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FUNDO ELEITORAL

A presidente da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado,
Simone Tebet, considera “prematuro”
o debate sobre adiamento ou
cancelamento das eleições municipais
deste ano. Ela sugere outro tipo de
discussão: o uso de parte dos R$ 2
bilhões do fundo eleitoral no combate
ao coronavírus. Publicou o colunista
Josias de Souza, no Portal UOL.

Celebraremos

Esta colunista recebeu mensagens de aplausos
pelo cancelamento da comemoração do
aniversário devido ao período de apreensão
com o surto do coronavírus, mas também
recebeu várias mensagens de incentivo para
que logo que o perigo passe e as coisas se
normalizem que possamos nos reunir. Meu
agradecimento pelo carinho, fico na torcida
para que muito em breve possamos celebrar a
vida de todos nós.

Complexo Rio Grande

Os Grupos Delfin Saúde, referência em
diagnóstico por imagem e Incor Natal,
especialista em clínica e procedimentos
de alta complexidade ligados ao coração,
fecharam a compra do prédio onde
funcionou o hospital Papi, na Av. Afonso
Pena. Uma ótima notícia para os potiguares
que contarão com a ampliação dos serviços
de saúde especializados, como urgência
pediátrica, maternidade, UTIs, entre outros.
*** O prédio adquirido possui cerca de
2.860 m2, comportará até 150 leitos, além
de centro cirúrgico, centro de cuidados
intensivos, consultórios, etc. A estrutura
funcionará anexa ao Hospital Rio Grande,
que se transformará no Complexo Rio
Grande, com potencialidade que chega a
600 leitos, entre enfermarias e apartamentos,
tornando a maior unidade hospitalar da
rede privada do RN e uma das maiores do
Nordeste.

As queridas Teca Melo e DeDeus Fonseca, posam para
coluna durante tarde festiva no Chaplin Recepções

As jornalistas Ariadne e Bia Pires, fazem coro de vivas
para a colega Fabrine Medeiros, aniversariando hoje

Heróis da Igreja

Os parabéns da coluna para elegante Anita Louise
Catalão Maia, brindando hoje mudança de idade

Plano de Carreira

A Câmara Municipal do Natal aprovou,
em regime de urgência, o Projeto de Lei
complementar que institui o Plano de Carreira
para servidores integrantes do cargo de Guarda
Municipal do Natal, encaminhado ao prefeito
da capital através da mensagem Nº 027/2020.
A matéria foi aprovada por todos os vereadores.
O presidente da Casa, Paulinho Freire, é autor
de uma emenda no projeto, que garante aos
guardas reajustes anuais corrigidos de acordo
com o Índice de Preço do Consumidor.

Lançada pela Editora Mundo Cristão e
composta por cinco livros, chegou ao Brasil
a coleção “Heróis da Igreja”. A obra traz
aos leitores a oportunidade de ter uma
vasta compilação de textos escritos por
personalidades como Madre Teresa, C. S.
Lewis e Martin Luther King. É possível
revisitar os textos de importantes nomes
da “História”, uma herança de 2 mil anos
organizada em um acervo único.

O BOTICÁRIO promovendo campanha

de incentivo para a doação de álcool em gel.
A ação convida as pessoas que têm acesso
a água e sabão em casa, e podem fazer a
lavagem correta das mãos – principais
agentes na prevenção contra o Coronavírus –
a doarem álcool em gel para quem realmente
precisa. A marca convida a sociedade para
aderir ao movimento.

O abraço carinhoso da colunista para a talentosa hair
designer Ana Cristina Rebouças, pelo seu aniversário

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para a elegante Anita Catalão Maia,
a jornalista Fabrine Medeiros e a colunista
social paraibana, Hélia Botelho.

