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MISS UNIVERSO

A 70ª edição do Miss Universo
acontecerá na cidade de Éilat, em
Israel. A informação foi confirmada
ontem pelo concurso de beleza nas
redes sociais. O evento será realizado
em dezembro de 2021, sete meses
após a organização coroar a mexicana
Andrea Meza no Miss Universo 2020,
que aconteceu em maio. Publicou o
portal Uol.

Dia do Escritor

Celebrado anualmente em 25 de julho, o “Dia
Nacional do Escritor” nasceu em decorrência
do primeiro “Festival do Escritor Brasileiro”,
em 1960, organizado pela União Brasileira
de Escritores. A data foi oficializada por
meio de uma portaria expedida pelo então
ministro da Educação, Pedro Paulo Penido.
O livro tem a capacidade de contribuir para
a melhoria da cultura e da formação de seus
leitores.

Crise econômica

Um relatório divulgado ontem pelo Banco
Mundial afirma que a crise econômica
causada pela pandemia deve provocar
efeito negativo sobre empregos e salários no
Brasil por nove anos. Ainda no relatório, o
Banco Mundial afirma que a crise causada
pela pandemia deve provocar “cicatrizes”
mais “intensas” nos trabalhadores menos
qualificados, isto é, segundo o banco, aqueles
sem ensino superior. Informação do portal G1

Casal amigo, empresário Sami Elali e a magistrada
Sandra Elali. Ele, brindando aniversário hoje

Vacina Vidprevtyn

A Agência Europeia de Medicamentos EMA - confirmou ontem que começará
uma avaliação em tempo real da vacina
Vidprevtyn. O imunizante contra a Covid-19
foi desenvolvido pela francesa Sanofi e a
britânica GSK - GlaxoSmithKline. Ser em
tempo real significa que os pesquisadores
poderão entregar as análises à medida em que
são feitas e antes do ensaio conclusivo. Com
isso, a EMA espera poder acelerar o processo.

O odontólogo Bruno Maia aniversariando hoje

O glaucoma

É uma doença oftalmológica caracterizada
pela degradação do nervo óptico, associada
ao aumento da pressão intraocular, que pode
ocasionar a perda gradual da visão. Atinge mais
de 60 milhões de pessoas no mundo inteiro e,
nos Estados Unidos, é a segunda maior causa
de cegueira. Só no Brasil, são cerca de 1 milhão
de pessoas que sofrem com o glaucoma. A
patologia pode acometer crianças e jovens, mas
é mais comum entre os adultos maiores de 40
anos e idosos. A doença é a maior causa de
cegueira irreversível do mundo.

Ex-deputada Sandra Rosado faz coro de vivas para a
filha, a vereadora Larissa Rosado, aniversariando hoje

*** A vacina para Covid-19 usa a mesma
tecnologia do imunizante contra gripe
produzido pela Sanofi. A contribuição da
GSK é a adição de uma substância que
impulsionaria a eficácia da proteção. Segundo
a agência reguladora, a Vidprevtyn foi eleita
para esse teste pelos resultados satisfatórios
em avaliações de laboratórios e clínicas. As
avaliações ocorreram em adultos e pode-se
comprovar que ela gera uma “resposta imune
robusta”. Portal Uol

O INSS ANUNCIA nova ferramenta

para a concessão da pensão por morte. Diante
da quantidade de pessoas nas filas de análise
dos benefícios previdenciários, o órgão
informou que está criando um novo sistema
para acelerar os pagamentos solicitados. A
previdência informou que há cerca de 300
mil pedidos de pensão por morte aguardando
aprovação.

Simpatia de Cinara Marinho Andrade, que amanhece
celebrando mudança de idade. Os parabéns da coluna

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para o empresário Sami Elali, o
odontólogo Bruno Maia, o médico Iaperi
Araújo, Marluzia Saldanha, Cinara Marinho,
Gustavo Rosado, e a vereadora de Mossoró,
Larissa Rosado.

