
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Quinta-feira

14 de outubro
2021Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

A aniversariante celebrando a vida com os filhos Ana 
Lídia, Kleber, Ricardo e Paulo Eduardo Cavalcanti 

Nize Medeiros com a amiga e presidente do Women’s 
Club Natal, Ana Marta Procópio no click da coluna

A anfitriã Ana Maria Farias ladeada pelas colunistas 
Karenine Fernandes e Liege Barbalho na sessão de vivas

Desembargadora federal, Maria do Perpétuo Socorro 
Wanderley com as amigas Jacira Monte e Giza Lucena

Comemorando
Para celebrar seus 8.0, a querida Ana 
Maria Farias reuniu ontem, no final da 
tarde, familiares e amigos no Neuma Leão 
Recepções. Ocasião elegante, cheia de bem 
querer e voltada para fazer o bem. Como 
sugestão de presente, a aniversariante solicitou 
alimentos não perecíveis que serão destinados 
ao projeto “Irmãos da Rua”. O cerimonial teve 
assinatura da colunista Karenine Fernandes, 
que conduziu com maestria.

*** Homenagens, momento de fé e de 
congraçamento com sua linda família, com 
direito a seus três netos, Rafael, Matheus e 
Fernando Júnior, que são músicos, subirem 
ao palco e fazerem a vovó e seus convidados 
encheram a pista de danças com os hits dos 
Beatles. A colunista foi abraçar a aniversariante 
e traz os clicks da comemoração da advogada, 
procuradora do RN e presidente nacional da 
Associação Brasileira de Clubes da Melhor 
Idade.

Marca de 100 milhões
O Brasil está bem perto de alcançar a marca 
de 100 milhões de habitantes com a vacinação 
completa contra a Covid-19. Até o início desta 
semana, 99.958.396 brasileiros tomaram a 
segunda dose ou a dose única de imunizante 
contra a doença, o equivalente a 46,86% da 
população do país. Os dados foram levantados 
pelo consórcio de veículos de imprensa, com 
base nas informações fornecidas pelas secretarias 
estaduais de saúde. Informação portal Uol

Moda brasileira
O setor de moda brasileiro deve movimentar, 
até o final de 2021, cerca de R$ 169,3 bilhões, 
retomando parte da fatia que havia perdido 
no ano passado em função da pandemia. É o 
que aponta a Pesquisa IPC Maps, especializada 
em potencial de consumo dos brasileiros há 
quase 30 anos, com base em dados oficiais. 
Nos cálculos são levadas em conta despesas 
com vestuário confeccionado, calçados e jóias, 
bijuterias e armarinhos.

O ITALIANO Giorgio Parisi, vencedor 
do Nobel de Física em 2021, afirmou ontem 
que a Itália sofre um sério problema com 
a queda da taxa de natalidade e precisa de 
todo tipo de medida para resolver a questão, 
incluindo uma ajuda fiscal. “A Itália encontra-
se numa armadilha demográfica: o número de 
nascimentos é cada vez menor”, disse Parisi. 
Informação portal Terra

AS SPICE GIRLS
Completam 25 anos do seu primeiro 
álbum, Wannabe. Depois de anunciarem 
uma edição de luxo do disco de estreia 
com faixas inéditas, o grupo britânico 
traz mais uma novidade para os fãs: uma 
coleção-cápsula temática. Em parceria 
com a Bravado, braço de licenciamentos 
da Universal Music Group, a girl band 
lança peças de vestuário e souvenirs.

www.liegebarbalho.com

Os Estados Unidos
Vão reabrir as fronteiras terrestres para viagens 
não essenciais com o Canadá e o México, para 
todos os que estiverem vacinados contra a 
Covid-19, a partir de novembro. A passagem 
pelos postos de fronteira estava restrita para 
as viagens essenciais – trabalho, saúde ou por 
motivos humanitários, desde março do ano 
passado. A data da liberação será anunciada 
formalmente em breve, pelo presidente Joe 
Biden.  A reabertura deve ocorrer no mesmo 
tempo que os EUA vão liberar a entrada de 
visitantes de 33 países, incluindo o Brasil. 
Informação portal Terra

Ana Maria Farias no abraço da filha Ana Lídia
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