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Voos suspensos
O Grupo Latam Airlines informou que, 
devido a restrições de viagens determinadas 
pelas autoridades após a pandemia de 
covid-19, suspenderá temporariamente rotas 
internacionais adicionais até 30 de abril. 
Em nota, a empresa diz que os passageiros 
com voos cancelados não precisam tomar 
nenhuma ação imediata. O valor do bilhete 
será mantido como crédito para futuras 
viagens, ou o passageiro poderá reagendar a 
data do seu voo, sem nenhum custo, até 31 de 
dezembro deste ano.

HEMOCENTRO
Uma ótima iniciativa do Hemocentro 
do RN, que está estreando amanhã o 
serviço de agendamento para doação 
de sangue por telefone e on-line. Para 
ter acesso, o usuário deverá ligar para 
o telefone (84) 3232-6734 ou pode 
acessar o site da instituição www.
hemonorte.rn.gov.br,  preencher o 
cadastro e fazer a confirmação do seu 
horário.

Os parabéns da coluna para toda simpatia Regina 
Pinto, que amanhece celebrando aniversário

Adiamento das eleições
O deputado federal Léo Moraes do 
Estado de Roraima solicitou, através de 
requerimento, que os ministros da Saúde 
e da Justiça, Luiz Henrique Mandetta e 
Sérgio Moro, se manifestem oficialmente 
sobre o adiamento das eleições municipais 
de 2020, em razão da crise do coronavírus. 
De acordo com o parlamentar, a disputa 
eleitoral só deve ocorrer se as autoridades 
brasileiras garantirem que não há riscos de 
contaminação.

Nova data
Os Jogos Olímpicos em Tokyo foram 
confirmados que serão realizados entre 23 
de julho a 8 de agosto de 2021.  Já os Jogos 
Paralímpicos serão de 24 de agosto a 5 de 
setembro. A decisão foi tomada após estudos 
e negociações entre o presidente do Comitê 
Olímpico Internacional, Thomas Bach, e 
dirigentes das federações esportivas e de 
comitês nacionais. O orçamento de todos os 
jogos terá de ser revisto. Publicou o portal 
UOL.

Cultura em Casa
Teve estreia ontem o “Festival Cultura 
Em Casa”, uma articulação do Sebrae-RN 
com artistas potiguares - numa realização 
de Atena Marketing e Conteúdo, Ama 
Produções Criativas e Green Point 
Produções. O objetivo é levar a nossa 
cultura até a casa dos espectadores, durante 
o período de isolamento social devido ao 
coronavírus. O festival segue até 1º de abril 
com apresentações musicais através de lives.

*** A iniciativa tem o objetivo de divulgar o 
talento dos artistas potiguares, promovendo 
uma integração entre eles e seus públicos, 
gerando uma conexão potiguar por meio 
das plataformas digitais. A programação 
contará com apresentações de Sergio Groove, 
Camila Masiso e Diogo Guanabara, Samara 
Alves, Jubileu Filho, Valéria Oliveira, Jaime 
Lourenço e Eli Cavalcante, Zé Hilton do 
Acordeon e Khrystal.

O TRIBUNAL de Justiça do RN publicou 
no seu site para conhecimento do público, 
que realizará seleção para preenchimento de 
vagas com cadastro de reserva do Programa 
Estágio de Estudantes dos cursos de Direito, 
Psicologia e Serviço Social. Ao todo serão 
oferecidas 146 vagas. O candidato deve estar 
no 3º período dos cursos acima citados. 

Do acervo da colunista: elegância da magistrada Sandra 
Elali e o empresário Sami Elali, ilustrando a coluna

Lalinha Barros com Violeta Araújo e Sônia Faustino, 
em recente evento comemorativo no Nick Buffet

O hair designer Souza Zen com o advogado Rilke 
Barth, em dia de “Feijão Society” no Holiday Inn Natal

A PREFEITURA de São Gonçalo do 
Amarante está contratando 14 médicos para 
atender 11 unidades de saúde do município. 
O contrato é imediato, com desempenho do 
laboro de até 6 horas por dia.  


