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Falta de incentivo
Enquanto o Rio Grande do Norte sofre com 
a falta de incentivo do governo Estadual, 
a Paraíba está a todo vapor no quesito 
desenvolvimento. A partir de 08 de agosto, 
os paraibanos terão mais uma opção de 
voo em seu Estado. A Azul Linhas Aéreas 
iniciará suas operações em Patos, no sertão 
da Paraíba, que contará com voos diários 
para Recife, de onde os clientes poderão 
se conectar com toda a malha nacional e 
internacional da companhia.

Legião Urbana
A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
deverá decidir se os músicos Dado Villa 
Lobos e Marcelo Bonfá, que integraram a 
formação original da Legião Urbana - podem 
usar o nome de sua ex-banda sem autorização 
de Giuliano Manfredini, filho de Renato 
Russo. O julgamento foi interrompido após 
pedido de vista por parte do ministro Antônio 
Carlos Ferreira, em 6 de abril, e ainda não tem 
data certa para ser retomada. 

Drive Thru da Gratidão 
No dia 7 de junho o Grupo de Apoio À 
Criança Com Câncer, GACC-RN, completa 
31 anos de história, dedicação e carinho aos 
quase 300 assistidos e suas famílias. Para 
celebrar a data, seguindo todos os protocolos 
de prevenção à Covid-19, o Grupo realizará 
o Drive Thru da Gratidão, das 10h às 16h, na 
sede da Instituição. A ideia é que cada pessoa 
traga um item de doação e receba um brinde 
afetivo doado por parceiros.

*** Uma excelente oportunidade para quem 
quiser desapegar de roupas e brinquedos em 
bom estado, ou possa doar alimentos não 
perecíveis. O grupo está preparando uma ação 
especial para receber as doações, cumprindo 
todos os protocolos de segurança para 
prevenção da Covid-19. Toda a arrecadação 
será utilizada em benefício do tratamento 
das crianças atendidas pelo Grupo. Sede 
do GACC-RN: Av. Floriano Peixoto, 383 – 
Cidade Alta.

O FACEBOOK anunciou ontem uma 
série de novidades para desenvolvedores que 
trabalham direta ou indiretamente com vendas 
pelos seus aplicativos, incluindo Messenger, 
WhatsApp e Instagram. As mudanças foram 
divulgadas no F8 Refresh, evento 100% online 
destinado a programadores que trabalham 
com as redes sociais do Facebook.

OS JORNAIS Mail on Sunday e The Sun 
publicaram que no último sábado, o primeiro 
ministro do Reino Unido, Boris Johnson, 
de 56 anos e conhecido por sua agitada vida 
amorosa, casou com Carrie Symonds, 33 anos, 
na catedral de Westminster.

Do acervo da coluna, elegância em dose dupla de Tania 
Dal Santos e Violeta Araújo, em tarde de celebração

Do Instagram, a elegância das irmãs Marinho, Luzia 
Mara e Zalix, ilustrando nossa coluna desta quinta-feira

Simpatia de Cristiane Cineli, Katianna Vasconcelos e 
Rafaela Suguiura, da “Nossa Festa Decoração e Locação”

Estudo inédito
O Brasil será sede de um estudo inédito que 
busca avaliar a eficácia da combinação das 
vacinas de Oxford-AstraZeneca e da Clover 
na prevenção à Covid-19. A expectativa é que 
cerca de 600 pessoas participem das fases 1 e 
2 do teste clínico, liderado pela pesquisadora 
Sue Ann Clemens, que também está à frente 
dos estudos da fase 3 das vacinas de Oxford 
e da Clover no Brasil. O protocolo do estudo 
ainda está em produção e os centros que irão 
realizá-lo estão em definição. A ideia é fazer no 
Nordeste, no Sul e no Sudeste. Informação Veja

TALCO INFANTIL
A Johnson & Johnson foi condenada 
a pagar uma indenização de 2,1 
bilhões de dólares para mulheres 
que alegaram que o talco infantil 
da marca estava contaminado com 
amianto cancerígeno. Atualmente, a 
Jonhson&Jonhson enfrenta mais de 
26.000 processos que alegam que o 
talco para bebês causa câncer. Matéria 
completa no Portal Uol.

O empresário Sami Elali, pelas lentes de Jovinho
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