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Jornada escolar
O Ministério da Educação autorizou que escolas 
utilizem os sábados e o período de férias para 
cumprir a carga horária do ano letivo. 
O MEC homologou uma série de diretrizes 
feitas pelo Conselho Nacional de Educação, para 
a reorganização das atividades de instituições de 
educação básica e ensino superior. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial da União. Passada 
a pandemia do coronavírus, a carga horária 
pode ser reposta presencialmente nos sábados 
e no recesso do meio do ano. A jornada escolar 
também pode ser ampliada com algumas horas 
ou usar o contraturno.

WEBINAR FGV
Como as cidades podem gerenciar 
e integrar informações e serviços 
de forma inteligente para criar 
soluções colaborativas que promovam 
a inclusão, o desenvolvimento 
sustentável e o bem-estar social, será o 
tema de webinar da Fundação Getúlio 
Vargas. O encontro virtual acontecerá 
amanhã, às 10h. As inscrições são 
gratuitas no http://evento.fgv.br/
desigualdadessociodigitais 

Junho Laranja
De autoria do vereador e presidente da 
Câmara Municipal do Natal, Paulinho Freire, 
foi aprovado durante sessão virtual na última 
terça-feira, o projeto de Lei 168/2020, que 
institui no município de Natal a campanha 
“Junho Laranja”. O objetivo é estabelecer um 
mês de prevenção de queimaduras, que será 
celebrado anualmente em junho, passando a 
integrar o calendário oficial das datas e eventos 
do município do Natal.

Curso online e gratuito
Com o objetivo de capacitar profissionais 
de bares e restaurantes em todo o Brasil, a 
Abrasel preparou curso online e gratuito com 
boas práticas para uma reabertura segura 
das atividades. Desenhado no formato fast 
learning, ou seja, de rápido aprendizado, o 
curso será de veloz visualização e absorção do 
conhecimento, e conta com cartilhas e material 
de apoio. Mais informações no site www.
redeabrasel.com.br.

Civilização maia
Há cerca de 3.000 anos, indígenas que viviam 
no sul do atual México usaram argila e terra 
batida para construir uma plataforma de 1,5 
km de comprimento, cuidadosamente disposta 
para permitir a observação do Sol nascente 
no início do verão e do inverno. A construção 
redescoberta por uma equipe internacional de 
arqueólogos, graças a sobrevoos e escavações 
na área, provavelmente é o mais antigo 
monumento da civilização maia. Afirma um 
grupo de pesquisadores em artigo na revista 
científica Nature.

*** Os achados na localidade de Aguada Fénix, 
só se tornaram possíveis graças ao emprego 
mais frequente da tecnologia designada pela 
sigla Lidar. Os aparelhos usam pulsos de laser 
emitidos por aviões ou drones, que sobrevoam 
determinada área para “enxergar” detalhes 
topográficos, que normalmente ficam ocultos 
pela vegetação densa, o que é justamente 
o caso da mata tropical predominante nos 
antigos territórios maias. Publicou a Folha de 
São Paulo.

O CASCUDO Bistrô, anunciando seu 
menu delivery para a celebração do “Dia dos 
Namorados”, disponível para o almoço no dia 
11, e jantar na noite de 12 de junho. São 2 kits, 
“Amor” e “Amor em dobro”, que podem ser 
acompanhados com vinho. Mais informações 
no site www.cascudobistro.com.br

Foi aprovada Lei de autoria do vereador e presidente 
da Câmara Municipal do Natal, Paulinho Freire, 
que assegura vacinação domiciliar de pessoas com 
deficiência motora na capital potiguar

Querida da colunista, Marluce Varela em click com 
a filha Marília Mariz, em ocasião comemorativa

Do acervo da coluna, Marisa Motta e Celina Marinho, 
em tarde de vivas e bem querer no  Ocean Palace Hotel

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com votos de sucesso, vão para os 
advogados Júlio Protásio e Igor Brandão.

Simpatia de Ana Maria Cavalcanti ilustrando a coluna


