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Comissão Intersindical
Começa a funcionar hoje na sede da 
Fecomercio RN, a estrutura da Comissão 
Intersindical de Enfrentamento da Crise 
Econômica Covid-19. A Comissão é composta 
por representantes das federações patronais 
do Comércio, das Indústrias, dos Transportes, 
das federações dos trabalhadores e por um 
representante da Superintendência Regional 
de Trabalho e Emprego do RN. O objetivo 
é oferecer um canal permanente de diálogo 
entre empresas e trabalhadores, representados 
pelos sindicatos de classe.

CANCELAMENTO
Devido o momento de crise do 
coronovírus, a querida Denise Gaspar 
cancelou a comemoração dos seus 8.0 
que aconteceria amanhã no Ocean 
Palace Hotel. Como sempre, muito 
elegante, a aniversariante comunicou 
às suas convidadas com bastante 
antecedência. A coluna registra e 
parabeniza o gesto da grande dama da 
sociedade potiguar. 

Discrição e elegância de Carmem Lúcia Rocha

Aram Imirá Plaza
Uma ótima sacada do Aram Imirá Plaza 
Hotel, localizado na Via Costeira de 
Natal, que está oferecendo no sistema de 
mensalista suas instalações exclusivamente 
para idosos acima de 60 anos. A unidade 
hoteleira garante o padrão de higiene, 
agregado ao conforto e segurança para esse 
período de quarentena, com toda atenção 
às recomendações do Ministério da Saúde 
para enfrentamento do Coronavírus.

*** No pacote, está incluso suporte de 
técnico em enfermagem, higienização 
constante, e funcionários confinados 
no hotel para proporcionar um perfeito 
atendimento. Todos usarão máscaras e 
luvas. Café da manhã, almoço e jantar, 
serviço de quarto e segurança total no 
local, garantindo o isolamento social. Mais 
informações podem ser acessadas através 
do site www.aramhoteis.com.br

Combate ao coronavírus
O Ministério Público Federal requereu à 
Justiça Federal no RN um total de R$ 543 
mil em recursos a serem destinados para o 
Fundo Estadual de Saúde com a finalidade 
de auxiliar no combate ao coronavírus. 
Já foi autorizado pela Justiça R$ 516 mil. 
As quantias são arrecadadas com ações 
penais no Estado e a transferência terá 
início imediato, com um cronograma 
de desembolso prevendo repasses nos 
próximos 30 dias.

*** Os pedidos feitos pelo MPF incluíram 
os recursos provenientes de prestações 
pecuniárias em ações penais, suspensões 
condicionais de processos e acordos de 
não persecução penal. Nas decisões, a 
Justiça tem acatado a posição do Ministério 
Público e vem determinando que o dinheiro 
seja aplicado exclusivamente na produção, 
aquisição e distribuição de insumos 
específicos dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

O SEBRAE RN decidiu oferecer 
uma série de serviços tecnológicos do 
programa Sebraetec para ajudar empresas 
a superarem o momento de crise causado 
pelo coronavírus. O empreendedor poderá 
solicitar até 3 dos 10 diferentes serviços 
ofertados nessa ação. Os contatos podem 
ser feitos através da página https://material.
rn.sebrae.com.br/coronavirus 

Empresário Marcelo Queiroz, competência e atuação 
à frente da presidência do Sistema Fecomercio RN

Do acervo da colunista: as amigas Diúda Alves Dias e 
Denise Pereira Gaspar, ilustrando a coluna

Do Instagram: simpatia em dose dupla das queridas 
Márcia Guimarães Marinho e Adriane Oliveira

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para as publicitárias Márcia 
de Vasconcelos Uchoa e Themis da Costa 
Ferreira. Também da mesma data o jornalista 
Thiago Rebolo.


