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100 milhões de doses
Os Estados Unidos fecharam ontem um acordo 
com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para 
comprar, ainda em 2020, 100 milhões de doses 
da vacina contra a Covid-19. As empresas 
informaram que não devem conseguir produzir 
mais do que isso neste ano. O comunicado 
emitido pelas farmacêuticas afirma que o 
governo americano fez um pedido inicial de 100 
milhões de doses e vai desembolsar um total de 
US$ 1,95 bilhão, cerca de R$ 10 bilhões por elas, 
após a aprovação da profilaxia pela Agência de 
Alimentos e Drogas dos EUA. Informação do 
Jornal Estadão.

FASHION WEEK
Assim como Londres, “Paris Fashion 
Week” e a “Milan Fashion Week” 
neste ano aconteceram em versão 
digital, consequência da pandemia do 
coronavírus no mundo. Os eventos, 
os mais importantes na indústria 
da moda, serviram de vitrine para 
as marcas mostrarem o que será 
tendência para os homens nos 
próximos meses. Informação UOL.

Cinemas drive-in
Na onda dos cinemas drive-in 
impulsionada pela pandemia do 
coronavírus, a cidade de Veneza na Itália 
ganhará uma versão do modelo de diversão, 
mas adaptada à sua própria realidade. Ao 
invés de carros, as pessoas poderão assistir 
a filmes de dentro de barcos que ficarão 
estacionados perto do Arsenal de Veneza. 

*** O projeto “Barch-in” recebeu apoio da 
Prefeitura e da Marinha Militar e contará 
com cinco sessões entre os dias 28 de julho 
e 1º de agosto. Os ingressos serão gratuitos, 
mas com reserva obrigatória e respeitando 
o limite de 50 barcos e 200 pessoas. 
As embarcações serão presas a boias e 
ficarão a cinco metros umas das outras. Já a 
lista de filmes inclui desde documentários 
cults até blockbusters, começando por 
“O Grande Truque”, de Christopher Nolan. 
Publicou o portal UOL.

Síndrome de Takotsubo
A Sociedade Brasileira de Cardiologia está 
realizando um estudo inédito no Brasil 
sobre a síndrome de Takotsubo, que vai 
criar um registro nacional sobre a doença, 
também conhecida como “síndrome 
do coração partido”. O mapeamento 
visa conhecer o perfil epidemiológico 
da síndrome no país para melhorar o 
diagnóstico, bem como proporcionar 
tratamentos mais eficazes e políticas 
públicas de prevenção à patologia. 

Desperdício de água
A Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico, divulgada ontem pelo IBGE, aponta 
que o Brasil tem um índice de perdas na 
distribuição de água potável de 38,9%. 
O dado é referente a 2017. Na prática, diz 
o levantamento, só 611 litros a cada mil 
chegam aos locais que deveriam, já que 389 
litros são perdidos antes mesmo de alcançar 
o consumidor final. A pesquisa ainda 
ressalta que há uma grande diferença entre 
os números das regiões.

A DISNEY liberou o trailer de “Black is 
King”, álbum visual de Beyoncé baseado na 
trilha sonora exclusiva que a cantora fez para 
o remake “O Rei Leão”, no ano passado. 
O filme chega com exclusividade no serviço 
de streaming do estúdio, o Disney+, no dia 
31 de julho. No Brasil, ainda não há previsão 
de data para a estreia.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o economista José Eduardo Alves 
Wanderley, Ana Ilma Oliveira, Ricardo Tavares 
e a querida Fátima Carreras. Ainda em tempo 
de parabenizar o médico Charmy Claython.

Heloísa Guimarães faz coro de vivas para seu amado 
José Eduardo, que amanhece celebrando aniversário

A coluna canta coro de parabéns para o atuante médico 
nefrologista Charmy Claython, pelo seu aniversário

Casal  amigo Fátima Carreras e Pedro Siqueira. Ela 
comemorando aniversário hoje. O abraço da coluna

Os parabéns da coluna com votos de vida longa para 
Ana Ilma Oliveira, festejando hoje mudança de idade
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