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Auxílio Emergencial
O Governo Federal começa a pagar hoje o 
Auxílio Emergencial. O calendário está dividido 
conforme as datas habituais de pagamento 
para quem integra o Programa Bolsa Família 
e de acordo com o mês de nascimento para 
as demais pessoas que têm direito a receber o 
benefício de pelo menos R$ 600. A expectativa 
do Ministério da Cidadania, é que a operação 
seja mais tranquila após a transferência de 
R$ 35,8 bilhões para 50,4 milhões de pessoas, 
incluindo 405 mil pagamentos que foram 
processados na última sexta-feira.

NO VATICANO
A Basílica de São Pedro, em Roma, 
reabre hoje para turistas, segundo o 
Vaticano. Um protocolo sanitário de alta 
segurança foi instaurado para receber 
os visitantes. O santuário católico deve 
aplicar as mesmas regras determinadas 
pelo Ministério italiano do Interior, 
que limita a participação aos cultos de 
no máximo 200 pessoas em um local 
fechado. Publicou o portal UOL

Hotel Barreira Roxa
O presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do 
Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, 
detalhou em entrevista ao jornal Tribuna 
do Norte, o processo da reforma do Hotel 
Escola Barreira Roxa, localizado na Via 
Costeira, e afirmou que “há uma série de 
informações truncadas nas alegações do 
Ministério Público” em inquérito aberto 
para investigar a obra.

*** Ele ressalta, que o processo de reforma 
tem sido apontado como referência nacional 
do ponto de vista de fiscalização e execução 
e copiado por outras regionais. “As obras 
do Barreira Roxa – assim como de todas as 
atividades de nossa gestão – tiveram suas 
prestações de contas apreciadas e aprovadas 
pelos colegiados e órgãos fiscalizadores. 
Inclusive, o TCU fez, à época das obras, uma 
fiscalização in loco, atestando sua execução 
dentro de toda a legalidade e lisura”, ressaltou.

Direito do consumidor
Neste período de pandemia do Coronavírus, 
os decretos de isolamento social impedem o 
pleno funcionamento do comércio na cidade. 
Apesar das limitações, muitos consumidores 
reclamam do aumento nos preços de itens 
básicos, como alimentação e medicamentos. 
Foi dada entrada na Câmara Municipal do 
Natal o Projeto de Lei, de autoria do vereador 
Ney Lopes Jr., que estabelece o Código 
Municipal de Defesa do Consumidor.

*** A iniciativa atualiza o documento e 
amplia o poder do Procom municipal, ações 
que garantem a manutenção dos direitos. De 
acordo com o texto, a medida governamental 
foi criada para proteger efetivamente o 
consumidor e fornecer informação com 
vistas à melhoria do mercado de consumo. 
Ainda segundo o texto, compete ao Procon 
a ampliação das ações administrativas, 
que punem os órgãos que desrespeitam as 
normas do código.

A CONFEDERAÇÃO Nacional do 
Transporte, com o apoio de entidades 
do setor do transporte em todo Brasil, 
lança a campanha “O Transporte Move o 
Brasil”. A ação objetiva chamar a atenção 
para a importância do setor na garantia 
do abastecimento e dos deslocamentos 
necessários, especialmente neste momento 
de crise devido à pandemia da covid-19.

Do acervo da colunista, charme e elegância da 
querida amiga Rita Alexandre, ilustrando a coluna

O abraço carinhoso da coluna para o casal, o empresário 
Arnaldo Gaspar e Denise. Ele aniversariando hoje

Duas queridas da colunista Ana Marta Procópio e 
Violeta Araújo, em tarde de celebração a vida

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o empresário Arnaldo 
Gaspar, o executivo Armando José, a toda 
simpatia Cinthia Capistrano, Tamara Alves e o 
cerimonialista Markus Guedes.

Os parabéns da coluna para a toda simpatia Cintia 
Capistrano, que amanhece celebrando aniversário


