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Projeto Viva Mente
O cidadão que estiver tendo problemas com 
transtornos na sua saúde mental mediante 
as restrições ou implicações causadas pela 
pandemia do coronavírus, pode dispôr 
de um canal de bate-papo e informações 
para conduzir melhor a situação. Trata-se 
do “Projeto Viva Mente”, uma iniciativa do 
vereador Dickson Júnior. O “Viva Mente” foi 
instituído na rede de ensino através da Lei 
Nº 6.961 sancionada em outubro de 2019 e 
trabalhará agora o público geral através de 
“lives” no perfil do Instagram do parlamentar 
@VereadorDicksonJunior 

GRUPO REVIVER
Neste sábado às 19h, o público poderá 
acompanhar a live do “Arraiá da Rita de 
Cássia” no canal da cantora no YouTube 
e ajudar ao “Grupo Reviver”. Parte da 
renda arrecadada será destinada para a 
entidade. As doações poderão ser feitas 
pelo QR code que estará disponível na 
tela da transmissão ao vivo no youtube.
com/ritadecassiacantora 

Entrada de estrangeiros
Ontem, em edição extra do Diário Oficial 
da União, o governo federal proibiu a 
entrada de estrangeiros no país por 30 
dias. O veto fica valendo durante o mês de 
julho. A medida leva em consideração a 
declaração de emergência em saúde pública 
da Organização Mundial da Saúde, de 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus. A norma foi publicada 
horas após a União Europeia oficializar que 
o Brasil está fora da relação de países que 
terão turistas liberados para entrar em seu 
território.

*** As restrições publicadas no DOU não 
impedem a entrada no país, por via aérea, 
de estrangeiro com visto de visita concedido 
para estada de curta duração, sem intenção 
de estabelecer residência, ou daqueles para os 
quais o visto de visita seja dispensado, com 
finalidade de realizar atividades artísticas, 
desportivas ou de negócios. Publicou o UOL.

Supremo Interesse
A Escola de Direito do Rio de Janeiro 
da Fundação Getúlio promovendo uma 
discussão sobre o processo de seleção dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal 
e suas implicações no cenário político. A 
instituição realiza hoje, às 18h, o webinar 
“Supremo Interesse: A evolução do processo 
de seleção dos ministros do STF”. O encontro 
contará com expressivos nomes do mundo 
jurídico. Inscrições no link evento.fgv.br/
supremointeresse/ 

Testes rápidos
A Agência Nacional de Saúde determinou 
cobertura obrigatória de testes rápidos 
para Covid-19 a planos de saúde. A decisão 
Diretoria Colegiada foi publicada no Diário 
Oficial da União. De acordo com a ANS, 
os pacientes que apresentarem ou tenham 
apresentado quadros com síndrome gripal 
ou síndrome respiratória aguda grave, serão 
submetidos aos testes rápidos e terão total 
cobertura obrigatória dos planos de saúde.

O DETRAN-RN informa que continua 
com os atendimentos presenciais suspensos, 
de acordo com o Decreto número 29.541 
do Governo do Estado e reforça que nesse 
período de pandemia os cidadãos podem 
fazer uso de alguns serviços de forma on-line, 
sem sair de casa, disponíveis no site www.
detran.rn.gov.br

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para o jornalista Rodolfo 
Maia, a deputada federal Carla Dickson, a 
médica Yasha Emerenciano, o empresário 
Dom Peron e as queridas Kelly de Souza e 
Celina Marinho Formiga.

O empresário Francisco Ramos faz coro de vivas para 
a sua amada Kelly, que comemora aniversário hoje

A simpática Celina Marinho Formiga recebe os 
parabéns da colunista pela sua mudança de idade hoje

A médica Yasha Emerenciano celebrando aniversário 
hoje, em click com a amiga Flávia Santa Rosa

Parabéns para  o secretário de comunicação de SGA  
Rodolfo Maia, comemorando aniversário hoje
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