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Manhattan Business
Parabenizar a construtora Constel pelo arrojo 
na edificação do elegante Manhattan Business 
Office, no bairro do Tirol. Tecnologia e 
sofisticação dão o tom ao edifício que conta 
com um excelente serviço na recepção. Ontem 
estive no prédio para uma consulta com o 
geriatra Diego Benévolo, na Clínica Neurolife, 
localizada no 26º andar, que proporciona uma 
belíssima visão do rio Potengi e do mar da 
Redinha, como também da praia de Areia Preta.

Ciência do Esporte
O Hospital Cardiológico Costantini e a 
Academia do Coração realizam hoje um 
seminário científico on-line e gratuito sobre 
“Ciência do Esporte”. O tema foi escolhido 
em homenagem ao “Dia do Esportista”, 
celebrado no último dia 19, e pela relevância 
para o momento, pois neste período atletas 
profissionais e amadores realizam suas 
avaliações pré-participação desportiva. 
As inscrições são realizadas pelo site www.
icostantini.com.br

Novas regras no CTB
A partir de abril de 2021 começam a valer as 
novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. 
Um assunto muito discutido durante a 
tramitação da Lei nº 14.071/2020, foi o 
transporte de crianças, em especial, a “Lei da 
Cadeirinha”. No Brasil, acidentes de trânsito são 
a maior causa de morte para crianças de 1 a 14 
anos, fazendo 3.300 vítimas fatais anualmente 
e ferindo gravemente outras 112 mil, conforme 
informações da ONG Criança Segura Brasil.
 
*** Além de ser um risco para a criança que 
está sendo transportada fora das normas de 
segurança, os condutores que não seguirem à 
risca a nova lei, estarão cometendo infração 
gravíssima. O art. 168 do Código de Trânsito 
prevê penalidade de multa de R$ 293,47, a 
adição de 7 pontos à carteira do motorista 
e mais a medida administrativa de retenção 
do veículo para resolver a irregularidade. 
Informação Portal Uol.

O INSTITUTO Brasileiro de Geografia e 
Estatística reabriu o concurso para mais de 
200 mil vagas temporárias para a realização do 
Censo Demográfico 2021. No Rio Grande do 
Norte, são oferecidas 3.313 vagas. Os editais 
foram publicados na última semana no Diário 
Oficial da União. São dois processos seletivos 
e há vagas distribuídas para todos os 167 
municípios do Estado.

A FUNDAÇÃO Oswaldo Cruz 
desenvolveu um teste do tipo RT-PCR que 
permite a detecção rápida das novas variantes 
do coronavírus. Segundo a Fiocruz, o novo 
teste consegue identificar mutações comuns às 
cepas do Brasil, Reino Unido e África do Sul. 
Portal G1

As magistradas Neize Andrade Fernandes e Lena Rocha, 
durante sessão de vivas pelas lentes da colunista

General Mouzinho em pose para coluna, durante 
solenidade da ADESG, no 3º Distrito Naval de Natal

As irmãs Carreras, Fátima e Lígia, em acontecimento 
social no registro do tradicional fotógrafo Jovinho

Justiça Eleitoral
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte celebrou ontem 89 anos da Justiça 
Eleitoral do Brasil, com solenidade virtual 
transmitida no canal do YouTube do TRE-RN. 
O evento foi conduzido pelo presidente do 
órgão, desembargador Gilson Barbosa. 
A juíza Adriana Magalhães, proferiu discurso 
em nome do colegiado eleitoral. A ocasião 
contou com a presença dos demais membros 
da Corte, do Ministério Público e da 
Ordem dos Advogados do Brasil, através de 
videoconferência.

MODA EM MILÃO
A Semana de Moda em Milão 
continua acontecendo virtualmente. O 
evento, que teve início ontem e segue 
até 1º de março, quer mostrar que a 
indústria da moda sabe se adaptar 
e resistir. Trata-se de um centro 
virtual, com 68 desfiles programados, 
65 apresentações e 7 eventos, no 
calendário para a moda feminina 
outono-inverno 2021-2022. Portal Uol 

A médica Adriane Caldas, ilustrando a coluna

www.liegebarbalho.com

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

