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Vinhos portugueses
Na última quinta-feira as importadoras 
Wine Import e La Vinã, empresas 
pernambucanas, promoveram em Natal 
uma noite de degustação de vinhos. Tendo 
como anfitrião, o representante potiguar, 
Jailton Rocha, o jantar harmonizado 
aconteceu na Forneria 1121, em Ponta 
Negra. Na ocasião foram apresentados 5 
rótulos de variadas marcas portuguesas. 
Atendendo ao convite, a colunista esteve 
presente e traz clicks da agradável noite.

Cinema de Gostoso
Em formato online, a 7ª Mostra de Cinema 
de Gostoso acontecerá de 10 a 14 de março. 
Com acesso gratuito e através de parcerias 
com plataformas de streaming, a Mostra 
oferece uma programação composta 
pela exibição de filmes, homenagens à 
cinematografia brasileira, laboratório de 
projetos e a realização de masterclasses e 
oficinas. Para mais informações acessar 
http://mostradecinemadegostoso.com.br

Gestantes e lactantes
Em meio a uma segunda onda de 
contaminação pelo novo Coronavírus, 
a ameaça da Covid-19 tem assombrado 
gestantes e lactantes de risco que ainda não 
estão inseridas nos grupos de vacinação. 
Mas afinal, elas podem tomar a vacina? 
Assim como outros órgãos oficiais, a 
Associação de Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio Grande do Norte recomenda a 
vacinação às mulheres que se encaixam 
nestas condições.

*** Um estudo do Centro de Controle de 
Doenças dos Estados Unidos, com 400 mil 
mulheres diagnosticadas com a Covid-19, 
sendo 23.400 gestantes, acendeu um alerta 
entre os órgãos de ginecologia e obstetrícia 
em todo o mundo. A pesquisa constatou que 
as grávidas têm mais riscos de necessitarem 
de UTI, ventilação mecânica ou, até mesmo 
risco de morte, do que as não grávidas.

UMA NOVA remessa do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo para produção de 
12,2 milhões de doses de vacinas contra 
a Covid-19 chegou ao Brasil no último 
sábado. A carga foi embarcada na véspera 
em Xangai, na China e chegou ao Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro. O material 
seguiu para a Fundação Oswaldo Cruz, em 
Manguinhos. Informação Globo News.

OS VOTOS DE pesar da coluna para a 
família de Cleuze Fiuza, que partiu no último 
sábado para eternidade. Minha solidariedade, 
em especial, aos filhos Ana Célia e Fiuza Neto. 
Que Deus os conforte neste momento de dor.

O anfitrião Jailton Rocha recebeu os empresários 
Mário Oliveira e Juliano Gonçalves, da Wine Import

Casal de empresários Lyndsia e Allan Pedroza, 
durante jantar harmonizado com vinhos portugueses

Os empresários Rafael Moura e Marcos Moura, da La 
Viña, em click com Jailton Rocha em noite de vinhos

Deficiência e Mobilidade Reduzida
Primeiro vereador cadeirante da história 
do Natal, Tércio Tinoco, que conhece bem 
as dificuldades e necessidades das pessoas 
com deficiência, vai presidir a Comissão 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
e Mobilidade Reduzida na CMN. Durante 
sessão na última semana, ele destacou a 
importância de uma cidade acessível para 
todos: “Muita gente pensa que acessibilidade 
é só para cadeirantes, mas é para todos. 
Para pessoa idosa, gestante... Quem jogou 
bola e quebrou o pé também vai querer 
acessibilidade”, disse o vereador

ZÉ DANTAS
Durante toda esta semana, o Museu 
Cais do Sertão, TV Pernambuco 
e a Rádio Frei Caneca, promovem 
homenagens especiais ao médico 
e compositor Zé Dantas pelo seu 
centenário de nascimento. O grande 
parceiro do “Rei do Baião”, Luiz 
Gonzaga, era pai da magistrada Sandra 
Dantas Elali, e avô da cantora Marina 
Elali, a qual herdou seu talento.

Os parabéns da coluna para o empresário Andrade 
Filho, que amanhece celebrando aniversário
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