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A INGLATERRA

É o primeiro país do Reino Unido
a suspender praticamente todas as
restrições impostas durante a pandemia
para combater a Covid-19. A partir de
ontem, o uso da máscara deixou de ser
obrigatório, mas ainda é recomendado
no transporte público e dentro das lojas.
O fim das medidas não vale para os
outros países como a Escócia, País de
Gales e Irlanda do Norte.

Pasmem!!!

Enquanto o Brasil precisa de projetos que
venham de encontro com a necessidade do
seu povo, como por exemplo na pasta da
Saúde, pasmem!!! A deputada federal pelo
Paraná e presidente do PT, Gleisi Hoffmann,
apresentou emenda ao projeto de lei 2.336 da
Câmara dos Deputados, a “Lei do Mandante”,
para incluir as torcidas organizadas na
divisão das verbas de televisão do futebol
nacional. A informação é da Folha PE
*** A iniciativa da deputada foi publicada na
sua conta no Twitter. Segundo Gleisi, em sua
publicação, a justificativa é de que as torcidas
organizadas são responsáveis pela “festa”
nos estádios e por desenvolverem ações
sociais. Na emenda apresentada à Câmara,
a deputada argumenta que as torcidas
organizadas mudaram a forma de torcer no
país, usando como exemplo o fenômeno da
“Ôla”. É cada absurdo que até Deus duvida!!!

O sobrinho, Leonardo Micussi Barbalho e Lilian. Ele
brinda aniversário hoje em Dubai, onde o casal reside

Mudanças climáticas

Eventos climáticos têm chamado a atenção
e acendido um sinal de alerta. Uma forte
onda de calor no Canadá causou centenas
de mortes súbitas quando termômetros
chegaram a registrar a marca recorde de
49,5ºC. Na Alemanha, também no hemisfério
norte, uma chuva forte deixou ao menos 165
mortos, pessoas desaparecidas e um rastro de
destruição. Já o Brasil sofre atualmente com
temperaturas baixíssimas no inverno.

Parabéns para Graciela Pinheiro aniversariando hoje

Mil infectados

Cerca de mil pessoas foram infectadas pelo
Coronavírus em um festival de música na
cidade de Utrecht, na Holanda, no início do
mês, informaram as autoridades locais. Elas
acrescentaram que o número pode aumentar,
pois 20 mil pessoas assistiram aos dois dias
de shows em espaço aberto do Festival
Verknipt. Ao menos 448 pessoas se infectaram
no primeiro dia do evento, e outras 516 no
segundo dia. Os organizadores se mostraram
chocados com o número de infectados e
disseram que seguiram todas as regras de
higiene. Informação portal G1

Gotardo Emerenciano, é todo alegria, celebrando os
filhos Rodrigo, Bruno e Renata, e sua netinha Alice

*** Em junho, pela primeira vez desde 2000,
o Estado de Santa Catarina registrou três
dias seguidos de neve, na cidade de Bom
Jardim da Serra, chegando a marcar -7,5ºC.
Na capital paulista, a onda de frio matou ao
menos 12 pessoas, segundo o Movimento
Estadual da População em Situação de
Rua. Para Marina Hirota, doutora em
Meteorologia e professora da UFSC, esses
eventos são consequência de mudanças
ambientais globais, que incluem o clima.
Informação portal Uol

PARA COMEMORAR os 100 anos
da Semana de Arte Moderna de 1922, a
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo lança o projeto
“Modernismo Hoje”. A estreia da série online,
será transmitida nesta quinta-feira pela
plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa,
celebrando um dos principais movimentos
artísticos do país.

Sorrisos e simpatia de Genauda França e Lydia
Barreto, durante tarde festiva, antes da pandemia

A AGÊNCIA Nacional de Vigilância Sanitária
autorizou ontem a realização de um estudo para
medir a segurança e a eficácia de uma 3ª dose
da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca,
informou o órgão regulador em nota.

