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Inscrições do ENEM
Estão abertas as inscrições para Exame 
Nacional do Ensino Médio 2020, em meio 
à polêmica sobre o cronograma do exame 
devido à pandemia do coronavírus no Brasil. 
O cadastro pode ser feito na página oficial 
do Enem até o dia 22 de maio. Entidades 
estudantis, secretários de educação e reitores 
de instituições de ensino defendem o 
adiamento do exame sob a justificativa de 
que nem todos os estudantes têm condições 
de manter os estudos durante a pandemia ou 
sequer têm acesso às ferramentas necessárias 
para o ensino à distância, como celular ou 
computadores. Informação portal UOL.

O SUCESSO DAS LIVES
Em meio à pandemia do coronavírus, 
as lives se tornaram uma das principais 
formas de entretenimento para os 
fãs de música. Os shows feitos pelos 
sertanejos estão quebrando recordes e 
causando na internet. As apresentações 
estão sendo preparadas com cenários, 
banda e equipamentos de filmagens 
como nos grandes shows ao vivo. 
Publicou o portal UOL. 

Mais farra dos federais
Os deputados federais gastaram quase 
R$ 6 milhões para divulgar os mandatos 
nos últimos dois meses, em período de 
isolamento social por causa do coronavírus. 
A média mensal teve uma pequena queda, 
reflexo da pandemia, mas os gastos com a 
divulgação das atividades parlamentares 
representaram 40% de todos as despesas da 
verba indenizatória somente em abril.

*** De janeiro a abril, os parlamentares 
desembolsaram R$ 13 milhões da verba 
indenizatória para divulgar o mandato. 
Em abril, esse valor caiu para pouco mais 
de R$ 2 milhões no mês. Desde o início do 
ano, os deputados federais gastaram mais 
de R$ 40 milhões da cota, que inclui gastos 
com combustível, passagens, manutenção 
de escritório e telefonia, por exemplo. Com 
informação da CBN.

*** Haja mordomia!!! É caro leitor, 
assim como eu acho que vocês também 
estão chocados e irritados, é claro, com 
tanta falta de respeito com a população 
brasileira. Principalmente neste momento 
de pandemia do coronavírus, quando tem 
famílias em alguma parte deste país que 
não tem comida para colocar na mesa. Tais 
Senhores, donos do poder, fazem farra com 
o dinheiro público ao esbanjarem com mídia 
para exibirem a imagem de bonzinhos. É um 
absurdo.

Plataformas digitais
Em meio à pandemia do Covid-19, 
com o fechamento de grande parte dos 
estabelecimentos comerciais do Estado, os 
empresários potiguares estão tendo que 
se reinventar para se manter no mercado. 
Muitas empresas adotaram as vendas online 
para continuar atendendo sua clientela. O 
Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte 
está desempenhando um papel fundamental.

*** Por meio do Senac, a instituição 
desenvolveu o Programa de Assistência 
Digital Empresarial, que está oferecendo 
o serviço gratuito para micro, pequenas 
e médias empresas tendo como foco 
capacitá-las para a comercialização dos seus 
produtos e serviços nas plataformas digitais. 
O presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, ressaltou que a entidade está 
fornecendo alternativas para a sobrevivência 
das empresas neste período de crise.

O abraço carinhoso da coluna para Gabriela Miranda 
Sá, que amanhece festejando aniversário

Cristine Gaspar posa com seus herdeiros em sessão 
“Dias das Mães”, pelas lentes de Fred Filho

Mais um click de celebração ao “ Dias das Mães”, 
Romeica Rosado esbanja alegria com os filhos

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a nutricionista Gabriela Miranda 
Sá, os empresários Bruno Melo e Sandra Boff, 
o publicitário Públio José. Também da mesma 
data, as jornalistas Ana Paula Cadengue e 
Cristiane Macedo. 
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