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Audiência de conciliação
O Corregedor Geral de Justiça do TJRN, 
desembargador Dilermando Mota, relator 
do Mandado de Segurança movido pelo 
Ministério Público do RN referente 
aos efeitos dos decretos do Estado e do 
Município do Natal, sobre as medidas 
restritivas de enfrentamento à pandemia, 
preside hoje audiência de conciliação 
entre as partes. A sessão começa às 14h30, 
através do aplicativo Zoom e também 
será transmitida pelo canal do TJRN no 
YouTube, plataforma pela qual a audiência 
poderá ser acompanhada pela imprensa e 
pelo público.

*** Os representantes das entidades, desde 
que inscritos previamente, poderão se 
manifestar pelo chat na plataforma Zoom. 
Será facultada a palavra às partes e a seus 
representantes, governadora do Estado, 
procurador-geral do Estado, procurador-
geral de Justiça e promotor impetrante, 
observado o princípio da unidade do MP, 
prefeito do Natal, procurador geral do 
Município e o presidente da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Norte, com 
tempo máximo de 5 minutos para cada 
intervenção. Portal TJRN

Irmãos Vila
Após 72 anos de uma história de excelência 
em serviços prestados à sociedade do Rio 
Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil, 
bem como inspirados pelo legado de 
Aurino Vila, pai, empreendedor e precursor 
da família no segmento funerário, Magno 
Vila e Nilo Vila, com a divisão societária 
do Grupo Vila, iniciam uma nova etapa 
empresarial, com a marca Irmãos Vila: 
uma empresa inspirada na trajetória de um 
sobrenome que é sinônimo de tradição, 
credibilidade e respeito aos clientes, 
parceiros e colaboradores.

*** A nova empresa se posiciona no 
mercado com inovação e solidez, para se 
tornar referência no segmento em Natal e 
demais cidades da região metropolitana. 
Juntamente com os sócios locais, nas 
regiões do Seridó, do Oeste potiguar e parte 
da Paraíba, a marca disponibiliza serviços 
de assistência funerária, através do Plano 
Sempre de Assistência Funeral, Velórios, 
Centro de Velório São José, Cemitérios, 
Crematório Memorial Vila e o Vila Pet, 
primeiro crematório para animais do 
Estado.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Maria Helena Pacheco e a toda 
talentosa cake designer, Tereza Vale. Também 
celebrando a mesma data, o deputado estadual 
Gustavo Carvalho.

O dermatologista Arnóbio Pacheco faz coro de vivas 
para sua Maria Helena, celebrando aniversário hoje

O abraço carinhoso da colunista para a querida e 
talentosa Tereza Vale, brindando aniversário hoje

Deputado Gustavo Carvalho com sua querida Dilma. 
Ele amanhece celebrando mudança de idade

Momento preocupante
A Sociedade Brasileira de Infectologia e a 
Associação Médica Brasileira divulgaram 
nota conjunta em que afirmam que o Brasil 
vive o pior e mais preocupante momento da 
pandemia do Coronavírus. Em média 1.540 
pessoas morreram de Covid-19 por dia nesta 
semana, o maior número de toda a pandemia. 
No comunicado, as entidades falam ainda 
sobre as medidas de proibição de atividades 
consideradas não essenciais, adoção de 
lockdown no momento de agravamento da 
situação e analisam que medidas restritivas de 
distanciamento social são indicadas. Uol

BOM EXEMPLO
Uma notícia positiva para o nosso 
Estado. No primeiro domingo de 
toque de recolher integral, ou seja, 
nesta semana, o Rio Grande do 
Norte alcançou uma taxa de 55,4% 
de isolamento social. Esse foi o 
maior percentual registrado entre os 
estados brasileiros e o terceiro maior 
no RN desde o início da pandemia 
do Coronavírus. Portal G1

Desembargador Dilermando Mota, realiza audiência 
de conciliação com a governadora e o prefeito de Natal
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