
www.liegebarbalho.com
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Sexta-feira

17 de janeiro
2020

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

O empresário Paulo de Paula faz coro de vivas para sua 
amada Zélia Medeiros, que celebra aniversário amanhã 

Os parabéns da coluna para o advogado Leonardo 
Pereira, em click com sua Martina e o herdeiro Marcelo 

Colunista paraibana, Messina Palmeira e o jornalista 
Liszt Madruga. Ele brindando idade nova amanhã

Parceria no Turismo
O Ministério do Turismo elaborou juntamente 
com a Embratur e o governo da Colômbia, 
um grupo de trabalho para discutir formas de 
aumentar o fluxo de turistas colombianos no 
Brasil e de brasileiros naquele país. Durante 
reunião na embaixada da Colômbia em 
Brasília, autoridades discutiram propostas para 
realização de festivais, e também a abertura 
da embaixada para promover a cultura e a 
gastronomia aos brasileiros. Atualmente, 130 
mil turistas da Colômbia visitam nosso país.

MISSA NO PRAIAMAR
O empresário Canindé Gosson, ao 
lado de sua família, promovendo 
todos os domingos no hotel 
Praiamar, na praia de Ponta Negra, 
um momento de consagração a 
Deus. Celebrada pelo padre Flávio 
Herculano, a missa tem início às 11h e 
reúne os fiéis no tradicional encontro 
dominical. Logo após, o hotel oferece 
um café da manhã aos presentes. 

Do Instagram: charme de Luciane Benfica no verão 

Dinheiro público 
E a farra com o dinheiro público na capital 
do poder não pára. Quatro assessores 
do senador Davi Alcolumbre receberam 
no último mês de dezembro um total de 
R$ 20 mil em diárias durante o recesso 
parlamentar. A equipe foi paga para 
assessorar o presidente do Senado em 
Macapá-AP, até mesmo quando Alcolumbre 
estava em Brasília. Foi o que publicou o 
Antagonista.

*** Já o Diário do Poder publicou no ano 
passado que o presidente do Senado, gastou 
quase R$ 1 milhão em um hotel de Macapá, 
o equivalente a mais de 7 mil diárias. A 
informação é da revista Época. Alcolumbre 
não é o único a gastar enormes quantias de 
dinheiro público. Segundo a publicação, a 
Época fez um levantamento dos 15 senadores 
que mais gastaram na legislatura. Somados, 
os gastos chegam a R$ 2,31 milhões.

Agendamento CNH online
Os motoristas que precisam renovar a 
Carteira Nacional de Habilitação, agora 
podem fazer o agendamento online e 
concluir todo o processo sem precisar ir 
ao Departamento Estadual de Trânsito do 
RN. Com o novo recurso, o usuário inicia 
o processo em casa e finaliza na clínica 
médica para onde será direcionado pelo 
sistema, podendo agendar dia e horário para 
o atendimento. Mais informações no site 
http://www.detran.rn.gov.br/

A Natureza
Como é uma coruja? Como faz o sapo? Essas 
e outras perguntas as crianças encontram no 
livro “A Natureza”, da Catapulta Editores. A 
obra faz parte da coleção “Toque e Escute”, 
indicada para apresentar a leitura e novas 
experiências aos bebês, com sons e texturas. 
As páginas coloridas e cheias de detalhes 
atraem a atenção dos pequenos, que podem 
tocar e apertar alguns pontos do livro, que já 
está disponível nas principais livrarias do país.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a médica Bernadete 
Salustiano, o executivo Edson Faustino 
e Ana Cristina Felinto Sodré. Vivas 
antecipados para o jornalista Liszt Madruga, 
a médica Zélia Medeiros de Paula, os 
executivos Itamar Azevedo e Iva Torres, a 
médica Aline Cavalcanti, e a toda simpatia 
Elda Tavares Machado.


