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Quarentena estendida
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 
prorrogou a quarentena na capital paulista 
até 15 de junho e, até lá, continua proibida 
a abertura para o público de atividades 
não essenciais, como shoppings, galerias, 
comércio e serviços. O decreto foi publicado 
na edição do último sábado no Diário Oficial 
do município. Segundo publicação do UOL, 
a decisão contraria a expectativa por parte 
do comércio, que esperava estar aberta para 
aproveitar as vendas do Dia dos Namorados, 
celebrado em 12 de junho.

FÓRMULA 1
Após semanas de discussões entre 
a Fórmula 1, a direção do Red Bull 
Ring e o governo da Áustria, o plano 
de segurança apresentado para 
viabilizar a realização de duas etapas 
no circuito em meio à pandemia do 
coronavirus foi aprovado. A Fórmula 
1 deu seu passo mais importante até 
o momento para garantir o início do 
campeonato em julho. Publicou o 
portal UOL. 

Livre do vício
A Sociedade Brasileira de Cardiologia lança 
ferramenta para ajudar pessoas a pararem de 
fumar. Com dispositivo que utiliza inteligência 
artificial, a instituição orientará aqueles que 
querem se livrar do vício e, consequentemente, 
melhorar a saúde. Uma dessas estratégias é um 
chatbot, assistente virtual criado para auxiliar 
as pessoas a deixarem de fumar ou reduzir o 
consumo, que pode ser acessado no site da 
SBC www.cardiol.br

Over colégio e curso
O Over Colégio e Curso, consagrada marca no 
Rio Grande do Norte, comandada pelo físico e 
professor Carlos André, começa efetivamente, 
sua expansão para região Nordeste. 
A iniciativa ganha reforço da Inspira Rede de 
Educadores, um dos principais conglomerados 
educacionais do país, reunindo 61 colégios, 
sendo 27 unidades próprias e 34 parceiras. 
O Over, conta com 7 unidades, 5 em Natal, 1 
em Mossoró e 1 em João Pessoa-PB.

Apoio à Ciência
O professor Farinaldo Queiroz, pesquisador 
do Instituto Internacional de Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
foi um dos 23 selecionados na 3ª Chamada 
Pública de Apoio à Ciência, anunciada na 
última sexta-feira pelo Instituto Serrapilheira. 
Os cientistas escolhidos serão reavaliados após 
um ano. A partir daí, 3 deles terão o apoio 
renovado e receberão até R$ 700 mil para 
investir em suas pesquisas por três anos.

Sistema de esterilização
A Baumer, empresa brasileira que atua no 
segmento de soluções para o setor de saúde, 
lança sistema de esterilização de ar que reduz 
a carga viral do ambiente. Voltado para 
hospitais, clínicas, consultórios, lojas de varejo, 
shoppings, escolas e entre outros espaços 
que queiram se adaptar ao ‘novo normal’ – 
expressão que vem sendo utilizada nos últimos 
meses quando se percebeu que o coronavírus 
havia impactado a sociedade global.

“O COMPORTAMENTO do 
comércio potiguar diante da pandemia do 
novo Coronavírus e as expectativas para a 
retomada da economia”, foi tema da primeira 
transmissão ao vivo através do Youtube. 
A live foi promovida na última semana 
pelas entidades do comércio do Rio Grande 
do Norte, sob a liderança do Sistema 
Fecomércio-RN.

O físico e professor Carlos André, comemora o sucesso 
e ampliação do Over Colégio e Curso no Nordeste

Gorete Tito faz coro de vivas para o maridão, o médico 
oftalmologista Ranilson Tito, aniversariando hoje

A empresária Denise Lins em click com seus herdeiros. 
Ela celebrando hoje mudança de idade. Parabéns

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Dalvanice Azevedo 
de Freitas, o médico oftalmologista Ramilson 
Tito, a empresária Denise Lins, a produtora de 
TV Nadja Farias e o músico Oto Nelson.

O abraço carinhoso da coluna para a querida Dalvanice 
Azevedo, que amanhece brindando aniversário


