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Respeito e Diversidade
O presidente do Conselho Nacional do 
Ministério Público, Augusto Aras, reforçou a 
realização do “Prêmio Respeito e Diversidade”. 
As inscrições estarão abertas de 1º a 30 de 
julho, gratuitamente, e devem ser realizadas 
mediante o preenchimento do formulário 
eletrônico que estará disponível no hotsite do 
Projeto “Respeito e Diversidade”. O Prêmio 
é dividido nas modalidades Imprensa e 
Sociedade.

*** O Prêmio é uma das atividades do “Projeto 
Respeito e Diversidade”, fruto da cooperação 
entre o CNMP, o Ministério Público Federal, 
por intermédio da Procuradoria-Geral da 
República e da Escola Superior do Ministério 
Público da União. A produção de trabalhos 
jornalísticos veiculados na imprensa 
brasileira será premiada em duas categorias 
distintas: Jornal impresso, Revista impressa 
e Webjornalismo; e Radiojornalismo e 
Telejornalismo.

Turismo gastronômico
A Organização Mundial do Turismo, o Centro 
Culinário Basco, o VisitFlanders e a cidade 
de Bruges, anunciaram novas datas para o 
6º Fórum Mundial da OMT sobre Turismo 
Gastronômico. Realizado sob o lema “Turismo 
Gastronômico: promovendo o turismo rural 
e o desenvolvimento regional”, o evento 
acontecerá de 31 de outubro a 2 de novembro 
de 2021, em Bruges na Bélgica.

*** O Fórum terá como foco a contribuição 
do turismo gastronômico para a integração 
social e econômica, além de destacar seu 
potencial inexplorado de criação de empregos, 
coesão regional e crescimento sustentável. 
Com base no trabalho da OMT para promover 
a inovação no setor do turismo, o encontro 
também representa uma oportunidade 
para especialistas do segmento alimentar 
compartilharem novas ideias. O Fórum será 
realizado em um formato híbrido. Do Portal 
Mercado e Eventos

O DEPUTADO Albert Dickson protocolou 
um projeto de lei, que inclui jornalistas e 
profissionais da imprensa como prioridade 
no plano estadual de vacinação contra a 
Covid-19. O parlamentar argumentou que 
o trabalho desses profissionais é de extrema 
relevância, principalmente nesse período de 
pandemia, onde a informação é um serviço de 
fundamental importância para a população.

A GRIFE francesa Yves Saint Laurent Beauté 
celebra o lançamento das fragrâncias Libre 
eau de parfum intense e Y eau de parfum, e 
a chegada de sua coleção de maquiagens ao 
Brasil com uma ação urbana, que acontece 
amanhã, no Rio de Janeiro.

A colunista agradece o carinho da magistrada Lena 
Rocha e da sua filha Andréa, no registro de Jovinho

Simpatia Ana Maria Cavalcanti, em click para coluna

A vereadora Camila Araújo foi abraçar a missionária 
Maria Ivania, no seu aniversário na AD Candelária

Inovações do PIX
O Banco Central informou ontem que aprovou 
a criação de um “mecanismo especial de 
devolução” do PIX – sistema de transferências 
em tempo real da instituição que funciona 
em tempo integral. De acordo com o BC, esse 
novo sistema entrará em operação em 16 de 
novembro, quando o PIX completará um ano. 
Segundo a instituição, a devolução poderá ser 
iniciada pelo prestador de serviço de pagamento 
do usuário recebedor, por iniciativa própria 
ou por solicitação do prestador de serviço do 
usuário pagador. Informação Portal G1

AVANÇOS NOS TESTES
A Pfizer anunciou ontem avanço nos 
testes da vacina contra a Covid-19 
em crianças de cinco a 11 anos. 
Segundo a empresa, a pesquisa para o 
determinado grupo avançou da fase 
um para a dois, de um total de três 
fases. Em crianças de seis meses a cinco 
anos, os testes da fase um ainda estão 
em andamento. Matéria completa no 
portal Uol.

Beleza de Dodora Pessoa, ilustrando a coluna
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