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Selo internacional
O Senac realizará amanhã, no Hotel Escola 
Barreira Roxa, a entrega do selo internacional 
“DEL Turismo & Good Travel Seal”, concedido 
pela fundação holandesa “Green Destinations”, 
para empresas potiguares. Serão agraciados 
a pousada Toca da Coruja, em Tibau do 
Sul, e o restaurante Camarões, em Natal. A 
certificação reconhece empreendimentos 
ligados ao turismo que desenvolvem ações e 
reforçam o compromisso nas áreas de gestão 
ambiental, responsabilidade social, saúde e 
segurança. Entre os temas analisados foram 
acessibilidade, energia e clima, poluição e 
ruído, desperdício e espaços verdes.

CESÁREAS
Para enfrentar o alto índice de cesáreas 
desnecessárias no país, grandes 
redes de hospitais e maternidades 
privados têm desenvolvido ações para 
reestruturar suas instalações, capacitar 
profissionais e conscientizar gestantes 
sobre os benefícios do parto normal 
e os riscos da realização de uma 
cesariana sem indicação clínica. Mais 
no site liegebarbalho.com 

Oswaldo Montenegro
Está de volta à capital potiguar. O cantor vai abrir 
a nova temporada do projeto “Toca Brasil em 
2023” juntamente com a “Orquestra Filarmônica 
de Brasília”, no dia 1 de abril às 21h, no Teatro 
Riachuelo. No concerto, a voz e o violão sofisticado 
do cantor-compositor ganham roupagem de cordas, 
madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e 
melodias das próprias canções. Os ingressos estão à 
venda na bilheteria do teatro e no site uhuu.com.

Dívidas com a União
Coisas do Brasil!!! 467 políticos eleitos no pleito 
de 2022 estão devendo cerca de R$ 1,7 bilhão para 
a União, segundo levantamento realizado pelo 
portal Poder360. Os débitos estão relacionados 
a empresas ligadas aos políticos ou com dívidas 
do Imposto de Renda. O levantamento reúne 
deputados federais, estaduais, distritais, senadores, 
governadores e vice-governadores.  Os dados 
foram obtidos pelo portal junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. 

Alzheimer  
Um simples exame de sangue pode ser em um 
futuro próximo, capaz de diagnosticar uma 
forma hereditária da doença de Alzheimer dez 
anos antes de os primeiros sintomas aparecerem. 
A técnica, baseada em biomarcadores, foi 
desenvolvida por pesquisadores na Suécia. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
atualmente 55 milhões de pessoas vivem com 
demência em todo o planeta, das quais entre 60% 
e 70% têm Alzheimer. R7

Numeração Única
Foi sancionada pela presidência da República 
uma lei que estabelece o CPF como número 
suficiente para identificar um cidadão nos 
serviços públicos. A lei estabelece que o CPF deve 
constar nos cadastros e documentos de órgãos 
públicos, do registro civil de pessoas naturais ou 
em documentos de identificação emitidos pelos 
conselhos profissionais. Órgãos de governo não 
poderão exigir outros números de identificação 
para preencher um cadastro – como PIS, RG ou o 
número da carteira de trabalho, por exemplo.

*** Os outros documentos podem ser solicitados, 
mas a ausência das informações não poderá 
impedir a conclusão do cadastro ou requerimento. 
A lei prevê que novos documentos emitidos usem 
o CPF como número identificador – em vez de 
gerar uma nova numeração única, como acontece 
nos títulos de eleitor e carteiras de motorista, 
por exemplo. A lei prevê que novos documentos 
emitidos usem o CPF como número identificador.

A INFLAÇÃO oficial anual da Argentina 
acelerou pelo 11º mês seguido e foi a 94,8% em 
dezembro de 2022. Os dados foram divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatística e Censos do país. 
Em relação aos integrantes do G20, a Argentina é o 
país com a maior inflação do grupo e a maior taxa 
de juros de 75% em novembro de 2022. Publicou o 
Poder 360

Beleza de Maria Luzia Dias em click da coluna

O advogado Leonardo Pereira e Martina. Ele brindando aniversário hoje. Vivas!!!

Tania Dal Santos, Denise Gaspar e Violeta Araújo em tarde de vivas em Jacumã

Ana Amélia, Maria Helena e Erika Pacheco durante tarde festiva em Petrópolis

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
https://www.liegebarbalho.com/
https://www.liegebarbalho.com/
https://uhuu.com/?queueittoken=e_principal~q_621b0c56-b0c1-45b4-bbab-ecfc2a0938a0~ts_1673803162~ce_true~rt_safetynet~h_f8b1cedc751e42b542e186666a4b35b02c1a9b11b9bf242224fb614466b99212
https://uhuu.com/?queueittoken=e_principal~q_621b0c56-b0c1-45b4-bbab-ecfc2a0938a0~ts_1673803162~ce_true~rt_safetynet~h_f8b1cedc751e42b542e186666a4b35b02c1a9b11b9bf242224fb614466b99212
mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=

