 
momento, mais de R$ 2 bilhões em crédito para 
empreendedores do turismo, principalmente 
para micro e pequenas empresas. Com estes 
recursos, a estimativa é de que mais de 26 mil 
empregos tenham sido preservados. Através do 
Fundo Geral do Turismo, outros R$ 3 bilhões 
ainda estão disponíveis para apoiar o setor, 
inclusive no período de alta temporada, com 
início no verão. Segundo o Mtur, o Governo 
Federal também concedeu este ano, R$ 10,9 
bilhões em linhas de crédito para capitalizar 
serviços turísticos.

OCEAN PALACE JAMPA
Os cumprimentos da coluna para o 
grupo potiguar da família Gaspar, 
liderado pelo patriarca Arnaldo 
Gaspar. O empresário assinou 
contrato com o governador da 
Paraíba, João Azevedo, para iniciar 
as obras do Ocean Palace Jampa Eco 
Beach Resort. O empreendimento 
será construído no Complexo 
Turístico Cabo Branco. 

Caminhos da Justiça II
O Programa Caminhos da Justiça, que tem 
na Coordenação a magistrada Lena Rocha, 
intensificando suas ações nas duas últimas 
semanas deste mês, ou seja, do “Outubro 
Rosa”. Dando sua contribuição à causa, 
componentes do Programa estão realizando 
a entrega de material contendo informações 
sobre a prevenção do “Câncer de Mama”. 
A iniciativa tem como objetivo atingir cerca de 
5000 mulheres da periferia de Natal.

*** Entre outras ações, também vale ressaltar 
o apoio com a entrega de lanches e copos 
descartáveis, para o grupo de evangélicos que 
ficou acampado por alguns meses na Ponte 
Newton Navarro. O grupo desempenhou 
valorosa missão de evitar suicídios no 
referido local. Outra importante atividade do 
Programa Caminhos da Justiça é a entrega de 
alimentos para pessoas em situação de rua.

Escola de Odontologia
A Faculdade UNINASSAU Natal está 
com as portas abertas para atender a 
população por meio da Clínica Escola de 
Odontologia. A triagem acontece todas as 
quintas-feiras, durante manhã e tarde, e 
requer agendamento prévio.  A iniciativa faz 
parte de uma ação disciplinar envolvendo 
o curso de Odontologia que, de forma 
integrada, realizará atendimentos nas áreas de 
semiologia. A Clínica Escola está localizada 
em Capim Macio.

Matéria-prima
A Anvisa anunciou a autorização da 
importação de matéria-prima para o início 
da produção local da CoronaVac, a vacina 
contra a covid-19 desenvolvida e testada 
pelo Instituto Butantan em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac. O pedido havia 
sido feito em setembro pelo Butantan, que 
tem a previsão de usar os insumos vindos 
da China para produzir 40 milhões de doses 
do imunizante na sua fábrica em São Paulo. 
Informação portal Uol.

A PESQUISA Nacional de Saúde 
coletou dados de 2019 que confirmam o 
aumento da prevalência de obesidade em 
adultos brasileiros. As informações, que 
foram publicadas em 21 de outubro deste 
ano, alertam para a necessidade de procurar 
soluções para o aumento do excesso de peso 
no Brasil. A PNS é uma pesquisa do IBGE em 
conjunto com o Ministério da Saúde.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o executivo Washington Souza. 
Vivas antecipados para o médico e deputado 
Vivaldo Costa, o jornalista Roberto Guedes, 
Nísia Marinho e Rafaela Carlos Rego. 

Denise e Arnaldo Gaspar, celebrando mais um sucesso 
da família, o Ocean Palace Jampa Eco Beach

Os parabéns da coluna para o jornalista e filantropo 
Roberto Guedes, celebrando aniversário domingo

Desembargador Aécio Marinho faz coro de vivas para 
Nísia, que brinda mudança de idade neste domingo

Parabéns para a magistrada Lena Rocha, coordenadora 
do Programa Caminhos da Justiça do TJRN
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