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O RESTAURANTE

La Brasserie de La Mer, localizado no
Hotel Majestic em Ponta Negra, lança
seu novo cardápio executivo, assinado
pelo chef francês Erick Jacquin. O
menu executivo La Brasserie contempla
entrada, prato principal e sobremesa,
oferecendo uma ótima experiência com
a alta gastronomia francesa. O serviço
funciona às sextas-feiras, no horário do
almoço, das 12h às 15h.

Vila Rica

O jornalista Chrystian de Saboya elogia para a
coluna o espaço Vila Rica, localizado no bairro
de Capim Macio. Segundo o jornalista, o local é
de um primor sem igual. No Brasil não existe um
café com a identidade visual e a estética afetiva do
café. Comandado pelos irmãos Pedro e Mateus,
o lugar tem funcionamento das 14 às 20h, com
sabores das muitas receitas dos seus avós, do
interior das Minas Gerais.

A Fecomércio-RN

Promove nos dias 8 e 10 de agosto, “RN em
Foco – Debatendo o Futuro da Economia
Potiguar”, uma série de encontros com os
candidatos ao Governo do Estado nas eleições
de 2022. Os eventos acontecerão no Auditório
do Hotel Senac Barreira Roxa. Trata-se de uma
série de sugestões para o Executivo estadual
aplicar nas áreas de gestão, segurança pública,
turismo, desburocratização de processos
e empreendedorismo, para o fomento das
atividades econômicas.

Do Instagram: sorrisos e bem querer das cunhadas Luzia Mara e Lourdes Álvares

Vacina universal

A busca por uma vacina universal contra
diferentes tipos de coronavírus, além do vírus
da Covid-19, é um caminho percorrido por
diferentes equipes de pesquisas em todo o mundo.
Nesta corrida, os cientistas do Instituto Francis
Crick, no Reino Unido, parecem ter obtido uma
boa vantagem. Este pode ser o início da trilha
para uma vacina que impeça o surgimento de
outras pandemias, segundo os pesquisadores
responsáveis. Mais no liegebarbalho.com

Diagnóstico Precoce

A Casa Durval Paiva alerta sobre sinais e sintomas
do Tumor de Wilms, também conhecido como
Nefroblastoma. É considerado o tumor renal mais
acometido na infância, é raro e atinge, geralmente,
a faixa etária dos 2 aos 5 anos de idade. Se
diagnosticado precocemente, tem cerca de 95% de
chance de cura. Esta neoplasia é o destaque do mês
de agosto, integrando as atividades da Campanha
do Diagnóstico Precoce 2022.
Do Instagram: Idaisa Cavalcanti ilustrando a coluna

É um absurdo!!!

O jornal La Prensa, da Nicarágua, precisou
tirar os funcionários do país depois de anos
de perseguição política pelo governo de
Daniel Ortega. O jornal digital teve vários
funcionários presos e ameaçados desde as
eleições presidenciais de 2021. Segundo a
organização “Repórteres Sem Fronteiras”, os
últimos funcionários do jornal deixaram o país
de maneira clandestina entre os dias 9 e 25 de
julho. Com isso, toda a redação trabalha fora
do país. Desde o fechamento da sede, o jornal
mantém o funcionamento on-line por meio
de servidores que estão fora do alcance do
governo do referido país. Publicou Poder 360

Andréa Moura com Pascalle Falcão e Anna Leila Borges, em noite de celebração

Recomendação do MPF

O Ministério Público Federal em São Paulo
expediu recomendação para que o WhatsApp só
implemente a funcionalidade ‘Comunidades’ - que
vai permitir que uma mensagem chegue a milhares
de usuários - no Brasil no início de 2023. Além
disso, o MPF pede que a plataforma se abstenha,
até o mesmo prazo, de adotar ‘qualquer outra
medida que represente retrocesso’ para a sua atual
política de enfrentamento à desinformação.
*** A Procuradoria deu 20 dias para que o
WhatsApp se manifeste sobre a recomendação.
Em caso de negativa, o órgão pode acionar a
Justiça para fazer valer as providências. O MPF
pondera que o presidente do TSE, Edson Fachin, já
‘externou preocupação com a possibilidade de um
risco análogo - ou até mais grave - se concretizar
este ano no Brasil’.

Marília Hipólito e Ana Ilma Oliveira no registro da coluna durante sessão parabéns

