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Legendas automáticas
O Instagram anunciou o lançamento de 
legendas automáticas, desenvolvidas através de 
inteligência artificial, para os vídeos publicados 
no IGTV. O objetivo da nova ferramenta é 
ampliar a acessibilidade da rede social. As 
legendas irão aparecer automaticamente 
para quem habilitar o recurso em suas 
configurações, sempre que o volume do 
aparelho estiver no mínimo. No primeiro 
momento, estarão disponíveis para contas de 
negócios e de criadores de conteúdo, mas, em 
breve, o Instagram deve ampliar para todos 
os usuários. O lançamento será global e as 
legendas estarão disponíveis em 16 línguas, 
entre elas o português.

IMPEACHMENT
A comissão responsável pelo processo 
de impeachment na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro contra o 
governador afastado, Wilson Witzel, 
aprovou o relatório que aponta 
supostas irregularidades em compras 
e renovações de contratos para a área 
da saúde durante a pandemia do 
Coronavírus. Todos os 24 deputados 
da comissão presentes à sessão foram 
favoráveis ao prosseguimento do rito. 
Informação UOL. 

Dinheiro do contribuinte
Caros amigos e leitores, dividirei hoje com 
vocês uma informação que recebi através 
de um vídeo. São revelações para que nós, 
eleitores e contribuintes, possamos refletir 
e nos pronunciarmos de alguma forma, 
fazendo abaixo assinado, por exemplo, e 
exigindo providências por mudanças. É 
um absurdo, uma só pessoa ter direito a 
tantas mordomias, com um detalhe, pagas 
pelo dinheiro do povo. Refiro-me aos 81 
Senadores do nosso país.

*** Enquanto nós, pobres mortais, 
pagamos um alto preço pelo nosso plano 
de saúde, Vossas Excelências, com 180 dias 
no cargo, têm direito a um plano saúde 
ilimitado e vitalício, e esse seguro saúde 
também é extensivo para toda a família. 
Ainda tem mais, pasmem! A partir dos 
180 dias na função, o Senador também 
tem direito a aposentadoria. Então, que tal 
fazer uma pesquisa sobre o assunto e ir em 
busca de mudanças urgentes???

*** De acordo com o vídeo que pode 
ser acessado no meu Facebook @
liegebarbalho, um Senador recebe 
mensalmente o salário de 34 mil, também 
conta com R$ 4 mil de ajuda moradia, 
mais R$ 15 mil para despesas diversas, + 
R$ 6 mil para serviços de Correios, + R$ 
24 mil para passagens aéreas e ainda 25 
litros de gasolina por dia. Ah! Sem falar 
que cada Excelência tem direito a indicar 
ou nomear para seu gabinete 52 assessores. 
Pode???

*** E tem mais gastos. O Senado ainda 
proporciona para os privilegiados médicos, 
nutricionistas, massagistas, copeiros entre 
outros serviços. Segundo cálculos, cada 
Senador custa para os cofres do nosso país 
mais de R$ 30 milhões por ano.  Dinheiro 
que daria para pagar 250 médicos, 550 
policiais ou 650 professores durante um 
ano. Então, já está mais do que na hora de 
chegar ao fim de tais privilégios!!!

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para os empresários 
Francisco Ramos e Sérgio Cabral, a 
oftalmologista Tânia Flor, o procurador 
federal Marcelo Alves Dias e o chef 
Eugênio Cantídio. Vivas antecipados 
para as queridas Luzi Bezerra, Zeneida 
Barbalho, o cardiologista Marcos 
Guimarães e o jornalista Ranniery Sousa.

O PROCURADOR-GERAL da 
República, Augusto Aras, está com Covid-19, 
informou ontem a assessoria da PGR. O órgão 
também disse que o procurador-geral “passa 
bem e está em isolamento, despachando 
remotamente”. 

Empresário Francisco Ramos e sua querida Kelly. 
Ele aniversariando hoje, recebe os parabéns da coluna

Vivas antecipados para o jornalista da InterTV 
Ranniery Sousa, celebrando aniversário neste domingo

Simpatia em dose dupla de Zélia Pinheiro e Teca Melo, 
em tarde comemorativa no Ocean Palace Hotel

O abraço carinhoso da coluna para a querida Luzi 
Bezerra, brindando amanhã mudança de idade
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