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Paris Automotive Week
A organização do Salão do Automóvel 
de Paris anunciou que o evento retornará 
no próximo ano com o nome “Paris 
Automotive Week”. Segundo informações 
da publicação Autocar, o evento passará a 
ser feito em conjunto com o Equip Auto – e 
será focado em pós-venda e serviços de 
mobilidade. Assim, será formada a nova 
“Semana Automotiva de Paris”, para clientes e 
empresas.

Em Sampa
O Festival Amparo, realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura de São Paulo acontecerá 
em formato online, de 27 de julho a 1º de 
agosto. Serão 105 palcos diferentes, recebendo 
performances e shows a serem exibidos pelo 
site oficial do evento https://festivalamparo.
prefeitura.sp.gov.br. As apresentações 
acontecerão em lugares importantes para a 
cena musical de São Paulo, como casas de 
shows, teatros e casas noturnas.

Veto do presidente
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na 
última terça-feira em publicação nas redes 
sociais, que vetará o aumento determinado no 
fundo eleitoral aprovado via Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. “Defendemos, acima de tudo, 
a harmonia entre os Poderes, bem como a sua 
autonomia. É partindo deste princípio que 
jogamos, desde o início, dentro das quatro 
linhas da Constituição Federal. Dito isso, em 
respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento 
do fundão eleitoral”, declarou

*** O chamado “fundão eleitoral”, incluído 
no texto do projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2022 e aprovado no 
Congresso Nacional na última quinta-
feira, aumenta de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 
bilhões os recursos públicos para financiar 
campanhas eleitorais em 2022. Informação 
portal O Tempo. Como diria o professor 
Raimundo – personagem de Chico Anísio “E 
o salário Ó, é bem pequeninho”!!!

O EMPÓRIO NL, da família Neuma 
Leão, reunirá a imprensa natalense hoje, 
a partir das 19h. O encontro tem como 
objetivo apresentar o novo espaço da casa. 
Trata-se de um Bistrô que, segundo o convite 
informa, exibe uma ambientação cheia de 
charme. Durante a ocasião também serão 
apresentadas novidades no segmento da 
gastronomia.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a Rosana Alves Vilar, Lèlia Castro, 
o ex-deputado Frederico Rosado, o arquiteto 
Henrique Xavier, o médico Charmy Claython 
Fernandes e o publicitário Alexandre Macedo.

Tásia Simonetti faz coro de vivas para a amiga 
Rosana Alves Vilar, celebrando aniversário hoje

Andréa Moura é todo charme, apresentando a nova 
coleção de acessórios da loja que leva seu nome

Três queridas da colunista, Fátima Carreras, Márcia 
Marinho e Ângela Monteiro, pelas lentes de Jovinho

Imunização em SGA
A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante 
amplia a campanha de imunização contra a 
Covid-19 e vacina pessoas sem comorbidades 
a partir de 35 anos. A segunda dose da Oxford/
AstraZeneca está disponível em todas as 
unidades de saúde do município. Pessoas 
sem comorbidades a partir de 35 anos e os 
trabalhadores da indústria acima de 18 anos 
precisam agendar a vacina pela plataforma “RN 
Mais Vacina”. A população da zona rural não 
precisa realizar o agendamento, basta procurar 
a unidade de saúde da comunidade.

CAMINHOS DA JUSTIÇA
O Programa Caminhos da Justiça 
promovendo o Certame que leva 
o nome do Dr. Fernando Augusto 
Barbalho (in memoriam), prorrogou 
o prazo para as entregas dos trabalhos. 
A coordenadora do programa, a 
magistrada Lena Rocha, informa à 
coluna que em razão de vários pedidos, 
o tempo para o recebimento das 
redações segue até o dia 30 de julho.

Os parabéns da colunista para o amigo e competente 
médico Charmy Claython, pelo seu aniversário  
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