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Pela Vida, Pelo Trabalho
O Instituto Unidos Pelo Brasil, formado 
por 21 entidades ligadas ao comércio, inicia 
campanha pela reabertura do comércio no país, 
especialmente nos estados onde as estatísticas 
provam a redução da taxa de contágio pelo 
novo coronavírus. Dados recentes da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, 
mostram que o país já tem 12,9 milhões de 
desempregados. A campanha tem como slogan 
“Pela Vida, Pelo Trabalho e Pela Renda”, e terá 
divulgação na TV aberta, canais a cabo, em 
grandes veículos de comunicação e internet .

GUCCI MX
A Gucci lançou na última semana 
nova categoria no seu site: uma seção 
de roupas sem gênero, chamada 
“Gucci MX”. Não se trata de nova 
coleção, e sim de “uma curadoria de 
itens de diversas categorias e coleções”. 
Por enquanto, os itens serão das 
coleções pré-outono e FW20, mas a 
seção será atualizada a cada estação. 
Publicou a coluna Nossa.

Réveillon virtual
O tradicional Réveillon do Rio de Janeiro, 
que reúne até 3 milhões de pessoas na praia 
de Copacabana, não acontecerá na virada 
para 2021. Pelo menos não nos moldes 
tradicionais. A Riotur confirmou ao UOL 
que, por conta da pandemia do coronavírus, 
não será possível realizar o evento em seu 
formato comum e que se estuda opções 
virtuais e sem público para sua realização. 
O comunicado indica risco de adiamento do 
Carnaval.

Campeonatos estaduais
Mesmo diante da curva crescente de casos 
e com milhares de mortes pela Covid-19 no 
país, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo 
organizaram o retorno de seus campeonatos 
estaduais de futebol, marcando a volta do 
esporte no Brasil após mais de 3 meses de 
paralisação. Para os entrevistados em uma 
pesquisa da empresa Toluna, a volta da 
competição aconteceu muito cedo e passa a 
mensagem de descuido dos governos com a 
população.

Máscara anti-coronavírus
Uma parceria entre empresas portuguesas e 
centros científicos e acadêmicos permitiu o 
desenvolvimento de uma máscara que inativa 
o vírus causador da covid-19, endossada pelo 
Instituto de Medicina Molecular João Lobo 
Antunes, em Lisboa, de acordo com a agência 
EFE. A máscara, chamada MOxAd-Tech, está 
à venda desde abril, mas sua capacidade foi 
confirmada agora após vários testes realizados 
pelo instituto, informaram entidades que 
integram o projeto.

*** Para testar sua eficácia, o tecido foi 
analisado após entrar em contato com 
uma solução contendo uma quantidade 
de vírus, para medir sua viabilidade ao 
longo do tempo. Antes do IMM confirmar 
sua eficiência na inativação da covid-19, o 
Institut Pasteur de Lille, na França, já havia 
testado com sucesso suas propriedades 
antimicrobianas contra o vírus H1N1, do tipo 
corona e rotavírus. Publicou o Portal UOL.

LEVANTAMENTO realizado pelo IBGE 
evidenciou que uma em cada três crianças 
brasileiras, com idade entre 5 e 9 anos, está 
acima do peso. A obesidade infantil em todo 
o mundo já se tornou um problema de saúde 
pública, visto que seus efeitos comprometem 
o futuro das crianças.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os empresários Dâmocles Trinta 
e Jailton Rocha, os jornalistas Yono Silva e 
Sayonara Alves, o decorador José Milton, 
Graça Câmara, Regina Bezerra e a médica 
Fernanda Araújo.

Lilia Lacerda, Zélia Pinheiro e Genauda França, em 
click durante tarde festiva no Chaplin Recepções

Os parabéns da coluna para a jornalista Sayonara 
Alves, que amanhece celebrando mudança de idade

Crystianne Grande canta coro de vivas para seu amado 
Dâmocles Trinta, que comemora aniversário hoje

Do Instagram: beleza e sorriso da advogada 
Marina Madruga, ilustrando a coluna
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