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BOTI TRUCK

Após o sucesso da sua primeira
passagem pela Grande Natal, “O
Boticário”, traz de volta às terras
potiguares o “Boti Truck”. Depois do
final de semana presente no litoral sul
na badalada praia de Pirangi, o Boti
Truck chegou ontem ao litoral norte,
na praia de Pitangui. Hoje, a loja móvel
ancora na famosa praia de Genipabu,
com funcionamento das 9h às 17h.

Vacinação

O primeiro lote da CoronaVac, entregue ontem
à prefeitura do Rio de Janeiro, será aplicado em
um período de quatro dias, segundo projeta o
plano de vacinação elaborado pelo município.
Profissionais de saúde, os idosos e pessoas com
deficiência moradoras de instituições de longa
permanência serão vacinados com o primeiro
lote. Com início hoje, a campanha atenderá
110.470 pessoas na capital carioca entre 19 e
23 de janeiro. Uol.

Uso emergencial

O Instituto Butantã fez ontem à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária um novo
pedido de uso emergencial de 4,8 milhões de
doses da CoronaVac que já estariam prontas
para distribuição. Segundo o governo estadual,
o pedido engloba também a produção de mais
35 milhões de doses, o que pode levar a um
total de 40 milhões de doses da vacina contra a
Covid-19. A Anvisa confirmou o recebimento
e disse estar analisando os documentos.
Portal Uol.

Do acervo da colunista, Abigail Souza e Maisa Lopes,
durante tarde de celebração no Chaplin Recepções

Reconhecimento facial

Um novo sistema de reconhecimento
facial pode identificar pessoas em 96%
das tentativas, mesmo em situações em
que há o uso de máscaras, como as de
proteção contra o Coronavírus. Os dados,
considerados “promissores”, são resultados de
testes em ambientes controlados, realizados
pela Diretoria de Ciência e Tecnologia do
Departamento de Segurança Nacional dos
Estados Unidos.

Charme de Fátima Carreras em clima de verão

Dormindo menos

Segundo dados da Associação Brasileira do
Sono, a população brasileira está dormindo
cada vez menos. Em 2018, o brasileiro
dormia em média 6,6 horas por dia, já no
ano seguinte, passou para 6,4 horas, quando
a recomendação da Organização Mundial
da Saúde é de 7 a 9 horas de sono por dia.
São diversos os fatores que contribuem
para a má qualidade do sono do brasileiro.
Exposição à luminosidade de celulares, tablets
e computadores, ansiedade, nervosismo
e preocupações, além de doenças não
controladas, como arritmias, depressão e asma.

*** De acordo com o órgão, o sistema poderia
reduzir a necessidade de pessoas removerem
máscaras em aeroportos ou pontos de
entrada. Para ter uma ideia da evolução, os
programas desenvolvidos antes da pandemia
só reconheciam entre 50% e 80% das pessoas
com máscaras. Para as pessoas sem máscara, a
melhor solução conseguiu 100% de precisão.
Já o desempenho de todos os sistemas testados
demonstrou uma taxa média de 93% de acerto.
Informação portal Uol

A CLÁSSICA história do boneco de

madeira que se transformou em um garoto de
verdade, chega nesta quinta-feira aos cinemas
nacionais em formato live-action, por meio da
distribuidora Imagem Filmes. A obra é uma
adaptação mais fiel ao personagem original
de Carlo Collodi, autor de “As aventuras de
Pinóquio”.

Elda Tavares Machado celebrando aniversário hoje,
ladeada pelas filhas Cláudia e Carol Machado

Do Instagram: o empresário Paulo Diógenes e sua
querida Roberta, no verão de São Miguel do Gostoso

DE ACORDO com dados da Associação

Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais que representa os cartórios, 2020 foi
o ano com maior mortalidade de pessoas no
país. No total, 1,4 milhão de pessoas morreram
no último ano. O Estadão.

