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Drive-thru solidário
A Faculdade UNINASSAU será local para 
entrega de doações de alimentos, produtos de 
limpeza e higiene pessoal, através do “Projeto 
Drive-thru Solidário”. A ação acontecerá de 
01 a 31 de julho, das 8h às 18h, e tem como 
objetivo minimizar os impactos provocados 
pelo Covid-19 na capital potiguar. As doações 
podem ser feitas nas unidades localizadas 
em Natal, Parnamirim e Mossoró. Qualquer 
pessoa poderá se dirigir ao local e realizar a 
entrega dos donativos. Basta escolher uma 
unidade e depositar a contribuição na entrada 
da instituição, onde os voluntários seguirão 
todas as normas de segurança.

VACINA
No Brasil, a vacina contra a Covid-19 
pesquisada pela Universidade de 
Oxford e pela empresa AstraZeneca é 
hoje a que está mais avançada no que 
se refere ao seu desenvolvimento. Foi 
o que revelou Soumya Swaminathan, 
cientista da Organização Mundial da 
Saúde. A informação é do portal UOL.

Custos cartorários
A Caixa Econômica Federal anunciando 
que vai passar a incluir o valor do Impostos 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis e 
os custos cartorários em novos contratos 
de financiamento imobiliário. Até então, 
o mutuário precisava arcar com essas 
despesas sozinho. Além disso, o banco 
público anunciou que o registro de imóveis 
passará a ser eletrônico, o que deve reduzir 
o tempo de espera de 45 para 5 dias.

*** A inclusão do ITBI e dos custos 
cartorários já está disponível para novos 
contratos de financiamento assinados em 
todas as agências da Caixa no país. A nova 
medida já estava em teste desde abril em 
algumas agências. De acordo com a Caixa, 
cerca de 3.000 contratos já foram assinados 
com a inclusão do Impostos sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis e custos 
cartorários. Informação do Portal UOL.

Responsabilidade social
Depois da campanha ‘Sou Cristalino’, que 
converte hospedagens em cestas básicas 
para famílias em estado de vulnerabilidade, 
o hotel Cristalino Lodge, em Alta Floresta, 
Sul da Floresta Amazônica no Mato 
Grosso, anuncia a criação de mais uma 
ação de responsabilidade social. Desta 
vez, ‘Cristalino em Casa’, que visa a 
comercialização de belas e exclusivas fotos 
da “Reserva Particular do Patrimônio 
Natural do Cristalino Lodge”.

*** Os registros são do fotógrafo João 
Paulo Krajewski, especialista na captação 
de imagens da vida selvagem e produtor 
de documentários para a BBC e Discovery 
Chanel. As fotografias estão disponíveis 
para a venda e custam a partir de R$ 
610,00. Toda a arrecadação será destinada 
ao auxílio das famílias carentes do 
município de Alta Floresta através da 
Fundação Ecológica Cristalino. 
Mais informações http://cristalinolodge.
com.br/pt/conservation-education/
cristalino-em-casa

UMA NOVA tecnologia está surgindo 
para apoiar o encontro entre personal 
trainer e alunos, a Sprylife. A plataforma já 
está em pleno funcionamento e durante esse 
período de isolamento social está recebendo 
gratuitamente as inscrições dos profissionais 
do setor no www.sprylife.com.br

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna vão para os jornalistas João Bezerra 
Júnior e Carlos Peixoto, a odontóloga Maria 
Luíza Cardoso, Fátima Serejo e o empresário 
Ronaldo Resende.

Karla Veruska e Rodrigo Loureiro com a  colunista,  
pelas lentes do fotógrafo Jovinho, em noite de celebração

Os parabéns da coluna para a toda simpatia Fátima 
Serejo, que amanhece celebrando mudança de idade

Lígia Limeira faz coro de vivas para seu amado, o 
jornalista João Bezerra Júnior, aniversariando hoje
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