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HAND MEDAL PROJECT

Profissionais de saúde que atuam
no combate à Covid-19 serão
homenageados por joalheiros. No
dia 8 de novembro, a Hand Medal
Project vai distribuir 70.000 medalhas
aos profissionais, em 66 países.
A iniciativa global contou com a
participação de 3.000 joalheiros
voluntários, que confeccionaram as
peças gratuitamente para o projeto.

Nova diretoria do TJRN

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte elegeu na última semana, a nova
diretoria do órgão para o biênio 20212022. Foram eleitos como Presidente o
desembargador Vivaldo Pinheiro, para a
Vice-presidência a desembargadora Maria
Zaneide Bezerra e como Corregedor Geral
de Justiça o desembargador Dilermando
Mota. A Escola da Magistratura do RN, ficou
sob o comando do desembargador Virgílio
Macedo.

Nova diretoria da AMRN

O deputado Beto Rosado, faz coro de vivas para a
prefeita Rosalba Ciarlini, que brinda aniversário hoje

O Hospital Rio Grande foi eleito pela
Associação Médica do Rio Grande do
Norte o melhor hospital da rede privada
no enfrentamento da Covid-19 no nosso
Estado. A AMRN concedeu a comenda
“Ernesto Fonseca” ao presidente do Grupo
Delfin Saúde, o médico e empresário Delfin
Gonzalez. Realizada na última sexta-feira,
a solenidade também marcou a posse da
nova diretoria da Associação para o triênio
2021-2023.

Aconteceu na China

Coisas da tecnologia!!! Engenheiros
chineses conseguiram algo que parecia ser
inacreditável, fazer um prédio andar.
A façanha foi alcançada com a ajuda de
200 pernas robóticas, que levantaram o
edifício e simularam um movimento de
caminhada. Foram necessários 18 dias para
que o prédio de 7.000 toneladas, localizado
na cidade de Shangai, fosse movido de lugar.
O deslocamento foi concluído em 15 de
outubro.

Desembargador Vivaldo Pinheiro, eleito presidente
do Tribunal de Justiça do RN para o biênio 2021/22

Focus Fashion

A 2ª edição do Focus Fashion Summit, maior
evento do setor têxtil no Brasil, terá realização
nos dias 28 e 29 de outubro. O encontro será
100% online e abordará diferentes frentes do
assunto nos talks, palestras e mentorias que
serão apresentados gratuitamente. Tudo poderá
ser acompanhado como a apresentação das
principais tendências de Verão 2021/22 em uma
plataforma digital com transmissão ao vivo
dos conteúdos simultâneos nos canais oficiais
summit.focustextil.com.br, YouTube Focus
Têxtil e Instagram

As advogadas Taritza Puggina e Sandra Matarazzo,
em click para a coluna durante noite comemorativa

*** O vídeo mostrando todo o processo só
foi divulgado na última semana na imprensa
chinesa. O prédio pertence a uma escola
primária e foi construído em 1935. Ele estava
instalado em uma área onde será construído
um centro comercial, mas não podia ser
demolido por ser tombado como patrimônio
público. Publicou o portal Uol.

O DEPARTAMENTO Estadual de

Trânsito do Rio Grande do Norte está
investindo no que vai ser a primeira sala de
exame teórico de direção veicular instalada
na região do Alto Oeste. Sediada na unidade
do Detran de Pau dos Ferros, a sala já conta
com todos os equipamentos tecnológicos
instalados e passa por testes e capacitação de
pessoal para ser definitivamente inaugurada.

Desembargador Dilermando Mota, eleito Corregedor
Geral de Justiça do TJRN, para o biênio 2021/22

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje, com coro de vivas, vão para a jornalista
Tiana Costa, a médica e prefeita de Mossoró
Rosalba Ciarlini, a elegante Neide Maciel e
Mariana Barbalho.

