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Espaços culturais
A Fundação Cultural Ormeo Junqueira 
Botelho, mantida pelo Grupo Energisa, recebe 
inscrições até o dia 06 de fevereiro deste ano 
para ocupação gratuita de espaços culturais 
da empresa em Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e Paraíba. É o segundo ano do projeto voltado 
para profissionais e agentes de cultura, cujo 
objetivo é permitir que artistas e público local 
realizem e participem de atividades diversas, 
fomentando a cultura e produção artística 
com acessibilidade e de forma democrática. 
As inscrições são gratuitas. O edital está 
disponível no site da Fundação Ormeo.

WHITE 2023
Hemotion White movimenta o litoral 
sul potiguar na edição 2023. Com 
realização nesta sexta-feira, às 22h, 
no Espaço DiTrento, o badalado 
evento será animado por Xand Avião, 
Dennis DJ, KVSH, Henry Freitas e 
Ralk. A noite contará com Open Bar 
Premium. Os passaportes estão à 
venda no site ou app ingresse.com. 
Mais sobre no @conceitohemotion no 
Instagram

Absurdo, absurdo e absurdo!!!
Não posso ficar omissa com a falta de respeito 
da governadora Fátima Bezerra com relação à 
assistência à saúde do povo do RN. “Paciente 
com infarto agudo em hospital do agreste tem 
atendimento negado pelo governo do RN”, este 
é o título da notícia publicada ontem pelo Blog 
Daltro Emerenciano, que ressaltou “diante do 
quadro crítico a secretaria estadual de Saúde 
não tem disponibilizado as condições para a 
realização do procedimento médico”.

*** Segundo o texto, uma paciente internada 
no interior do Estado, desde 29 de dezembro, 
apresenta quadro de infarto agudo do 
miocárdio e necessita com urgência de um 
cateterismo. Ainda de acordo com a publicação, 
na última terça-feira a paciente por meio do 
advogado entrou com uma ação no plantão 
noturno do TJRN, obtendo resultado positivo 
no pleito, no entanto a SESAP informou por 
meio de um e-mail que não pode realizar o 
procedimento devido à falta de pagamento dos 
médicos anestesistas. Pasmem!!!

*** Este é o governo de Fátima Bezerra, que 
nem mesmo com determinação da justiça, e em 
caso de extrema urgência com risco de morte, 
a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte 
cumpre seu dever. Como reza a constituição, é 
dever do Estado e direito do cidadão o acesso 
à saúde. Mas, como se pode ver, o potiguar 
que depende da saúde pública está morrendo a 
míngua sem o menor compromisso do governo 
do Estado!!!

Bancos digitais
Uma pesquisa realizada nos últimos meses pelo 
Finder revelou que o Brasil é o país com mais 
contas em bancos digitais no mundo. Segundo 
o estudo, atualmente 43% dos brasileiros 
possuem uma conta digital e a expectativa é que 
a marca atinja os 57% até 2027. Na prática, os 
dados da pesquisa revelam que 4 em cada 10 
brasileiros decidiram se tornar clientes de um 
banco digital nos últimos anos.

*** No ranking feito pelo Finder, a Indonésia 
aparece em 2º lugar, a Irlanda em 3º lugar, 
Singapura em 4º lugar e Hong Kong em 5º lugar. 
Entre as principais hipóteses para essa mudança 
está a isenção de tarifas, a praticidade para abrir 
a conta e a redução de burocracias presentes 
nas instituições tradicionais. Outro fator 
considerado por especialistas está na pandemia 
provocada pelo novo coronavírus, que acelerou 
o processo de transformação digital em todo o 
mundo. Portal Tecmundo

O CONDOMÍNIO Aeronáutico Costa 
Esmeralda, receberá mais uma edição do 
Encontro Nacional de Aeronaves, evento voltado 
para os apaixonados por aviação. O evento 
acontecerá entre os dias 3 e 5 de fevereiro. 
Ingressos através da plataforma digital OutGo e 
realizar a doação de 1kg de alimento não perecível 
para o Programa Mesa Brasil, do Sesc RN.

Parabéns para Demétrius Coelho aniversariando hoje

Luiza e Daniel Ricarte estão só alegria comemorando um aninho do herdeiro Davi

Maquiador Emanuel Nascimento aniversariando hoje, em click com Marina Elali

Tereza canta coro de vivas para Abdon Gosson, que brinda hoje mudança de idade

liegebarbalho@uol.com.br

http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho
mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=

