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Festa das Cerejeiras
A tradicional “Festa das Cerejeiras” no Parque 
no Carmo retomou o modelo presencial, 
depois de dois anos suspensa por causa da 
pandemia da Covid-19. O evento que acontece 
desde 1981, é organizado pela Federação 
Sakura e Ipê do Brasil, com apoio da Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente da prefeitura de 
São Paulo. No mês de agosto, cerca de quatro 
mil árvores rosadas são destaque em todo o 
parque, quando florescem. As cerejeiras são 
um símbolo do Japão e, na capital paulista, 
tornaram-se a marca dos descendentes 
nipônicos que vivem na região de Itaquera, na 
zona Leste. Informação do portal Uol

CLEIDE MAIA
O voto de pesar da colunista para a 
família da arquiteta Cleide Maria Maia 
Cascudo Rodrigues, que partiu para 
eternidade na última sexta-feira. Sempre 
muito simpática e atenciosa, era uma 
pessoa querida e de fino trato.  Cleide 
lutou bravamente contra um câncer de 
pâncreas. Meu abraço de solidariedade 
para todos os familiares, neste momento 
delicado e de muita dor. 

Feijão Society
O hotel Holiday Inn Natal será palco no próximo 
dia 27 da nossa tradicional feijoada, que promete 
reunir expressivos nomes da sociedade potiguar 
em tarde agradável, regada a boas energias, bons 
papos e reencontros. Graças a Deus, a cada dia a 
vida tem voltado à normalidade sem os efeitos da 
Covid-19. Os acessos ao evento serão braceletes 
que em breve estarão à venda na Tabacaria do 
Tota na Avenida Afonso Pena, Petrópolis. Darei 
mais detalhes.

Dias dos Pais
O Partage Norte Shopping promoverá neste 
sábado às 18h, uma oficina gratuita de 
harmonização de cerveja artesanal. O evento, que 
será em homenagem ao “Dias dos Pais”, contará 
com comidas oferecidas pelos bares e restaurantes 
da praça de alimentação do mall. A oficina será 
conduzida pelo mestre cervejeiro da cervejaria 
Holanda. Para participar, os clientes deverão fazer 
a inscrição pelo app do shopping.

Brasil Mostra Brasil
A 27ª edição da “Multifeira Brasil Mostra Brasil” 
será lançada nesta quinta-feira, no restaurante 
Sal e Brasa, a partir do meio-dia. O encontro, 
que será voltado para jornalistas e parceiros, dará 
continuidade às comemorações pelos 27 anos do 
mais importante evento multissetorial do Norte/
Nordeste. Este ano, a “27ª Brasil Mostra Brasil” 
acontecerá no período de 01 a 09 de outubro e tem 
a expectativa de atrair cerca de 80 mil visitantes.

Open de Beach Tennis
A sexta edição do Village Open de Beach Tennis, 
competição que já é referência no calendário 
de eventos da modalidade, está com inscrições 
abertas. Localizado no bairro de Capim Macio, 
o local dispõe de uma estrutura com 10 quadras 
além de muitos outros espaços. O torneio 
acontece de 1 a 4 de setembro e reunirá atletas 
não só do RN como de outros estados do Brasil. 
Mais informações no perfil do Instagram @
villagebeachtennis_ no

Proposta de lei geral
A Câmara dos Deputados aprovou na última 
semana uma proposta de lei geral para concursos 
públicos com vagas em órgãos federais. Entre 
outros pontos, a regra passa a permitir a aplicação 
de provas de concursos públicos à distância e on-
line. O texto segue agora para análise do Senado. 
O projeto estabelece regras para todas as etapas 
da seleção – autorização, planejamento, execução 
e avaliação – de concursos. Estados e municípios 
poderão definir normas próprias.

*** O projeto determina que os concursos 
públicos deverão realizar avaliação por provas, ou 
provas e análise de títulos. Também será possível 
a etapa de curso de formação. As avaliações 
ainda poderão ser feitas à distância, on-line ou 
por plataforma eletrônica com acesso individual 
seguro. Informação do Metrópoles. Mais sobre no 
liegebarbalho.com

Os parabéns da coluna para a advogada Dinaiza 
Dantas, que amanhece comemorando aniversário

liegebarbalho@uol.com.br

Do Instagram: charme e simpatia das irmãs Rosana Alves Vilar e Paula Alves Gama

As queridas Zuleide e Natácia Varella Barca, em comemoração no “RM Gastronomia”

Rossana Fonseca canta coro de vivas para o marido Ricardo Coelho, pelo aniversário
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