
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Terça-feira
21 de julho

2020Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Vacina segura
A vacina desenvolvida pela Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, em parceria com a 
farmacêutica AstraZeneca é segura e capaz 
de desenvolver anticorpos contra o novo 
coronavírus. É o que mostram os primeiros 
resultados do ensaio envolvendo cerca de 
1.077 pessoas divulgado ontem na revista “The 
Lancet”. De acordo com os dados, as pessoas 
que receberam a imunização produziram 
anticorpos e glóbulos brancos para combater o 
vírus. A vacina não apresentou nenhum efeito 
colateral grave e provocou respostas imunes com 
anticorpos e células T. Publicou o portal UOL”. 

CNN BRASIL
Os   jornalistas Alexandre Garcia e 
Sidney Rezende estreiam na próxima 
segunda-feira na CNN Brasil. Eles 
farão participações diárias, ao vivo, 
no novo quadro “CNN - Liberdade 
de Expressão”, em que a emissora 
abre espaço para as opiniões dos seus 
jornalistas. O quadro irá ao ar às 7h, no 
jornal “Novo Dia”, com apresentação de 
Rafael Colombo e Elisa Veeck.

Os federais do RN
Os deputados federais do Rio Grande do 
Norte votaram na última quarta-feira contra 
a ampliação do auxílio emergencial do 
governo federal. São eles: Carla Dickson, 
Benes Leocádio, Beto Rosado, General 
Girão, João Maia e Walter Alves. Apenas os 
deputados Rafael Motta e Natália Bonavides 
foram a favor do trabalhador informal e 
votaram pela continuação, pois muitos deles 
estão sobrevivendo desta renda.

*** A pergunta que não quer calar.
Será que os tais parlamentares viveriam 
sem seus robustos salários? Reflitam 
comigo, eles votaram contra seus próprios 
eleitores, muitos deles, pais de família que 
necessitam dessa renda para sobrevivência 
e principalmente os mais carentes. Alguns 
desses trabalhadores foram demitidos 
devido à pandemia, outros sofrem com a 
falta de oportunidade do mercado.

*** Então potiguares, é bom pensar 
cuidadosamente e refletirem sobre 
quem escolher para lhes representarem. 
Fiquei chocada em ler tal descaso dos 
representantes do povo votarem contra 
o próprio povo. É um absurdo. Ah! 
Descobri uma forma de acompanhar os 
gastos dos deputados federais de todo 
Brasil. Uma oportunidade para fiscalizar 
e, por exemplo, usar as redes sociais para 
denunciar e cobrar de tais federais suas 
responsabilidades.

*** Veja o passo a passo. Entre no Google 
e digite Câmara dos Deputados, quando 
carregar a página vá para o Menu, depois 
tecle em “Deputados”, na sequência “Quem 
são”, logo aparecerá a lista com o nome 
dos 513 deputados por ordem alfabética. 
Além das informações pessoais também 
está registrado, lá bem no final da página, 
“Gastos Mensais”. É uma maneira do eleitor 
acompanhar seu federal e ver o que ele faz 
com o dinheiro do contribuinte.
(Clique aqui para acessar)

DE VOLTA ao novo normal, Andréa 
Moura retornando hoje às atividades 
presenciais na sua loja localizada no Espaço 
América.  A empresária informa à sua 
seleta clientela, que está cumprindo todas as 
normas e determinações de segurança que 
a ocasião exige. Nas vitrines e prateleiras, 
novidades mil nos segmentos de semi joias 
e acessórios.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o empresário Sami Elali, o 
médico e historiador Iaperi Araújo, o jornalista 
e publicitário Ricardo Rosado, a ex-deputada 
Larissa Rosado e o odontólogo Bruno Maia.

O odontólogo Bruno Maia no abraço da sua amada 
Sofia Freire. Ele celebrando aniversário hoje

Andréa Moura reabrindo hoje sua loja no Espaço 
América, com todas as normas de segurança do período

Ex-senador José Agripino em click com o médico 
Iaperi Araújo, que comemora hoje mudança de idade

Os parabéns da coluna para o empresário e amigo Sami 
Giries Elali, que amanhece brindando aniversário
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