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Crédito para o turismo
Empréstimo fácil para bares e restaurantes 
além de outras empresas da área do turismo, 
como agências e guias, com juros de menos 
de 1% ao mês e até 12 meses de carência 
para pagar. O anúncio feito pelo Ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, trouxe 
novo alento para o setor, que foi pego em cheio 
pela crise do coronavírus. A Medida Provisória 
963, assinada pelo presidente Bolsonaro na 
última semana, visa dar suporte para que os 
estabelecimentos consigam atravessar este 
momento e manter os empregos.

DOAÇÕES ELEITORAIS
O calendário estabelecido pela Justiça 
Eleitoral indica que as vaquinhas 
eleitorais terão início hoje. A partir 
desta data, todas as páginas de 
arrecadação criadas no “Seja Fã” 
estarão aptas a receberem doações pré-
eleitorais. A plataforma já está aprovada 
pelo Tribunal Superior Eleitoral para 
que pré-candidatos possam criar suas 
páginas de pré-campanha.

Serviços do Detran
Esta semana, vários deputados solicitaram 
ao governo do Estado a retomada de 
serviços do Detran, durante sessão 
ordinária na ALRN por videoconferência. 
A fundamentação ressalta que o serviço de 
compra e venda de veículos foi liberado pelo 
decreto governamental. Os parlamentares 
argumentam que é preciso finalizar o 
processo de compra e também contemplar 
os despachantes, que já passam por 
dificuldades.

Jovens Solistas
O Projeto Movimento Sinfônico, da 
Orquestra Sinfônica do Rio Grande do 
Norte, com direção artística do Maestro 
Linus Lerner, anunciando o “Concurso 
Jovens Solistas OSRN”. As inscrições da 
etapa estadual seguem até 22 de maio. O 
Concurso será realizado totalmente por 
meio virtual, contará com etapa seletiva por 
especialistas e votação popular nas etapas 
finais. Regulamento e inscrições podem ser 
acessados na página www.osrn.com.br

Assistência à saúde
A Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer 
firmou importante parceria com a Elsevier, 
empresa global especializada em informações 
analíticas que contribui com instituições e 
profissionais para o progresso da assistência 
à saúde e da ciência. Através do convênio, a 
Liga passará a ter acesso total à plataforma 
ClinicalKey, um banco de dados projetado 
com conteúdo científico de ponta.

*** A plataforma reúne vídeos, planos de 
cuidado, alertas clínicos e outras informações 
produzidas por profissionais especializados 
de todo o mundo, com base nas mais recentes 
pesquisas e evidências, direcionados para as 
equipes médicas e de enfermagem publicados 
pela Elsevier. A ferramenta usa como base 
os padrões mais recentes de atendimento, 
onde os dados sustentados por evidências 
determinam o diagnóstico.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a magistrada Lena 
Rocha, a presidente da AEED Márcia 
Marinho, Conceição Praxedes, o colunista 
social Marcos Henrique e o empresário 
Glauber Gentil. Vivas antecipados para 
Núbia Dantas, Valéria Siqueira, Elinor 
Barbalho Alecrim, Tota Barbosa, Alexandre 
Maia e Betinho Costa.

Os parabens antecipados da coluna para Tota Barbosa, 
que comemora mudança de idade neste domingo

Alexandre Marinho canta coro de parabéns para sua 
amada Márcia Marinho, aniversariando hoje

A colunista faz coro de vivas com votos de vida longa 
para Conceição Praxedes, festejando aniversário hoje

BUSÃO SOLIDÁRIO, projeto do 
SETUN, realiza hoje mais uma entrega de 
cestas básicas, kits de limpeza e higiene 
pessoal. Desta vez, os bairros beneficiados são: 
Planalto, Felipe Camarão, Mãe Luíza e Nossa 
Senhora da Apresentação.

O abraço carinhoso da colunista para a magistrada 
Lena Rocha, que amanhece celebrando aniversário


