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Transferência e vistoria
O Detran RN publicou ontem no Diário 
Oficial do Estado, uma portaria que ajusta 
a realização dos serviços de transferência 
de propriedade de veículo e primeiro 
emplacamento com a efetivação de vistoria 
veicular diretamente nas concessionárias e 
nas lojas que comercializam automóveis zero 
quilômetro e seminovos. A portaria estabelece 
critérios técnicos de segurança que devem ser 
empregados antes, no ato e após a realização 
das vistorias. As regras determinadas pelo 
órgão vão de acordo com as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde.

240 MILHÕES
O Brasil recebeu ontem o sétimo voo 
da Latam, fretado pelo Ministério 
da Infraestrutura com carga de 
máscaras compradas pelo Governo 
Federal e destinadas aos estados para 
enfrentamento à Covid-19. Desde o 
início do mês, o país já recebeu 36,6 
milhões de máscaras, o equivalente 
a 190 toneladas, de um total de 240 
milhões adquiridas pelo Ministério 
da Saúde.

Festival Compaixão
A organização humanitária de combate 
à extrema pobreza, “ChildFund Brasil”, 
realizará amanhã e no domingo, o “Festival 
Compaixão”. O evento online reunirá 12 
expressivos nomes da música nacional para 
arrecadar doações para a campanha “Nem 
Vírus, nem fome: Compaixão”. A ação é para 
ajudar as famílias nas regiões mais vulneráveis 
do país. As lives, terão início às 17h, e serão 
transmitidas pelo Instagram e Youtube do 
“ChildFund Brasil”.

Mesa Brasil Solidário
O projeto “Mesa Brasil Solidário” foi ampliado 
e continua no mês de maio com novidades 
nas opções de doações. A iniciativa do Serviço 
Social do Comércio com apoio do Sistema 
Fecomércio, conta com a possibilidade 
de interação digital e mantém as doações 
presenciais nas unidades do Sesc RN. Agora, 
através do site https://trabcom.sescrn.com.br/
live o doador não precisa sair de casa para se 
tornar um parceiro.

Trabalho remoto
No período de nove semanas funcionando em 
regime de trabalho remoto devido à pandemia 
do novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do 
RN produziu 48.626 sentenças. A informação 
é referente ao período de 16 de março a 17 
de maio, conforme dados compilados pela 
Secretaria de Gestão Estratégica do TJRN, 
com base no painel de Produtividade Semanal 
– Covid-19 do Conselho Nacional de Justiça.

Prazo prorrogado
O Governo do Rio Grande do Norte prorrogou 
as medidas de distanciamento social para o 
combate ao coronavírus até o dia 4 de junho. 
De acordo com o secretário de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier, o decreto mantém as 
mesmas normas em vigor e não tem maiores 
alterações. O Comitê Técnico é formado 
por representantes da Secretaria de Saúde 
do Estado, além de pesquisadores e médicos 
infectologistas da Universidade Federal do RN.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para Rita Alexandre, o 
superintendente do Sebrae-RN Zeca Melo 
e a empresária da moda Dayane Rodrigues. 
Vivas antecipando para o ex-senador José 
Agripino Maia, o executivo Alêo Almeida, 
o advogado Raphael Correia, a ex-deputada 
Sandra Rosado, o médico Pedro Cavalcanti e a 
querida Ryanete Cansanção.

Empresária da moda Graça Rodrigues em click com a 
filha Dayane Rodrigues, que brinda aniversário hoje

Elegância do casal, ex-senador José Agripino Maia e 
Anita Maia. Ele celebrando aniversário amanhã

A colunista canta coro de vivas para a querida Ryanete 
Cansanção, comemorando idade nova neste domingo

TEM ENCERRAMENTO hoje as 
inscrições para o “Concurso Jovens Solistas 
”, que faz parte do Projeto Movimento 
Sinfônico, da Orquestra Sinfônica do RN. Mais 
informações na página www.osrn.com.br

O abraço carinhoso da coluna para a querida Rita 
Alexandre, que amanhece festejando mudança de idade


