
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Segunda-feira

27 de junho
2022Click e acesse

Liege Barbalho
www.liegebarbalho.com

Direitos autorais
A Autoridade de Concorrência da França 
encerrou uma disputa de três anos entre a 
indústria de mídia jornalística do país e a 
empresa norte-americana Google. Na última 
semana foi aceita uma proposta da big tech 
sobre direitos autorais. A medida determina 
que a plataforma deve pagar aos veículos de 
mídia, sempre que seus conteúdos aparecerem 
nos resultados de busca na internet. Não está 
claro ainda o critério para definição de valores 
a serem pagos nem quais veículos jornalísticos 
estarão qualificados para ter o direito de 
receber tais pagamentos. O processo foi aberto 
em novembro de 2019.  Poder 360

INVESTOR DAY
A Moura Dubeux promoveu na capital 
paulista seu primeiro “Investor Day” 
após a oferta inicial de ações - IPO, 
realizada em fevereiro de 2020. O 
evento, presencial e voltado para 
investidores, analistas, jornalistas e 
formadores de opinião, aconteceu   na 
Casa Itaim. O movimentado evento 
contou com a participação de toda 
diretoria da incorporadora.

Nova York
Após dois anos de atrações desmarcadas, 
inaugurações adiadas e restaurantes que 
tiveram de se adaptar às exigências sanitárias 
trazidas pela pandemia, Nova York — uma 
das cidades mais procuradas por brasileiros 
nos EUA — passa por uma espécie de ressaca 
às avessas, com inúmeros projetos saindo das 
gavetas e chegando finalmente ao público 
praticamente de uma vez. Diversas destas 
novidades estão programadas ainda para o 2º 
semestre de 2022.

*** Uma das casas que volta ao circuito nesta 
retomada é o quase centenário Bemelmans 
Bar, que fica no Carlyle Hotel — um favorito 
de Lady Di no luxuoso Upper East Side. Quem 
tem passeios programados para Midtown, onde 
está localizada a movimentada Times Square 
com suas lojas e espetáculos, poderá passar pelo 
Rainbow Room, casa icônica de 1934 famosa 
por servir presidentes e celebridades com pratos 
tradicionais do país. Do Uol

Fuga dos Jalecos
Ainda falando sobre os Estados Unidos. Não 
é só a possibilidade de trabalho remoto que 
anima as pessoas a tentarem a vida profissional 
em outro país. No primeiro trimestre de 
2022, os EUA tinham 11,5 milhões de vagas 
de emprego abertas, o maior número já 
registrado na história do país. Essa demanda 
é especialmente notada entre profissionais da 
área da saúde.

*** Segundo estimativas do próprio governo 
norte-americano, o país precisa atualmente 
de mais de 16 mil trabalhadores de cuidado 
primário, médicos e enfermeiros, 11 mil novos 
dentistas e 7 mil profissionais da área da saúde 
mental para acabar com a falta de mão de obra 
especializada no setor. A novidade desta área 
em particular é que as portas estão abertas para 
brasileiros. O movimento já está sendo chamado 
de Fuga dos Jalecos no Brasil. Portal Terra

Brasil e Argentina
A Gol e as Aerolíneas Argentinas, parceiras 
codeshare entre Brasil e Argentina, irão lançar 
uma “ponte aérea” entre os aeroportos de 
Guarulhos e Aeroparque. A parceria entrará 
em vigor a partir do início do mês de agosto, e 
contará com oito voos diários e diretos entre os 
países. A ponte aérea também garantirá outras 
vantagens, como a flexibilidade de mudar de 
voo no mesmo dia da viagem sem nenhum 
custo adicional.

A RECEITA Federal liberou a consulta ao 
segundo lote de restituições do Imposto de 
Renda 2022. O pagamento será feito na próxima 
quinta-feira. O primeiro lote já foi pago em maio 
e foi destinado aos brasileiros que se enquadram 
nas prioridades legais, como idosos e pessoas 
com deficiência. De acordo com a Receita, no 
segundo lote serão pagos R$ 6,3 bilhões.

Os parabéns da colunista para a advogada Gabriella 
Rebouças, que amanhece celebrando aniversário
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Duas queridas da coluna, Ângela Monteiro e Márcia Marinho, pelas lentes de Jovinho

Amarílis Almoedo, Wellington Júnior Barbalho e José Eduardo, em noite de vivas

Denise Gaspar posa com a nora Cristine Gaspar em momento de celebração à vida
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