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Uma boa notícia
O último Boletim do Observatório Covid-19 
da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado na 
última semana, apontou Natal entre as dez 
capitais brasileiras que estão fora da zona de 
alerta na questão do número de ocupação 
de leitos. De acordo com o levantamento, a 
média de ocupação é de 53%. Além da capital 
potiguar, estão também Rio Branco, Belém, 
Macapá, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, 
Florianópolis e Cuiabá. Agora RN.

Inclusão dos perfis
As agências de turismo e os meios de 
hospedagens terão mais um mecanismo 
para evitar fraudes na comercialização de 
produtos e serviços turísticos em suas redes 
sociais. O Ministério do Turismo lançou um 
novo campo, dentro do Cadastur - Cadastro 
Nacional de prestadores de serviços turísticos, 
para a inclusão dos perfis oficiais das redes 
sociais dos estabelecimentos, como Instagram, 
Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e 
LinkedIn.

Vilas Turísticas
Ainda sobre turismo, o Ministério do Turismo 
está realizando um concurso global liderado 
pela “Organização Mundial do Turismo” que 
vai eleger as “Melhores Vilas Turísticas” do 
mundo em áreas rurais. Cada país, por meio de 
suas autoridades máximas de turismo, poderá 
indicar três destinos. Inscrições até 21 de julho. 
As propostas de entidades públicas ou privadas 
que desejem participar devem ser enviadas para 
o e-mail candidaturas@turismo.gov.br

Autismo na Visão Paterna
Apostando na inclusão social como forma 
de solucionar conflitos e resolver problemas 
resultantes da formação da sociedade, o 
Shopping Contagem recebe ações e eventos 
voltados para este tema.  O Mall é palco até 26 
de julho, do “Projeto Exposição Fotográfica: 
Autismo na Visão Paterna”, promovido pelo 
Grupo de Apoio a Autistas, Pais e Familiares 
de Contagem com o apoio da Secretaria de 
Direitos Humanos e Cidadania.

O GRUPO Movimenta Mulheres 
convidando a imprensa para Cerimônia de 
Posse das suas Coordenações, que atuarão em 
defesa das mulheres norte-rio-grandenses. O 
evento, acontecerá no dia 22 de julho, a partir 
das 09h, com transmissão pelo Google Meet, 
através do link que será disponibilizado nas 
redes sociais da @movimentamulheresrn

VOTO DE PESAR da colunista para 
a família do advogado José Ribamar de 
Aguiar, que partiu para eternidade na última 
quinta-feira. Meu abraço de solidariedade 
para a viúva, Socorro Aguiar, e os filhos, José 
Ribamar Júnior, Tatiane e José Ricardo.

Simpatia do ex-senador José Agripino com o filho, o 
ex-deputado Felipe Maia, ilustrando a coluna

O tradicional cabeleireiro Souza Zem, traz no seu 
currículo o prêmio internacional “Tesoura de Ouro”

Do Instagram: elegância em dose dupla da empresária 
Jussana Porcino e a querida Luzia Mara Álvares

Efetividade na proteção
A Fundação Oswaldo Cruz publicou uma nota 
técnica, em que aponta que a CoronaVac e a 
vacina da AstraZeneca possuem efetividade 
em pessoas com mais de 60 anos de idade, 
na proteção contra a variante Gamma. O 
estudo ainda apontou a efetividade dos dois 
imunizantes, os mais utilizados no Brasil, 
garantem proteção contra hospitalização 
ou óbito. “Os dados obtidos até o momento 
refletem as evidências de proteção vacinal 
frente à variante Gamma, preponderante no 
país neste período”, diz a nota da Fiocruz. 
Informação portal UOL

ECONOMIA GLOBAL
O surgimento de novas variantes do 
Coronavírus, aliado ao baixo acesso a 
vacinas em países em desenvolvimento, 
ameaçam a recuperação econômica 
global - alertaram os ministros das 
Finanças do G20, reunidos no último 
sábado em Veneza-Itália, onde também 
endossaram uma medida para impedir 
que multinacionais movimentem seus 
lucros para paraísos fiscais. 

A médica-dermatologista Tatiana Maia, Presidente   
da Sociedade Brasileira de Dermatologia no RN
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