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Sala Paulo Gustavo
A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria 
Municipal de Cultura, renomeia a “Sala 
Cine Olido”, de cinema do Centro Cultural 
Olido, no centro da cidade, como “Sala 
Paulo Gustavo”, em homenagem ao ator e 
comediante. O espaço será reinaugurado com 
nova infraestrutura, novo nome e uma mostra 
de filmes de Paulo Gustavo quando as obras de 
reforma na Galeria Olido forem concluídas. A 
previsão é que ocorra em julho de 2021.

Ney Matogrosso
Fãs de Ney Matogrosso!!! A segunda 
temporada da série “Janela UBC”, realizada 
pela União Brasileira de Compositores, voltará 
na próxima quarta-feira, às 18h. O convidado 
da estreia é o cantor Ney Matogrosso, que 
será entrevistado por Paula Lima. O evento 
virtual marca a retomada do programa, que 
conta com uma live por semana nesta nova 
temporada, que será transmitida através do 
perfil da entidade, em http://www.instagram.
com/ubcmusica

Quebra de patentes
Após a aprovação pelo Senado do projeto 
de lei que autoriza a quebra temporária 
de patentes e insumos de vacinas contra a 
Covid-19, o governo brasileiro passou a apoiar 
as negociações na Organização Mundial do 
Comércio sobre o assunto. A nova posição 
do governo brasileiro foi divulgada na última 
sexta-feira em nota conjunta dos Ministérios 
das Relações Exteriores, da Saúde, da Economia 
e de Ciência, Tecnologia e Inovações.

*** A nota acrescenta que a flexibilização de 
posições dos EUA e de vários países em torno 
da quebra temporária de patentes com a França, 
será importante para contribuir com uma 
resposta internacional adequada à pandemia. O 
texto recorda que o licenciamento compulsório 
de patentes está previsto na legislação brasileira 
e no Acordo sobre Aspectos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio. Portal Terra. 

O MAIOR EVENTO sobre educação 
da América Latina terá um palestrante 
potiguar. O professor e fundador do 
colégio Over, Carlos André, será um dos 
convidados do painel “Ano atípico e resultados 
surpreendentes: a tecnologia como aceleradora 
do aprendizado”. A palestra será nesta quarta-
feira na “Jornada BettOnline” que acontece de 
forma virtual.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os empresários Canindé Gosson 
e Afrânio Amorim, os jornalistas Edilson 
Braga e Heldon Simões e a colunista Karenine 
Fernandes. Também celebrando a mesma data o 
padre Francisco Motta.

Os parabéns da coluna para o empresário Canindé 
Gosson, com aniversário hoje, no abraço de sua Janeide

O professor Carlos André será um dos palestrantes em 
importante evento sobre educação da América Latina

Do Instagram: o veterinário Marcos Reis durante noite 
de celebração, em click com sua mamy Linda Reis

Horário ampliado
Os setores de serviço e comércio passam a 
funcionar em horário ampliado, a partir de 
hoje,em todo o Estado de São Paulo, com a 4ª 
etapa da chamada “fase de transição” do Plano 
São Paulo de controle das medidas restritivas 
de circulação e retomada econômica. 
Conforme anunciado pelo governo paulista 
na última sexta-feira, comércio, restaurantes, 
atividades culturais e serviços em geral, 
como salões de beleza e academias, passam 
a funcionar com o horário e capacidade 
ampliados. A maioria das atividades pode abrir 
das 6h às 21h. Portal Uol

SAFIRA E DIAMANTE
Um conjunto de safira e diamante que 
pertenceu à filha adotiva de Napoleão 
será leiloado pela Christie’s, em 
Genebra, esta semana, em uma venda 
rara de objetos ligados ao imperador 
francês. As joias remontam ao século 
19, e acredita-se que foram presente 
de casamento para Stéphanie de 
Beauharnais, adotada por Napoleão e 
sua esposa Joséphine. Portal Uol.

Vivas para o padre Francisco Motta aniversariando hoje
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