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GRATIDÃO
Hoje continuo a agradecer. É uma das 
minhas principais características, a 
GRATIDÃO.  No período da doença 
repentina do meu filho Fernando 
Augusto, leucemia seguida da 
Covid-19, eu e meu marido Wellington 
Vieira fomos infectados pelo 
Coronavírus. Foram dias muito difíceis, 
no meu caso, sendo a mais afetada. 
Não pudemos nem acompanhar o 
sepultamento do nosso caçula.

*** Mas Deus é fiel e maravilhoso e 
colocou três anjos em nossas vidas, 
Antônio Linhares, superintendente 
do Hospital Rio Grande; o médico 
Luiz Roberto Fonseca, diretor geral do 
Hospital Rio Grande; e o bioquímico 
Roberto Chaves do DNA Center. Luiz 
Roberto, cuidou de mim com todo 
zelo e dedicação, me acompanhava 
diariamente por vídeo chamada. Na 
realidade ele me monitorava mesmo eu 
estando em casa.

*** Já Roberto Chaves, menino de ouro, 
educado e prestativo, me deu toda 
atenção, não só por nossa amizade, 
mas pelo meu estado de saúde que 
requeria agilidade dos exames. E 
falando no DNA Center, quero registrar 
os cuidados com os protocolos de 
segurança sanitária, que recebi de todo 
trato dos seus funcionários.

*** E para finalizar, meu agradecimento 
especial ao meu marido Wellington, 
companheiro de todas as horas, foi 
meu cuidador, enfermeiro, médico 
e protetor. Meu coração chorava 
de dor pela perda do meu filho 
e eu não poderia nem abraçar o 
meu primogênito devido à doença. 
Volto a dizer, foram dias difíceis e 
intermináveis.

*** Graças a Deus, atravessamos a 
doença e estamos curados. Peço ao 
criador que chegue nas vidas das 
pessoas que precisam passar por este 
mal, que está exterminando parte da 
humanidade. As famílias enlutadas, 
pois a dor da perda é uma sensação que 
não sabemos definir, que não podemos 
fugir e que não nos larga 24 horas 
por dia. Deus, meu Deus chega com 
providência na terra.

O EMBAIXADOR da China no Brasil, 
Yang Wanming, se reuniu virtualmente com 
o ministro da Saúde brasileiro, Marcelo 
Queiroga, e se comprometeu com o 
suprimento de insumos para a produção de 
vacinas contra Covid-19 no Brasil.

Parabéns para à cantora Marina Elali e sua mãe, a 
magistrada Sandra Elali, ambas aniversariando hoje

O médico Luiz Roberto Fonseca, diretor geral do 
hospital Rio Grande – minha eterna gratidão

Ainda é tempo de parabenizar o amigo e consultor de 
moda Veloso Neto, pela sua mudança de idade

Atuação esportiva
Quinto melhor clube esportivo do país. A 
notícia divulgada pelo Comitê Brasileiro 
de Clubes, coloca o Aeroclube e o esporte 
potiguar em um patamar nunca visto antes. 
O clube é o único das duas regiões entre os 
14 primeiros do ranking. A classificação é 
uma das novidades do Relatório de Gestão 
e Prestação de Contas de 2020, e reflete a 
performance e atuação esportiva da rede de 
clubes integrados ao longo do último Ciclo 
Olímpico de 2017-2020.

JORNALISTAS
A prefeitura de Teresina, capital do 
Piauí, incluiu jornalistas na lista de 
grupos prioritários para vacinação 
contra a Covid-19. A medida, que 
inclui ainda professores e guardas 
municipais, foi anunciada ontem pelo 
prefeito da “Cidade Verde”, Dr. Pessoa. 
Informação portal Uol. 

O abraço carinhoso da colunista para meu primogênito 
Wellington Júnior Barbalho, pelo seu aniversário
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