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Benefício do Fies
Estudantes de todo o país, que são 
beneficiários do Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior – Fies, podem 
requerer a suspensão de até 4 parcelas durante 
o período da pandemia do novo coronavírus. 
Para ter acesso ao benefício definido pela Lei 
13.998/2020, o estudante deve estar adimplente 
com os seus pagamentos até o dia 20 de março, 
antes da vigência do estado de calamidade 
pública no país. Os interessados em aderir ao 
programa válido para contratos em fase de 
utilização e carência, devem procurar a Caixa 
Econômica Federal ou o Banco do Brasil até o 
dia 31 de dezembro.

PRIMETIME EMMY
A lista dos indicados à edição 2020 do 
Primetime Emmy, a maior premiação 
da televisão norte-americana, foi 
anunciada ontem. A concorrida 
cerimônia segue marcada para o dia 20 
de setembro, apesar das preocupações 
com a pandemia do novo coronavírus. 
Foi o que informou o Portal UOL.

Preocupação
A Organização Mundial da Saúde demonstrou 
preocupação com regiões onde os casos de 
coronavírus voltaram a crescer, como a Europa 
e a Ásia. A líder técnica da OMS, Maria 
van Kerkhove, falou que, apesar de vários 
países já terem passado a primeira onda de 
transmissão, o ressurgimento dos casos nestes 
países está relacionado com o relaxamento das 
medidas contra o coronavírus em áreas que 
reabriram indústrias, casas de eventos e bares. 
Informação do G1

Testes obrigatórios
Ainda sobre o coronavírus. O governo 
da Alemanha anunciou a introdução de 
testes obrigatórios do vírus para todos os 
que retornarem ao país vindos de áreas 
consideradas de risco. A medida visa tentar 
deter uma segunda onda de Covid-19 após 
a recente multiplicação de casos da doença 
atribuída, em parte, a turistas que voltam 
das férias. A regra deve entrar em vigor na 
próxima semana.

Aleitamento Materno
O mês de agosto tornou-se simbólico na 
promoção do aleitamento materno no Brasil e 
no mundo. Em 2020, a pandemia de Covid-19 
muda o formato, mas não o foco. Os eventos 
de celebração e conscientização vão ocorrer 
virtualmente, respeitando o distanciamento 
social. No RN, a data será comemorada com 
o webinário “Conversando sobre Aleitamento 
Materno, Banco de Leite Humano e Guia 
Alimentar para Menores de 2 anos”. A 
transmissão será no dia 05, às 16h, no canal do 
YouTube do NEESF SESAP –RN.

Retorno ao Trabalho
A Associação Brasileira de Recursos Humanos 
desenvolveu o e-book “Boas Práticas para 
Retorno ao Trabalho”. O material visa ser uma 
fonte de referência e apoio para as empresas 
que buscam soluções para a adaptação ao 
cenário pós-pandemia, desde iniciativas 
relacionadas ao protocolo de segurança até 
estratégias de engajamento de pessoas. O 
conteúdo pode ser acessado gratuitamente na 
plataforma ABRH Digital.

A PREFEITURA de Blumenau-SC 
anunciou o cancelamento da Oktoberfest 
edição 2020, e da festa de réveillon na cidade. 
De acordo com a administração municipal, 
a decisão foi tomada devido ao aumento dos 
casos de Covid-19 no município e no país.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com votos de vida longa, vão para a 
advogada Louise Patriota, a jornalista Suelen 
Lobato, a enfermeira Amarílis Almoedo, minha 
nora, e o coronel Burgos.

Desembargador Expedito Ferreira em click com a 
esposa Geane Carlina, prefeita de Alexandria

Wellington Jr. Barbalho faz coro de vivas para sua 
amada Amarílis Almoedo, aniversariando hoje

Simpatia em dose dupla da empresária Palone Leão e 
do querido Kadu Severiano, pelas lentes do BobFlash

A deputada Cristiane Dantas ilustrando a coluna
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