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Coluna On-line
Atenção amigos e leitores se vocês deixarem 
de receber nossa coluna pelo WhatsApp, e 
queiram continuar recebendo, basta contatar 
a colunista pelo celular ou pelo direct. É 
que descobri recentemente que alguns 
números são excluídos automaticamente 
pelo aplicativo. Recebi algumas reclamações 
de que eu teria retirado a pessoa da lista de 
transmissão, daí foi quando descobri o que 
estava acontecendo. Estão avisados e ficamos 
combinados.

Variante brasileira
Um estudo do Instituto Adolfo Lutz 
concluiu que a variante brasileira, a P.1, 
que surgiu em Manaus, corresponde a 90% 
dos casos analisados de infecção pelo novo 
coronavírus no Estado de São Paulo. A P.1 
é considerada pelas autoridades sanitárias 
uma “variante de atenção” por causa da 
possibilidade de maior transmissibilidade 
ou gravidade da infecção pela Covid-19. 
Informação portal Uol

Workshop Ecossistema
Os diversos segmentos empresariais 
e aqueles com maiores demandas vão 
receber ações estruturantes para fortalecer 
e potencializar o ambiente inovador de 
Natal. As ações, planejadas para alavancar o 
empreendedorismo inovador entre empresas 
e organizações de setores estratégicos da 
cidade, serão apresentadas hoje durante a 
segunda edição do Workshop Ecossistema 
Local de Inovação.

*** O evento é promovido de forma 
colaborativa entre o Sebrae no Rio Grande 
do Norte e parceiros do ecossistema de 
inovação da capital potiguar. A apresentação 
do plano de ação marca o encerramento das 
etapas 3, 4 e 5, da metodologia ELI, que visa 
apoiar e difundir o desenvolvimento nos 
principais ecossistemas de inovação do RN, 
a partir de uma abordagem de mapeamento 
e intervenção, desenvolvida pelo Sebrae em 
parceria com a Fundação CERTI.

O GOVERNO dos Estados Unidos 
revelou ontem um plano de investimento 
de US$ 1,8 trilhão, ou seja, cerca de R$ 9,82 
trilhões, na cotação atual em programas de 
educação e apoio a famílias que têm crianças 
pequenas. Para que o financiamento seja 
aprovado, a proposta precisa ter aprovação do 
Congresso dos EUA. Publicou o portal G1.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão os jornalistas Cinthia Lopes 
e Dionísio Outeda, o odontólogo Cloaldo 
Mendonça, o todo simpatia Gotardo Azevedo, 
a querida Teca Melo e a matriarca Terezinha 
Gadelha Fernandes.

O abraço carinhoso da colunista que faz coro de vivas 
para a querida Teca Melo, aniversariando hoje

Parabéns para a matriarca Terezinha Gadelha 
Fernandes, que amanhece com mudança de idade

Em click com amiga e jornalista Micarla de Souza, o 
querido Gotardo Azevedo, brindando aniversário hoje

Audiência em Brasília
Na última terça-feira, o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz participou 
de uma audiência, em Brasília, com o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga. Acompanhado 
do deputado Isnaldo Bulhões e do deputado 
federal potiguar Walter Alves, Marcelo, 
juntamente com empreendedores do setor do 
comércio varejista de produtos farmacêuticos 
do RN, pediram ao ministro agilidade na 
normalização do fornecimento de vacinas ao 
Estado e também discutiram temas ligados ao 
setor produtivo que representam.

NA BÉLGICA
O governo da Bélgica decidiu proibir a 
entrada no país de viajantes procedentes 
do Brasil, Índia e África do Sul, para 
conter a propagação de variantes 
desses locais do coronavírus, anunciou 
o gabinete do primeiro-ministro 
Alexander de Croo. A medida é 
aplicada a viagens de avião, trens, barcos 
e ônibus e também afeta o trânsito pelo 
território belga. Portal Terra.

O abraço da colunista para o advogado, jornalista e 
ex-deputado federal Ney Lopes, nosso leitor assíduo
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