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Ministério das Comunicações
O Plenário da Câmara aprovou na última 
terça-feira a MP 980/2020, que recriou o 
Ministério das Comunicações e tem como 
titular o deputado licenciado Fábio Faria do 
PSB-RN. A medida segue para análise do 
Senado, onde precisa ser votada até o dia 6 
de outubro, data em que perderá validade. 
As Medidas Provisórias são normas com 
força de lei editadas pelo presidente da 
República em casos de relevância e urgência. 
Elas têm validade imediata e precisam ser 
analisadas pelo Congresso em até 120 dias 
para serem definitivamente convertidas em lei. 
Informação Congresso em Foco.

LISTA DA FORBES
A empresária Luiza Trajano, 
proprietária da rede de lojas Magazine 
Luiza, é a mulher mais rica do Brasil e 
ocupa a 8ª posição na lista da revista 
Forbes. Ela é a única mulher entre os 
top 10 da relação de bilionários. 
O total de mulheres na lista da Forbes 
passou de 33 para 46 do ano passado 
para este. O ranking de bilionários 
brasileiros em 2020 tem 238 nomes.

Orgulho do meu Brasil
Tenho orgulho de ser brasileira. Como dizia o 
ilustre potiguar Câmara Cascudo “O melhor 
do Brasil é o brasileiro”, uma frase linda e 
eloquente. Mas, às vezes, alguns compatriotas 
nos envergonham falando mal do nosso país. 
Como é bonito o patriotismo dos norte-
americanos. É um excelente exemplo a ser 
seguido.  Amo meu “Brasil gigante pela 
própria natureza”, entre outras mil és tu Brasil 
ó pátria amada.

*** Fiz essa introdução para falar de um vídeo 
que recebi de um amigo com informações 
importantes. De acordo com um estudo da 
Organização das Nações Unidas e da Nasa 
sobre áreas preservadas no planeta, o Brasil é o 
país que mais preserva no mundo, ao contrário 
de falsas afirmações de uma pequena parcela de 
brasileiros que detonam sua pátria. Isso mesmo, 
a afirmação é da ONU e da Nasa. O vídeo pode 
ser conferido no meu site liegebarbalho.com e 
no Facebook @liegebarbalho

Coteminas e Pró-Sertão
Uma ótima notícia para a economia do 
nosso Estado. O grupo Coteminas resolveu 
fechar parceria permanente com o programa 
Pró-Sertão. A decisão aconteceu após projeto 
temporário para produção de máscaras de 
proteção facial durante a pandemia do novo 
Coronavírus. A próxima colaboração já está 
em fase de teste para produzir roupas, lençóis 
e fronhas em programação continuada a partir 
de 2021. Informação TN.

Malbec Flame
Após uma ida à China em busca da Evodia, 
um fruto aromático cheio de frescor, para a 
criação de Zaad Go, e uma passada no Caribe 
para trazer a Butterfly Flower, flor conhecida 
por ser símbolo de romantismo e ousadia, o 
mais recente destino de aventuras do Boticário 
foi a Sicília, na Itália. Para o lançamento de 
Malbec Flame, a marca decidiu investir em algo 
inusitado para o segredinho da nova fragrância: 
as uvas Nerello.

A ASSOCIAÇÃO Brasileira de Prevenção 
de Perdas, promove hoje de forma online, 
o “Fórum Abrappe de Prevenção de Perdas 
2020”. Com início às 18h, o evento reunirá 
líderes do setor varejista na apresentação dos 
resultados inéditos da 3ª Pesquisa Abrappe de 
Perdas no Varejo Brasileiro. 
Inscrições gratuitas no link https://www.
abrappe.com.br/forumabrappe2020

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os empresários Edson Matias 
e José Geraldo Medeiros, Beth Rego, Beatriz 
Fernandes e Mag Revoredo. Ainda é tempo de 
parabenizar o advogado Murilo Barros Júnior.

O advogado Murilo Barros Jr. com sua herdeira Marina. 
Ele recebe os parabéns da coluna pelo aniversário

Idaisa Cavalcanti canta parabéns para sua filha Beatriz 
Fernandes, que amanhece celebrando aniversário

O empresário José Carlos Rego faz coro de vivas para 
sua amada Beth, brindando hoje mudança de idade

O abraço da coluna para o médico Kleber Morais

www.liegebarbalho.com

mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=
mailto:liegebarbalho%40uol.com.br?subject=
http://liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.abrappe.com.br/forumabrappe2020
https://www.abrappe.com.br/forumabrappe2020
http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho

