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O Carnatal
Movimentará a capital potiguar de 09 a 
12 de dezembro, no largo da Arena das 
Dunas. Os participantes somente poderão 
integrar o evento com a imunização 
completa contra a Covid-19 e atendendo aos 
protocolos sanitários. O controle de acesso 
será mediante apresentação da Carteira de 
Vacinação Digital ou Certificado Nacional de 
Vacinação, que poderá ser emitido através das 
plataformas ConecteSUS ou pelo site no www.
rnmaisvacina.lais.ufrn.br

Festival de Cinema
Considerado um dos mais importantes 
festivais do Nordeste, o “Festival Internacional 
de Cinema de Baía Formosa”, volta a ser 
realizado de forma presencial em 2021. 
Programado para acontecer nos dias 3 e 4 de 
dezembro deste ano, o evento terá como palco 
o mirante da cidade de Baía Formosa/RN e o 
tema “Na onda do ouro”. Além da exibição de 
filmes e curtas metragens será realizada a 3ª 
Edição da Corrida Eco Estrela FINC.

Variantes do Coronavírus
Um estudo realizado por cientistas canadenses 
afirma que as variantes de preocupação do 
SARS-CoV-2, especialmente a Delta, são 
mais virulentas do que a cepa nativa do vírus, 
aumentando o risco de internação em UTI e 
morte, devido à Covid-19. A Delta, em especial, 
traz um risco bem maior de hospitalização do 
que as demais. A pesquisa foi publicada no 
Canadian Medical Association Journal.

*** As variantes de preocupação, que são 
exemplos de mutações do vírus original, 
recebem este nome porque são consideradas 
mais transmissíveis. O estudo analisou 212.326 
casos de Covid-19, notificados entre 7 de 
fevereiro e 26 de junho de 2021, em Ontário, 
a maior província do Canadá, que possui uma 
população de quase 14,8 milhões de pessoas. 
As variantes analisadas incluem aquelas com a 
mutação N501Y, como Alfa, Beta e Gama, bem 
como a Delta. Informação CNN Brasil

A CASA DURVAL Paiva continua 
com a venda dos tickets da 33ª edição do 
“McDia Feliz”, que acontecerá no dia 23 
de outubro. A ação vai ajudar a ampliar o 
Projeto Diagnóstico Precoce, que objetiva 
levar informação sobre sinais e sintomas do 
câncer infantojuvenil e ajudar a salvar vidas. 
Venda dos tickets no link https://bit.ly/
MCDiaFelizCDP.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o desembargador Dilermando 
Mota, o empresário Augusto Maranhão e o 
publicitário Bergue Forte. Também celebrando 
a mesma data, Nadine Pontual.

Do acervo da colunista as irmãs Gosson, Fairuz e 
Samara, durante evento social antes da pandemia

O empresário Augusto Maranhão com sua querida 
Márcia. Ele, celebrando aniversário hoje. Parabéns!!!

Elegância em dose dupla de Denise Pereira Gaspar e 
Letícia Galvão Ferreira de Souza, ilustrando a coluna

INAUGURAÇÃO
O Hospital Rio Grande assina convite 
para inauguração da sua Maternidade 
Dr. Delfin Gonzalez. A unidade 
hospitalar faz homenagem em vida ao 
médico e empresário Delfin Gonzalez, 
que dá o nome ao novo espaço 
localizado na Avenida Afonso Pena, 
no tradicional bairro do Tirol. A sessão 
corta fita, acontecerá amanhã, às 15h30. 
A colunista confirma presença.

www.liegebarbalho.com

Campanha Mundial
Nesta quarta-feira, médicos, legisladores e 
outros profissionais da saúde de todo o mundo 
promovem o “Dia Mundial da Trombose” – 
uma campanha que tem como objetivo alertar 
a população sobre os perigos dos coágulos 
de sangue - atualmente, um problema de 
saúde global. A campanha, promovida pela 
Sociedade Internacional de Trombose e 
Hemostasia, conecta e capacita mais de 3.000 
organizações parceiras e indivíduos de mais de 
120 países para unir forças na conscientização, 
tratamento e prevenção da doença.

Parabéns da coluna para o desembargador Dilermando 
Mota, que amanhece celebrando mudança de idade
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