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PELO BRASIL

Estreia amanhã, às 22h45 na Band,
“Zeca Camargo Pelo Brasil”. O
programa integra a programação do
“Band Verão” e traz em destaque as
belezas do Rio Grande do Norte. As
gravações foram feitas em Natal, Pipa,
São Miguel, Currais Novos, Caicó,
Mossoró, Serra de São Bento, Nísia
Floresta, São Gonçalo do Amarante,
entre outros municípios.

Natal a mais procurada

A temporada do verão 2021 tem no Nordeste
seis dos 10 destinos mais procurados.
A informação é da Pesquisa de Sondagem
Empresarial, do Ministério do Turismo. A
Pasta realiza também sondagens com os meios
de hospedagem. A capital do Rio Grande do
Norte, Natal, desponta como o destino mais
procurado por pessoas que desejam viajar.
É seguida por Foz do Iguaçu no Paraná, e
Fortaleza no Ceará. Informação Brasil Travel.

Em Baía Formosa

Absurdo a atitude da prefeita do município
de Baía Formosa, belíssima praia no litoral sul
potiguar. Um vídeo circula nas redes sociais
com a gestora destruindo com as próprias
mãos uma praça em construção, obra da
gestão anterior, financiada pelo Ministério
do Turismo. Em release do MTur enviado à
coluna, o ministro Gilson Machado disse que
dará início a uma série de ações para punir o
desrespeito ao uso dos recursos públicos.

Simpatia em dose dupla das queridas Salete Penna
Lima e Maria Helena Pacheco, em noite festiva

Uso com cautela

O álcool em gel conquistou espaço importante
no dia a dia de todos por conta da pandemia.
Eficaz na higienização das mãos e essencial
para o combate ao Coronavírus, o produto
deve ser usado com cautela na estação mais
quente do ano. Segundo a dermatologista do
Hospital Edmundo Vasconcelos, Isis Veronez,
a combinação entre o álcool e exposição solar
piora o caso de pacientes com dermatite,
ocasionando manchas.

Do acervo da coluna: sorrisos e simpatia das primas
Dodora Alves Santos e Rosana Alves Vilar

Posse no TRT/RN

Arquiteta Olga Portela ilustrando a coluna

2 milhões de doses

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil
informou ontem que está “confirmada” a
importação de 2 milhões de doses da vacina
de Oxford produzidas na Índia. A informação
foi confirmada pela TV Globo. Ainda de
acordo com o Itamaraty, as doses começam a
chegar ao Brasil neste mês. “Está confirmada
a importação de 2 milhões de doses da vacina
da AstraZeneca/Oxford produzidas na Índia,
com data provável de entrega a partir de
meados do corrente mês de janeiro”, informou
o ministério. Portal IG

A posse dos dirigentes do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região RN, para o
biênio 2021-2023, acontecerá na próxima
segunda-feira, às 16h. Serão empossados a
desembargadora Maria do Perpétuo Socorro
Wanderley como presidente e corregedora, e o
desembargador Eridson Fernandes Medeiros
assume como vice-presidente e ouvidor. A
cerimônia será realizada no Pleno do TRT/
RN com transmissão pela internet.

O PRESIDENTE do Banco Central,

Roberto Campos Neto, foi eleito o presidente
do Banco Central do ano pela revista
britânica “The Banker”, especializada em
finanças. O prêmio “Central Banker of the
Year”, em sua sétima edição, homenageia os
funcionários que mais conseguiram estimular
o crescimento e estabilizar sua economia.
Portal G1

Do Instagram: a elegante Denise Pereira Gaspar é só
carinho com o neto paulista, Pedro Prado Gaspar

A CHANCELER da Alemanha, Angela

Merkel, anunciou ontem a extensão do
lockdown em todo o país até o fim de janeiro.
A medida é uma tentativa de conter os
números muito altos de casos e de mortes pelo
Coronavírus. Portal G1

