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Dinheiro público
O Brasil é o país que possui o maior gasto 
anual de dinheiro público com campanhas 
eleitorais e partidos. No total são gastos 
mais de U$789 milhões por ano. É o que 
revela um estudo divulgado pela plataforma 
CupomValido.com.br de acordo com dados 
do IMPA, World Bank e TSE. O gasto no 
Brasil é tão grande, que chega a ser mais de 2.5 
vezes o valor do segundo colocado, o México, 
com U$307 milhões por ano. Com um total de 
32 partidos políticos, o Brasil é o 2º país que 
mais possui partidos, ficando atrás somente da 
Índia, que conta um total de 36 partidos. Mais 
sobre no www. liegebarbalho.com

REUNINDO
A seridoense Clija Chait, radicada em 
Los Angeles, voltada para segmento 
da gastronomia nos USA e na 
Coreia do Norte, ao lado do esposo, 
o restaurateur Bill Chailt, visita o 
RN após o período da pandemia. A 
empresária recebe hoje, a imprensa 
e formadores de opinião no Thomé 
Galeria e Bistrô, e segundo sua 
assessoria, vem novidades por aí.

Detran-RN – parte II
Esta colunista convida a sociedade para 
ver qual é o tratamento que o governo 
do PT de Fátima Bezerra dá à população 
potiguar. É humilhante ver vários cidadãos 
se amontoando no portão da sede do Detran, 
em busca dos serviços do órgão, até porque 
pagam por tais serviços, e são recebidos 
com grosserias de prestadores de serviços 
de empresas terceirizadas contratadas pela 
governadora Fátima Bezerra.

*** Mas, para os amigos da governadora e do 
diretor geral do Detran-RN, o acesso é livre. 
Pude confirmar após passar pelo vexame na 
guarita do órgão, a colunista telefonou para 
uma pessoa do alto escalão do governo do 
Estado, que conseguiu meu acesso ao interior 
do órgão, fui encaminhada para a ante-sala 
do diretor presidente, sendo atendida por sua 
secretaria, pedante e grosseira.

*** Dentro das instalações do Detran, pude 
ver várias pessoas com seus carrões sendo 
vistoriados, tudo funcionando para os amigos 
da governadora Fátima Bezerra que tem 
sua panelinha, fazendo distinção para seus 
protegidos e discriminando os excluídos 
do seu governo, isso eu senti na pele. Esse 
é o governo do PT de Fátima Bezerra, que 
se aliou ao arrogante e prepotente Carlos 
Eduardo Alves, seu candidato a senador. Haja 
hipocrisia!!!

Observatório 2030
Com o lançamento da estratégia Ambição 
2030, iniciativa formada por 7 grandes 
Movimentos criados para ajudar as empresas 
a alcançarem as metas propostas pela 
“Agenda 2030”, o Pacto Global da ONU 
Brasil apresenta a plataforma “Observatório 
2030”, com dados e evidências da ciência para 
fortalecer os compromissos empresariais na 
busca pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Acessar em https://
observatorio2030.com.br

*** A plataforma inclui o monitoramento de 
compromissos públicos já divulgados pelas 
companhias relacionados à sustentabilidade 
e a produção de conhecimento sobre o 
avanço para os ODS. Além do Pacto Global, 
o desenvolvimento e execução do projeto 
tem como parceiros Ministério Público 
do Trabalho, Carbon Disclosure Project, 
ONU Mulheres, USP, Insper, Principles 
for Responsible Management Education e 
Falconi.

O FESTIVAL “Viiixe! Forró e Piseiro” 
chega a Natal no dia 23 de julho, na Arena das 
Dunas. O projeto que tem percorrido várias 
cidades do Brasil traz à capital potiguar, Xand 
Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, 
Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan como 
atrações confirmadas. Ingressos pelo site 
Brasil Ticket www.brasilticket.com.br

Simpatia de Nize Medeiros em tarde comemorativa

liegebarbalho@uol.com.br

Parabéns para Elinor Alecrim, aniversariando hoje, em click com Dodora Pessoa

Tota Barbosa no abraço de sua Maria Helena. Ele amanhece brindando aniversário

Gracita Lopes e Ciro Pedrosa, no registro da coluna durante noite comemorativa

http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho
https://www.cupomvalido.com.br/
https://www.cupomvalido.com.br/
http://www.liegebarbalho.com/
http://www.liegebarbalho.com/
https://observatorio2030.com.br/
https://observatorio2030.com.br/
https://www.brasilticket.com.br/
https://www.brasilticket.com.br/
mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=

