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McProtegidos
A Arcos Dourados, maior franquia 
independente do McDonald’s no mundo, 
adotou procedimentos adicionais de 
segurança e higiene em sua operação no 
Brasil desde março, visando proteger a 
saúde de clientes, funcionários e parceiros. 
Agora, a companhia investe na comunicação 
dessas medidas, reforçando os protocolos 
adotados com a campanha McProtegidos, 
em todas as unidades. A iniciativa objetiva 
informar a importância do distanciamento 
social, e também reforça a preocupação do 
McDonald’s em assegurar que suas operações 
estão adaptadas para o contexto da covid-19.

BLACK PARADE
A cantora Beyoncé lançou nova 
música chamada “Black Parade”. A 
faixa estreou na última sexta-feira, 
dia chamado de Juneteenth, data que 
celebra o fim de mais de 200 anos de 
escravidão nos Estados Unidos. Os 
lucros da canção serão redirecionados 
para o fundo BeyGOOD, de apoio 
a negócios conduzidos por pessoas 
negras. Publicou o Portal UOL.

Henrique Rego
O médico potiguar Henrique Rego foi 
destaque nacional na Folha de S. Paulo 
com big matéria, para orgulho do RN e do 
pai, que também é médico, o cardiologista 
Cleanto Rego. Com a clínica fechada devido 
à pandemia de coronavírus, o geriatra 
Henrique Rego, deixou a cidade de São 
Paulo no mês passado e se voluntariou para 
atender pacientes em um hospital público 
em Manaus, o Delphina Aziz, referência no 
atendimento de Covid-19.

*** Na bagagem, além do estetoscópio, o 
médico colocou também um violão e um 
ukulele caso houvesse a chance de levar 
um pouco de música para um ambiente 
de tanta dor e sofrimento, destaca o texto.  
Gesto nobre e humanitário neste período de 
pandemia, de Henrique Rego que faz visita 
aos pacientes levando a música como forma 
de amenizar o momento, além de levar alento 
e esperança para quem está no isolamento 
hospitalar.

Prêmio CNT de Jornalismo
Estão abertas até 10 de agosto as inscrições 
para o Prêmio CNT de Jornalismo 2020. As 
pautas devem abordar aspectos do transporte, 
seja ele rodoviário, ferroviário, aquaviário 
ou aéreo - nos segmentos de passageiros 
ou cargas. As matérias devem se enquadrar 
em uma das seguintes categorias: Impresso, 
Internet, Televisão, Rádio, Fotografia, Meio 
Ambiente e Transporte. Mais informações no 
site: http://www.premiocnt.cnt.org.br

Imposto de Renda
Devido à pandemia, o prazo para declaração 
do Imposto de Renda foi prorrogado até dia 
30 de junho. É importante atentar-se para não 
perder a data que pode acarretar em prejuízos 
e problemas com a Receita Federal. 
O Imposto de Renda é um tributo cobrado 
pelo Governo Federal que incide sobre 
pessoas físicas e jurídicas, residentes ou não 
no Brasil, desde que possuam alguma fonte de 
renda em território nacional.

A OAB NACIONAL, através das 
Comissões de Direito Eleitoral e de Garantia 
do Direito de Defesa, promove o webinar 
“Fake News, Caixa Dois e Corrupção: 
Diálogos entre Direito Eleitoral e Penal”. 
O evento será realizado entre os dias 22 e 24 
de junho e terá transmissão ao vivo pelo canal 
oficial da OAB Nacional no YouTube.

COM O PROJETO Gastronomia 
Solidária, toda quarta-feira, direto da cozinha 
do restaurante do Sesc Rio Branco, um chef 
convidado dará dicas para a produção de 
pratos fáceis e de baixo custo. Acesso no Perfil 
do Instagram @sescrn

As procuradoras Zélia Madruga, Zita Regalado e 
Dulce Siqueira, em noite de celebração em Areia Preta

O médico potiguar, o geriatra Henrique Rego foi 
destaque nacional em big matéria na Folha de S. Paulo

Os magistrados Fábio Ataide e Lena Rocha, durante 
manhã festiva do programa Caminhos da Justiça

Simpatia da cardiologista Ludimilla Oliveira, em 
noite de lançamento no Thomé Galeria e Bistrô
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