
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Terça-feira
8 de junho

2021Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Celebração dos namorados
O Kozmo Restaurante & Club preparando 
uma noite temática especial para comemorar 
o “Dia dos Namorados”. A casa apresenta um 
menu diferenciado, com assinatura da chef 
Célia Fernandes, show com Lucas Pavani e 
algumas surpresas para os casais. Tudo regado 
a drinks exclusivos e carta de vinhos elaborada 
pela Adega São Cristóvão, num ambiente 
voltado totalmente para os enamorados. 
Reservas pelo celular 84- 99432-9922.

Economia brasileira
O Wall Street Journal, um dos principais 
veículos do jornalismo econômico mundial, 
destacou em uma de suas capas da última 
semana a recuperação da economia brasileira, 
que cresceu 1,2% no último trimestre e voltou 
aos níveis de 2019. Com o título “A economia 
do Brasil se recupera enquanto a Covid-19 
ainda se alastra”, a reportagem destaca a 
retomada no consumo, causada especialmente 
por conta dos auxílios concedidos à 
população. Portal R7

Gastos com beleza
Fechados dentro de casa ou com parte do 
rosto encoberto pela máscara, os brasileiros 
não deixaram de lado a rotina de beleza. Aliás, 
até gastaram mais com ela. Na comparação 
com 2019, em 2020 a Associação Brasileira 
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos registrou alta de 21,9% nas 
vendas de produtos de cuidados com a pele, 
com destaque para um aumento de 91% na 
categoria de máscaras faciais, e de 153,2% nos 
esfoliantes corporais.
 
*** Os altos gastos com beleza vão dos 
xampus e maquiagens da perfumaria às 
clínicas de estética. Mesmo sem encontrar 
muita gente na rua, todo mundo vê os outros 
e a si mesmo nas redes sociais o tempo todo. 
Aí pesam os filtros, que distorcem a nossa 
visão de como somos fora das câmeras e nos 
fazem crer que os outros são mesmo aquela 
versão. Do portal Uol

A NEOENERGIA, controladora da 
Cosern no RN, inicia o seu Programa de 
Estágio 2021 com um novo modelo de 
seleção. Para atrair novos talentos, dar mais 
dinamismo e celeridade ao processo, agora as 
vagas ficarão disponíveis durante todo o ano 
no Portal de Vagas de Estágio da companhia. 
Mais informações no site da empresa na 
página Estágio 2021.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Larissa Micussi Barbalho, 
Tásia Chaves, a arquiteta Danielle Canutto, 
a missionária Maria Ivania, e os jornalistas 
Alexandre Othon e Simone Silva.

Em click com seus herdeiros, a arquiteta e empresária 
Danielle Canutto, festejando hoje mudança de idade

Também comemorando aniversário nesta terça-feira, a 
jornalista Simone Silva, que recebe os parabéns da coluna

Os missionários Tony Henrique Costa e Maria Ivania. 
Ela recebe os parabéns da coluna pelo aniversário hoje

Fronteiras reabertas
A Espanha reabriu ontem suas fronteiras a 
turistas de praticamente todos os países do 
mundo que tenham sido vacinados contra 
a Covid-19. A exigência é que a vacina 
seja aprovada pela União Europeia ou pela 
Organização Mundial de Saúde e que a última 
dose tenha sido tomada com no mínimo 14 
dias de antecedência. A medida, no entanto, 
não contempla os viajantes do Brasil, que é 
considerado de “especial risco epidemiológico” 
assim como a África do Sul. Matéria completa 
no portal G1

CASACOR MG
Principal mostra de arquitetura, design 
de interiores e paisagismo do Estado, a 
26ª edição da CASACOR Minas Gerais 
acontecerá de 14 de setembro a 17 de 
outubro, no Palácio das Mangabeiras. 
O evento, que faz parte do calendário 
oficial da capital mineira recebendo 
visitantes de várias cidades, retoma sua 
programação em 2021 tendo como 
tema “A Casa Original”.

Parabéns da colunista para a sobrinha Larissa Micussi 
Barbalho, que brinda aniversário hoje em família
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