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Pós-graduação
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFRN aprovou na última segunda-feira a 
regulamentação, em caráter excepcional, da 
oferta de atividades remotas da graduação, da 
pós-graduação e do ensino básico, técnico e 
tecnológico. O projeto piloto de estudo remoto 
ocorrerá de forma não obrigatória. Diante 
do atual contexto da pandemia de Covid-19, 
visto que não há previsão de retomada das 
atividades acadêmicas presenciais, a instituição 
deu início ao planejamento de ações para 
curto, médio e longo prazo.

ENFRENTAMENTO
O presidente da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, participará da série 
de lives “CNC Responde” realizada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo.  Na oportunidade, o 
presidente falará sobre as ações de 
enfrentamento à crise causada pelo 
novo coronavírus. Hoje, ás 17h, no 
perfil do instagram @sistemacnc.

Liberdade de Imposto
O movimento “Lojista Brasileiro” realizará 
nesta quinta-feira, o “Dia de Liberdade de 
Imposto”. A iniciativa tem como objetivo 
conscientizar a população e sensibilizar as 
autoridades sobre a necessidade de reformas 
estruturais no modelo fiscal brasileiro. 
Durante o “DLI”, lojistas de todos os Estados 
e do Distrito Federal vão comercializar seus 
produtos e serviços sem repassar o valor da 
tributação aos clientes. Em Natal, a ação será 
coordenada pela CDL Jovem Natal.

Casa hóquei
A Federação Internacional de Hóquei, 
entidade que administra e regulamenta a 
prática de hóquei sobre grama em todo o 
mundo, e a NAGRA, principal fornecedora 
independente de soluções de vídeo e proteção 
de conteúdo multitelas, firmam parceria de 
dez anos. A iniciativa oferecerá um serviço 
inovador, através da plataforma “casa do 
hóquei”, que criará uma comunidade central 
para os 30 milhões de jogadores, torcedores 
em todo o mundo.

Retomada do turismo
Na busca para recuperar um dos principais 
setores econômicos do Rio Grande do Norte, 
7 entidades do trade turístico se reuniram 
para formular um “Plano de Retomada do 
Turismo”. A ação visa a construção de uma 
série de ações integradas para garantir a saúde 
pública e organizar a retomada gradativa 
do turismo, preservando os empregos e 
auxiliando na segurança econômica e sanitária 
para uma atividade mais segura no Estado.

*** O projeto contempla 6 fases, prevê 
18 meses de atividades e contará com a 
implementação de um Selo que ateste as 
organizações aptas a seguirem os protocolos de 
saúde; bem como a elaboração de um “Plano 
de Promoção do Destino RN”. Também está 
prevista a consolidação de um cronograma 
de implantação das medidas de retomada 
e alinhamento do governo na construção e 
execução de estratégias para o fortalecimento 
do turismo.

SEGUNDO a Associação Brasileira de 
Shopping Centers, o país já contabiliza 218 
shopping centers reabertos, em 90 cidades, 
de 14 estados. O protocolo de reabertura 
dos shoppings prevê retomada parcial dos 
serviços e das lojas, com exceção dos cinemas, 
entretenimento e atividades para crianças.

Do Instagram: simpatia do casal Cristine e Sérgio 
Gaspar, em ocasião comemorativa e de bem querer

Presidente do TJRN, desembargador João Rebouças e 
sua Nadja, em noite de verão no litoral sul potiguar

Do acervo da colunista, as irmãs Sheila e Márcia 
Varella, em noite de celebração no Ocean Palace hotel

SEXTA-FEIRA é comemorado o “Dia 
Mundial do Meio Ambiente”. Prestes a 
completar 10 anos, a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que estabelece a erradicação 
dos chamados lixões a céu aberto, está longe 
de sair do papel.

Discrição de Graciela Pinheiro ilustrando a coluna


