
www.liegebarbalho.com
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Segunda-feira

10 de fevereiro
2020

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

O aniversariante ladeado pelo querido casal José 
Maria de Freitas e Dalvanice, na Feijoada da Amizade

A colunista em click com o desembargador Aderson 
Silvino e a querida Zélia, nos vivas para Carlos Magno

Graça e João Felipe Trindade, presenças simpáticas, 
assíduas e elegantes na tradicional Feijoada da Amizade

O decorador Neto Freitas, em pose para coluna com 
Cátia Santos e o anfitrião, na Feijoada da Amizade

Novos casos de câncer
O Brasil deve registrar cerca de 625 mil novos 
casos de câncer por ano de 2020 a 2022. A 
estimativa é do Instituto Nacional do Câncer. 
Segundo o órgão, a população infantojuvenil 
deve concentrar quase 9 mil novos casos da 
doença no período.  O câncer de pele deve ter 
maior incidência com 177 mil casos por ano, 
seguido pelo câncer de mama e próstata, com 
66 mil casos cada; cólon e reto, com 41 mil; 
traqueia, brônquio e pulmão, com 30 mil; e 
estômago, com 21 mil casos.

FEIJOADA DA AMIZADE
Para celebrar sua mudança de idade, 
o colunista Carlos Magno reuniu no 
último sábado amigos queridos em 
ocasião de amizade e bem querer, 
no La Mouette Recepções, com sua 
“Feijoada da Amizade”. A festa também 
foi comemorativa ao aniversário de 
colunismo social voltado para a região 
do Seridó. A coluna esteve presente e 
traz clicks da sessão parabéns.

Beleza e charme da médica Ana Tereza Regalado, nos 
parabéns para Carlos Magno no La Mouette Recepções

Importunação sexual
O carnaval atrai milhares de brasileiros por 
todo país. Homens e mulheres preparam as 
fantasias, reúnem os amigos e saem pelas 
ruas atrás dos trios elétricos ou bloquinhos.  
Com a popularidade cada vez maior e, 
consequentemente, com o aumento do 
número de foliões, a festa tornou-se a ocasião 
onde a importunação sexual acontece com 
mais frequência. É o que destaca Jacqueline 
Valles, especialista em Criminologia.

*** Em 2019, o evento esteve pela primeira 
vez sob a vigência da Lei 13.718/2018, 
que tornou crime a importunação sexual. 
Diferente do estupro, a importunação sexual 
está inserida nos delitos contra a liberdade 
sexual do Código Penal e ocorre quando 
alguém satisfaz sua vontade sexual com uma 
pessoa que não deseja o mesmo. Previsto no 
Artigo 215 do Código Penal, é um crime de 
média compressão de gravidade, com pena de 
1 a 5 anos de prisão.

Inclusão tecnológica
O Sesc RN, instituição do Sistema Fecomércio, 
está com inscrições abertas para o curso 
de inclusão tecnológica destinado a jovens 
com idades entre 10 e 18 anos. Com vagas 
gratuitas, a iniciativa integra o Projeto Include, 
idealizado pelo Instituto Campus Party, 
com suporte da UFRN através do Instituto 
Metrópole Digital. Os interessados têm até o 
dia 24 de fevereiro para se inscrever através do 
site institutocampusparty.org.br/inscricao.

Agentes Locais
Empresas que têm faturamento anual de até 
R$ 4,8 milhões, com gestão bem estruturada 
e com potencial para inovar podem participar 
do Programa Agentes Locais de Inovação. 
O Sebrae no Rio Grande do Norte abriu o 
processo de seleção de novas empresas que 
serão atendidas no ciclo 2020. As inscrições 
seguem até 31 de março em qualquer ponto 
de atendimento do Sebrae ou nos canais 
eletrônicos. O programa é inteiramente 
gratuito.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os executivos Bosco Pinheiro e 
Carlos Araújo, os empresários Jussier Porto 
Santos, Sérgio Pereira Gaspar, Orismar Carlos 
Almeida, e o engenheiro Frederick Rodrigues 
de Almeida. Ainda em tempo de parabenizar 
o oftalmologista Breno Barth e as empresárias 
Carly Hazbun e Thaysa Flor.


