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Cidade Junina Virtual
O “Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual” 
teve lançamento no último sábado. Artistas 
potiguares se apresentaram no evento 
“Pingo da Mei Dia”, que levou muito forró 
e animação para as casas dos mossoroenses 
e também para todo Brasil. A programação 
das festividades segue até o dia 27 de junho 
com apresentação de diversas bandas e 
artistas locais, durante lives transmitidas pelo 
canal oficial da Prefeitura no YouTube.

1 bilhão de doses
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris 
Johnson, anunciou no último domingo que 
o G7 doará 1 bilhão de doses de vacinas 
para países mais pobres através do consórcio 
Covax Facility. De acordo com o presidente 
do Conselho da União Europeia, Charles 
Michel, a cúpula da UE trabalhou para 
convencer as “principais democracias do 
mundo” a se juntarem a ela na aceleração das 
entregas globais de vacinas. CNN Brasil.

Grupo Reviver
A unidade móvel do Grupo Reviver, esta 
semana, realiza exames de mamografias na 
USF Cidade Praia, no bairro Lagoa Azul, 
Zona Norte de Natal. A distribuição de fichas 
para atendimento nos turnos da manhã 
e da tarde acontece sempre na abertura 
do expediente e as mamografias são feitas 
das 7h30 às 16h30. As mulheres devem 
apresentar carteira de identidade, cartão SUS 
Natal e comprovante de endereço de Natal. 

Vacina da Janssen
O Ministério da Saúde afirmou que o lote 
de 3 milhões de doses da vacina contra 
Covid-19 da Janssen, subsidiária da 
Johnson & Johnson, não chegará hoje como 
foi anunciado. Em comunicado, a pasta 
informou que aguarda “confirmação da data 
por parte do laboratório, mas a expectativa 
é de que as doses cheguem ainda esta 
semana ao país em três remessas” não mais 
em um lote só, como havia sido divulgado 
anteriormente.

*** O ministro havia feito o anúncio após a 
agência reguladora dos Estados Unidos Food 
and Drugs Administration - FDA autorizar a 
vinda das doses ao Brasil e ampliar a validade 
dos imunizantes de 27 de junho para 8 de 
agosto. A Anvisa deve avaliar, nesta semana, 
pedido da Janssen por uma prorrogação 
maior da validade das doses. Portal Terra

O CANTOR e compositor, Marcelo 
Miranda, lançando no próximo dia 29 seu 
novo single, intitulado de “Pequi”, em todas 
as plataformas digitais. A canção dá nome 
ao álbum composto por 15 faixas, que traz a 
sonoridade do sertanejo.

Elegância e discrição de Denise Gaspar e Abigail Souza, 
durante noite de celebração no registro da colunista

Do Instagram, o charme de Luzia Mara Álvares

As queridas Violeta Araújo e Ana Marta Procópio, em 
tarde-noite de solidariedade do Women’s Clube Natal 

Direitos Humanos
Parlamentares da Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, 
dos Idosos, Trabalho e Igualdade da Câmara 
Municipal de Natal receberam, em reunião 
virtual, representantes de entidades e 
instituições para debater sobre a temática 
da população em situação de rua. Durante o 
encontro houve consenso sobre a necessidade 
de implementar projetos de leis em benefício 
dessa população. Como diz o ditado popular, 
“antes tarde do que nunca”. Já está mais do 
que na hora das autoridades públicas se 
envolverem nessa causa.

MEMORIAL
Quatro historiadores criaram o 
“Memorial da Pandemia”. Trata-se 
de um acervo digital para armazenar 
histórias, fotos e documentos de como 
a vida no Brasil foi impactada pelo 
novo Coronavírus. O memorial reúne 
material de diversos tipos de pessoas e 
tem como objetivo criar a representação 
mais fiel da realidade brasileira durante 
esta época. Do portal Uol

Os parabéns da coluna e coro de vivas para a veterinária 
Ana Cláudia Souza, que amanhece brindando aniversário
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