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No estaleiro

AJUDA DA ONU

A Agência da ONU para Refugiados
transportou ontem cerca de 4,4
toneladas de itens essenciais de ajuda
médica para o Irã, em resposta ao
Covid-19. O Airbus A330-200 chegou
ao aeroporto de Teerã entregando
máscaras, luvas e medicamentos
essenciais para ajudar a resolver a
crítica escassez no sistema de saúde
daquele país.

O vereador Ney Lopes Júnior procurou
atendimento médico, no último domingo, com
sinais de pneumonia e está internado na UTI
do Hospital do Coração. Por medida preventiva
e recomendação médica, o parlamentar foi
submetido ao exame para investigação do
Coronavírus. O resultado deve ser liberado esta
semana. A colunista deseja rápida recuperação
ao vereador e parabeniza o mesmo pelo seu
aniversário hoje.

Servidores da saúde

O Governo do RN e o Sistema Fecomércio
RN Sesc e Senac, que administra o HotelEscola Senac Barreira Roxa por comodato
do Estado, decidiram que o hotel irá abrigar
servidores da Saúde em períodos de folga e que
comprovem conviver com pessoas dos grupos
de risco ou que tenham pessoas infectadas pelo
coronavírus ocupando a mesma residência.
A decisão é válida durante o período do
Covid-19.

Duas queridas da colunista, Ana Marta Procópio e
Violeta Araújo, em recente evento no Nick Buffet

Doações para o GACC

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer
é uma das muitas instituições que mesmo
em época de coronavírus, com precaução
e redução de algumas atividades, precisa
continuar cuidando de dezenas de crianças
que fazem quimioterapia, radioterapia. Por
isso a intuição precisa da ajuda voluntária.
Quem puder contribuir com qualquer quantia,
depositar na conta do GACC-RN, B. Brasil,
agência 2870-3, Conta Corrente 501503-0.

Votos de recuperação para o vereador Ney Lopes Júnior,
e os parabéns da coluna pelo seu aniversário hoje

Bolsa socorro

O abraço carinhoso da colunista para a jornalista
Heloísa Guimarães, brindando aniversário hoje

Cuidar do COMO tratar

A psicóloga Sandra Uchoa, presidente da
Associação de Terapias Cognitivas do RN,
informando a coluna que a entidade está
realizando um fórum on-line de discussões
e capacitação com seus associados. Na
programação, “cuidar do COMO tratar”, para
aprofundamento e qualificação no tratamento
das demandas psicológicas advindas do impacto
psicológico do isolamento social devido
Covid-19. Vale ressaltar que o isolamento social
é diferente do afetivo. Maiores informações
através do site www.atcrn.org.br

A Abrasel Nacional espera que o governo
anuncie um pacote de socorro ao setor, que
incluiria o pagamento de uma espécie de
bolsa aos 3 milhões de trabalhadores de bares
e restaurantes nos próximos 3 meses. Com a
crise do Covid-19, o fechamento do comércio
e restrições da circulação em todo o país, o
setor é um dos primeiros a sentir os impactos
econômicos. Falou o presidente da entidade,
Paulo Solmucci, em entrevista no portal Veja.

DEPOIS DE muitos pedidos de um

posicionamento do Comitê Olímpico
Internacional, sobre a realização dos Jogos
Olímpicos de Tóquio em meio à pandemia
de coronavírus, o governo japonês e a
entidade resolveram adiar a Olimpíada e a
Paralimpíada. A abertura marcada para julho
de 2020, será programada para 2021, com data
a ser definida.

A coluna canta coro de vivas para a talentosa Aida
Cortez, tradicional doceira potiguar, aniversariando hoje

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para a jornalista e minha comadre,
Heloísa Guimarães, a doceira Aida Cortez e o
vereador Ney Lopes Júnior.

