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#ParaCadaUma
A iniciativa global “Verificado” lançou no 
último domingo uma campanha de combate 
à violência doméstica e familiar contra 
mulheres. A campanha #ParaCadaUma é 
coordenada no Brasil pelo Unic Rio.   A ação 
será lançada no Cristo Redentor, tendo como 
objetivo informar a população sobre as formas 
de violência doméstica tipificadas na Lei Maria 
da Penha: moral, física, sexual, psicológica 
e patrimonial. O projeto “Verificado” foi 
lançado em 2020, no começo da pandemia 
da Covid-19, para combater a desinformação 
sobre a doença e, também, compartilhar 
informações que ajudaram a salvar vidas.

GASTRÔ GOURMET
Profissionais e amantes da gastronomia 
vão poder exercer e celebrar a arte da 
culinária em um espaço diferenciado. 
O “Gastrô - Gourmet Experience” 
prepara minicursos e oficinas para 
todo o público, de iniciante a chefs, 
e já começa neste mês. Com sede no 
Natal Shopping, o espaço é o primeiro 
do Nordeste e visa oferecer experiência 
única no entretenimento gastronômico.

Brasil/Uruguai
O Brasil ganhou uma ligação direta com o 
movimentado balneário de Punta del Este, no 
Uruguai — conhecido por oferecer resorts e 
cassinos luxuosos, galerias de arte e belas praias 
— através de um voo que sai do Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos, sem 
escalas. A novidade é oferecida pela Azul Linhas 
Aéreas, que celebra o primeiro mês de operação 
da rota inédita. Mais sobre no liegebarbalho.com

O Grupo Reviver
Está com sua Unidade Móvel esta semana 
estacionada na UBS Candelária, na Rua Barão de 
Açu, s/n. Para fazer a mamografia, as mulheres 
devem apresentar carteira de identidade, 
cartão SUS e comprovante de residência de 
Natal. O resultado dos exames é entregue no 
local de realização em até 30 dias. O “Reviver”, 
além de manter um calendário permanente 
de mamografias, também dispõe de diversos 
serviços em sua sede.

Cesta Básica
O preço da cesta básica caiu 3,96% no mês de 
julho em Natal, no comparativo com junho. Os 
dados estão na Pesquisa Nacional da Cesta Básica 
de Alimentos, divulgado pelo Dieese. É a maior 
redução entre as 17 capitais pesquisadas: Natal 
-3,96%, João Pessoa -2,40%, Fortaleza -2,37% 
e São Paulo -2,13%. No ranking dos maiores 
preços, Natal ocupou a 14ª posição entre as 17 
capitais, com o valor de R$ 587,58.  Informação 
CDL Natal

Vacinação nacional
O Ministério da Saúde lança a “Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e 
Multivacinação de 2022”. O objetivo é alcançar 
cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a 
vacina poliomielite, na faixa etária de 1 a menores 
de 5 anos de idade, além de reduzir o número de 
não vacinados de crianças e adolescentes menores 
de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, 
conforme o “Calendário Nacional de Vacinação”.

*** A mobilização será realizada entre os dias 8 de 
agosto e 9 de setembro. As vacinas são: Hepatite 
A e B, Penta Pneumocócica 10 valente, VIP 
Vacina Inativada Poliomielit, Vacina Rotavírus 
Humano, Meningocócica C -conjugada-, Vacina 
Oral Poliomielite, Febre amarela, Tríplice 
viral - Sarampo, Rubéola, Caxumba, Tetraviral 
Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela, DTP 
-tríplice bacteriana, Varicela e HPV quadrivalente 
Papilomavírus Humano. Portal do MS.

A “CAMINHADA Histórica do Natal”, chega 
à sua 10ª edição e traz a proposta de resgatar 
a identidade natalense, valorizando o acervo 
histórico da capital e as produções artísticas 
locais. Com realização amanhã, no Shopping 
Cidade Jardim, a programação dispõe de 
lançamentos e premiações dos seus concursos de 
fotografia, música e redação, que buscam deixar 
um legado para a população.

Ex-senador José Agripino e Anita Maia, em sessão de vivas para a amiga Ione Salem

Marília e Ronaldo Mello, nos preparativos para o “Dia do pais” - Versalles Recepções”

Zélia Pinheiro e Fátima Carreras, durante tarde de celebração do “RM Gastronomia”

O abraço carinhoso da colunista para a querida 
Rossane Shelman, pelo aniversário. Parabéns!!!
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