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Atividades suspensas
A Câmara Municipal de Natal suspendeu 
ontem todas as atividades legislativas da Casa 
até o dia 08 de março. A decisão foi tomada 
devido ao aumento exponencial do número 
de casos de infecção por Covid-19 em todo o 
Rio Grande do Norte, bem como da taxa de 
ocupação dos hospitais públicos e particulares 
da capital potiguar, além da necessidade de 
intensificar medidas de prevenção à infecção e 
propagação da doença.

Impactos negativos
A Fecomércio, Sebrae RN e as entidades que 
compõem a Câmara Empresarial do Turismo, 
protocolaram ontem junto ao Governo do 
Estado e das prefeituras da Grande Natal, de 
Mossoró e dos principais municípios turísticos 
potiguares, um documento contendo uma série 
de pedidos para que possam ser minimizados 
os impactos negativos do endurecimento das 
medidas de prevenção à Covid-19 no setor de 
bares e restaurantes e no acesso às praias.

Aulas presenciais
O decreto estadual que determinou a suspensão 
das aulas presenciais nas escolas para os alunos 
do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do 
ensino médio será questionado judicialmente 
por instituições de ensino. Foi o que afirmou 
ontem o representante de uma das maiores 
escolas da cidade. O objetivo é conseguir um 
mandado de segurança para evitar que as 
instituições não sofram sanções por parte do 
Poder Público.

*** Em entrevista à Jovem Pan News Natal, 
a diretora do CEI Romualdo Galvão, Ana 
Flávia Azevedo, explicou que o conteúdo 
do decreto estadual vai de encontro ao que 
está determinado no decreto de Natal, que 
mantém a possibilidade de funcionamento das 
instituições de ensino em caráter presencial, 
e que haverá o questionamento de algumas 
escolas no âmbito judicial. Segundo ela, é 
preciso que se dê aos pais a possibilidade de 
escolha. Informação TN

O PARQUE da Cidade Dom Nivaldo 
Monte foi fechado ontem para visitação ao 
público e ficará sem funcionamento até o 
próximo dia 16. A medida atende as novas 
regras de segurança sanitárias visando a 
prevenção do contágio pelo Coronavírus. 
A portaria foi publicada no Diário Oficial 
do Município, considerando os decretos 
municipais de 26 de fevereiro de 2021.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a desembargadora Clotilde 
Madruga, as irmãs Conceição e Fafá Rosado, 
Maria Luiza Rebouças e Inês Medeiros. Ainda 
é tempo de parabenizar o executivo Fernando 
Amorim, Magda Soares e Alan Anacleto.

Vivas em dose dupla para Magda Soares - Pandora, e 
Fernando Amorim - Moura Dubeux, pelos aniversários

Ainda em tempo de cantar coro de vivas para mais uma 
elegante pisciana, a artista plástica Marlene Galvão

Ex-prefeita de Mossoró, Fafá Rosado e o marido, o ex-
deputado Leonardo Nogueira. Ela aniversariando hoje

Tecnologia da Informação
O “Dia Internacional da Mulher”, comemorado 
em 8 de março, representa a luta feminina pela 
igualdade entre os gêneros. Apesar de muitas 
desigualdades ainda perdurarem entre homens 
e mulheres em diversas esferas, principalmente 
no mercado de trabalho, algumas áreas 
caminham para uma maior equidade entre os 
gêneros, como acontece na área de Tecnologia 
da Informação. Pesquisas apontam que as 
mulheres começam a conquistar um espaço 
cada vez maior em um setor amplamente 
dominado pelos homens.

AGRADECER
Primeiramente a Deus, pela dádiva 
de celebrar mais um ano de vida, 
principalmente neste momento tão 
delicado que o mundo está passando 
com o Coronavírus. Depois, aos 
inúmeros amigos que me deixaram 
super feliz, com o overbooking 
de mensagens no WhatsApp e 
inúmeras ligações telefônicas pelo 
dia do meu aniversário. Obrigada a 
todos pelo carinho!!!

Os parabéns da coluna para a desembargadora Clotilde 
Madruga, que amanhece celebrando mudança de idade
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