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Claude Monet
A cidade de São Paulo exibirá as obras do 
pintor francês Claude Monet. Os visitantes 
vão ter a oportunidade de mergulhar em 
285 pinturas do mestre do impressionismo, 
numa tenda de 4.000 m² montada no Parque 
Villa Lobos, a partir do dia 21 de outubro. A 
exposição imersiva “Monet à Beira D’Água”, 
produzida pela empresa brasileira “Museu 
Itinerante de Artes Imersivas”, é um misto de 
luz, arte, cor, música e formas e é considerada 
a maior exposição multimídia de Monet do 
mundo em duração. Os ingressos podem ser 
adquiridos no site www.monetabeiradagua.
com.br ou no app da Fever, principal 
plataforma de entretenimento no mundo.

RAINHA ELIZABETH
A urna fúnebre da rainha Elizabeth 
II, foi fabricada há mais de 30 anos. 
Segundo o jornal The Times, o caixão 
da monarca é de carvalho inglês e está 
forrado em chumbo, como o do seu 
marido, o príncipe Philip, que faleceu 
em abril de 2021. O forro de chumbo 
torna o caixão hermético, já que 
será colocado em uma câmara e não 
enterrado. Portal Uol.

Dia Mundial da Limpeza
Mais de mil voluntários potiguares participarão 
neste sábado de uma das maiores iniciativas do 
mundo: o “Dia Mundial da Limpeza - World 
Cleanup Day”. Em Natal, a programação será 
marcada pela limpeza de toda a orla da cidade. 
É a 5ª edição realizada na capital potiguar. A 
concentração acontecerá às 8h30, na Praia da 
Redinha. Pontos de ação: Iate Clube - Regata 
Marinha, Praia do Forte, Praia de Miami/Areia 
Preta, Hospital Onofre Lopes e Mãe Luiza.

Setembro Dourado
A Casa Durval Paiva realiza ações e 
capacitações, alusivas ao “Setembro Dourado”, 
buscando esclarecer os principais sinais e os 
tipos de câncer mais comuns em crianças e 
adolescentes, ressaltando a importância do 
diagnóstico precoce e do tratamento correto. 
No Brasil, o câncer representa a primeira 
causa de morte por doença, entre crianças e 
adolescentes de 1 a 19 anos. Mais informações 
no site www.casadurvalpaiva.org.br 

Redução no preço
A Petrobras reduziu o preço médio da venda 
do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, 
para as distribuidoras em 4,7%, passando de 
R$ 4,23/kg a R$ 4,03/kg. A medida começou 
a valer ontem. Em nota, a empresa disse que a 
redução “acompanha a evolução dos preços de 
referência e é coerente com a prática de preços 
da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus 
preços com o mercado”. Uma ótima notícia 
para o consumidor!!!

Hábito da leitura
Iniciativa do Instituto A.Yoshii para estimular 
o hábito da leitura entre os colaboradores e 
seus familiares, já contemplou oito canteiros 
de obras em Londrina, Maringá e Porto 
Amazonas, impactando mais de mil pessoas. 
Dados das últimas pesquisas realizadas a 
respeito do hábito de leitura entre brasileiros 
revelam um cenário preocupante. Entre 2015 e 
2019, o país perdeu 4,6 milhões de leitores, ou 
seja, pouco mais da metade dos brasileiros têm 
o costume de ler.

*** A proposta do projeto, criado em Londrina 
-PR, é ofertar um espaço nos locais das 
construções com livros e revistas pensados 
para as realidades profissional e pessoal dos 
colaboradores. Recentemente, cinco novos 
canteiros foram inaugurados nas obras do 
Grupo A.Yoshii.  Uma ação que deveria ser 
copiada ou reproduzida em mais municípios do 
Brasil. A leitura abre as portas do mundo!!!

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Karla Motta e Roger Teixeira. 
Ainda é tempo de parabenizar, Adriane Caldas, 
Liziane Virgílio, Leila Araújo, Athos Muniz, 
Estella Dantas, a querida Zita Regalado e o 
diagramador da nossa coluna, Allysson Santos, 
que reside em Portugal.

Beleza de Cláudia Santiago em noite de celebração

liegebarbalho@uol.com.br

Vivas para Zita Regalado pelo aniversário, em click com a amiga Dulce Siqueira

O odontólogo Ricardo Sá com sua amada, a advogada Taritza, no Feijão Society

Presenças simpáticas de João Bianor e Renata Bezerra, no nosso Feijão Society

A jornalista Fernanda Souza posa com Marcos Santos, em tarde de Feijão Society
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