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Cinelli, Katianna Vasconcelos, e Rafaela Suguiura, no 
lançamento da coleção de natal da loja “Nossa Festa”

Rodrigo Loureiro recebeu o abraço de Amaury Júnior 
e do vereador Raniere Barbosa na Kozmopolit Natal

Rodrigo Loureiro, ladeado por esta colunista e o querido 
cerimonialista Joãozinho Batista, em noite de parabéns

O aniversariante em click com o casal Rafaela Fontes 
e Caio Pain, durante noite de celebração e amizade

Natal na Nossa Festa
Com inspiração na tríade “Felicidade, 
Esperança e Fraternidade”, as empresárias 
Cristiane Cinelli, Katianna Vasconcelos, e 
Rafaela Suguiura, receberam a imprensa 
e convidados na última quinta-feira com 
coquetel para apresentar a coleção de “Natal da 
loja Nossa Festa”. O espaço está maravilhoso, 
cheio de detalhes e muitas opções para 
decoração e presentes natalinos. A noite teve 
produção assinada pela jornalista Simone Silva.

Consumo de álcool
Um em cada 10 brasileiros com mais de 60 
anos faz uso abusivo de bebidas alcoólicas, 
indica estudo conduzido pela Universidade 
Federal de São Paulo. Pelas projeções dos 
pesquisadores, são 2 milhões de idosos, 
6,7% que consomem várias doses em uma 
única ocasião, padrão de consumo abusivo, 
conhecido como binge drinking. Cerca de 1,16 
milhão, 3,8% costumam beber de 7 a 14 doses 
por semana, quantidade que pode colocar em 
risco a saúde. Informação Estadão

Proteção contra o Coronavírus
Um remédio da AstraZeneca promete até 12 
meses de proteção contra o coronavírus. Ele 
combina dois anticorpos monoclonais de longa 
ação, e demonstrou 77% de eficácia contra 
infecção pelo Sars-CoV-2. O medicamento 
que pode servir de complemento às vacinas, 
passou pela última fase de teste em humanos e 
foi submetido à aprovação da - FDA - Agência 
de Saúde dos Estados Unidos.

*** A droga, com o nome provisório de 
AZD7442, foi avaliada em um teste clínico 
com 5.172 participantes nos EUA, Reino 
Unido, Espanha, França e Bélgica. Metade 
recebeu o medicamento, e a outra metade 
placebo. Seis meses mais tarde, havia 77% 
menos casos sintomáticos no grupo que 
tomou o remédio – e nenhum caso de Covid 
grave. O medicamento é administrado por 
meio de uma injeção intramuscular. Portal 
Super Interessante.

O ALECRIM comemorou no último 
sábado 110 anos. Um dos principais centros 
comerciais do RN foi palco de grandes 
histórias, principalmente no segmento da 
política como o grande comício das “Diretas Já” 
no famoso relógio da Avenida 2. O bairro conta 
com um time, o Alecrim Futebol Clube, além 
da tradicional Feira do Alecrim - considerada 
patrimônio cultural imaterial do Estado.

PATATI E PATATÁ
Os palhaços mais amados da América 
Latina, “Patati e Patatá com seus 
Melhores Amigos”, desembarcarão 
na capital potiguar para uma tarde 
de muita diversão destinada aos 
pequenos. O espetáculo “Sorrir e 
Brincar!”, acontecerá no domingo, 
21 de novembro, no palco do Teatro 
Riachuelo Natal. Ingressos à venda no 
teatro ou pelo https://bit.ly/3uuwjec 

www.liegebarbalho.com

Eficiência Fiscal e Transparência
O Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes de 
Comunicação premiou prefeituras de todo 
país, com base nos conceitos de big data e 
informações públicas. No Rio Grande do Norte, 
a cerimônia de entrega da premiação aconteceu 
na última quinta-feira, no auditório da Fiern.  
São Gonçalo do Amarante, administrada pelo 
prefeito Paulinho Emídio, foi destaque como 
melhor “Eficiência Fiscal e Transparência”. O 
município ainda foi premiado nas categorias 
‘Saúde e Bem-Estar’ e ‘Infraestrutura e 
Mobilidade Urbana’ entre as cidades acima de 
100 mil habitantes.

O abraço carinhoso da colunista para a querida Graça 
Trindade, pela sua mudança de idade. Parabéns!!!
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