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Moura Dubeux
Na última quarta-feira, a Construtora Moura 
Dubeux promoveu coquetel de lançamento 
do estande de vendas do seu mais novo 
empreendimento em Natal, o edifício 
Olhar das Dunas, localizado na avenida Rui 
Barbosa, no bairro de Lagoa Nova. Devido ao 
momento de pandemia, o evento foi voltado 
para poucas pessoas. A ocasião contou com 
a presença do diretor regional da marca, 
Fernando Amorim, jornalistas e convidados.

*** O evento aconteceu em um agradável final 
de tarde e contou com todos os cuidados que 
o momento requer no quesito de segurança 
sanitária. Vale ressaltar que as máscaras 
foram retiradas apenas para o registro 
fotográfico da coluna e dos blogs presentes. 
A colunista foi conferir a apresentação do 
25º empreendimento da Moura Dubeux 
em terras potiguares, e traz alguns clicks da 
ocasião. Mais flashes no www.liegebarbalho.
com

Centenário de Zé Dantas
É comemorado hoje o centenário de 
nascimento do médico e compositor Zé 
Dantas, parceiro do “Rei do Baião”, Luiz 
Gonzaga, autor de canções como Vem 
Morena, Riacho do Navio e Xote das 
Meninas.  Para celebrar o ilustre artista, a 
Secretaria de Cultura de Pernambuco, a 
Secretaria de Cultura do Recife, a Fundação 
de Cultura Cidade do Recife, o Museu Cais 
do Sertão, TV Pernambuco e a Rádio Frei 
Caneca se uniram para realizar ações em 
torno da obra do compositor durante 2021.

*** Com início hoje, a programação 
segue até 6 de março, na qual se destacam 
produções audiovisuais e fonográficas sobre 
o “Dotô do Baião”. As transmissões serão 
realizadas pela TV Pernambuco, Rádio Frei 
Caneca e também nos canais no Youtube do 
Museu Cais do Sertão www.youtube.com/
caisdosertao e Secult-PE www.youtube.com/
secultpe. Portal da Cultura Pernambucana.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para Amália Porto, Ivania 
Monte, Tiago Almeida e Jorge Elali. Vivas 
antecipados para o deputado federal Walter 
Alves, Márcia Varella, Jordana Asfora, Sérgio 
Morango, Eliete Regina, Hilneth Correia, 
Marlene Galvão, Elisabeth Rodrigues, Marcos 
Galvão, Vinícius Andrade e o meu filho 
caçula Fernando Augusto Barbalho.

A SECRETARIA da Receita Federal 
liberou ontem o download do programa 
gerador do Imposto de Renda 2021, referente 
ao ano-base 2020. A expectativa da Receita é 
que 32 milhões de declarações sejam enviadas 
até o final do prazo.

Com a diretora da Padonra, Magda Soares e o anfitrião 
Fernando Amorim, em lançamento Moura Dubeux

A colunista em click com os colegas Heitor Gregório e 
Fernanda Souza, ela assessora de Comunicação da MD

Diretor regional da Moura Dubeux, Fernando Amorim, 
com os jornalistas Flávio Marinho e Rodrigo Loureiro

Atividades das igrejas
A Câmara Municipal de Natal aprovou 
na última quarta-feira, em regime de 
urgência, um projeto de lei que reconhece 
as atividades de igrejas, templos religiosos 
e congêneres como essenciais durante 
situações como a pandemia de Covid-19. 
Apresentado pela vereadora Camila Araújo, 
a proposta contou com 21 votos favoráveis, 
3 abstenções e nenhum contrário. O texto 
veda a determinação de fechamento total das 
igrejas, garantindo funcionamento mediante 
cumprimento das exigências sanitárias 
determinadas pelas autoridades.

GLOBO DE OURO
Cantores e ativistas políticos dominam 
histórias com personagens reais entre 
as indicações deste ano no Globo 
de Ouro. Na lista de atores e atrizes 
concorrentes ao Prêmio em 2021, 
seis interpretam personagens que 
existiram na vida real. A cerimônia de 
entrega acontecerá neste domingo e 
é uma das mais importantes antes do 
Oscar. Portal Uol

Vivas antecipados para meu filho caçula, Fernando 
Augusto Barbalho, que celebra aniversário domingo
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