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Vacina contra a covid-19
Os testes em voluntários brasileiros da vacina 
desenvolvida pela Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, contra a covid-19, doença 
respiratória causada pelo novo coronavírus, 
tiveram início no último fim de semana 
na Universidade Federal de São Paulo. 
Foi o que informou em nota a Fundação 
Lemann, que financia o projeto. Os testes da 
vacina ChAdOx1 nCoV-19 no Brasil foram 
anunciados no início do mês e deverão 
contar, de acordo com a Unifesp, com 2 mil 
voluntários no Estado de São Paulo e com 
outros mil no Rio de Janeiro.

FASHION WEEK
A Fédération de la Haute Couture 
anunciou o retorno dos desfiles 
presenciais em Paris. De acordo com a 
organização, a próxima Paris Fashion 
Week acontecerá entre 28 de setembro 
e 6 de outubro. A Federação disse que 
vai “cumprir todas as recomendações 
das autoridades públicas” em relação à 
proteção contra o coronavírus. 
A informação é da Vogue.

Eleições municipais
O senado aprovou a Proposta de Emenda à 
Constituição, que adia as eleições municipais 
para novembro de 2020. Aprovada por 68 
votos, em primeiro turno, o texto segue 
para análise da Câmara dos Deputados. As 
convenções para escolha dos candidatos 
pelos partidos e deliberações das coligações 
acontecerão entre 31 de agosto e 16 de 
setembro. Ficou autorizada a realização de 
convenções em plataformas digitais.

*** A propaganda eleitoral terá início em 27 
de setembro. Também ficou acertado que os 
candidatos e partidos deverão apresentar até 
15 de dezembro as prestações de contas da 
campanha. Caso algum município não tenha 
condições sanitárias dentro do protocolo do 
coronavírus que permitam as eleições em 
novembro, o TSE fica autorizado a editar 
o decreto designando novas datas para a 
realização do pleito, tendo como data limite 27 
de dezembro de 2020.

Expofruit adiada
Em virtude da pandemia do novo coronavírus, 
o Coex-RN e o Sebrae, responsáveis pela 
realização da Expofruit, comunicam ao 
público que o evento que seria realizado em 
agosto deste ano foi adiado para agosto de 
2021. A decisão foi tomada diante do cenário 
mundial atual, com limitações de voos e 
também atendendo às orientações dos órgãos 
competentes da saúde, para que sejam evitadas 
aglomerações.

Temas humanitários
Na sua 4ª edição o Prêmio CICV de 
Cobertura Humanitária, iniciativa do Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha para dar 
voz às vítimas, busca reconhecer o trabalho 
de jornalistas e veículos de comunicação 
brasileiros que tenham se dedicado à 
cobertura de temas humanitários. O objetivo 
da iniciativa é incentivar a produção de mais 
conteúdo jornalístico sobre esses assuntos 
voltados ao público brasileiro. 
Inscrições de 1º de julho a 1º de setembro no 
site www.cicv.org.br

O CONSELHO Nacional de Trânsito 
autorizou a realização das aulas teóricas na 
modalidade remota nos cursos de formação 
de condutores, enquanto durar a pandemia 
da covid-19. A resolução do Ministério da 
Infraestrutura referenda a decisão do conselho 
e foi publicada no Diário Oficial da União.

PROFESSORES estaduais de São Paulo, 
ameaçam greve contra reabertura de escolas na 
pandemia. Docentes citam falta de segurança 
e são contra a medida anunciada pelo 
governador João Dória.

Elegância de Tereza Tinôco, Denise Gaspar e Tânia 
Dal Santos, em tarde festiva no Chaplin Recepções

O tradicional cabeleireiro Souza Zen, aguardando 
ansioso o retorno às suas atividades na área da beleza

O empresário João Maria Oliveira em click com sua 
amada Adriana Vilela. Ele brindando hoje seus 6.0

Discrição de Abigail Souza ilustrando a coluna
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