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Imposto de Renda
A Receita Federal começou a receber ontem a 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
2021, ano base 2020. O prazo segue até o dia 
30 de abril. Uma das principais vantagens de 
enviar o quanto antes a declaração é ter mais 
chances de receber a restituição nos primeiros 
lotes de pagamento. O contribuinte também 
ganha mais tempo para identificar e corrigir 
eventuais erros, evitando cair na malha-fina. 
Informação portal G1

A luta pela vida
Uma notícia que a coluna não gostaria de 
publicar. De acordo com o Jornal Agora, 450 
pessoas morreram à espera de um leito clínico 
ou crítico para tratamento da Covid-19, na 
rede pública de saúde do Rio Grande do 
Norte, desde o início da pandemia. Os dados 
foram consultados na plataforma regula RN, 
da Secretaria Estadual de Saúde Pública, que 
monitora o comportamento da pandemia de 
Covid-19 em tempo real.

Vacina dose única
Os reguladores dos Estados Unidos aprovaram 
formalmente, no último domingo, a vacina de 
injeção única da Johnson & Johnson contra 
o coronavírus, a terceira a ser autorizada no 
país. Essa vacina terá potencialmente um 
alcance ainda maior na luta global contra 
o coronavírus, pois funciona com dose 
única. Mais de 800 milhões de doses foram 
encomendadas pelo mundo.

*** A vacina foi criada para ser uma 
alternativa econômica às vacinas Pfizer e 
Moderna. Os testes descobriram que se evitou 
doenças graves, mas foi 66% eficaz no geral 
quando casos moderados foram incluídos. 
A vacina é fabricada pela empresa belga 
Janssen, controlada pela Johnson & Johnson. 
A empresa concordou em fornecer aos EUA 
100 milhões de doses até o final de junho. 
As primeiras doses podem estar disponíveis 
para o público dos EUA na próxima semana. 
Informação portal Uol.

IGNÊS MOTTA, querida e tradicional 
banqueteira do nosso Estado, avisando ao 
público que devido ao momento delicado 
da pandemia do Coronavírus, dará uma 
pausa nas atividades do Nick Buffet. Será 
temporariamente. Nesse tempo, o espaço 
passará por uma reestruturação, claro, sem 
perder a sua essência, para alegria da sua fiel e 
seleta clientela.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Tereza Tinoco, Etiene Cruz, 
Paula Alves Gama, Marluce do Carmo, Isabela 
Shelman, Lígia Nunes, Joaquim Santiago Filho 
e Bartolomeu Alves.

Tereza Tinoco celebrando aniversário hoje, em click 
com as amigas Denise Gaspar e Tânia Dal Santos

A querida Ignês Motta em click com a colunista. Ela dá 
uma pausa temporária nas atividades do Nick Buffet

No abraço da sua filha Luciana e do maridão Ricardo 
Gama, a querida Paula Alves, aniversariando hoje

Trabalho remoto
As atividades nas unidades judiciais e 
administrativas do Poder Judiciário do Rio 
Grande do Norte serão desempenhadas em 
regime de trabalho remoto até 15 de março de 
2021. É o que estabelece a Portaria Conjunta 
da Presidência do TJRN e da Corregedoria 
Geral de Justiça. A medida considera a 
situação excepcional decorrente do aumento 
do número de casos de contaminação pelo 
Coronavírus no Estado. O atendimento 
presencial ao público externo ficará 
temporariamente suspenso, sendo prestado 
por meio eletrônico ou telefônico. Portal TJRN

OBRIGADA, DEUS
Hoje, esta colunista amanhece com 
idade nova. Agradecendo a Deus, pelo 
privilégio de estar com saúde e ao 
lado da minha família, pois estamos 
passando por um momento muito 
difícil em todo o mundo. É preciso que 
as pessoas pensem no coletivo, reflitam 
e se recolham com o devido cuidado 
diante da pandemia que assola o 
planeta. Bom dia!!! 

A bela Sofia Bezerra durante sessão de vivas
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