
ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para o coronel 
Clóvis Câmara, o desembargador Osvaldo Cruz, o procurador do 
estado aposentado Francisco Nunes, Michele Moura, Tereza Farias, 
Magaly Galvão e os jornalistas Carlos Maia e Ana Karina Gameleira.

O abraço da colunista para a querida Teresa Vale pelo seu aniversário. Parabéns!!!

@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Terça-feira

14 de março
2023Click e acesse

Liege Barbalho
www.liegebarbalho.com

Pipa e Nazaré
A formação profissional para a área do turismo 
está encurtando a distância entre duas das 
mais conhecidas praias do mundo: Pipa no Rio 
Grande do Norte e Nazaré em Portugal.  Esta 
semana foi realizada uma inauguração simbólica 
da “Embaixada de Pipa” na praia portuguesa, 
conhecida mundialmente por suas ondas 
gigantes. A representação do RN concretiza uma 
aproximação que teve início em 2015, quando 
os dois destinos turísticos assinaram protocolo 
de cooperação cultural, turística e econômica. 
Como indutores práticos dessa aproximação 
estão o Hotel Escola Barreira Roxa de Natal/RN 
e a Escola Profissional de Nazaré.

TEATRO RIACHUELO
Daniel Boaventura está de volta a 
Natal, após o sucesso da sua turnê no 
México, com dois shows para mais de 
10 mil pessoas esgotados no Auditório 
Nacional. O cantor e ator estará na 
capital potiguar para apresentar seu 
novo show nesta sexta-feira, com 
início às 21h, no Teatro Riachuelo. Os 
ingressos estão à venda na bilheteria do 
teatro e pelo site Uhu.com

40 anos da Febrac
O empresário potiguar Edmilson Pereira de 
Assis, presidente nacional da Febrac, ressaltou sua 
defesa da chamada “PEC do Emprego”, durante a 
suntuosa festa de comemoração dos 40 anos da 
entidade patronal, realizada na elegante casa de 
recepções Dúnia City Hall, localizada no Lago 
Sul, em Brasília. Durante a solenidade, Edmilson 
de Assis também homenageou os oito presidentes 
que lhe antecederam no comando da Febrac.

Maior do Nordeste
A Moura Dubeux está entre as maiores 
construtoras do país, ocupando agora a 17ª 
posição no “Ranking Intec 2023”. A plataforma, 
todo ano, cataloga, ranqueia e premia as 100 
Maiores Construtoras do Brasil com base na 
metragem edificada. A Moura Dubeux superou 
a marca de 785 mil metros quadrados de área 
construída, resultado que também consolidou a 
construtora como a maior da Região Nordeste.

Lixo nas ruas de Paris
Milhares de sacos de lixo se acumulam pelas 
ruas de Paris, na França, onde 5.400 toneladas 
de resíduos não foram recolhidas devido à greve 
dos garis, que protestam contra a reforma da 
Previdência, segundo a prefeitura. O projeto 
de lei, apoiado pelo presidente da França, 
Emmanuel Macron, pretende aumentar a idade 
de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir 
de 2030. Três centrais de incineração de lixo 
também estão paradas. Do G1

OdontoSesc
A partir desta quinta-feira, os moradores da Zona 
Oeste de Natal terão a oportunidade de realizar 
os cuidados necessários com a saúde bucal de 
forma gratuita. A OdontoSesc, unidade móvel de 
atendimentos odontológicos do Sesc RN, chega 
ao bairro da Cidade da Esperança, estacionada no 
pátio da Paróquia Santuário de Nossa Senhora da 
Esperança. Os agendamentos poderão ser feitos 
amanhã, das 07h às 19h, na unidade móvel.

Trem Azul
Elis Regina completaria 78 anos de idade 
no próximo dia 17 de março. Em tom de 
homenagem a uma das maiores artistas do 
Brasil, a Som Livre presenteia o público com o 
lançamento exclusivo do álbum “Trem Azul” 
nas plataformas de música, pela primeira vez 
disponível para consumo digital. São  25 faixas 
que foram gravadas no último show da cantora  
em 1981, no Palácio de Convenções do Anhembi, 
em São Paulo.

O MUSEU CATETINHO será reaberto 
hoje, após dois meses fechado. O horário de 
funcionamento será das 9h às 17h, porém, o acesso 
à nascente e área de piquenique seguirá restrito. 
O museu esteve fechado temporariamente desde 
que um temporal fez com que árvores caíssem 
e destruíssem o espaço onde funcionava a sede 
administrativa. Metrópoles

Ana Karina Gameleira aniversariando hoje. Vivas!!!

O empresário Edmilson Pereira, presidente nacional da Febrac, posa com sua esposa 
Solange Bezerra e o jornalista Flávio Marinho, durante evento da Febrac em Brasília
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