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No Mar Vermelho
Os Emirados Árabes Unidos construirão um 
novo porto no “Mar Vermelho no Sudão”. A 
obra será feita em parceria com o grupo DAL 
– maior empresa sudanesa –, como parte de 
um pacote de investimentos de US$ 6 bilhões. 
A informação foi fornecida pelo presidente 
da companhia, Osama Daoud Abdellatif, à 
agência Reuters, e publicada ontem. Segundo 
o magnata, o pacote inclui uma zona de 
livre comércio e um grande projeto agrícola. 
Também será feito um depósito de US$ 300 
milhões para o banco central do Sudão. Essa 
seria a primeira operação desse tipo desde a 
tomada de poder pelos militares. Poder 360

A INTERNET
Foi acessada por 81% da população 
brasileira em 2021, segundo 
a pesquisa TIC Domicílios. O 
levantamento é feito anualmente pelo 
“Centro Regional de Estudos” para 
o “Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação” e constatou que 
50% dos brasileiros acessam a 
internet pela TV, o que superou o 
computador como segundo meio de 
acesso, atrás do celular. Portal G1

Torre Eiffel
Um dos mais cobiçados cartões postais do 
planeta, a Torre Eiffel, em Paris, é também 
o mais caro monumento de todo o mundo 
para o viajante conhecer. A conclusão é de um 
levantamento da plataforma de apostas Slingo, 
que levou em consideração o preço médio do 
tíquete das atrações, que pode variar de acordo 
com a idade e nacionalidade do turista, como 
também uma estimativa dos custos para passar 
uma noite hospedado na cidade de destino.

São João de Natal
Na programação do São João de Natal, tem 
início hoje e segue até domingo, na Arena das 
Dunas, a feirinha gastronômica do projeto 
“Comidas de rua e típicas”.  O evento também 
contará com atrações culturais com o projeto 
“Cultura e Música”. A feirinha contará com mais 
de 20 operações – e como toda festa junina, pede 
comidas típicas. Já o Festival “Faz Mais Elino”, 
em homenagem a Elino Julião, dará o tom às 
festividades. 

Shopping Centers
A Associação Brasileira de Shopping Centers 
realiza seus primeiros eventos presenciais após 
a pandemia. Começa hoje e segue até sexta-
feira, a 17ª edição do “Congresso Internacional 
de Shopping Centers” e a “Exposhopping”, a 
maior feira de negócios do setor, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Um dos destaques deste 
ano é a parceria com a Associação Brasileira de 
Franchising. Mais no liegebarbalho.com

Câncer de próstata
É o segundo tipo mais comum de câncer no RN 
e também no Brasil, ficando atrás somente do 
câncer de mama.  É mais prevalente em pessoas 
com mais de 60 anos, mas a depender de fatores 
genéticos e estilo de vida pode se manifestar 
antes dessa idade. É um dos tipos de câncer mais 
estudados pelo “Centro de Pesquisa Clínica 
da Liga Contra o Câncer”, que vem ganhando 
relevância internacional pelos resultados 
apresentados localmente.

*** A Liga desenvolve diversas pesquisas sobre 
câncer de próstata, como é o caso das novas 
práticas medicamentosas aplicadas desenvolvidas 
em parceria com os laboratórios Bayer e Janssen, 
que já apresentam resultados muito positivos, 
trazendo esperança e maior tempo de vida para 
os pacientes participantes. O CPC é vinculado 
ao Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da 
Liga Contra o Câncer, que tem como prioridade 
produzir e compartilhar conhecimento.

A UNIDADE móvel “Sesc Saúde Mulher” 
estacionou esta semana na cidade de Riachuelo, 
a 80 quilômetros de Natal, levando 640 exames 
preventivos e outros 640 de mamografia, 
gratuitos à população. Ao todo, serão quase 
2.300 atendimentos, contando com as ações 
educativas com foco na saúde feminina. Os 
atendimentos acontecerão até o dia 20 de julho.

Elegância de Denise Gaspar, ilustrando a coluna
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Charme em dose dupla de Germana Targino e Amália Porto, durante tarde festiva

A jornalista Milena Martins com seu amado Pedro Barreto, em noite comemorativa

Casal de empresários Caio Paim e Rafaela Fontes, em noite Thomé Galeria e Bistrô

http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho
https://uhuu.com/?queueittoken=e_principal~q_61d43a6a-a733-4a74-a777-da4cb5b6b457~ts_1655244774~ce_true~rt_safetynet~h_e5f9030bf0d065eac9143ff550fbabc3e23c2a148ce1c8ae5cbaa0e01d3dd8eb
http://www.liegebarbalho.com/
mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=

