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Eleições 2022
Os empresários Haroldo Azevedo e Luiz 
Roberto Barcelos tiveram longa conversa na 
última quarta-feira. O encontro ocorreu no 
escritório de Barcellos, em Mossoró. Os dois 
estão mesmo de olho nas eleições de 2022. 
Foi o que publicou Saulo Vale, no seu Blog na 
terra de Santa Luzia. Ontem, em conversa com 
o amigo Haroldo Azevedo, perguntei se ele 
seria candidato em 2022, que me respondeu 
provavelmente, só não revelou o cargo. Vamos 
aguardar!!!

Atendimento gratuito
Na próxima terça-feira termina o prazo para 
as famílias que tem crianças de 5 a 10 anos 
com dislexia – distúrbio de aprendizagem 
caracterizado pela dificuldade de leitura – 
se inscreverem para atendimento virtual 
gratuito.  O serviço é realizado por alunas do 
último semestre de Pedagogia da Estácio, sob 
a supervisão da professora Fernanda Arantes, 
coordenadora do curso. Para se inscrever, 
basta preencher o formulário no link: https://
bit.ly/3xL5l3g.

Antônio Francisco
Com o objetivo de estimular a leitura e a 
produção literária no Rio Grande do Norte, 
o Projeto Casa das Palavras lança o “Prêmio 
Antônio Francisco de Literatura de Cordel”, 
que terá realização no mês de junho. O 
evento homenageia o mossoroense Antônio 
Francisco, nome reconhecido nacionalmente 
como um dos maiores poetas do Brasil. Esta 
primeira edição terá como tema “O sonho de 
cada um e quando todos sonham juntos!”

*** Dividido em três categorias – Ensino 
Fundamental II; Estudante do Ensino Médio 
e Universitário; e Livre, a premiação será 
de mais de R$ 12 mil reais. O lançamento 
acontecerá amanhã na 5ª edição da Jornada 
Potiguar de Leitura e Educação, de forma 
virtual. As inscrições serão abertas ainda 
nesta primeira quinzena, através da página 
da Casa das Palavras no Facebook https://
www.facebook.com/casadaspalavras

A UNIÃO Europeia se disse pronta para 
discutir a proposta americana de suspender as 
patentes dos imunizantes contra a Covid-19. 
O objetivo é acelerar a produção e a distribuição 
das vacinas, disse a presidente da Comissão 
Europeia, Ursula Von der Leyen. O governo 
americano anunciou que apoiará a iniciativa e 
participará das negociações na OMC. Uol

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o ex-ministro do STF, José 
Augusto Delgado. Vivas antecipados para os 
jornalistas Gustavo Farache e Renata Passos 
e para a princesa Maria Luiza de Queiroz 
Barbalho, neta desta colunista.

Empresários Haroldo Azevedo e Luiz Roberto Barcelos, 
durante sessão bate papo na cidade de Mossoró

O abraço carinhoso da colunista para a netinha Maria 
Luiza de Queiroz Barbalho, aniversariando no domingo

O pref. de São Gonçalo do Amarante, Paulinho Emídio, 
em click com sua primeira-dama Terezinha Maia

Propriedade intelectual
Médicos Sem Fronteiras aplaude a decisão 
dos EUA em apoiar a suspensão temporária 
da proteção de propriedade intelectual para 
vacinas da Covid-19. A medida vai aumentar o 
acesso ao produto que salva vidas no momento 
em que o vírus continua a devastar países em 
todo o mundo. Muitos deles de baixa renda, 
nos quais MSF opera, receberam apenas 
0,3% do suprimento global de vacinas para 
Covid-19, enquanto os EUA já garantiram 
doses suficientes para proteger toda sua 
população e ainda têm mais de meio bilhão de 
doses excedentes. 

JOHNSON & JOHNSON
As autoridades municipais de Nova 
York anunciaram que querem oferecer 
a vacina da Johnson & Johnson, que 
tem dose única, para o turista que visite 
a cidade. A informação foi divulgada 
pela CNN americana.  O prefeito Bill 
de Blasio afirmou que deseja instalar 
pontos de vacinação móveis em locais 
turísticos da cidade como na Times 
Square e Brooklyn Bridge.

Abraço para o engenheiro civil, Gotardo Emerenciano, 
leitor assíduo da coluna com feedback diariamente
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