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TESTES RT-PCR

O Tribunal de Contas da União
determinou que o Ministério da Saúde
dê destinação imediata aos testes
RT-PCR de Covid-19 adquiridos
pelo governo, que vencem entre os
meses de maio e junho. Caso a pasta
descumpra a determinação poderá ser
multada e responsabilizada por danos
ao erário público.

A empáfia de Álvaro Dias

Quanto absurdo e prepotência a falta
de respeito do prefeito Álvaro Dias
com seus eleitores. O interesse faz a
ocasião. Durante a campanha para sua
reeleição recebia as pessoas, circulava
pelos bairros de Natal, desde os mais
nobres até as favelas. Com os abraços
oportunos, sorrisos de orelha a orelha
e os famosos tapinhas nas costas.
*** Hoje, sentado no trono do Palácio
Felipe Camarão, desrespeita e humilha
as categorias, como os representantes
da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes do RN. Isso de acordo
com uma postagem do site da entidade
- ABRASEL, afirmando que há mais
de um mês tenta uma audiência com
o prefeito e não tem sequer retorno.
Na mesma postagem, os associados
da entidade dizem que hoje uma
delegação do Conselho irá à prefeitura
e esperam serem atendidos.
*** Agora, prefeito Álvaro Dias, eu
estou só esperando chegar o próximo
ano, quando acontecerá eleição para
deputados. Pois é público e notório
que é uma questão de honra você
eleger seu filho deputado estadual. Já
tentou uma vez e não consegui. Mas,
já arquitetou sua estratégia para 2022
e colocou seu pupilo no cargo de
Secretário de Trabalho e Assistência
Social do município de Natal.

Discrição de Zélia Madruga ilustrando a coluna

Código de Trânsito

Começou a valer ontem a Lei 14.071/20 que
altera diversos pontos no Código de Trânsito
Brasileiro. Desde a obtenção da CNH até
mesmo a obrigatoriedade do uso da cadeirinha
será impactada pela nova medida que foi
sancionada desde setembro de 2020. No
geral todos os condutores serão impactados
com a nova medida que traz um total de 57
alterações, dentre elas a nova validade da
CNH, nova pontuação, uso de farol baixo nas
rodovias e muitos outros pontos importantes.
Informação Jornal Contábil.

Charme em dose dupla de Tereza Tinoco e Denise
Gaspar, em tarde de celebração no Chaplin Recepções

Simpatia de Violeta Araújo e Ana Marta Procópio,
em evento filantrópico do Women’s Club Natal

*** Quanta vaidade e hipocrisia para
atingir seu objetivo. Mas eu, como
cidadã e eleitora de Natal, vou ficar
acompanhando os passos da sua
empáfia e arrogância, e claro, também
seu ego. Estarei por livre e espontânea
vontade assessorando gratuitamente o
Ministério Público e fiscalizando para
que o contribuinte natalense não seja
lesado.
*** Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes foi criada nacionalmente
em 1986 para representar um setor
que congrega mais de um milhão
de empresas em todo o país. É
uma entidade que gera milhões de
empregos e representa uma importante
categoria no turismo em nosso país.
Mas, talvez para o Sr. Álvaro Dias, seja
só mais uma sigla.

Os parabéns da coluna hoje vão para o mago das lentes
Canindé Soares, que amanhece celebrando aniversário

A RECEITA Federal alterou o prazo final

de entrega da declaração do Imposto de Renda
de pessoas físicas de 2021, referente ao ano
de 2020, encerrando no dia 31 de maio. A
informação foi publicada na edição de ontem
do Diário Oficial da União.

