
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Segunda-feira

22 de fevereiro
2021Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Itapemirim Aéreo
Chegou ao Brasil no último sábado, o primeiro 
avião da Itapemirim que vai atuar como 
companhia aérea. A empresa é especializada 
em transportes rodoviários. O modelo de 
aeronave é um Airbus A320, saiu de Madri, 
Espanha, ficará em Natal e depois seguirá para 
São José dos Campos, onde será customizado 
com as cores da marca. De acordo com o site 
Aeroin, a nova companhia aérea deve começar 
a operar em março. IstoÉ Dinheiro.

CoviVac
A Rússia aprovou no último sábado mais uma 
vacina contra a Covid-19. É o 3º imunizante 
liberado para uso doméstico no país. O 
anúncio foi feito na rede de televisão estatal 
pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin. A 
CoviVac, nome dado à vacina, é desenvolvida 
pelo Centro Chumakov. As primeiras 120 
mil doses da CoviVac serão liberadas para o 
programa nacional de vacinação da Rússia em 
março. Portal Poder 360

Distribuição mais justa
Mais de 200 milhões de doses de vacinas 
contra o Coronavírus foram administradas 
em pelo menos 107 países e territórios, aponta 
balanço da AFP, com base em fontes oficiais. 
Cerca de 45% das doses foram injetadas 
nos países do G7 - Estados Unidos, Canadá, 
França, Reino Unido, Alemanha, Itália e 
Japão, cujos membros se comprometeram, em 
reunião na última sexta-feira, a favorecer uma 
distribuição mais justa das vacinas. 

*** Este grupo de sete países ricos e 
democráticos responde por apenas 10% 
da população mundial. Esse número de 
vacinas administradas é inferior ao real, já 
que dois países importantes, Rússia e China, 
não comunicam seus balanços oficiais há 
dez dias.  Os ricos vacinam, os pobres, 
esperam. Também na sexta-feira, os países 
do G7 anunciaram que vão dobrar o apoio à 
vacinação contra o Coronavírus. Informação 
portal Uol

AINDA EM tempo desta colunista 
enviar os votos de pesar para a empresária 
Joanita Potiguar pela perda do seu filho 
caçula, Frank Potiguar, que faleceu vítima 
de infarto, após passar pela Covid-19. Meu 
abraço de solidariedade é extensivo aos 
demais familiares, em especial à esposa Jailma 
Potiguar e os filhos Moacir Neto, Lara e Frank 
Júnior.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o jornalista Francisco Júnior, 
o poeta e escritor Jânio Varela Sobral, a 
simpática Catalyna Motta e o meu irmão mais 
velho, Eider Barbalho Bezerra.

O amigo e ex-deputado Ricardo Motta canta parabéns 
para sua amada Catalyna, que brinda aniversário hoje

A colunista canta coro de vivas para o colega Francisco 
Júnior, que amanhece celebrando aniversário

Do Instagram: o médico Arnóbio Pacheco com sua 
Maria Helena, em clima momesco na praia de Pirangi

Lista tríplice
O Ministério Público do Rio Grande do Norte 
poderá ter a primeira mulher à frente da 
instituição. Elaine Cardoso, atual procuradora-
geral de Justiça adjunta, está viabilizando 
comandar o órgão no biênio 2021-2023 com 
apoio do atual procurador-geral de Justiça, 
Eudo Leite. O Colégio de Procuradores de 
Justiça definiu o dia 23 de abril para eleição 
da lista tríplice para indicação ao cargo de 
procurador-geral de Justiça. Até o momento, a 
única candidatura posta é a de Elaine Cardoso 
que vem ganhando novos apoios. JurisNews

SEGUNDO HERDEIRO
O príncipe Harry e a esposa Meghan, 
ou seja, o duque e a duquesa de 
Sussex, estão esperando seu segundo 
filho, disse um porta-voz do casal. 
Ambos renunciaram aos deveres reais 
em janeiro de 2020 e se mudaram 
com seu primeiro filho, Archie, para 
a Califórnia para viver uma vida mais 
independente e escapar da mídia 
britânica. Portal Terra

Ilustrando a coluna: a beleza da minha sobrinha 
Larissa Micussi Barbalho, em click do seu Instagram
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