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Paulo Gustavo
O Brasil perdeu um dos seus maiores talentos 
no humor. O ator e humorista Paulo Gustavo, 
que faleceu vítima de Covid 19 na última 
terça-feira, será cremado hoje em cerimônia 
restrita à família e amigos próximos. O local 
e horário não foram divulgados, segundo 
a assessoria do artista, “a fim de evitar 
aglomerações neste período de pandemia”. 
Também não foi informado se haverá velório. 
Portal G1

Restrições de voos
O governo espanhol anunciou esta semana 
a prorrogação, até 25 de maio, das restrições 
aos voos procedentes do Brasil e da África 
do Sul, para “controlar” a propagação de 
novas variantes do Coronavírus. Com base na 
restrição, apenas podem voar a partir destes 
países, cidadãos espanhóis e de Andorra, assim 
como estrangeiros que moram na Espanha e 
em Andorra. Uma quarentena está em vigor 
para passageiros procedentes do Brasil e da 
África do Sul.

Cultura em Movimento
A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/
RN, por meio da Fundação Cultural Dona 
Militana, lançou esta semana o edital do 
programa de auxílio financeiro ‘Cultura em 
Movimento’, que vai beneficiar cerca de 100 
profissionais do setor cultural do município, 
prejudicados pelo agravamento da pandemia 
de Covid-19. As inscrições para o programa 
seguem até o próximo dia 25, no endereço: 
editalculturalemmovimento@gmail.com

*** Para ter acesso ao benefício, os 
interessados devem apresentar um projeto de 
ação relacionado ao seu setor, além de atender 
aos critérios estabelecidos pelo edital e a lei 
que rege a utilização dos recursos do Fundo 
Municipal de Cultura. O valor a ser pago 
aos profissionais aprovados no programa é 
de R$ 700.  É a segunda vez que a prefeitura 
destina recursos para auxílio financeiro aos 
profissionais da cultura, durante a crise da 
pandemia.

OS EMPRESÁRIOS Pablo Farias e Vítor 
Azevedo celebrando 7 anos da “Loucos por 
Coxinha”, empresa genuinamente potiguar.  
No segmento de franquias, a rede conta com 
46 unidades no Norte e Nordeste do Brasil. 
A marca se reinventa em meio à pandemia e 
lança uma linha de produtos “Pra Toda Hora”, 
com delícias pré-fritas e fáceis de preparar.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o odontólogo Ivson Lopes 
Cardoso, a médica anti-age, Sônia Umbelino, o 
gerente de produto da PHD Virtual, Gildemberg 
Jadson e a querida Adriana Trindade.

Do acervo da colunista, as queridas Lilia Lacerda, Zélia 
Pinheiro e Genauda França, em tarde comemorativa

No abraço do amigo e vereador Paulinho Freire, a 
querida Adriana Trindade aniversariando hoje. Vivas!!!

Empresários Pablo Farias e Vítor Azevedo, celebrando 
este mês 7 anos de sucesso da marca Loucos por Coxinha

Brasil e Israel
Em passagem pelo Rio Grande do Norte, 
o embaixador de Israel no Brasil, Shmulik 
Arie Bass, se reuniu com parlamentares e 
representantes da indústria potiguar, esta 
semana, para discutir oportunidades de 
negócios para ambos os países. A audiência 
aconteceu na FIERN. O grupo discutiu 
propostas que impulsionem a produção 
agrícola, energética e industrial do RN, 
com destaque para o semiárido, através da 
transferência de tecnologias de Israel, país 
reconhecido pelas técnicas de dessalinização, 
reuso de água e irrigação.

WHATSAPP PAY
O WhatsApp liberou a função que 
permite receber e fazer pagamentos 
diretamente nas conversas, sem a 
cobrança de taxas. O recurso, chamado 
de WhatsApp Pay, começa a ser 
implementado gradualmente entre os 
usuários da plataforma nas próximas 
semanas. Para realizar uma transação é 
preciso usar o PIN do Facebook Pay ou 
a biometria do celular. CNN Brasil 

A médica Sônia Umbelino brindando aniversário hoje
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