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Videoconferência
A partir de hoje, todos os advogados e 
procuradores do Trabalho poderão fazer 
suas sustentações orais durante as sessões das 
Turmas de Julgamentos do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região –TRT/RN. 
Desembargadores, membros do Ministério 
Público do Trabalho e advogados utilizarão 
a plataforma Google Meet durante as sessões 
de julgamento por videoconferência. As 
pautas serão publicadas no Diário da Justiça 
eletrônico, com antecedência mínima de 5 dias 
da sua realização para dar ciência a todos os 
interessados.

CINEMAS
Alguns cinemas ao redor do mundo 
voltaram a abrir as portas, ou estão 
perto de reabrir, após passarem 
semanas fechados em virtude da 
pandemia de coronavírus. É o caso 
de estados norte-americanos, como 
o Texas e a Geórgia, e países como a 
República Tcheca, onde as salas de 
exibição poderão funcionar a partir 
desta semana. Publicou o portal UOL.

Violência contra a mulher
A Assembleia Legislativa do RN aprovou na 
última quinta-feira, dois projetos de lei voltados 
ao combate à violência contra a mulher. O 
primeiro, obriga os condomínios residenciais 
comunicarem aos órgãos de segurança pública 
casos de violência doméstica e familiar contra 
mulher, criança, adolescente ou idoso, em 
seus interiores. O segundo, o projeto “Casa 
Abrigo” em Natal, com atendimento regional, é 
amparado pela Lei Maria da Penha.

Uso obrigatório
A partir de hoje, o uso de máscara passa a ser 
obrigatório em São Gonçalo do Amarante nas 
vias públicas, transportes coletivos e particulares 
e nos estabelecimentos comerciais. A medida 
tem como objetivo reduzir a disseminação do 
novo coronavírus no município. A norma foi 
publicada no Jornal Oficial do Município na 
última sexta-feira, e é por tempo indeterminado 
para combater a Covid-19.

Cartilha da Abrasel
A Abrasel acaba de disponibilizar, de 
forma online e gratuita, uma cartilha sobre 
negociações de aluguéis para ajudar a gestão 
de empresários de bares e restaurantes em todo 
o Brasil. O documento é iniciativa da Abrasel 
São Paulo e aborda, entre outros pontos, 
a busca do reequilíbrio contratual, ações 
judiciais e fundamentos jurídicos, rescisão 
sem pagamento de multa e disponibilidade de 
imóveis comerciais após a crise.

Turismo virtual
Uma excelente ideia para dar uma aquecida 
no segmento do turismo neste período de 
pandemia do coronavírus. Com a pausa 
imposta ao setor, vários destinos brasileiros 
adotam outras formas de fomentar e preservar 
o potencial turístico nacional. Pensando 
nisso, a operadora E-HTL Viagens criou uma 
série de bate-papos virtuais, que reúnem 
representantes de diversas cidades do país para 
promover atrações locais.

A FECOMÉRCIO-RN está distribuindo 
entre seus associados um documento 
elaborado pela Confederação Nacional do 
Comércio com orientações para a retomada 
das atividades econômicas no Brasil, destinado 
ao setor do comércio de Bens, Serviços e 
Turismo. O objetivo é dar suporte e oferecer 
orientações úteis aos empresários, como forma 
de ajudá-los na reabertura dos negócios.

O médico Arnóbio Pacheco posa com as primas Cássia 
e Tássia Penha, durante celebração em Areia Preta

Simpatia de Zélia Madruga e Linda Reis, pelas lentes 
do fotógrafo Jovinho, em tarde de “Feijão Society”

Do acerco da colunista, Celina Marinho e Ana Maria 
Melo, em tarde de vivas no Renata Motta Buffet

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Hilma Timene, o publicitário 
Joaci Medeiros e o empresário Troy Terence. 
Ainda é tempo de parabenizar o padre 
Francisco Motta pelo seu aniversário ontem.

O abraço carinhoso da coluna com votos de vida longa 
para o padre Francisco Motta, pelo seu aniversário


