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Arraiá do Seu Kozmo
O Kozmopolit Restaurante & Club promove 
amanhã seu São João fora de época. 
Reacendendo os festejos juninos e para matar 
a saudade das noites do mês mais animado do 
ano, o “Arraiá do Seu Kozmo” terá início às 
19h, e será animado por Diogo Mello e Hugo 
Alves, com muito forró. O evento contará com 
buffet fixo de comidas típicas, além de ilhas de 
pratos quentes, caldos e acompanhamentos. 
As senhas são limitadas.

Guerra do champanhe
A Rússia criou uma nova fonte de atrito com 
a França: a “guerra do champanhe”, como tem 
denominado a imprensa francesa. Uma lei 
assinada pelo presidente Vladimir Putin obriga 
os importadores de marcas de champanhe 
francesas a escrever no contra rótulo da garrafa 
a menção “vinho espumante”. A tradução de 
champanhe em russo – “champanskoïe” – 
passou a ser reservada aos produtos fabricados 
localmente. Portal Uol

Reta Tabajara
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
disse esta semana por meio das redes sociais, 
que a Reta Tabajara - BR-304 - segue em obras 
conforme o cronograma, e que o Governo 
Bolsonaro tem condições de entregar o serviço 
concluído no início de 2022, com a duplicação 
de todo o percurso até o entroncamento 
com a BR-226. O esclarecimento se deu após 
informações veiculadas pela imprensa local 
afirmando que a obra estava parada. Blog FM

Startups brasileiras
No primeiro semestre de 2021 as startups 
brasileiras bateram recorde recebendo US$ 
5,2 bilhões em investimentos. O volume 
aportado superou o total investido em 2020, 
de US$ 3,5 bilhões. As empresas participaram 
de 339 rodadas de investimento. De acordo 
com relatório divulgado pela Revista PEGN, 
só o mês de junho registrou o maior volume 
de capital investido na história do mercado 
brasileiro. IstoÉ Dinheiro

O PRESIDENTE da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, recebeu o presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade do 
RN, Erivan Borges, e o vice-presidente de 
Administração e Finanças, Anailson Gomes, 
para oficializar a parceria com o “Programa 
Fecomércio com VC”, uma plataforma de 
relacionamento entre empresas que será 
lançada este mês.

O MINISTÉRIO da Saúde comunicou que 
o Brasil receberá esta semana 600 mil doses da 
vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19. 
O novo lote será destinado ao Programa 
Nacional de Imunizações.

Ex-ministro Garibaldi Alves Filho e o presidente da 
Fecomérccio RN, Marcelo Queiroz, ilustrando a coluna

A talentosa nutricionista Áthina Bezerra, se destacando 
na sua área de atuação. Perfil do Instagram @nutriathina

Do acervo da colunista, as queridas Ana Marta Procópio 
e Thereza Paiva, em evento social antes da pandemia

Copa do Mundo de 2026
A Fifa vai definir até o primeiro semestre de 
2022 as 16 cidades que receberão jogos na 
Copa do Mundo de 2026, a primeira com 
48 participantes e também pela primeira 
vez realizada em três países EUA, México e 
Canadá. O plano era que os norte-americanos 
tivessem dez estádios e Canadá e México 
três cada, mas na última terça-feira a 
canadense Montreal anunciou a desistência 
da candidatura por causa da crise econômica 
gerada pela pandemia. O governo local decidiu 
não injetar dinheiro no torneio e proibir as 
isenções fiscais que a Fifa exige. Portal Uol

ASTRAZENECA
O estudo da Universidade de Oxford, 
apontando que um intervalo maior 
entre as doses da vacina da AstraZeneca 
contra a Covid-19 ainda fornece 
proteção, é “muito reconfortante” para 
os países com falta de imunizantes. 
Destacou a cientista-chefe da 
Organização Mundial da Saúde, 
Soumya Swaminathan, na última sexta-
feira. Publicou o portal Terra.

A arquiteta Alessandra Marinho aniversariando hoje
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