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Na tranquilidade do lar
Foi assim meu feriado do carnaval. 
Aproveitei para dias de descanso já que 
não tiro férias há 3 anos, desde a circulação 
da minha coluna online. Com a obrigação 
e o cuidado de informar os leitores 
diariamente, tenho me dedicado literalmente 
à informação. É claro, momentos de 
consagração com Deus na AD – Candelária. 
Como é maravilhoso estar na presença do 
Senhor. Ah! Sessões de cinema na Netflix e 
Prime Vídeo não poderiam faltar.

*** Pelo que pude acompanhar pelas redes 
sociais, poucas postagens de encontros 
festivos durante o carnaval. Como pudemos 
perceber as pessoas estão levando a sério 
o período de pandemia. Mas, nem todas, 
em alguns lugares a folia marcou presença 
a todo vapor, tendo que haver intervenção 
da Secretaria de Segurança do Estado. Foi o 
caso da praia de Pipa, sendo notícia nacional 
pelo mal exemplo e falta de respeito com a 
atual situação do planeta.

*** Por fim, temos que agradecer a Deus por 
mais um ano que se inicia, já que dizem que 
no Brasil tudo começa depois do Carnaval. 
Então vamos pedir ao Senhor em constante 
oração para que as vacinas cheguem rápido 
em todo o país, para que possamos voltar 
a normalidade de nossas vidas. Agradecer 
ao nosso Criador, e que na sua santa 
misericórdia nos permita continuar a viver. 
Quantos partiram nesta pandemia!!!

Prontuário eletrônico
O Hemocentro do RN passa a utilizar o 
prontuário eletrônico para os pacientes que 
fazem tratamento de doenças hematológicas 
na Unidade. A ferramenta permitirá otimizar 
os recursos e agilizar o atendimento. 
A implantação do sistema é o resultado de 
uma parceria entre a Universidade Potiguar, 
a Escola de TI da Escola de Governo do 
RN, e faz parte do processo da melhoria dos 
serviços que o Hemonorte vem implantando 
ao longo dos anos.

O GOOGLE MAPS poderá ser usado 
para pagar passagens de ônibus e metrô. 
Além de ajudar a definir o trajeto, o aplicativo 
anunciou ontem o serviço que vai permitir 
pagamentos por aproximação em catracas 
por meio do Google Pay. A opção será 
liberada nas próximas semanas para usuários 
de Android. Informação portal Terra

ANIVERSÁRIOS Ainda é tempo da 
coluna parabenizar o ex-deputado Ney Lopes 
de Souza, Diuda Alves Dias, Alessandra 
Cabral, Tásia Martins, Gioconda Leão e os 
jornalistas Gerson de Castro, Elaine Vládia e 
Roberto Lucena.

Do acervo da coluna, Diuda Alves e Denise Gaspar. 
Diuda recebe os parabéns pela mudança de idade

O odontólogo Sérgio Maia com sua amada Daniele. 
Ele recebe os parabéns da coluna pelo seu aniversário

Click do Instagram do ex-senador José Agripino com o 
padre Sávio, na praia de Jacumã no período de momo

Abertura dos trabalhos
A Câmara Municipal de Natal retorna hoje 
às atividades legislativas. Com início às 
14h, a sessão de abertura dos trabalhos da 
legislatura 2021-2024 acontece no Plenário 
Érico Hackradt. Devido às normas de 
combate à Covid-19, o acesso será restrito ao 
presidente da CMN, os integrantes da Mesa 
Diretora, demais vereadores, a assessoria 
de Comunicação e TV da Casa. Não será 
permitida a presença do público externo. A 
transmissão será ao vivo pela TV Câmara, 
através dos canais 10.2 da TV aberta e 10 ou 
110 da Cabo.

ITALIANOS NO BRASIL
No próximo domingo, 21 de fevereiro, 
é celebrado o “Dia do Imigrante 
Italiano”. Instituída em 2008 para 
homenagear o maior movimento 
migratório internacional da história 
do país, a data remete à chegada do 
navio La Sofia em Vitória-ES em 1874, 
o que marca o início do processo de 
migração em massa de italianos para 
o Brasil. 

Do Instagram: beleza de Rossane Shelman
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