
www.liegebarbalho.com
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Quarta-feira

27 de maio
2020

A COLUNISTA solidariza-se com o ex-
senador José Agripino Maia, pelo falecimento 
da sua mãe, a matriarca Tereza Maia. Os votos 
de pesar são extensivos para toda família, 
que Deus conforte a todos neste momento 
doloroso.

Sorrisos de Zélia Madruga e Nelma Rocha, posam para 
coluna em tarde de celebração à vida no Olimpo Mar

Do acervo da colunista, Celina Marinho e Gilda 
Mesquita, durante noite comemorativa no Nick Bu� et

RECALL Diúda Alves Dias e Marisinha Gurgel, em 
noite festiva no então Nick Bu� et do Clube América

Beleza da médica psiquiatra Adriane Caldas, em click 
para a coluna pelas lentes do fotógrafo Jovinho
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Unidade de Contingência
A Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 
entregou no � nal de semana, a Unidade de 
Contingência Covid-19 do Hospital Dr. Luiz 
Antônio. Com 40 leitos, sendo 20 de UTI, a 
estrutura foi construída em prédio anexo ao 
Hospital, protegendo os pacientes oncológicos 
sem síndrome respiratória, que continuarão 
nos leitos originais. A nova unidade conta 
com equipe especi� camente treinada para o 
tratamento do Covid-19.

Eleições 2020
A Escola de Políticas Públicas e Governo da 
Fundação Getúlio Vargas promove hoje, às 
17h30, debate sobre as eleições municipais 
deste ano, previstas para acontecer em 
outubro. O encontro virtual, será transmitido 
pela plataforma Zoom, e integra o “Ciclo 
de Webinários em Políticas Públicas: Um 
olhar objetivo sobre o Covid-19 - Tema: 
Eleições 2020”. O webinário é gratuito. 
Mais informações no link evento.fgv.br/
temaeleicoes2020/

Taxa de reprodução
O Brasil conseguiu reduzir a sua taxa de 
reprodução do coronavírus para menos da 
metade desde o início da pandemia. Em 
fevereiro, quando foi registrado o primeiro caso 
no país, uma pessoa que contraísse a doença 
a transmitia para outras 3,5 em média. Hoje, 
o número está em 1,4. Os dados são de um 
estudo realizado pelo físico nuclear Rubens 
Lichtenthaler Filho, da Universidade de São 
Paulo, e do médico Daniel Lichtenthaler.

*** O levantamento foi feito com base nos 
números o� ciais divulgados pelo Ministério 
da Saúde. A veri� cação aponta que um 
relaxamento nas medidas de isolamento 
aumentará essa taxa de reprodução de forma 
“imprevisível”, apontando que tais mudanças 
para o retorno da atividade econômica e social 
devem ocorrer de forma “gradual”, mantendo o 
monitoramento das curvas da epidemia. 
A informação é da CNN Brasil.

A 16ª EDIÇÃO da “Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas” tem 
novas datas de� nidas. A primeira prova 
ocorrerá em 22 de setembro, e a segunda etapa 
em 27 de março de 2021. Devido à pandemia 
do coronavírus, a organização da competição 
precisou alterar o calendário para que escolas, 
professores e estudantes possam participar em 
segurança.

Isolamento social
A Província Eclesiástica de Natal, a qual 
integram a Arquidiocese de Natal e as Dioceses 
de Mossoró e Caicó, determinou que igrejas, 
catedrais, matrizes e capelas permaneçam 
fechadas para evitar a disseminação do 
coronavírus. Em nota assinada pelo Arcebispo 
Metropolitano de Natal, Dom Jaime Rocha; 
do Bispo Diocesano de Mossoró, Dom 
Mariano Manzana; e pelo Bispo Diocesano 
de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz Santos; 
a recomendação ao povo potiguar é que 
“permaneça empenhado no cumprimento do 
isolamento social”.

CURA NO CURTA!
A coreógrafa Deborah Colker e o 
músico Carlinhos Brown participarão 
amanhã, às 19h, de uma live promovida 
pelo canal Curta! no YouTube. A dupla 
responderá a perguntas do público e 
falará sobre um espetáculo no qual 
está trabalhando, chamado “Cura”. A 
inspiração, inicialmente, foi a luta de 
um neto da coreógrafa, contra uma 
doença de pele incurável. 


