
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Terça-feira
14 de julho

2020Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Teste para vacina
Segundo a coluna Viva Bem do UOL, o 
diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, 
celebrou ontem o início de uma nova fase de 
testes de uma vacina para o novo coronavírus: 
as inscrições com voluntários da área da 
saúde para os testes. Ao todo, serão nove mil 
voluntários de cinco estados, sendo São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Paraná, além do Distrito Federal. 
O projeto desenvolvido em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, faz 
algumas exigências aos voluntários, como ser 
maior de 18 anos e ter registro em determinado 
conselho da área de saúde.

ATENDIMENTO
Na era da tecnologia só falamos com 
as máquinas. Estou tentando falar com 
o gerente de atendimento do Banco do 
Brasil há alguns dias e não consigo. Para 
me irritar ainda mais, o computador 
me manda teclar os números indicados, 
e, no final da mensagem, diz que fiz a 
operação errada. Como? Se fiz o passo a 
passo corretamente! Enfim, onde vamos 
chegar?

Prêmio de fotografia
Com foco em mapear a produção fotográfica 
no Rio Grande do Norte, estão abertas até 
31 deste mês, as inscrições para o 1° Prêmio 
Margem de Fotografia. A premiação faz parte 
do projeto Atlas da Fotografia Emergente 
Potiguar, e vai selecionar 10 ensaios 
fotográficos produzidos por artistas visuais e 
fotógrafos nascidos no Estado, ou residentes 
no RN há pelo menos três anos. 
Inscrições e mais informações em www.
margemfoto.com/premio

Festival Se Liga!
A marca de roupas brasiliense “Muitas Coisas” 
promoverá esta semana, na sexta-feira e no 
sábado, o “Festival de Música Solidário”. Numa 
parceria com a Rapport Produções, o Festival 
Se Liga! tem como objetivo conectar pessoas 
por uma boa causa através da música. Toda 
a renda arrecadada durante os dois dias do 
Festival será destinada à compra de cestas 
básicas que serão doadas para famílias do 
projeto Backstage Brasília.

Testes virológicos
A França vai organizar sistematicamente 
testes sorológicos para detectar a Covid-19 em 
seus aeroportos nos passageiros procedentes 
de países de risco, anunciou ontem o porta-
voz do governo, Gabriel Attal. O ministro 
da Saúde, Olivier Véran, afirmou na última 
sexta-feira que estava trabalhando para 
organizar nos aeroportos, testes de saliva para 
os passageiros procedentes de um país de risco.

*** Os exames serão “propostos”, já que 
“ninguém pode ser forçado a se submeter 
a um teste”, explicou. Os testes rápidos de 
diagnóstico de infecção estão sendo validados 
pelas autoridades de saúde. Sobre a máscara, 
que não tem uso obrigatório na França, 14 
médicos renomados pediram no sábado 
a aprovação da obrigatoriedade de uso do 
produto em locais públicos fechados para 
evitar novos focos de Covid-19, que provocou 
mais de 30.000 mortes no país. Publicou o 
portal UOL.

A ASSOCIAÇÃO Brasileira de Jornalismo 
Investigativo e o Centro Independente de 
Pesquisa em Direito e Tecnologia realizam 
hoje, às 19h, o webinar “PL das Fake News: 
riscos para a liberdade de imprensa”. O evento é 
gratuito e não precisa de inscrição, basta acessar 
o endereço eletrônico https://www.youtube.
com/watch?v=4XrN7a9SDdY

CONFORME decreto da prefeitura do 
Natal as academias para exercícios físicos 
estarão liberadas a partir de hoje para 
funcionamento, sem uso de ar-condicionado, 
e obedecendo as regras de distanciamento e as 
prevenções de segurança.

Zélia Silvino e Maria Nunes, em ocasião comemorativa 
pelas lentes do fotógrafo Jovinho no Nick Buffet

Os parabéns da coluna para o prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, Paulo Emídio, aniversariando hoje

Do acervo da coluna, Clarissa Alves e Erika Raposo, 
em noite de lançamentos na Officina Interiores

A magistrada Sandra Elali ilustrando a coluna
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