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Cartilha de orientação
Postagens e comentários de ódio e 
manifestações de cunho discriminatório 
em redes sociais tornaram-se cada vez mais 
comuns no Brasil e no mundo. Mas,como as 
vítimas devem lidar com esse tipo de situação? 
Para orientar a população nesses casos, o 
Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito 
do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas 
e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da 
Defensoria Pública do Rio de Janeiro lançaram 
a “Cartilha de orientação para vítimas de 
discurso de ódio”. O material está disponível 
no site: bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
handle/10438/29490

DIA DO PAIS
Como a coluna não circula aos 
domingos, antecipo aos amigos e 
leitores o meu abraço de felicitação, 
desejando a todos um maravilhoso e 
feliz “Dia dos Pais”. Como eu gostaria 
de abraçar o meu pai. Quanta 
saudade dele que partiu há um ano 
para a eternidade.

Golpe R$200
Que absurdo!!! A nota de R$ 200 ainda não 
foi lançada oficialmente e já tem golpe na 
praça. Segundo publicação do portal UOL, 
o Banco Central recebeu com preocupação 
a informação de que algumas cédulas de R$ 
200 já estariam circulando em Madureira, 
no Rio de Janeiro. A cédula, que traz o lobo-
guará como ilustração, será lançada no final 
de agosto, de acordo com anúncio feito pelo 
BC no mês de julho.

A-HA no Brasil
A estreia da turnê mundial da banda 
norueguesa A-HA no Brasil, remarcada 
para 2021 em consequência da pandemia 
do Coronavírus, acontecerá em Salvador no 
dia 14 de agosto, e terá como palco a Arena 
Fonte Nova. A capital baiana será a única 
da região Nordeste a receber o show, que 
marcará os 35 anos do lançamento de um 
dos discos mais influentes da história da 
música pop, “Hunting High And Low”.

Vacina em teste
Começou a ser testada na última quarta-
feira, pela Universidade de Brasília e pelo 
Hospital Universitário de Brasília, a vacina 
contra o novo Coronavírus desenvolvida 
pela farmacêutica Sinovac Biotech. As 
primeiras pessoas que vão participar do 
estudo-teste são cinco profissionais da saúde 
que atuam no atendimento de infectados, 
mas ainda não tiveram a doença.

*** De acordo com a UnB e o HUB, os 
resultados apresentados na fase 2 de 
desenvolvimento “foram considerados 
promissores e demonstraram a produção 
de anticorpos neutralizantes em 90% dos 
participantes que receberam a imunização”. 
O HUB é um dos 12 centros no Brasil 
que participam da fase 3 do ensaio clínico 
nacional, coordenado pelo Instituto 
Butantan, de São Paulo, e autorizado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Informação do UOL.

O GOVERNO Federal habilitou um novo 
canal para aqueles que tiverem o pedido 
de recebimento do Auxílio Emergencial 
negado. A solicitação pode ser feita pelo 
site da Dataprev. Além dessa ferramenta, 
já estavam disponíveis o site da Caixa 
Econômica Federal, o aplicativo Caixa - 
Auxílio Emergencial e a solicitação via 
Defensoria Pública da União.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Andréa Rocha, Sônia 
Fernandes, e os empresários Caio Fernandes, 
José Bezerra e Ricardo Coelho.  Vivas 
antecipados para Rossane Shelman, Dinaíza 
Dantas e o jornalista Vitor Pimentel.

O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz e o ex-
senador José Agripino, durante sessão solene na CMN

Parabéns antecipados para a simpática Rossane 
Shelman, que comemora aniversário neste sábado

Fátima Carreras faz coros de parabéns para sua amiga 
Dinaíza Dantas, que brinda mudança de idade amanhã

O abraço carinhoso da coluna com coro de vivas para 
a querida Andréa Rocha, que celebra aniversário hoje
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