
ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para o 
empresário Ricardo Bezerra e o executivo Carlos Bastos. Também 
celebram a mesma data Regina Fassanaro, Ângela Santos e a jornalista 
Bernadete Oliveira. Regina receberá coro de vivas entre amigas.

O empresário Sami Elali e a magistrada Sandra Elali em sessão de vivas no Guinza

@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Quinta-feira
16 de março

2023Click e acesse

Liege Barbalho
www.liegebarbalho.com

Oficinas gastronômicas
O Senac Barreira Roxa realizará mais 
duas oficinas gastronômicas para os 
estabelecimentos que estão participando do 
Food & Jazz Natal, que teve início ontem no 
Largo do Atheneu, em Petrópolis. A primeira 
oficina acontecerá na próxima terça-feira às 
14h, com a instrutora chef Elizabete Assunção, 
ministrando a Oficina Roti Sanduíche. Na 
quarta-feira será a vez da instrutora chef 
Amanda Navarro, comandar a Oficina 
Croqueta Gumbo, com início às 14h. As duas 
receitas levam ingredientes tradicionais da 
culinária de New Orleans, cidade americana 
berço do Jazz e tema principal do festival.

SABORES D’PRAIA
A Praia de Ponta Negra, será cenário 
para o festival “Sabores D´Praia” 
que acontecerá sempre nos fins de 
semana, nos dias 18 e 19 e 25 e 26 de 
março, 01 e 02 abril e 08 e 09 de abril. 
Tendo como objetivo a valorização da 
cultura e da identidade gastronômica 
no Rio Grande do Norte, o evento terá 
formato de feira gastronômica, acesso 
gratuito e contará com espaço kids.

Defesa do consumidor
O vereador Kleber Fernandes, presidente da 
Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara 
Municipal de Natal, propôs audiência pública em 
alusão ao “Dia do Consumidor”, comemorado em 
15 de março. O objetivo é esclarecer a política de 
preços estabelecida pelos postos de combustíveis 
de Natal e identificar possíveis abusos e infrações 
contra o consumidor. Serão convocadas diversas 
instituições ligadas ao tema.

Festival MPB84
Já estão abertas as inscrições para a segunda 
edição do Festival MPB84. Os vencedores 
receberão premiações em dinheiro, além do 
troféu. O campeão irá fazer o show de abertura 
do dia 06 de maio, dividindo palco com grandes 
nomes da MPB nacional. Para realizar a 
inscrição, os participantes devem acessar o 
link https://bityli.com/w0r7mi e conferir o 
regulamento do festival. As inscrições seguem 
até o dia 17 de abril.

Dinheiro público
Uma viagem para Londres orçada em R$ 60 mil, 
outra para Lyon que custou R$ 49 mil. E uma 
visita a Paris por R$ 62 mil. As viagens, de classe 
executiva, foram pagas com dinheiro público. 
Os cinco diretores da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico fizeram 25 viagens 
internacionais em pouco mais de um ano. O total 
do gasto foi de R$ 878.259,13. Os valores indicam 
que os diretores priorizaram passagens de classe 
executiva nas idas para o exterior.

*** A opção foi explicitada na última viagem 
de dois diretores para Londres. Um documento 
interno do dia 19 de janeiro mostra que o diretor 
Filipe de Mello Sampaio Cunha teve a ida para 
a capital britânica orçada em R$ 60.063,01. O 
diretor Vitor Eduardo de Almeida Saback, que 
o acompanhou na viagem, gastou uma quantia 
estimada em R$ 57.831,17. Os valores incluem 
passagens de classe executiva e as 15 diárias que 
eles receberam. Metrópoles

Mãos à Obra
Estados e municípios agora poderão indicar ao 
governo federal as obras paradas que precisam 
ser retomadas com prioridade. Já está em 
funcionamento a plataforma “Mãos à Obra”, um 
sistema de monitoramento que permitirá aos 
governos locais atualizar, em um banco de dados, 
empreendimentos paralisados ou inacabados em 
suas regiões.

*** Desenvolvida pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados - Serpro, em menos 
de 30 dias, a plataforma indicará à União que 
projetos merecem ser retomados com mais 
urgência. A ferramenta auxiliará o governo 
federal a mapear e identificar as prioridades. 
Segundo o Serpro, prefeitos e governadores 
devem dar prioridades a projetos voltados 
à saúde, educação, ao esporte e à cultura. 
Informação Agência Brasil

Ver. Kleber Fernandes, Pres. da Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara Municipal de Natal

Casal Spaço Guinza, Laís e Paulo Macedo em noite de parabéns para esta colunista
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