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#MuseumWeek2021
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
do governo de São Paulo reuniu todas as 
instituições culturais da pasta para participar 
da #MuseumWeek2021. De 7 a 13 de junho, 
museus, bibliotecas, fábricas de cultura, 
teatros e salas de espetáculo vão fazer parte 
da 8ª edição desse evento, que é dedicado 
à criatividade e conecta estabelecimentos 
artísticos do mundo com programação pela 
internet. Mais Informações no site https://
www.cultura.sp.gov.br

Na Austrália
Com a vacinação lenta na Austrália, o segundo 
Estado mais populoso do país, Victoria, 
entrou em lockdown enquanto o governo 
busca controlar um surto da cepa B.1.617.1, 
conhecida como variante indiana e batizada 
de variante Kappa pela Organização Mundial 
da Saúde. O quarto confinamento imposto aos 
moradores de Melbourne, capital do Estado, 
vem depois de um cenário em que a vida havia 
voltado a ser “quase normal”. Portal G1.

Pretensão de viajar
Metade dos brasileiros tem pretensão de 
viajar nos próximos 12 meses, diz pesquisa. 
8,65% das intenções de viagens são para os 
destinos no próprio Brasil, 69,5% acredita 
que viagens para destinos nacionais retomam 
somente após fevereiro de 2022. A quarentena, 
devidamente necessária, ainda é uma realidade 
do Brasil. Ao redor do mundo muitos países já 
voltam aos poucos ao novo normal.

*** A vontade dos brasileiros de poder 
retomar hábitos de descompressão, como o 
de viajar, cresce na mesma intensidade da 
vontade, e possibilidade de finalmente tomar 
a vacina. Novo estudo da Hibou – empresa 
de monitoramento de mercado e consumo – 
revelou que 47% da população tem a intenção 
de viajar nos próximos 12 meses, mesmo com 
medidas de isolamento ainda em operação 
e sem previsão final de vacina para toda a 
população. Diário da Cidade.

CRITAVIDADE e clima romântico 
darão o tom ao “Bondinho Pão de Açúcar” 
que celebrará o “Dia dos Namorados” com 
experiências especiais e com a Promoção 
‘Casal Maravilha’, ação que dará direito a 
voo de helicóptero e ponto ‘instagramável’, 
algumas das iniciativas promovidas pelo 
parque. Mais informações através do site 
www.bondinho.com.br

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os advogados Igor Brandão e 
Júlio Protásio. Ainda é tempo de parabenizar 
o vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim e 
as jornalistas Aldorice Henriques e Andréa 
Mousinho.

Isnara Almeida com Soraya Hazbun e Juliana Flor, 
durante os bons acontecimentos antes da pandemia

Do acervo da colunista, os irmãos e médicos Roberto 
César e Maria José Pacheco, durante evento social

Rodrigo Aladim com sua amada Jemima Diniz. Ele 
recebe os parabéns da coluna pelo seu aniversário

CoronaVac
Os brasileiros imunizados contra a Covid-19 
com a CoronaVac poderão ir à Europa, afirmou 
a vice-diretora geral da área de Medicamentos, 
Vacinas e Produtos Farmacêuticos da OMS, 
Mariângela Simão. A Organização Mundial da 
Saúde aprovou a vacina para uso emergencial 
e, com isso, o imunizante pode ser comprado e 
incorporado ao consórcio Covax Facility, para 
distribuição em escala global. “Todas as vacinas 
que forem aprovadas para uso emergencial 
pela Organização serão autorizadas a entrar no 
espaço da União Europeia”, disse. CNN Brasil

PALMA DE OURO
A atriz e diretora norte-americana 
Jodie Foster receberá a “Palma de 
Ouro” por sua carreira, no Festival 
de Cannes, que ocorrerá entre 6 e 17 
de julho, anunciou a organização. A 
artista será a convidada de honra da 
abertura, no Palais des Festivals, e se 
juntará a estrelas como Jeanne Moreau, 
Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood e 
Jane Fonda. Portal Terra 

A magistrada Lena Rocha, ilustrando a coluna

www.liegebarbalho.com

mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=
mailto:liegebarbalho%40uol.com.br?subject=
https://www.cultura.sp.gov.br/
https://www.cultura.sp.gov.br/
https://www.bondinho.com.br/
https://www.bondinho.com.br/
http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho

