
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Segunda-feira

6 de julho
2020Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Benefícios Previdenciários
Com a Reforma da Previdência aprovada 
em 2019 vieram muitas mudanças e muitas 
dúvidas de como ficam os novos prazos para 
aposentadoria e quais regras foram alteradas. 
Visando esclarecer os pontos mais sensíveis 
da lei, o professor, advogado e parecerista 
Hélio Gustavo Alves lança a 2 ª edição do 
“Guia Prático dos Benefícios Previdenciários”, 
pela editora Forense. A publicação traz a 
visão jurídica das alterações da reforma que 
impactaram os benefícios previdenciários 
do Regime Geral de Previdência Social. 
Acesso no https://www.grupogen.com.br/
amostras/9788530991319/index.html

EM GRAMADO
O La Mouette Recepções, localizado 
no bairro de Lagoa Nova, celebrando 
seu aniversário de 21 anos. E para 
comemorar a data lança uma campanha 
promocional: os três primeiros 
contratos fechados com o espaço e 
mais dois parceiros, durante o mês de 
julho, ganharão uma semana em um 
aconchegante resort na bela cidade de 
Gramado, no Rio Grande do Sul.

Paulo Macedo
Seu nome de batismo é Isaac Faheina. Filho 
de libanês e nascido em Limoeiro do Norte no 
Ceará, escolheu o Rio Grande do Norte como 
sua terra Natal. Adotou o nome de Paulo 
Macedo e fez história no jornalismo potiguar. 
Imortal da Academia Norte Rio-grandense 
de Letras, Paulo recebeu inúmeros títulos de 
cidadão de vários municípios do RN, os quais 
ele se orgulhava de contar. Isso mesmo, ele 
gostava muito de ser cidadão potiguar.

*** Foi um dos pioneiros do colunismo social 
do nosso Estado e deixa sua marca com a 
realização de grandiosos eventos, em destaque 
a “Festa das Personalidades” e a “News Faces”, 
realizadas no Clube América em tempos 
áureos. Na literatura ressalto “Os Iluminados” 
entre outros títulos. O turismo também foi 
um segmento em que Paulo atuou, ocupando 
o cargo de secretário de Turismo de Natal.

*** Na televisão, seu programa “Sala VIP” 
estreou na TV Ponta Negra – SBT, do então 
deputado Carlos Alberto, e manteve a chama 
acesa até agora com sua partida, sendo 
exibido na TV Cultura, onde recentemente 
esta colunista foi entrevistada pelo nobre 
colega. Paulo Macedo partiu ontem para 
eternidade. O velório está acontecendo no 
Morada da Paz da Rua São José, e o cortejo 
sairá às 10h para sepultamento no Morada da 
Paz em Emaús.

Ampliação no horário
A Associação Brasileira de Lojistas de 
Shoppins espera que a evolução para a 
fase laranja da Grande São Paulo possa 
permitir uma ampliação no horário de 
funcionamento dos shoppings. Atualmente, 
os empreendimentos na região estão 
funcionando apenas 4 horas por dia, das 
16h às 20h, com circulação média de 20% 
do público em relação ao período anterior 
à pandemia. A ALSHOP defende que os 
estabelecimentos funcionem pelo menos 8 
horas nesta fase.

A FEDERAÇÃO das Indústrias do RN 
e o Sebrae-RN lançam a terceira etapa da 
campanha Produto Potiguar. A ação tem o 
objetivo de estimular que o consumidor, ao 
resolver fazer suas compras, escolha empresas, 
produtos, serviços e o comércio do Estado, 
ajudando assim o empreendedor norte-
rio-grandense na retomada dos negócios 
prejudicados pela pandemia do Covid-19.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o Pres. da Liga de Ensino 
do RN, Manoel de Brito, Leonardo Lira, 
Teonis Antônio, o jornalista Rô Medeiros e a 
querida Klebeney Nóbrega. Ainda é tempo de 
parabenizar o executivo Danilo Xavier.

Esta colunista com o colega Paulo Macedo, na tradicional 
“Feijoada da Amizade” no La Mouette Recepções

A coluna canta coro de parabéns para o jornalista 
Rô Medeiros, que amanhece festejando aniversário

O empresário Orlando Nóbrega com sua elegante 
Klebeney. Ela comemorando hoje mudança de idade

Os parabéns da coluna com votos de sucesso para o 
executivo Danilo Araújo Xavier, pelo seu aniversário
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