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Absurdo!!!
Registros de ameaças contra mulheres 
aumentam em até 50% em dias de partida de 
futebol do Campeonato Brasileiro, aponta o 
levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública em parceria com o 
Instituto Avon. O estudo levou em conta os 
registros de ocorrência feitos nos dias de jogos 
do Campeonato Brasileiro, entre os anos de 
2015 e 2018, em cinco capitais brasileiras: Rio 
de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte 
e Porto Alegre. Segundo o levantamento, na 
cidade de São Paulo, mulheres entre 30 e 49 
anos são maioria entre as que registraram 
boletim de ocorrência por ameaça. Do Uol

SHOW INFANTIL
“Lucas Neto - a Escola de Aventureiros” 
se apresenta em Natal no dia 10 de 
julho. O novo show musical do ator 
e apresentador, acontecerá na Arena 
das Dunas. Voltado para o público 
infantil, o espetáculo está programado 
para às 17h30, mas o acesso ao Arena 
acontecerá a partir das 15h30. Os 
ingressos antecipados podem ser 
adquiridos pelo site www.uhuu.com

Complexo Iguales
Atendendo convite de Nize Medeiros, na última 
quinta-feira, esta colunista esteve no Complexo 
Iguales de Cristiano Felix, no coquetel de 
apresentação da coleção “Sevagem”. Um final 
de tarde agradabilíssimo regado a espumante 
e quitutes com assinatura do Thomé Galeria 
e Bistrô.  Tive o prazer de reencontrar o 
veterinário Marcos Reis, sempre muito gentil e  
atencioso, como também a médica Ana Tereza 
Regalado.

Semana da Água
Tem início hoje e segue até esta sexta-feira, 
a “Semana da Água do Brasil”, realizada pela 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental- ABES. No formato online, o mais 
importante evento internacional sobre água 
e saneamento do país reunirá especialistas de 
várias partes do mundo para debater o tema 
água em seus vários aspectos, baseados no 
ODS 6 da ONU: Água e Esgoto para todos até 
2030. Mais informações através do site https://
brazilwaterweek.com.br.

Câmaras portuguesas 
Fortaleza está sediando até esta terça-feira, a 
“IX Reunião Anual de Câmaras de Comércio 
Portuguesas”. O evento que teve início ontem, tem 
como base o hotel Vila Galé, onde serão realizadas 
as reuniões e assembleias ordinárias de diretoria, 
palestras e encontros internos no modelo híbrido, 
com a participação de representantes das 18 
câmaras de comércio existentes no Brasil e de 
câmaras portugueses de 22 países.

Imposto de Renda
Faltando 9 dias para o fim do envio das 
declarações do IRPF, a Receita Federal faz um 
alerta para que os contribuintes que ainda não 
prestaram contas ao fisco se agilizem. Cerca 
de 12 milhões de declarações do Imposto de 
Renda de Pessoa Física de 2022 ainda devem 
ser entregues para manter a situação tributária 
regular perante o Leão. Até o momento, pouco 
mais de 22 milhões de declarações do IRPF 
foram entregues.

*** O número citado equivale a cerca de 65% do 
total de 34,1 milhões de documentos que devem 
ser enviados em 2022. A prestação de contas à 
Receita Federal deve ser feita até as 23h59 do dia 
31 de maio. Caso os contribuintes não enviem as 
declarações do IRPF dentro do prazo original, é 
preciso saber sobre a incidência de uma multa de 
1% ao mês correspondente ao imposto devido. 
Informação do portal Terra.

A ASSOCIAÇÃO Brasileira das Empresas 
de Software projeta crescimento de 14,3% nos 
investimentos em tecnologia da informação 
no Brasil em 2022, apesar da inflação e do ano 
eleitoral. Segundo o conselheiro da associação, 
Jorge Sukarie Neto, o país tem potencial para 
representar entre 2,5% e 3% dos investimentos 
globais em tecnologia da informação. Poder 360

Os parabéns da colunista para o ex-senador José 
Agripino Maia, celebrando aniversário hoje
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Flávia Freire posa com o anfitrião Cristiano Felix e a empresária Débora Fernandes

A colunista com Marcos Reis e Nize Medeiros em tarde de lançamento na Iguales

Cristiano Felix recebeu a médica Ana Tereza Regalado no Espaço Iguales no Tirol

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

