@liegebarbalho

LiegeBarbalho

www.liegebarbalho.com
Click e acesse

@liegebarbalho

Natal/RN
Quinta-feira
19 de maio
2022

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

FÓRUM DE INTERNET

A capital potiguar receberá o “12º
Fórum da Internet no Brasil - FIB12”,
que este ano voltará a ser presencial,
após duas edições em formato on-line
em razão da pandemia da Covid 19.
Com realização de 31 de maio a 3 de
junho, o evento irá dispor de vinte e
sete workshops, a programação contará
com transmissão ao vivo pelo canal do
NIC.br no YouTube.

Encontro Nacional

Natal está sediando até esta sexta-feira o “19º
Encontro Nacional de Ouvidores do Setor
Elétrico - ENOSE” O evento reunirá cerca
de 100 profissionais no setor para troca de
experiências e acontecerá no Hotel Barreira
Roxa, na Via Costeira. Criada em 2012, a
Ouvidoria da Neoenergia Cosern é um setor
fundamental no relacionamento entre os mais
de 1,5 milhão de clientes da distribuidora.

O setor de turismo

No Brasil faturou R$ 15,4 bilhões em março
– avanço de 43,5% frente ao mesmo mês de
2021. Os dados são do Conselho de Turismo
da Fecomércio SP - Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo. O movimento nos aeroportos
também fez com que os serviços de alojamento
e alimentação avançassem 57,7%, com
faturamento de R$ 4,5 bilhões. As atividades
culturais, recreativas e esportivas cresceram
33,2%, atingindo R$ 1,3 bilhão. Poder 360

O presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador Vivaldo Pinheiro, em
click com a esposa Ana Célia, no registro da coluna durante noite comemorativa

França no cronograma

O calendário de corridas de 2022 da F2 foi
estendido novamente para 14 eventos com a
adição da França no cronograma. A Rússia estava
originalmente programada para sediar um fim de
semana de corrida este ano, no entanto, o evento
foi cancelado, juntamente com o GP da Rússia
de F1 devido à invasão do país na Ucrânia. A
F2 chegou a um acordo para realizar um fim de
semana de corrida na França de 22 a 24 de julho,
formando a nona rodada da temporada.

Vacina contra câncer

O abraço da colunista para o amigo Haroldo Azevedo

Haroldo Azevedo

É uma pena que o empresário Haroldo
Azevedo tenha retirado sua pré-candidatura
ao governo do Estado. O Rio Grande do Norte
perdeu uma excelente oportunidade de sair
do caos em que se encontra. Em entrevista ao
jornal Agora RN, Haroldo disse: “Lamentável!
Infelizmente a maioria dos candidatos ao
governo ou ao Senado não pensam no Rio
Grande Norte, e sim apenas e exclusivamente
em seus interesses e projetos políticos
pessoais”. Meu abraço e minha admiração para
Haroldo Azevedo, um homem sério e de visão
empreendedora. Parabéns por sua conduta
íntegra meu amigo. Deus seja contigo!!!

Pesquisadores da farmacêutica Oxford Vacmedix,
empresa criada por cientistas da Universidade
de Oxford, no Reino Unido, estão testando
uma vacina contra câncer de próstata, pulmão e
ovário em voluntários. A vacina é projetada para
atacar uma proteína chamada survivina, que é
liberada pelas células cancerígenas e impede a
reação do organismo humano contra a doença.
O imunizante foi desenvolvido por meio de uma
versão sintética da proteína para ensinar o corpo
a reconhecer e atacar tumores.

As empresárias Rafaela Fontes e Wanuzia Melo, em noite Thomé Galeria e Bistrô

*** A fórmula está sendo avaliada em 35
pacientes com câncer no Reino Unido. Todos
receberão três doses, com intervalo de duas
semanas, e serão monitorados por seis meses.
Embora a vacina esteja sendo testada contra
esses três tipos de câncer, a expectativa é que
ela também funcione para todos os demais.
Os estudos também vão mostrar qual será
o impacto do imunizante na sobrevida dos
participantes. Portal Uol

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para os jornalistas Flaminio Oliveira,
Madson Fernandes e Heitor Gregório. Também
celebrando a mesma data o empresário Allan
Pedrosa, Cid Montenegro e toda simpatia Olga
Costa. Saúde e sucesso!!!

Os parabéns da coluna para Olga Costa, que amanhece celebrando aniversário

