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Bordado de Caicó
A “Mostra do Bordado de Caicó”, realizada pelo 
Sebrae RN e parceiros, está em cartaz até 11 de 
junho, no Centro de Referência do Artesanato 
do Rio Grande do Norte, na Cidade da 
Criança, e tem curadoria do designer Renato 
Imbroisi. A exposição revela a diversidade e 
a tradição do “Bordado de Caicó”, conhecido 
no Brasil e no mundo por sua beleza, 
regionalidade, qualidade e acabamento. O 
trabalho é resultado de criações desenvolvidas 
em oficinas dirigidas pelo curador junto com 
a designer e ilustradora Lui Lo Pumo, que 
auxiliaram as bordadeiras na confecção de 
novas peças temáticas.

SEQUELAS
Estudo feito na Rede Sarah, com 614 
pacientes que tiveram Covid, mostrou 
sequelas desconhecidas da doença, 
como deficiências na concentração, 
atenção e fluência verbal, e em todos os 
participantes foi constatado algum grau 
de perda de memória. Foi registrado 
ainda aumento nos níveis de ansiedade 
e depressão. Mais sobre sobre o assunto 
no site www.liegebarbalho.com 

Detran-RN – parte II
A governadora do PT Fátima Bezerra, quando 
era oposição, criticava e apontava os modelos 
dos outros governos e suas administrações, 
o que não passava de palavras ao vento para 
atingir seu objetivo de chegar ao poder. O 
que sempre apontou como erro, mantem na 
sua gestão, as empresas terceirizadas. Qual o 
objetivo da mandatária do Estado em manter 
tais contratos???

*** Vale salientar que são contratos vultuosos. 
O Governo Petista do Rio Grande do Norte, 
através do Diretor Geral do Detran/RN. 
Jonielson Pereira de Oliveira, renovou no 
ano de 2020, por mais 12 meses, o contrato 
firmado com a empresa RN Segurança Ltda, 
pelo valor de R$ 3.734.169,09, visando a 
prestação de serviços de segurança armada 
para a instituição. A informação é do Blog de 
Robinson Pires, postada em 04 de março de 
2020.

*** Ainda sobre o Departamento de Trânsito 
do RN, a informação também postada no Blog 
de Robinson Pires, no dia 3 de fevereiro deste 
ano, traz que a governadora Fátima Bezerra do 
PT, contratou a Empresa Neutron Segurança 
Privada, através do Diretor Geral do órgão, 
Jonielson Pereira de Oliveira, pelo valor de R$ 
3.521.892,12, para prestar serviços de vigilância 
armada e desarmada e vigilância móvel armada 
motorizada.

*** A pergunta que não quer calar, qual 
o interesse de Fátima Bezerra em manter 
os contratos milionários com empresas 
terceirizadas no Estado??? Ao invés de encher 
os bolsos de empresários com este montante de 
dinheiro, a governadora petista se diz do povo, 
porque não gerou empregos para a população 
com a realização de concursos públicos??? Sua 
conduta nas campanhas eleitorais não passa 
de promessa de palanque e enrolação. Quanta 
hipocrisia!!!

Novas variantes
O Brasil é o próximo país a conduzir um estudo 
de abrangência nacional sobre o Coronavírus 
dentro da plataforma criada pelo governo 
britânico para ajudar outros países a ampliar a 
capacidade de sequenciamento genômico do 
vírus, chamada de New Variant Assessment 
Platform. O estudo é realizado em parceria 
com a Rede Corona-Ômica do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações.

*** Será a maior iniciativa de vigilância 
genômica já conduzida no Brasil e deve 
identificar as variantes e subtipos que circulam 
nos 27 Estados brasileiros para ajudar a 
entender a transmissão do Sars-CoV-2 dentro 
do território nacional. A pesquisa é financiada 
pela Agência Nacional de Segurança em 
Saúde do Reino Unido e conta com o apoio 
de pesquisadores de universidades federais 
brasileiras. Do portal Uol

Os parabéns da colunista para a talentosa psicóloga e 
psicanalista Maria Clara Paiva pelo seu aniversário

liegebarbalho@uol.com.br

Márcia Marinho com o filho Rodrigo Marinho. Ela recebe parabéns pelo aniversário

As primas Luciana e Ana Leila Borges, em noite comemorativa no Chaplin Recepções

Magda Barbalho faz coro de vivas para o seu amado Gotardo Emerenciano, que 
amanhece celebrando aniversário. O casal comemora a data na capital paraibana
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