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Vendas online
Empresários potiguares se reinventam e se 
especializam para o mercado digital com o 
Senac RN. O Programa de Assistência Digital 
Empresarial recebe elogios e é apontado pelos 
empreendedores como capaz de “mudar 
conceitos de vendas”. Em meio à pandemia 
do Covid-19, e com o fechamento de vários 
estabelecimentos comerciais do Estado, os 
empresários potiguares estão tendo que se 
reinventar para continuar no mercado. Muitas 
empresas adotaram as vendas online para 
continuar atendendo sua clientela.

A FORÇA DO AMOR
Em tempos de isolamento social, as 
lives tendo sido a alternativa para os 
fãs acompanharem as apresentações 
dos artistas. O show virtual, “A Força 
do Amor” com Daniel & Roupa Nova, 
promete embalar os apaixonados 
no dia 12 de junho, às 19h, com 
transmissão ao vivo pelos canais 
oficiais dos músicos no YouTube. 
A live tem cunho filantrópico.

Mães que Cuidam
Neste momento de isolamento social, a 
Universidade Potiguar está realizando a 
campanha “Mães que Cuidam”, com o objetivo 
de arrecadar materiais de primeira necessidade 
para mulheres e crianças de Natal. A ação segue 
até amanhã e a população poderá participar 
entregando suas doações através do sistema de 
drive-thru na Unidade Roberto Freire, sem sair 
do carro e evitando aglomerações.

*** Podem ser doados fraldas, sabonetes, 
talco, shampoo, creme dental, produtos de 
higiene pessoal para o bebê, roupas novas ou 
seminovas, em bom estado de conservação 
para recém-nascidos e itens não perecíveis, 
como leite em pó entre outros alimentos 
infantis. “Convidamos toda comunidade para 
participar doando o que puder para ajudar 
essas mães carentes que estão passando por 
dificuldades nesse momento de pandemia 
da Covid-19” ressalta o reitor da UnP, Breno 
Schumaher.

Michelle Pfeiffer
Ela está muito bem, obrigada! É assim que 
podemos definir a maravilhosa e talentosa 
Michelle Pfeiffer, que surgiu sem maquiagem 
em seu Instagram. A atriz de 62 anos apareceu 
em uma foto fazendo expressão de desgosto, e 
reclamou da quarentena ditada pela pandemia 
do novo coronavírus, com a seguinte frase na 
legenda “Isso já acabou?”, brincou a artista. A 
notícia foi publicada na coluna Autoestima do 
portal UOL.

Programa de Assistência
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do 
RN retomou ontem o programa de Assistência 
Técnica e Gerencial. O serviço será oferecido 
aos produtores no formato de atendimento 
virtual, visando continuar às ações durante 
o período de vigência das medidas de 
distanciamento social devido à pandemia da 
Covid-19. Mais de 1.300 produtores rurais 
assistidos pelo ATeG receberão o atendimento 
feito por telefone, whatsapp, aplicativos, e-mail.

DE ACORDO com sua assessoria de 
imprensa, o Detran-RN vem promovendo 
ações exclusivamente digitais para a campanha 
“Maio Amarelo”. A proposta segue as 
orientações do Departamento Nacional de 
Trânsito tendo como tema “Perceba o risco. 
Proteja a vida”. As ações nas ruas, segundo o 
Denatran, deverão ser realizadas no mês de 
setembro.

Simpatia da procuradora federal Dulce Siqueira de 
Morais, clicada para coluna em tarde comemorativa

A colunista faz coro de vivas para o amigo vereador 
Kleber Fernandes, brindando aniversário hoje

Genauda França e Lydia Constança Barreto, em tarde 
de celebração e amizade no Chaplin Recepções

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Carmen Borges 
Santos, Humberto Azevedo, Eider Gomes de 
Sena, o advogado Thiago Bruno, o fotógrafo 
Fred Filho, o jornalista Ulysses Freire e o 
vereador Kleber Fernandes.

Os parabéns da coluna para a querida Carmem 
Borges Santos, que amanhece celebrando aniversário


