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Cejusc-Juizados
A Justiça Estadual potiguar ganhará um 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
voltado às demandas dos Juizados 
Especiais. Criado pela Portaria Conjunta 
de número 7/2021, o Cejusc-Juizados terá 
competência para conciliação, mediação 
e justiça restaurativa, pré-processual e 
processual, para solução de conflitos 
relacionados às demandas relativas à Lei nº 
9.099/95.

*** A portaria é assinada pelo presidente 
do Tribunal de Justiça e pelo presidente 
do Núcleo Permanente de Mediação e 
Conciliação, desembargadores Vivaldo 
Pinheiro e Expedito Ferreira. A magistrada 
Sulamita Pacheco, coordenadora dos 
Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, 
ressalta que o Cejusc-Juizados deverá ser 
integrado ao sistema do Processo Judicial 
Eletrônico. Informação JurisNews

Novo serviço
Além de ajudar a definir o trajeto, o 
Google Maps poderá ser usado para pagar 
passagens de ônibus e metrô. O serviço 
anunciou esta semana que vai permitir 
pagamentos por aproximação em catracas 
por meio do Google Pay. A opção será 
liberada nas próximas semanas para 
usuários de Android em 80 cidades. 
O recurso aparece ao planejar um trajeto 
com transporte público no Google Maps.

*** Além das informações sobre a viagem, 
o app mostra um botão para o Google Pay. 
Ao selecioná-lo, é possível ver os cartões de 
crédito ou débito salvos na conta e realizar 
o pagamento por aproximação no ônibus 
ou no metrô. O Google não revelou quais 
cidades receberão o recurso, mas indica 
em seu site que, por enquanto, ele não 
chegará ao Brasil. No momento, a novidade 
é restrita para Austrália, Canadá, Estados 
Unidos, Índia, Japão, Reino Unido, Rússia, 
Singapura e Ucrânia. Portal Terra

ANIVERSÁRIOS Os parabéns 
da coluna hoje, vão para o jornalista e 
empresário Felinto Rodrigues, Carlito 
Meireles, Magnólia Fonseca e Violeta 
Araújo. Vivas antecipados para o jornalista 
Tácio Costa, o empresário Fernando 
Bezerra, o desembargador Saraiva 
Sobrinho, o ótico Wald Faraj, a professora 
Eleika Bezerra e Aimberê Câmara.

A PFIZER e a BioNTech informaram em 
comunicado sobre o início de um estudo clínico 
global para avaliar a vacina para a Covid-19 em 
grávidas. As empresas dizem que os estudos das 
fases 2 e 3 envolverão aproximadamente 4 mil 
grávidas saudáveis. Portal Uol.

A colunista canta coro de vivas para a querida Violeta 
Araújo, que amanhece celebrando mudança de idade

O abraço carinhoso da colunista para o jornalista e 
empresário Felinto Rodrigo, aniversariando hoje

O consultor de moda Veloso Neto, recebeu a amiga 
Virlene Lavor em Natal, durante o período momesco

Alegações infundadas
São infundadas as alegações, espalhadas 
nas redes sociais, de que as vacinas contra 
a Covid-19 poderiam afetar a fertilidade 
feminina, explicam especialistas consultados 
pela BBC. As falsas alegações difundiam a 
ideia de que a vacina deixaria as mulheres 
inférteis ou faria seus próprios corpos 
atacarem a placenta. Mas não há nenhum 
“mecanismo biológico plausível” pelo qual 
uma vacina poderia afetar a fertilidade, explica 
Lucy Chappell, professora de Obstetrícia da 
Universidade King’s College, em Londres. 
Informação portal Uol.

NA TELONA
Logo após a divulgação do trailer do 
filme “Cruella”, com estreia marcada 
para maio, um dos assuntos mais 
comentados na internet foram os 
figurinos usados pela protagonista 
interpretada pela atriz Emma Stone. 
Na sinopse divulgada pelo Walt 
Disney Studios, a trama é ambientada 
em Londres, nos anos 1970. Portal Uol

Os cumprimentos da coluna para o presidente do 
TJRN, desembargador Vivaldo Pinheiro
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