
www.liegebarbalho.com
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Segunda-feira

23 de março
2020

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Regularização de produtos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
acatou um pedido da Associação Brasileira 
da Indústria de Artigos e Equipamentos 
Médicos, Odontológicos, Hospitalares e dos 
Laboratórios e, começa a simplificar o processo 
de regularização dos produtos para atuar no 
combate ao novo coronavírus. Equipamentos 
de Proteção Individual -EPIs, como máscaras, 
luvas, e aventais - além dos equipamentos 
médicos, como ventilador pulmonar - poderão 
ser regularizados no país da maneira mais ágil, 
caso seja configurada a indicação.

CANCELAMENTO
Devido o momento crítico de 
apreensão com relação ao surto do 
Coronavírus, esta colunista não irá 
mais realizar o encontro comemorativo 
ao aniversário que aconteceria nesta 
quarta-feira. Pedindo à Deus bênçãos 
e livramento para todos nós. Fiquemos 
em corrente de oração. 

Os parabéns da coluna para o médico José Euber 
Pereira, que amanhece celebrando mudança de idade

Ajuda médica
A Rússia enviará ajuda médica para a Itália 
para ajudar o país no combate ao novo 
coronavírus. A ordem partiu do presidente 
Vladimir Putin, de acordo com informação 
divulgada pelo Ministério da Defesa daquele 
país. Segundo o ministério, as aeronaves 
militares russas levarão para a Itália 8 brigadas 
móveis de especialistas em virologia e 
médicos, veículos especiais de desinfecção e 
outros equipamentos. Publicou o portal UOL.

Novo prazos
O Detran-RN vai modificar prazos para 
processos e procedimentos relativos à 
Carteira Nacional de Habilitação, multas de 
trânsito, documentos e licenciamentos de 
veículos. A medida de prevenção ao contágio 
pelo Coronavírus segue a deliberação nº 
285 do Conselho Nacional de Trânsito de 
29 de março deste ano, válida para todos os 
Departamentos de Trânsito do país.

Auxílio para autônomos 
A proposta do governo federal de auxílio 
de R$ 200, para autônomos que não 
conseguirem renda durante a crise do 
coronavírus, não agradou os próprios 
trabalhadores informais. Os profissionais 
autônomos ouvidos pelo portal UOL não 
viram muitas vantagens na quantia oferecida. 
Sem oportunidade de trabalho, no entanto, 
parte deles poderá aderir. Perguntar não 
ofende, se sustenta uma família com R$ 200 
por mês?

Criança Feliz 
Ministério da Cidadania realizando cursos 
online de capacitação no âmbito do programa 
Criança Feliz disponíveis gratuitamente 
para toda a população. A iniciativa visa 
capacitar os profissionais dos municípios 
que aderiram ao programa recentemente. Os 
visitadores, supervisores ou multiplicadores 
que atuam no programa do governo federal, 
também passam a ter acesso a um curso de 
capacitação virtual gratuito.

DEVIDO ao surto do coronavírus e em 
respeito às recomendações dos órgãos de 
saúde e autoridades locais, a Orquestra 
Sinfônica do Rio Grande do Norte, informa 
que as datas de inscrição e audição do 
processo de seleção de estudantes de música, 
e músicos para atuação na OSRN durante a 
temporada 2020 serão adiadas.

Empresária da moda, Daiany Oliveira, brinda 
aniversário hoje, e o sucesso da sua loja Daidaly

Queridas da colunista, Zélia Madruga, Ana Tereza e 
Zita Regalado, em tarde festiva no Holiday Inn Natal

Marluce Arruda, Sililde Melo e Angelina Carvalho, 
posam para coluna durante evento no Nick Buffet

ANIVERSÁRIOS A coluna trocou as 
datas. Os parabéns da coluna hoje vão para 
o médico José Euber Pereira, a ex-prefeita de 
Ceará-Mirim, Ednólia Melo e a empresária 
Daiany Oliveira.


