
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Sexta-feira

24 de junho
2022Click e acesse

Liege Barbalho
www.liegebarbalho.com

A colombiana Viva
A companhia aérea colombiana Viva, que se 
denomina “ultra low cost” ou de baixíssimo 
custo, anunciou o início das suas operações no 
Brasil. Inicialmente, a operação se dará apenas 
com saídas do aeroporto Internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, com três voos semanais 
diretos partindo de Medellín, “hub” da aérea, 
a cidades como Miami, nos EUA; Punta Cana, 
na República Dominicana; Cancún e Cidade 
do México, no México; e destinos litorâneos 
colombianos como Cartagena, Santa Marta 
e San Andrés. Cada trecho será realizado por 
aeronaves modelo A320neo, com capacidade 
para 188 passageiros. Do Uol

DÍVIDA DO FIES
O presidente Bolsonaro sancionou com 
um veto a lei que permite o abatimento 
de até 99% das dívidas de estudantes 
com o Fundo de Financiamento 
Estudantil - Fies. A Lei 14.375, de 2022, 
que beneficia os alunos que aderiram 
ao Fies até o segundo semestre de 
2017, foi publicada na última quarta-
feira no Diário Oficial. Mais no site 
liegebarbalho.com

Vivas para Apolo
Para celebrar os 7 aninhos do herdeiro Apolo, o 
casal José Eduardo Alves e Heloísa Guimarães, 
reuniu na quarta-feira familiares e amigos 
no Espaço Sapecas, em Candelária.  Uma 
noite cheia de muita alegria, energia, cores e 
brincadeiras mil. A colunista, que é madrinha do 
aniversariante, foi abraçar o afilhado que recebeu 
os amiguinhos na sessão parabéns com o tema 
“Animatronics”.

Agenda Institucional
O presidente da Fecomércio do Rio Grande 
do Norte, Marcelo Queiroz, esteve presente 
no lançamento da Agenda Institucional do 
Sistema Comércio, esta semana em Brasília. 
O documento, produzido pelas áreas técnicas 
da Confederação Nacional do Comércio, 
apresenta propostas e pautas que fomentam 
o desenvolvimento do Comércio, Serviços 
e Turismo na gestão pública. Mais sobre no 
liegebarbalho.com

Comemorado
No dia 25 de junho, o “Dia Mundial do Vitiligo” 
foi criado pela Organização Mundial da Saúde 
com o objetivo de conscientizar e combater o 
preconceito causado pelo problema. A doença 
de pele que acomete mais de um milhão de 
pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, é caracterizada pela perda de 
coloração local e pela perda ou diminuição das 
células que são responsáveis pela formação da 
melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. 

Parques temáticos
O brasileiro não precisa sair do país para visitar 
alguns dos melhores parques temáticos do 
mundo, na opinião dos turistas. O levantamento 
“Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best” foi 
feito pelo site de viagens Tripadvisor a partir 
de avaliações dos usuários. No Brasil, o melhor 
colocado na pontuação é o Beto Carrero World, 
em Penha -SC, que ficou em 3º lugar na lista, 
atrás apenas do Siam Park, na Espanha, e o Puy 
du Fou, na França.

*** O levantamento contempla parques de 
diversão e aquáticos e os outros brasileiros que 
estão na lista são o Hot Park, em Rio Quente 
-GO, e o Parque Mágica Florybal, em Canela-
RS, os mais importantes para a movimentação 
do turismo no país. Segundo a Associação das 
Empresas de Parques de Diversões do Brasil, os 
grandes parques brasileiros atraem 55 milhões 
de visitantes por ano, têm um faturamento de 
5 bilhões e geram 130 mil empregos diretos e 
indiretos. Portal Veja

ANIVERSÁRIOS Os parabéns antecipados 
da coluna para o empresário João Maria Oliveira, 
Rochele Fonseca e Lúcia Maria de Souza, que 
comemoram idade nova amanhã. No domingo 
é dia de parabenizar o professor e ex-reitor da 
Unp, Mizael Barreto, também da mesma data o 
empresário Dedé Casado e a querida Iris Araújo.

Os parabéns antecipados da coluna para o empresário 
João Maria Oliveira, brindando aniversário amanhã

liegebarbalho@uol.com.br

O aniversariante Apolo posa com o papai José Eduardo e a vovó Ana Catarina Alves

Na sessão parabéns, Apolo com a mamãe Heloisa Guimarães e a irmãzinha Aurora

A colunista com o afilhado aniversariante e os netinhos Maria Luiza e João Miguel
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