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Franchising
Associação Brasileira de Franchising anunciou 
esta semana o resultado do primeiro trimestre 
do ano. Apesar da já prevista redução de 
faturamento de metade das franquias em 
25%,em comparação ao mesmo período do 
ano passado, alguns segmentos conseguiram 
crescer mesmo durante a pandemia gerada 
pelo Covid-19.  Entres os segmentos estão, 
por exemplo, limpeza e conservação, e Casa e 
Construção, que se beneficiaram do período 
que exigiu mais higienização e adaptação 
dos ambientes; e os Serviços Educacionais, já 
que as redes conseguiram adaptar as aulas ao 
formato digital.

SUGESTÕES
Para tornar ainda mais participativa 
a construção do Plano Básico de 
Segurança Sanitária para o Turismo 
do Rio Grande do Norte, foi aberto 
um canal para recebimento de 
propostas de aperfeiçoamento ao 
documento. Os interessados em 
enviar as sugestões podem acessar 
o site www.rn.senac.br e preencher 
um formulário.

Magistratura
A Escola da Magistratura do Rio Grande do 
Norte dará continuidade, por meio do sistema 
virtual, ao IV Curso de Formação Inicial dos 
magistrados recém empossados pelo Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte. A 
formação para os novos juízes teve início em 
4 de março deste ano e foi suspensa no dia 20, 
em função das recomendações de isolamento 
social provocadas pela pandemia no novo 
coronavírus.

Pedal Solidário
Vem aí o 1º Pedal Solidário Virtual do 
Brasil. A ação tem como objetivo arrecadar 
alimentos e material de higiene pessoal para 
as crianças, adolescentes e familiares da Casa 
Durval Paiva. A iniciativa é da Camboim 
Eventos Esportivos e do Firenze Bike, em 
parceria com a ex-atleta olímpica Magnólia 
Figueiredo. As inscrições seguem até o dia 
10 de junho. Mais informações no site www.
comvida20.natal.br

Campanha Junho Lilás
Com o objetivo de conscientizar o poder 
público e a sociedade civil sobre a importância 
de se expandir o acesso da população ao 
“Teste do Pezinho Ampliado”, especialmente 
em meio à pandemia do novo coronavírus, o 
Instituto Jô Clemente – ou seja, a antiga APAE 
de São Paulo e a União Nacional dos Serviços 
de Referência em Triagem Neonatal lançam 
amanhã, a campanha Junho Lilás, com a 
hashtag #VamosDarMaisUmPasso.

Fórum Online de Hotéis
Contagem regressiva para a 2ª edição do 
Fórum Online de Hotéis Independentes que 
acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de junho. Neste 
ano, o encontro tem como tema central a 
“Retomada de Sucesso”. O objetivo é preparar 
os hotéis independentes para saírem na frente 
diante de tantas mudanças deste novo cenário. 
O evento contará com 25 palestrantes. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
através do link https://fohi.com.br

O PARTAGE Shopping Mossoró vai levar 
os festejos juninos para as casas dos clientes 
neste ano. Para manter a chama de São 
João acesa, o empreendimento promoverá 
uma programação digital especial nas redes 
sociais, composta por recitais, lives, vídeos 
e promoções para Delivery e Drive Thru. 
A iniciativa online tem como proposta não 
deixar a tradição de lado.

Os parabéns da coluna para João Maria e Adriana 
Vilela. O casal celebra no domingo bodas de Diamante

Do acervo da colunista, Maria Elisa Bezerra e Luzi 
Bezerra, em tarde de celebração no Olimpo Mar

Do Instagram: Walkiria Fagundes e Cláudia Machado, 
em ocasião comemorativa no litoral sul potiguar

A FGV EPPG promove hoje, às 14h, 
o webinar “As transformações na Polícia 
Federal e seu impacto no combate à corrupção 
sistêmica”, na plataforma Streamyard e 
Youtube.  Inscrições no http://evento.fgv.br/
policiafederal

A magistrada Sandra Elali ilustrando a coluna


