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Voltando à normalidade
Começou a valer desde ontem, o plano de 
flexibilização da quarentena anunciado pelo 
governo de São Paulo. Cada região do Estado 
terá um tipo distinto de liberação. Caberá às 
prefeituras definir como será essa reabertura 
dentro da fase de flexibilização liberada 
pelo governo estadual. Na capital paulista, 
por exemplo, nada muda por enquanto. A 
quarentena foi estendida até 15 de junho e só 
os serviços essenciais, como supermercado e 
farmácias, continuam funcionando. Publicou 
o portal Uol.

MEIO AMBIENTE
Celebrado em 5 de junho, o “Dia 
Mundial do Meio Ambiente” foi 
criado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 1972, para 
conscientizar sobre os temas 
ambientais no que diz respeito à 
preservação. O objetivo da data é 
ampliar a atuação política e social, 
transformando as pessoas em 
agentes ativos na valorização e 
respeito ao meio ambiente.

Amor ao próximo
Neste mundo cheio de egoísmo e incertezas, 
ainda tem muita gente do bem, dotada de 
sentimentos como generosidade, solidariedade 
e amor ao próximo. Me refiro à agente de 
polícia civil do RN, Flaviana Bezerra, cujo 
gesto de altruísmo merece aplauso. Fiquei 
emocionada ao ler uma matéria sobre a 
mesma no blog do BG, onde destaca que ela 
adotou cinco irmãos, órfãos de pai e mãe, que 
residiam na Grande Natal.

Lançamento
Na atualidade tudo se faz para estar na 
mídia!!! A coluna recebeu e-mail de uma 
assessoria de imprensa com o seguinte texto. 
“Esposa de Sérgio Moro, Rosângela Wolff 
Moro, acompanhou de perto o período em 
que ele esteve no cargo de ministro da Justiça 
do governo de Jair Bolsonaro. Em seu novo 
livro, que será lançado pela Editora Planeta, 
ela revela bastidores dos 15 meses em que o 
ex-juiz, conhecido por comandar a operação 
“Lava Jato”, esteve à frente do ministério”.

Solidariedade
De volta a falar sobre fazer o bem. A Federação 
Israelita do RS realizou no último domingo 
a tradicional campanha do agasalho da 
comunidade judaica. Caminhões percorreram 
por bairros da capital gaúcha, além de Drive-
thrus recebendo agasalhos e alimentos.
A ação, “Iom Mitzvah”, que acontece desde 
2012, já contou com cerca de 200 voluntários, 
chegando a atingir mais de 45 mil peças 
arrecadadas somente em 2019.

Lábio leporino
Com o objetivo de sensibilizar a população 
sobre fissura labiopalatal ou lábio leporino, a 
Secretaria da Saúde Pública através do Centro 
de Reabilitação Infantil e Adulto promove até 
sexta-feira, a Semana Estadual de Educação, 
Conscientização e Orientação sobre a Fissura 
Labiopalatina. Serão realizadas quatro lives 
com profissionais da área e representantes da 
Associação de Pais e Amigos dos Fissurados 
do Rio Grande do Norte. Mais informações no 
Instagram cri.cra_ceriii.

AS ACADEMIAS Brasileiras do Direito do 
Trabalho e da Seguridade Social promovem um 
encontro virtual pela plataforma Sympla, com 
realização no dia 19 de junho, das 9h às 17h30. 
Em debate, “Os reflexos da pandemia para as 
relações trabalhistas e previdenciárias, hoje e no 
futuro”. Mais informações no site da ABDT.

Elegância de Tânia Dal Tantos, em pose para coluna 
durante evento comemorativo no Ocean Palace hotel

Do acervo da coluna, Denise Gaspar, Renata Melo e 
Marluce Arruda, em evento de celebração e amizade

Sorrisos e simpatia de Vanda Fernandes e Alessandra 
Marinho, em manhã de solenidade no Sebrae/RN

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a advogada e vice-presidente da 
OAB/RN, Rossana Fonseca; a engenheira civil, 
Cláudia Rebello; a jornalista Kenya Amorim; e 
o diagramador, Francisco Marrocos.

Os vivas da coluna para a advogada e vice-presidente 
da OAB/RN, Rossana Fonseca, aniversariando hoje


