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AUTISMO

Luzes mais baixas, nada de sons altos,
caixas prioritários, equipes treinadas
e imagens que apresentam onde está
cada produto. São alguns dos detalhes
do primeiro supermercado pensado
para pessoas com autismo na Itália.
Localizado na cidade de Monza, o
“Coop” foi apresentado ontem para
a imprensa e será inaugurado hoje.
Coluna Nossa.

Vacinação na Rússia

A Rússia afirmou esta semana que começou
sua primeira rodada de distribuição da vacina
contra a Covid-19 para a população em
geral. O Ministério da Saúde do país trabalha
em conjunto com os desenvolvedores para
conduzir testes clínicos em larga escala,
enquanto aplica a vacina em civis. A empresa
que desenvolve a Sputnik V prevê uma
campanha de vacinação em massa que dure
um ano, assim que ela chegue à população.

300 milhões de doses

Ainda falando sobre a vacina contra a Covid-19.
A Comissão Europeia anunciou ontem um
pré-acordo para a compra de até 300 milhões
de doses da vacina contra o novo Coronavírus
com a farmacêutica Pfizer e a empresa alemã
BioNTech. Em caso de sucesso nos testes
clínicos, a compra será formalizada e dividida
em duas partes: 200 milhões de doses iniciais e
outras 100 milhões no futuro. Portal Terra.

As magistradas Lena Rocha e Carmen Calafange,
posam para as lentes da coluna em noite de celebração

Setembro Amarelo

A pandemia do Coronavírus impôs ao mundo
inteiro um longo período de isolamento.
O resultado não poderia ser diferente. No
Brasil, os casos de ansiedade e estresse mais
que dobraram nesse período. Segundo um
estudo da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, os números correspondem à constante
sensação de medo e incerteza do futuro, além
do acúmulo de tarefas por grande parte das
pessoas.

Os parabéns da coluna para a elegante Tânia Dal
Santos, que amanhece celebrando mudança de idade

Eleições municipais

As eleições de 2020 vão eleger 5.570 prefeitos
e cerca de 60 mil vereadores. Para explicar
como este complexo processo eleitoral
funciona e o papel das cidades na democracia
brasileira, o cientista social e político
Humberto Dantas preparou o Guia do Voto
- Eleições Municipais. O livro é gratuito e
está disponível para download no site www.
programacidadania.org.br. O projeto faz
parte do Programa Cidadania da Votorantim,
desenvolvido para gerar conhecimento,
promover educação política e implementar
ações que contribuam para um bom ambiente
democrático no país.

Do acervo da colunista, o escritor e historiador Felipe
Trindade com sua Graça, em click do fotógrafo Jovinho

*** O Centro de Valorização da Vida promove
durante este mês a campanha “Setembro
Amarelo” de conscientização para o combate
ao suicídio, que se configura como a segunda
principal causa de morte entre jovens com
idade entre 15 e 29 anos. No Brasil, são
registrados cerca de 12 mil suicídios todos os
anos e, no mundo, mais de 1 milhão. Segundo
o Ministério da Saúde, cerca de 96,8% dos
casos estão relacionados à depressão, ao
transtorno bipolar e ao abuso de substâncias
entorpecentes.

MUDANÇA de hábitos para muitos
durante o isolamento social. De acordo
com publicação do portal UOL, quando a
pandemia se instalou nos Estados Unidos,
uma revolução silenciosa foi finalmente
consagrada na intimidade dos banheiros dos
norte-americanos: o bidê tomou o trono. As
vendas explodiram no país, e muitas lojas
esgotaram seus estoques.

A coluna canta coro de parabéns para o magistrado
Jorge Carlos Meira, brindando aniversário hoje

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da
coluna hoje, com coros de vivas, vão para o
magistrado Jorge Carlos Meira, Tânia Dal
Santos, Tereza Gosson, o médico Salomão
Gurgel e o empresário Guilherme Teixeira.

