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CNA Jovem
O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural está com inscrições abertas para 
4ª edição do CNA Jovem, programa de 
desenvolvimento de novas lideranças para 
o agro. O programa gratuito tem como 
objetivo apoiar o desenvolvimento de novas 
lideranças para enfrentar desafios e buscar 
inovações para a agropecuária brasileira. Para 
se inscrever os participantes devem ter entre 
22 e 30 anos, formação técnica ou superior 
completa e possuir algum vínculo com o setor 
agropecuário. Inscrições, edital completo e 
mais informações no www.cnajovem.org.br

VISTO DE ENTRADA
O Brasil caiu da 12ª para 19ª posição 
no ranking que avalia acesso sem visto 
de entrada ao redor do planeta. De 
acordo com dados da firma jurídica 
britânica Henley & Partners, que avalia 
anualmente os passaportes que mais 
oferecem acesso em todo o mundo, o 
Japão aparece no topo. Em segundo 
lugar está Singapura, seguido da 
Alemanha. Publicou o portal UOL.

SOS Protocolos
Depois de passar pelo Alecrim, Cidade Alta, 
Ponta Negra e Zona Norte o presidente da 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, levou no 
último sábado o projeto “SOS Protocolos” 
para o bairro Cidade da Esperança. O gestor 
do Sistema acompanhou a visita dos técnicos 
capacitados pelo Sebrae que estão orientando, 
tirando dúvidas e explicando os protocolos 
e ações transversais previstos no Plano de 
Retomada Gradual da Economia.

Medidas preventivas
A prefeitura de Tibau do Sul autorizou a 
reabertura das atividades econômicas da 
cidade, mesmo com o adiamento da segunda 
fração da retomada da economia, anunciado 
pelo governo do RN, através de decreto. 
O município abriga o segundo maior destino 
turístico do Estado, a Praia de Pipa. Para 
viabilizar essa reabertura, a Prefeitura elaborou 
uma cartilha com as medidas preventivas que 
deverão ser adotadas pelos diversos segmentos 
do setor produtivo do destino turístico.

Mamografias do Reviver
O Grupo Reviver realizará, a partir de hoje 
até 17 deste mês na Unidade Básica de Saúde 
do bairro das Quintas, mais uma sessão 
de mamografias. A Unidade Móvel Savana 
Galvão estará estacionada na Travessa Luís 
Sampaio, por trás da Escola Estadual Felizardo 
Moura. Os exames serão realizados a partir 
das 7h30, e, para ter acesso, as mulheres 
devem apresentar RG, cartão SUS Natal 
e comprovante de residência. As fichas 
são distribuídas diariamente no início do 
expediente.

*** É importante destacar que o Grupo Reviver 
adotou novas práticas a fim de resguardar 
pacientes e profissionais, minimizando os 
riscos de contaminação pela Covid-19. Na fila 
de espera, a distância entre as pacientes é de 
dois metros, o uso da máscara é obrigatório, 
está sendo disponibilizado álcool em gel a 70% 
e antes de subir na unidade móvel as pacientes 
têm a temperatura verificada.

A TV GLOBO suspendeu o pagamento das 
escolas de samba do Grupo Especial do Rio 
de Janeiro e São Paulo, referente à transmissão 
exclusiva dos desfiles de Carnaval. O motivo 
seria ainda a incerteza sobre a realização do 
evento, diante da situação da pandemia mundial 
do novo coronavírus. A emissora se manifestou 
através de comunicado enviado ao UOL.

O PRESIDENTE da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, entregou na última sexta-feira, 
636 cestas básicas para 4 instituições sociais em 
Natal. São elas: Legião da Boa Vontade, Núcleo 
de Amparo ao Menor, Comunidade Católica 
Shalom e Lar da Vovozinha.

Do acervo da coluna, Maria Elisa Bezerra e Luzi 
Bezerra, em noite de celebração à vida no Nick Buffet

Os parabéns da coluna para Maria Luíza Pacheco 
Dias, que amanhece celebrando mudança de idade

Magistrados João Eduardo Oliveira, Herval Sampaio 
Júnior e Geraldo Mota, em ocasião comemorativa

Do Instagram: Wanda Fernandes ilustrando a coluna
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