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A posse de Biden
O democrata Joe Biden tomou posse ontem 
como o 46º presidente dos Estados Unidos 
e Kamala Harris como vice-presidente. A 
cerimônia aconteceu sob a proteção de 25 
mil homens e mulheres da Guarda Nacional 
e um verdadeiro aparato de guerra, com 
caminhões militares, blindados, barreiras 
e grades bloqueando todos os acessos ao 
National Mall, onde estão instalados o 
Congresso e a Casa Branca.

*** O tradicional desfile a carro aberto pela 
Pennsylvania Avenue até a Casa Branca, sob 
os aplausos da população com bandeirinhas 
em punho, foi cancelado por causa de 
medidas restritivas relativas à pandemia 
do Coronavírus. No lugar de 200 mil 
espectadores e convidados que costumavam 
apreciar a cerimônia nacional nos anos 
anteriores, 200 mil bandeiras americanas 
foram cravadas nos gramados do local. 
Informação portal Uol.

Medidas de precaução
Os estrangeiros que violarem as restrições 
a reuniões sociais, impostas na Colômbia 
para prevenir a propagação do novo 
coronavírus serão expulsos do país, advertiu 
a autoridade migratória esta semana. “Os 
estrangeiros que forem surpreendidos em 
festas clandestinas, violando as medidas 
de isolamento, serão expulsos do território 
nacional imediatamente”, informou a 
Migração Colômbiana em um comunicado 
de imprensa.

*** A medida foi adotada “após a detecção 
de 65 estrangeiros em uma festa clandestina” 
em Bogotá na madrugada do domingo, 
explicou a entidade. Segundo a polícia, “a 
maioria” dos participantes no evento era “de 
nacionalidade venezuelana”. “A Migração 
Colômbiana não vai permitir que nenhum 
estrangeiro afete a segurança sanitária” do 
país, enfatizou Henry Corredor, diretor da 
regional andina da instituição. Portal Uol

SEGUNDO a assessoria de comunicação, 
a plataforma “RN Mais Vacina” já conta com 
mais de 400 mil potiguares cadastrados, 
em apenas 48 horas.  O sistema, construído 
pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, 
em parceria com o Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde, objetiva facilitar o 
monitoramento das aplicações da vacina da 
Covid-19 no Rio Grande do Norte.

A CIC MEDIA anunciou a produção de 
uma minissérie dramática sobre a vida de 
Frida Kahlo, artista plástica mexicana que teve 
um impacto significativo no mundo das artes, 
no feminismo e na cultura latina. Portal Terra

Simpatia em dose dupla das queridas Nadja Rebouças 
e Salete Costa Ferreira, durante noite de celebração

A magistrada Lena Rocha, posa com sua netinha 
Júlia, durante sessão de parabéns no Nick Buffet

Casal querido desta colunista, o desembargador 
Rafael Godeiro e sua Jô, em ocasião comemorativa

Sem carnaval
Em decisão conjunta, a Associação dos 
Municípios da Microrregião do Seridó 
Oriental divulgou nota, através do presidente 
Fernando Bezerra, informando que os 
municípios não organizarão ou farão 
qualquer investimento para a realização do 
Carnaval em 2021. As prefeituras reconhecem 
a importância cultural da festa dentro 
do calendário de eventos, fortalecendo a 
economia, mas são conscientes do decreto 
apresentado pelo Governo do Estado 
que indica regras quanto aos eventos e 
aglomerações na pandemia da Covid-19.

MAGISTRATURA
O presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte, 
desembargador Vivaldo Pinheiro, 
convidou a magistrada Neise 
Andrade para substituí-lo em seu 
gabinete.  A juíza assumirá por 2 anos, 
procedendo todos os atos inerentes à 
jurisdição, durante o período em que 
o desembargador ficará à frente da 
presidência do TJRN. 

Os cumprimentos da coluna para a magistrada Neise 
Andrade, substituindo o Des.Vivaldo Pinheiro

www.liegebarbalho.com

mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=
mailto:liegebarbalho%40uol.com.br?subject=
http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho

