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Respiradores consertados
O presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, juntamente com presidentes 
de outras entidades do nosso Estado, 
entregaram ao diretor do Hospital Giselda 
Trigueiro, André Prudente, 16 respiradores 
mecânicos pertencentes ao Estado, que 
estavam quebrados e foram consertados. Os 
equipamentos foram recuperados através de 
uma campanha promovida pela Fecomércio 
RN, FCDL RN, Fiern, CDL Natal, CDL Jovem, 
Associação Comercial do RN, Sinduscon RN 
e AEBA.

ACERVO DIGITAL
Devido às medidas de isolamento 
social para combater o avanço do 
coronavírus no país, o Instituto 
dos Advogados de São Paulo está 
oferecendo acesso gratuito a seu acervo 
digital. Semanalmente, até o dia 30 
de abril, serão liberados 2 vídeos de 
seminários ministrados por renomados 
juristas e especialistas, que tratam de 
assuntos variados do Direito. 

Os parabéns da coluna para o talentoso fotógrafo 
Wanderley Adms, celebrando aniversário hoje

Compra de respiradores
O médico e deputado Vivaldo Costa, 
preocupado com a situação do Coronavírus, 
apresentou sugestão para que todos os 
deputados estaduais remanejem, das emendas 
impositivas no orçamento, recursos para a 
compra de respiradores. A observação foi 
feita ao grupo de parlamentares e já recebeu 
adesão de alguns. De acordo com Vivaldo 
Costa, a soma do montante seria de R$ 12 
milhões, o que compraria 230 respiradores.

Ney Lopes Júnior
O vereador Ney Lopes Júnior, recebeu 
ontem o resultado negativo para o exame 
de Coronavírus ao qual foi submetido.  
Pneumonia, foi o diagnóstico confirmado 
pelos médicos, motivo que levou o 
parlamentar a procurar atendimento de 
saúde. Ney Júnior foi transferido ontem 
para o apartamento do hospital no qual está 
internado, onde permanecerá em tratamento. 
A coluna fica na torcida pela rápida 
recuperação do parlamentar.

Empreendedor Social
Líderes de iniciativas inovadoras em 
organizações não governamentais e 
empreendedores de negócios de impacto 
social têm até 3 de maio para se inscreverem 
no Prêmio Empreendedor Social 2020. 
Considerado o maior concurso de 
empreendedorismo social e ambiental da 
América Latina, é uma iniciativa da Folha 
de São Paulo em parceria com a Fundação 
Schwab. 

*** A premiação chega à 16ª edição com 
benefícios para finalistas e vencedores, que 
totalizam R$ 350 mil. São três categorias – 
Empreendedor Social, Empreendedor Social 
de Futuro e Troféu Grão, a última é destinada 
exclusivamente às ONGs que atuam com 
causas e movimentos de grande relevância 
para o país. Inscrições e mais informações 
através do link https://www1.folha.uol.com.
br/empreendedorsocial/cadastro.shtml 

EM ALINHAMENTO com as 
determinações da Agência Nacional de 
Energia Elétrica para o enfrentamento 
do coronavírus, a Cosern ampliou a 
disponibilidade de canais digitais e suspendeu 
o corte de energia por 90 dias para os mais 
de 1,4 milhão de clientes em sua área de 
concessão. A medida abrange todo o estado 
do Rio Grande do Norte.

Simpatia em dose tripla de Jacira Monte, Lúcia Santos 
e Lilia Lacerda, em recente evento no Nick Buffet

Alexandre Marinho com sua musa Márcia, pelas lentes 
de Jovinho. Ele brindando hoje mudança de idade 

Os médicos Sérgio Pacheco e Ana Amélia, posam para 
coluna durante sessão de vivas na praia de Areia Preta 

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o executivo Alexandre 
Marinho, o fotógrafo Wanderley Adms, o 
advogado Rogério Grilo e a jovem empresária 
Isabel Cristina Câmara.


