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Planilhas de custos
As aulas presenciais para todos os níveis 
da Educação estão suspensas em razão 
da pandemia do novo coronavírus, mas a 
maioria das instituições de ensino privado 
está repassando conteúdo por videoaulas, em 
sistema conhecido como “home schooling”.  
Por conta disso, os Procons de todo o Brasil 
lançaram a nota conjunta “Recomendação - 
Mensalidades Escolares”, com a determinação 
para que as escolas abram canais de diálogo 
com pais e apresentem as planilhas de custos 
de forma transparente.

PRÊMIO ABERJE
Estão abertas até o dia 08 de junho 
as inscrições para o “Prêmio Aberje 
2020”. Considerada uma das maiores 
premiações da comunicação, a 
cerimônia chega à sua 46ª edição, 
tendo como objetivo promover e 
divulgar as iniciativas no segmento 
da comunicação empresarial em todo 
o país. Mais informações no e-mail 
aberje@aberje.com.br 

Lei dos 60 dias
A colunista ficou feliz com o feedback da 
coluna, como também da atuação da Liga 
Norte Riograndense Contra o Câncer. Recebi 
ontem, um Zap de um leitor com relação à 
notícia publicada sobre a “Lei dos 60 dias”. 
Segundo ele, que passa por experiência com o 
tratamento do seu pai, a Liga cumpre seu papel 
com responsabilidade e maestria. E afirmou 
que logo que foi descoberta a necessidade do 
tratamento, tudo foi resolvido dentro do prazo.

*** Só para relembrar, a “Lei dos 60 dias” 
determina que pacientes com câncer iniciem 
o tratamento no prazo de até 60 dias a partir 
do diagnóstico no SUS. A coluna recebeu 
a informação da Federação Brasileira de 
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da 
Mama, afirmando que a Lei completará 7 anos 
de vigência em 22 de maio, mas ainda enfrenta 
dificuldades para ser cumprida. Aplauso para a 
Liga Norte Riograndense Contra o Câncer.

Doe vida
Devido à pandemia do coronavírus o estoque de 
sangue dos hemocentros do país vem sofrendo 
uma queda drástica. O Hemocentro do RN 
reforça a necessidade de a população continuar 
fazendo sua contribuição. Visando a segurança, 
foram adotadas severas medidas de prevenção 
para evitar a propagação do coronavírus. 
O órgão pede aos doadores que façam o 
agendamento da doação pelo telefone 3232-6733 
ou pelo site www.hemonorte.rn.gov.br

Testes do Covid-19
De acordo com um documento divulgado 
pela Autoridade da Saúde francesa, os testes 
para verificar a existência de anticorpos 
contra a Covid-19, que podem ser feitos com 
o sangue obtido por uma simples picada no 
dedo, não são totalmente confiáveis. Segundo 
o organismo, os testes são difíceis de serem 
interpretados pois seu desempenho é “desigual”, 
e existem “poucos dados científicos sobre seu 
uso no diagnóstico da Covid-19 na vida real”. 
Publicou o portal UOL.

SEGUEM abertas as inscrições para 
o programa de mentoria “Cresça com o 
Google”. Através dele, empreendedores têm 
a oportunidade de tirar dúvidas e receber 
orientação de profissionais sobre as principais 
áreas da rotina de uma empresa que foram 
impactadas durante a pandemia. Mais 
informações: imprensa@google.com e google@
ketchumbrasil.com

Vivas com votos de sucesso e vida longa para a toda 
simpatia Luciane Benfica, aniversariando hoje

O empresário Haroldo Azevedo faz coro de vivas para 
sua amada Ana Lúcia, brindando aniversário hoje

Do acervo da colunista José Maria de Freitas com sua 
Dalvanice, em tarde de celebração no Olimpo Mar

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Ana Lúcia Motta Azevedo, 
Luciane Benfica, Ustana Bezerra, Gustavo 
Henrique Nunes e a talentosa e atuante 
empresária da moda Juraci Lira.

Os parabéns da coluna para empresária da moda Juraci 
Lira, que amanhece celebrando mudança de idade


