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TAILÂNDIA

A Tailândia reabriu ontem outras
três ilhas aos turistas internacionais
vacinados, visando recuperar o turismo,
um setor vital para o país imerso em
uma terceira onda da Covid-19. O setor
representava quase 20% da receita da
Tailândia, com 40 milhões de visitantes
antes da pandemia. O governo tailandês
estabeleceu a meta de reabrir o restante
do país até outubro.

Viva a Cultura! 2021

O Projeto AstraZeneca “Viva a Cultura! 2021”,
leva diversão e entretenimento em formato
digital e gratuito a crianças hospitalizadas.
A ação acontecerá de 26 a 30 de julho, através
do site oficial e nas redes sociais. O projeto
existe há 13 anos, e vem encantando crianças
em tratamento, familiares, e equipe médica
em hospitais de várias regiões do Brasil.
A mascote Astro apresenta diferentes
atividades culturais através do site www.
vivaacultura.com.br

Língua Portuguesa

Casal Sérgio Freire e Jussara. Ela brinda aniversário
neste domingo. Os parabéns antecipados da coluna

O Museu da Língua Portuguesa, localizado
na estação da Luz em São Paulo, reabre suas
portas ao público dia 31 de julho, após 5
anos. Desde que sofreu um incêndio em
dezembro de 2015, o local passou por uma
grande reconstrução e reforçou suas medidas
de proteção. O Museu elaborou um projeto
detalhado de medidas de segurança contra
incêndios, que contou com a atuação da
Associação Brasileira de Sprinklers.

Legoland Park

Os mais nostálgicos, que adoravam brincar
com as clássicas peças de Lego, acabam
de ganhar mais um destino para matar
a saudade: um parque construído com
mais de 30 milhões destes bloquinhos foi
inaugurado na última semana em Goshen,
a 281 quilômetros de Nova York e a 189
quilômetros de Boston nos Estados Unidos.
É o décimo parque da marca no mundo e o
terceiro nos EUA, os outros 2 ficam na Flórida
e na Califórnia.

Os parabéns da coluna para a querida Carmem Lúcia
Rocha, que amanhece celebrando mudança de idade

Turismo no Brasil

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto,
lançou esta semana no Parque Estadual do
Cantão, em Pium, no Estado de Tocantins, a
nova campanha promocional da Pasta. Com
foco no “Turismo em Natureza”, a divulgação
buscará reposicionar o Brasil no setor, tendo
como objetivos a experiência do viajante,
e retratar a importância de se praticar um
turismo consciente, sustentável e seguro. A
Campanha traz os principais destinos do
segmento no país e visa incentivar a busca por
atrativos nacionais no pós-pandemia.

O procurador de Justiça Onofre Neto, aniversariando
amanhã. Em click com o amigo, o cantor Ricardo Chaves

*** O espaço é voltado para crianças de dois a
12 anos, mas, segundo o próprio site do local,
pode ser aproveitado por toda a família. Além
do parque, a rede construiu um hotel no local
com 250 quartos, no qual é possível fazer
reservas a partir de 6 de agosto. Juntos, os dois
empreendimentos somam 202 hectares, o que
faz o parque ser o maior já construído pelo
grupo Merlin Entertainments. Portal Uol

A PARÓQUIA da Catedral de Natal

receberá neste domingo às 16h30, a Mostra
Internacional Itinerante “Os Milagres
Eucarísticos no mundo”, trabalho feito em
vida pelo Beato Carlo Acutis. Na segundafeira, a mostra vai para Currais Novos,
retornando à Catedral Metropolitana de Natal
na quarta-feira, e ficará aberta para a visitação
do público até o dia 25 de julho, das 8h às 18h.

Charme e simpatia da empresária Ana Maria

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para Carmem Lúcia Rocha. Vivas
antecipados para o procurador de Justiça
Manoel Onofre Neto, Tácio Cavalcanti,
Jussara Freire, Socorro Lawar e a querida Lane
Cardoso, que brinda a data na Suíça.

