
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Segunda-feira
6 de fevereiro

2023Click e acesse

Liege Barbalho
www.liegebarbalho.com

Projeto Seis e Meia
Ator, diretor e gestor cultural, José Neto 
Barbosa é o novo apresentador do projeto Seis 
e Meia. O profissional com mais de 20 anos de 
trajetória, será o responsável por apresentar 
a temporada 2023 no Teatro Riachuelo e no 
programa da Band RN, a partir de primeiro de 
março. No dia 08 de março, o “Projeto Seis e 
Meia” receberá no palco do Teatro Riachuelo 
Natal dois românticos: o multiartista Moacyr 
Franco e para abrir a noite o cantor potiguar 
Fernando Luiz, comemorando 50 anos 
de carreira, num show super especial. Os 
ingressos estão à venda na bilheteria do teatro 
ou pelo site uhuu.com.

FOOD & JAZZ
A capital potiguar será cenário no 
período de 15 a 25 de março da 
primeira edição do “Food & Jazz 
Natal”. O Festival proporciona a 
união entre música e gastronomia, 
movimentando dezenas de bares, 
restaurantes, cafeterias e docerias 
da cidade, além de trazer atrações 
musicais para dois polos, em 
momentos distintos. O evento 
oferecerá menus exclusivos.

Feijoada da Amizade
O colunista Carlos Magno Dantas é todo 
felicidade com o sucesso da sua “Feijoada da 
Amizade”, realizada no sábado na AABB. Tarde 
para celebrar seu aniversário e também brindar 
40 anos de colunismo social dedicados a região 
do Seridó, uma das mais importantes regiões 
do nosso Estado. O evento foi uma prévia de 
carnaval com decoração assinada pelo talentoso e 
simpático Neto Laurentino.

*** No comando musical, a banda Los Manos 
levou alguns foliões para a pista de dança 
com um repertório voltado para os antigos 
carnavais. Robinson Câmara foi o responsável 
pelo  belíssimo bolo de aniversário. Uma tarde 
para celebrar a vida e reunir amigos. Cores e 
ritmos deram o tom à comemoração de Carlos 
Magno, que reuniu expressivos nomes do Seridó. 
A colunista esteve presente, foi responsável pelo 
cerimonial e traz os clicks da sessão de vivas.

O bloco infantil
“Me Leva Mamãe” está confirmado para agitar 
o pré-carnaval na capital potiguar. A festa 
vai rolar dia 12 de fevereiro, a partir das 16h, 
no Aeroclube. A programação contará com 
personagens da “Companhia Era uma Vez”, 
banda de sopro do “Clarin Triunfal”, espaço 
para pinturas artísticas e penteados, brinquedos 
infláveis e muito mais. Ingressos podem ser 
adquiridos no site https://outgo.com.br/
bloquinho-me-leva-mamae

Sinais e sintomas
A Casa Durval Paiva faz campanha de alerta 
sobre sinais e sintomas dos tumores do 
sistema nervoso central. Os tumores do SNC 
são mais frequentes na população pediátrica, 
correspondendo a 20% de todas as neoplasias na 
infância. Os sinais e sintomas mais prevalentes 
são: Dor de cabeça com alarmes, vômitos em 
jato, convulsões, desequilíbrios, visão turva, 
sonolência e mudança de comportamento.

A Dívida Bruta
Do Governo Geral – que compreende governo 
federal, INSS e governos estaduais e municipais– 
caiu para 73,5% do Produto Interno Bruto. 
Segundo a série histórica do Banco Central, é 
o menor percentual registrado desde julho de 
2017, quando alcançou 73,2%. Os dados foram 
divulgados pelo BC. O Banco Central justifica 
o resultado em razão do crescimento do PIB 
nominal, pelos resgates líquidos de dívida e pela 
incorporação de juros nominais. Publicou o 
Poder 360

NO BRASIL é celebrado em 05 de fevereiro, 
o “Dia Nacional da mamografia”, e tem o objetivo 
de conscientizar as mulheres sobre a importância 
da realização de exames de mamografia para a 
prevenção e a descoberta precoce do câncer de 
mama - que é o tipo de câncer mais comum entre 
as mulheres no mundo e no Brasil, segundo o 
INCA.

Carlos Magno no abraço do casal Aline e Poti Cavalcanti em tarde comemorativa

Parabéns para Vileide Gadelha pelo seu aniversário

A colunista com Zita Regalado e Ana Tereza nos parabéns para Carlos Magno

Amaro Saturnino e Albanita, posa com Heráclito Noé na Feijoada da Amizade

O desembargador Aderson Silvino e Zélia, em click com a colunista na AABB
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