
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Sexta-feira

22 de janeiro
2021Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Vacinas da Índia
O governo da Índia liberou as exportações 
comerciais de vacinas contra a Covid-19, 
com a previsão de enviar hoje as primeiras 
remessas para o Brasil e Marrocos. A 
informação foi dada ontem pelo secretário 
das Relações Exteriores do país, Harsh 
Vardhan Shringla, à agência de notícias 
Reuters. O Brasil espera o envio de 2 milhões 
de doses da vacina AstraZeneca/Oxford, 
encomendadas pela Fundação Oswaldo Cruz.

*** De acordo com informações da 
GloboNews, o consulado da Índia confirmou 
que o avião com os imunizantes embarca 
hoje.  Segundo o secretário, o fornecimento 
comercial da vacina começará a partir de 
amanhã, seguindo com o compromisso do 
primeiro-ministro, Narendra Modi, de que 
as capacidades de produção da Índia sejam 
utilizadas por toda a humanidade para 
combater a pandemia. Portal Uol.

Quebra de acordo
A Itália estuda acionar a Pfizer na Justiça 
por atraso nas entregas da vacina. O acordo 
com a Pfizer previa o fornecimento de 
562.770 doses à Itália nesta semana, mas a 
multinacional decidiu reduzir unilateralmente 
o abastecimento em toda a União Europeia. 
O governo da Itália ativou a Advocacia-Geral 
do Estado por conta do atraso nas entregas 
da vacina contra o novo coronavírus pela 
multinacional americana Pfizer.

*** O acordo previa o fornecimento 
de 562.770 doses à Itália nesta semana, 
mas a multinacional decidiu reduzir o 
abastecimento em toda a União Europeia 
para readequar sua fábrica na Bélgica para 
um aumento na capacidade de produção. 
Com isso, a Itália recebeu 29% a menos nesta 
semana e também deve ter uma redução na 
próxima semana. A Advocacia do Estado 
foi acionada para uma ação legal sobre a 
diminuição das entregas”, diz uma nota do 
Movimento 5 Estrelas - maior partido da base 
governista. Uol.

A PREFEITURA do Natal, por meio da 
campanha de vacinação contra a Covid-19 
em formato drive-thru, vacinou no primeiro 
dia 3.914 profissionais da saúde que foram 
imunizados contra o coronavírus. As estruturas 
foram montadas no Arena das Dunas, no 
Palácio dos Esportes, no Ginásio Nélio Dias e 
na área externa do Shopping Via Direta.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna para o desembargador Amaury Moura 
Sobrinho, Adriana Shelman, Marino Eugenio 
e Renato Lopes. Vivas antecipados para João 
Maria Medeiros e Johan Xavier. 

Desembargador Amaury Moura e sua amada Grace. 
Ele recebe o abraço da coluna pelo seu aniversário

Ainda está em tempo de cumprimentar Gorete Tito, 
pela sua mudança de idade. Os parabéns da coluna

Os diretores da Moura Dubeux, Fernando Amorim e 
Diego Villar, em lançamento da marca no RN

Todo mundo no verão!
Com potencial para ser hit da estação mais 
comemorada pelos brasileiros, o músico 
potiguar Diogo das Virgens lança oficialmente 
hoje, sua primeira música autoral em 
português e nas plataformas digitais. “Todo 
mundo no verão!” promete embalar os 
amantes do sol, mar e belezas naturais do 
país numa proposta dançante e convidativa 
a festejar a vida. A nova música do multi-
instrumentista será lançada no Spotify, Deezer, 
Apple Music, Amazon Music e o clipe no canal 
do YouTube DiogoDasVirgens.

SEM CARNAVAL
O Rio de Janeiro não vai ter Carnaval 
neste ano. Após anunciar que a cidade 
teria a folia em julho, o prefeito 
Eduardo Paes utilizou as redes 
sociais para anunciar o cancelamento 
definitivo da festa este ano por causa 
da pandemia. O prefeito também 
prometeu trabalhar para que as pessoas 
envolvidas com o Carnaval recebam 
alguma assistência. Portal Terra. 

Parabéns com votos de sucesso para Diogo das Virgens, 
lançando hoje música autoral nas plataformas digitais
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