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Relações trabalhistas
As Academias Brasileiras do Direito do 
Trabalho e da Seguridade Social promovem 
no dia 19 de junho das 9h às 17h30, um 
encontro virtual pela plataforma Sympla. 
Em debate, os reflexos da pandemia para as 
relações trabalhistas e previdenciárias, hoje e 
no futuro. Sob coordenação de Marcelo Borsio, 
doutor em Direito Previdenciário, e Thereza 
Nahas, juíza do Trabalho, o evento é gratuito e 
abordará temas como a Medida Provisória nº 
927 de 2020, redução ou suspensão de jornada 
e flexibilização do contrato de trabalho em 
tempos de Covid-19.

VIDA NO TRÂNSITO
Na programação do “Maio Amarelo”, 
a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública através do Programa “Vida 
no Trânsito” e do Programa “RN + 
Saudável”, promovendo o concurso 
“Amigos do Trânsito”. Voltada para 
crianças, a ação tem como objetivo 
alertar a sociedade para os altos 
índices de mortos e feridos em 
acidentes no trânsito.

Atividades presenciais
A Câmara Municipal de Natal, através da 
sua Mesa Diretora, prorrogou a suspensão 
das atividades presenciais legislativas e 
administrativas até 30 de junho. O ato 
foi publicado ontem no Diário Oficial do 
Município e entra em vigor a partir deste 
sábado. A medida foi tomada em decorrência 
do aumento de casos do coronavírus 
no Rio Grande do Norte. A norma vai 
em consonância com as orientações das 
autoridades de saúde no combate à Covid-19.

Educação à distância
A pandemia do coronavírus está levando as 
instituições de ensino no Brasil a otimizar 
seus modelos de aprendizagem e a adotar 
ferramentas tecnológicas para garantir a 
continuidade das aulas através da internet. Na 
corrida contra o tempo, levam vantagens as 
instituições já iniciadas no mundo da educação 
à distância. No processo de transição, a escolha 
da plataforma e treinamento de professores são 
a chave do sucesso, é o que afirma a ESPM.

Tributo a Chorão
#TodosCantamCharlieBrown, é o título do 
“Tributo a Chorão”, que acontecerá neste 
final de semana. O encontro virtual contará 
com expressivos nomes do cenário artístico 
que falarão sobre o homenageado e cantarão 
diretamente de suas casas. Tendo Caio Castro 
como host, o show acontecerá no canal 
YouTube do ator e da banda Charlie Brown. 
Com início amanhã às 14h, a live ficará em 
exibição até às 00h do domingo.

*** O evento celebra a carreira de Chorão que, 
este ano, completaria 50 anos, além de ter o 
objetivo de coletar doações que serão destinadas 
para o Instituto Bob Burnquist e o Hospital do 
Câncer de Barretos. As doações poderão ser 
feitas via QR code a qualquer momento da live 
e serão intermediadas pelo PayPal, que não 
cobrará nenhuma taxa, ou seja, 100% do valor 
será repassado às instituições.

THE LYCRA Company, líder global no 
desenvolvimento de soluções inovadoras 
para a indústria de vestuário, realiza hoje, às 
10h, o Webinar: “A experiência da indústria 
no combate aos efeitos da pandemia”. O 
encontro abordará as principais medidas que 
as empresas estão adotando neste momento de 
pandemia para proteger a saúde das equipes. 
Inscrições no https://experiencia-industria-
lycra.eventbrite.com.br

O abraço da coluna para o tradicional cabeleireiro Souza 
Zen, sempre muito atencioso e elegante com sua clientela

Simpatia do casal amigo, o dermatologista Arnóbio 
Pacheco com sua Maria Helena, em pose para a coluna

Os irmãos jornalistas, Nelly Carlos e Carlos Maia em 
clima de folia. Ela comemorando aniversário hoje

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com votos de vida longa, vão para o 
advogado Herbat Spencer. Vivas antecipados 
para Zandra Afonso, Renata Bezerril e os 
jornalistas Nelly Carlos Maia e Petit das Virgens.

Os parabéns da colunista para o advogado Herbat 
Spencer, que amanhece celebrando aniversário


