
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Quarta-feira

22 de julho
2020Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

No sul da Itália
O “Gigante del Cedrino”, na cidade de Loculi, 
no sul da Itália, foi reconhecido ontem como 
o maior queijo pecorino do mundo. O queijo 
possui 598,5 quilogramas, 165 centímetros de 
diâmetro, 60 centímetros de altura e pouco 
mais de um ano de idade. O bloco foi fabricado 
em 12 de maio de 2019, com 4,5 mil litros de 
leite de ovelha. Além disso, foram utilizados 
25 quilogramas de sal, 700 ml de coalho e 
200 gramas de fermentos lácticos. A entrada 
do “Gigante del Cedrino” para o livro dos 
recordes, foi celebrada com uma grande festa no 
município. Publicou o portal UOL.

TAPA BURACOS
Sem a menor pretensão política, 
apenas exercendo o direito de cidadã, 
esta colunista fez uma reclamação aqui 
neste espaço, à prefeitura, sugerindo 
providências com relação à buraqueira 
da avenida Antônio Basílio no bairro 
de Lagoa Nova. Pois bem, a prefeitura 
do Natal está realizando uma operação 
tapa buracos na referida avenida. 
Fica o registro. 

Ainda sobre os federais
A coluna de ontem trouxe os nomes dos 
deputados federais do Rio Grande do Norte 
que votaram contra a ampliação do auxílio 
emergencial do governo federal para o 
trabalhador informal. Hoje, vamos abordar 
a insensibilidade dos deputados federais 
brasileiros em plena pandemia. Quando a 
realidade de algumas pessoas no país é de 
não ter comida na mesa, tais parlamentares 
mantêm todas as suas mordomias.

*** A coluna reproduz na íntegra parte da 
matéria publicada ontem pelo Jornal Agora. 
“Enquanto 9,3 milhões de trabalhadores 
da iniciativa privada tiveram salários 
suspensos ou reduzidos em até 75%, 
os deputados e senadores não têm do 
que reclamar. A divulgação da folha de 
pagamento de junho mostra que cada um 
deles recebeu R$ 50 mil bruto. Trata-se 
da soma da remuneração mensal mais 
a antecipação de metade da gratificação 
natalina, prática exercida pelo Congresso 
todos os anos. Nenhum benefício dos 
parlamentares sofreu alteração durante a 
pandemia”.

*** Como podemos ver, para cortar o 
benefício dos trabalhadores informais e 
daqueles que perderam os empregos e 
estão sobrevivendo do auxílio emergencial, 
os deputados federais são rápidos com a 
caneta para assinar. Mas, quando se trata 
do bolso deles, aí a história é outra. Eles 
não perdem nada, muito pelo contrário, 
procuram adquirir até mais direitos. 
Portanto, não podemos ficar omissos. 
Estamos de olho!!!

Preocupação
Fecomércio RN publicou nota ressaltando 
sua preocupação com as cenas de 
desrespeito ao isolamento social que a 
pandemia do coronavírus impõe verificadas 
nas orlas urbanas da capital potiguar 
no último domingo. “A aglomeração 
irresponsável de pessoas, a falta de uso de 
máscaras e inúmeras outras atitudes não 
condizem com responsabilidade que temos 
defendido”, destacou a entidade.

*** As cenas de vídeos que foram postadas 
nas redes sociais são chocantes. 
É preocupante o ajuntamento de pessoas 
neste período que requer precaução 
devido ao coronavírus que ainda não foi 
exterminado. Todo cuidado é pouco !!!

A ANVISA aprovou ontem a condução 
de um ensaio clínico no país que estudará 
duas vacinas para covid-19 desenvolvidas pela 
farmacêutica norte-americana Pfizer e pela 
empresa alemã de biotecnologia BioNTech.

Do acervo da coluna, Janeide e Canindé Gosson, em 
tarde festiva no condomínio Nossa Senhora do Líbano

O abraço carinhoso da colunista para a querida Rita 
Alexandre, clicada pelas lentes do fotógrafo Jovinho

Maria Luíza Pacheco Dias, Salete e Luzi Bezerra, 
durante tarde comemorativa no Chaplin Recepções

Os parabéns da coluna hoje vão para Rosana Alves 
Vilar, que amanhece celebrando aniversário
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