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SÉTIMA ARTE

O Festival de Cannes, que acontece
tradicionalmente no mês de maio, em
2021 poderá ser adiado para o final
de junho ou julho devido à pandemia,
informaram os organizadores.
O principal festival de cinema do
mundo, que não foi celebrado no ano
passado por causa do Coronavírus,
ainda levará um tempo para “avaliar a
situação”. Informação AFF.

Justificar a ausência

O eleitor que não compareceu às urnas no
primeiro turno das eleições municipais
de novembro, tem até esta semana para
justificar a ausência. Caso o procedimento
não seja realizado, será preciso pagar uma
multa. Quem não regularizar a situação pode
ficar sujeito a restrições. O prazo vence nesta
quinta-feira para quem faltou ao primeiro
turno das eleições municipais de 2020. Para o
segundo turno, o limite é 28 de janeiro.
*** O Tribunal Superior Eleitoral recomenda
que a justificativa seja feita, preferencialmente,
por meio do aplicativo e-Título, disponível
para celulares com sistemas operacionais
Android ou iOS. O procedimento pode
ser feito também pela internet, ou ainda de
modo presencial, no Cartório Eleitoral. Em
qualquer um dos casos, o eleitor precisará
preencher um Requerimento de Justificativa
Eleitoral descrevendo por que não votou.
Informação O Globo.

Do Instagram, charme da querida Luzia Mara Álvares,
em click com as noras no verão da praia de Cotovelo

Compartilhamento de dados

De acordo com publicação do portal Uol.
O WhatsApp anunciou nesta semana que
passa a ser obrigatório o compartilhamento
de dados de seus usuários com o Facebook,
dono do aplicativo de troca de mensagens.
Quem não concordar com a mudança,
conforme a notificação enviada pela
plataforma, é convidado a apagar o app e
desativar a conta.

Parabéns da coluna para o amigo e artista plástico
Demétrius Coelho, brindando aniversário hoje

Concurso público

O presidente Jair Bolsonaro escreveu no
último domingo no Twitter, que o edital para o
concurso da Polícia Federal deve ser publicado
ainda este mês. Em dezembro, o Diário
Oficial da União publicou autorização para a
realização do concurso para preenchimento
de cargos na Polícia Federal. O concurso prevê
a disponibilização de 1,5 mil vagas de nível
superior para os cargos de delegado, escrivão,
papiloscopista e agente de polícia federal.
De acordo com a Portaria, o prazo para a
publicação do edital de abertura de inscrições
será de até seis meses.

George Gosson faz coro de vivas para o primo Abdon
Gosson Neto, que amanhece celebrando aniversário

*** A política de privacidade e as atualizações
dos termos de serviço são comuns na
indústria, e estamos informando os usuários
com ampla antecedência para que revisem
as mudanças, que entrarão em vigor em
8 de fevereiro”, disse um porta-voz do
Facebook à agência de notícias AFP. “Todos
os usuários devem aceitar as novas condições
se quiserem continuar usando o WhatsApp”,
acrescentou.

A FORD ANUNCIOU o encerramento
da produção de veículos no Brasil, com o
fechamento das fábricas que a montadora
mantém em Camaçari-BA, Taubaté-SP
e Horizonte no Ceará. De acordo com a
companhia, as três linhas de produção
terão as atividades encerradas durante este
ano. A marca informa que a produção de
peças vai continuar por mais algum tempo,
para garantir estoque de componentes de
reposição. Portal Uol.

Rodrigo Loureiro recebido pelo casal, o vereador
Raniere Barbosa e Karla Veruska, na praia de Pipa

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para a advogada Rivanna Lucena e o
artista plástico Demétrius Coelho. Também
celebrando a mesma data, os empresários
Abdon Gosson Neto e Álvaro Alberto Barreto.

