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Home office
O Banco do Brasil resistiu por anos ao home 
office. No começo de 2020, antes do início 
da pandemia do Coronavírus, a instituição 
financeira tinha um total de 257 pessoas, de 
seus 93 mil funcionários, trabalhando de casa. 
Desde março tudo mudou: o banco colocou 32 
mil empregados para trabalhar em casa. Agora, 
essa experiência em larga escala vai se traduzir 
em uma economia de R$ 1,7 bilhão em 12 
anos, com a devolução de 19 de um total de 35 
edifícios de escritórios que o BB ocupa hoje 
em 7 estados e no Distrito Federal. 
Publicou o Portal UOL.

NA ITÁLIA
Após quatro meses fechado para 
visitações devido à pandemia do novo 
coronavírus, o Parque Arqueológico 
de Herculano, na Itália, reabriu suas 
portas para o público ontem. Com 
a retomada das atividades no local, 
turistas e grupos de visitantes poderão 
comprar os ingressos online ou na 
entrada do sítio arqueológico. Publicou 
o Portal UOL. 

Visita ao comércio
O Centro do Natal recebeu esta semana a 
ação “SOS Protocolos”, desenvolvida pela 
Federação do Comércio RN, CDL Natal e 
Sebrae. O presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, juntamente com as outras lideranças 
empresariais, acompanhou a visita das equipes 
aos estabelecimentos para explicar e tirar 
dúvidas dos empresários sobre protocolos 
e ações transversais previstos no Plano de 
Retomada Gradual da Economia.

Postos de trabalho
Dados divulgados pelo IBGE referentes à 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Mensal, mostra que houve uma queda de 
4,9 milhões de postos de trabalho no país, 
se compararmos a média trimestral de 
fevereiro, março e abril de 2020 com os 3 
meses anteriores. A instabilidade trazida 
pela pandemia prejudicou especialmente as 
mulheres, já que houve uma perda de postos 
de trabalho nas atividades em que elas mais se 
inserem.

Mostra de Cinema
Estão abertas as inscrições para “Filmes da 
Mostra Educação e Projetos Audiovisuais 
Educativos” que serão exibidos e apresentados 
na programação do Encontro da Educação: 
XII Fórum da Rede Kino. O evento acontecerá 
durante a 15ª Mostra de Cinema de Ouro 
Preto-MG, que terá realização de 3 a 7 de 
setembro de 2020, em formato online. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
pelo site www.cineop.com.br

Financiamentos
Bancos públicos, privados e cooperativas de 
crédito de todo o país poderão se credenciar 
junto ao Ministério do Turismo para oferecer 
linhas de financiamento com recursos do 
Fundo Geral de Turismo. A habilitação de 
novas instituições financeiras têm o objetivo 
de dar maior abrangência aos recursos 
ofertados pelo FGT, facilitando o acesso dos 
prestadores de serviços turísticos ao crédito.

A COMISSÃO Europeia fez acordos 
com as farmacêuticas Roche e Merck KGaA 
para garantir o fornecimento de tratamentos 
experimentais para a covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus. Os acordos abrangem 
o medicamento para artrite RoActemra, 
da Roche, e o medicamento para esclerose 
múltipla Rebif, da Merck. Informação da 
Reuters.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o cirurgião plástico Alex Farinas, 
o ex-vereador natalense Sid Marques Fonseca, 
Bruna Freire, Eduardo Caldas e a arquiteta e 
paisagista Ceres Madruga Knoll.

Do acervo da coluna, Denise Pereira Gaspar e Ana 
Lúcia Motta Azevedo, pelas lentes do fotógrafo Jovinho

Do Instagram: sorrisos simpatia do casal Magda 
Barbalho e Gotardo Emerenciano, ilustrando a coluna

A colunista com o colega Heitor Gregório e o presidente 
da Fecomércio, Marcelo Queiroz em evento da Federação

Os parabéns da coluna para o médico-cirurgião plástico 
Alex Farinas, que amanhece celebrando aniversário

www.liegebarbalho.com

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

