
www.liegebarbalho.com
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Sexta-feira

27 de março
2020

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Monitorar e mapear
A Universidade Federal de São Paulo e a 
Fundação Tide Setubal irão elaborar uma 
pesquisa para monitorar, mapear e avaliar a 
desigualdade entre diferentes classes sociais 
na forma de propagação, adoecimento e 
nas consequências do espraiamento do 
coronavírus durante o ano de 2020. O edital 
para a seleção de propostas de grupos de 
pesquisa ou observatórios temáticos com sede 
na universidade foi lançado e o prazo para 
recebimento segue até o dia 2 de abril.

SOLIDARIEDADE
Com a suspensão das operações de 
algumas das suas unidades para ajudar 
a conter o avanço do COVID-19 
no Brasil, a Slaviero Hotéis, rede 
paranaense que conta com 30 hotéis 
em algumas cidades brasileiras, está 
realizando doações de alimentos a 
instituições que cuidam de pessoas em 
estado de vulnerabilidade. Excelente 
ação de solidariedade.

Os parabéns da coluna para o maquiador top Thiago 
Alves, que amanhece celebrando aniversário

Extensão universitária
O Senac RN está disponibilizando 
gratuitamente, através da sua plataforma 
EAD https://www.ead.senac.br/, 20 
cursos entre extensão universitária e 
livres – com certificado válido em todo 
o território nacional. A iniciativa reforça 
que a educação é um dos principais meios 
para o desenvolvimento da comunidade 
e que deve ser contínua, mesmo que em 
casa, considerando o cenário do país de 
isolamento social por conta do coronavírus 
e seguindo as orientações dos órgãos de 
saúde.

*** Os cursos disponíveis estão 
concentrados em três áreas: Educação, 
Gestão e Saúde para a modalidade extensão 
universitária. Já os cursos livres são bastante 
variados, passando por Administração 
do Tempo, Desenvolvimento de Equipe, 
Estilo e Imagem Pessoal e Aproveitamento 
Integral. Os vídeos são direcionados a 
vários perfis de público, como Processos 
de Logística Reversa, Mediação e 
Licenciamento Ambiental.

Países felizes
A Organização das Nações Unidas 
divulgou, em parceria com a Gallup, a 8ª 
edição do World Happiness Report, uma 
pesquisa mundial sobre a felicidade que 
foi realizada em 153 países. Após anos 
sucedidos de quedas na posição do ranking, 
o Brasil permanece em 2020, no 32º lugar 
entre os países mais felizes do mundo.

*** Embora demonstre um quadro de certa 
estabilidade, em 2019 esta posição refletiu 
uma queda de quatro posições em relação 
ao relatório de 2018, quando o Brasil 
ocupava a 28ª posição. Em 2020, o estudo 
revelou que a Finlândia ocupa o primeiro 
lugar pelo terceiro ano consecutivo. Na 
última posição da lista, aparece pela 
primeira vez o Afeganistão. A informação é 
da revista Nossa Família.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns 
da coluna hoje vão para o talentoso 
cabeleireiro e maquiador Thiago Alves, 
atualmente residindo no Rio de Janeiro, 
e o ex-vereador Vicente Barbosa. Vivas 
antecipados para o desembargador 
federal Carlos Newton, Juliana Flor 
Elali, o fotógrafo Ivanízio Ramos, Sinara 
Marcelinho e o médico Kleber Morais.

Duas queridas da colunista, as magistradas Lena 
Rocha e Sandra Elali, em ocasião festiva no Nick Buffet

O médico Kleber Morais com sua amada Márcia, em 
pose para coluna. Ele brinda aniversário no domingo

O prefeito de São Gonçalo do Amarante, PAULO 
EMÍDIO, anunciou para hoje a antecipação do 
pagamento dos servidores. Serão injetados mais 
de R$ 8 milhões na economia do município.


