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Máscaras do GACC
O Grupo de Apoio à Criança Com Câncer 
do RN está unindo forças com parceiros e 
empresas locais para minimizar o avanço da 
contaminação da Covid-19. A instituição tem 
passado por uma reestruturação e está atenta às 
necessidades impostas pela crise provocada pela 
pandemia. Pensando em alternativas que não 
apenas impactem em seus orçamentos, mas que 
também possam ajudar a conter a propagação 
do vírus, o GACC criou uma linha de máscaras 
com a temática de suas campanhas mais 
populares os “Heróis Honorários” e “Motivos 
para Fazer o Bem”. 
Pedidos pelo Zap (84) 99161-3601.

EM JERUSALÉM
Uma grande coleção de cerâmicas 
carimbadas há 2,7 mil anos, encontrada 
esta semana em Jerusalém, fornece 
novos detalhes sobre o antigo reino 
israelense de Judá. Neste local, situado 
a vários metros da embaixada dos 
Estados Unidos, foram encontradas 
mais de 120 ânforas de cerâmica 
quebradas, carimbadas com o selo “Ao 
rei” em hebraico. Publicou o UOL.

Imposto de renda
A Receita Federal abre hoje o 3º lote de 
restituição do Imposto de Renda 2020 em 
seu site. Serão creditados cerca de R$ 5,7 
bilhões a quase 4 milhões de contribuintes. A 
previsão é que o pagamento seja realizado no 
dia 31 deste mês. Pouco + de R$ 2 bilhões são 
contribuintes com prioridade legal, cerca de 
734 mil pessoas acima dos 60 anos e outras 47 
mil com alguma deficiência física. O restante 
entregou a declaração até 28 de março.

Novo regulamento
Veneza resolveu reduzir o número de 
pessoas que transportará em suas famosas 
gôndolas. A decisão foi tomada devido ao 
excesso de peso dos turistas, que põe em 
risco a estabilidade dos históricos barcos. 
Informou a associação dos gondoleiros. 
O aumento do número de obesos no 
mundo obrigou as autoridades da cidade a 
diminuírem a quantidade de passageiros nas 
gôndolas. O novo regulamento foi adotado 
no início de julho.

Subestação Elétrica
A Cosern inaugurou a Subestação Elétrica 
Itajá, na Região Central, além de mais três 
subestações móveis. Ao entrar em operação, 
o novo equipamento ampliou a oferta de 
energia elétrica para 100 mil potiguares 
nos municípios de Itajá, Ipanguaçu, São 
Rafael, Angicos e Assú, reforçando o sistema 
elétrico de uma região importante para a 
economia do Estado nas áreas de fruticultura 
e de cerâmica.

Renda básica temporária
Uma renda básica temporária para as 2,7 
bilhões de pessoas mais pobres do mundo 
em 132 países em desenvolvimento pode 
ajudar a retardar a propagação do novo 
coronavírus, permitindo que a população 
fique em casa, de acordo com um relatório 
do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento divulgado ontem. A crise 
provocada pela pandemia pode levar 265 
milhões de pessoas à fome.

*** O relatório sugere três opções: 
1ª - complementação da renda média 
existente; 2ª -  transferências de montante 
fixo vinculadas à diferenças no padrão 
médio de vida em um país; ou, 3ª - 
transferências uniformes de montante fixo 
independentemente de onde alguém mora 
em um país. Informação da agência Reuters.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o empresário José Carlos Rego, 
o médico Lauro Bezerra, Pio Marinho e 
Lorena Pacheco Dias. Vivas antecipados para 
Fernando Fernandes, Leonardo Arruda, o 
fotógrafo João Neto e os jornalistas Ledson 
França e Romina Jácome.

Casal amigo, o médico Lauro Bezerra e sua querida 
Luzi. Ele amanhece festejando mudança de idade

Vivas antecipados da coluna para o jornalista Ledson 
França, que estará brindando aniversário amanhã

O empresário José Carlos celebrando aniversário hoje, 
em click para a coluna com o irmão Clizanto Rego

Parabéns antecipados para o Sec. Municipal do 
Natal, Fernando Fernandes aniversariando domingo
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