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SEMANA DA ÁGUA

Da capital carioca, o amigo Josivan
Cardoso informa à coluna sobre a
realização da “Semana da Água no
Brasil - Brazil Water Week 2022”,
promovida pela ABES. É o maior
evento sobre o tema em nosso país. Em
formato online, o encontro acontecerá
de 23 a 27 deste mês e contará com a
participação de 110 especialistas do
Brasil e de outros países.

Caminhos da Justiça

O programa Caminhos da Justiça, coordenado
pela a magistrada Lena Rocha, que este
ano completa 25 anos de atuação, passa a
empreender também na área de moda para
somar às suas atividades sociais. O programa está
confeccionando belas peças do vestuário feminino,
cuja renda é revertida para ajudar as famílias dos
assistidos, como também para dar continuidade às
suas ações. Para conferir, basta acessar o perfil do
Instagram @programacaminhosdajustiça

Maio Laranja

Para enfatizar a importância da “Campanha
Maio Laranja”, marcada pela conscientização
sobre a prevenção do abuso e da exploração
sexual de crianças e adolescentes, o Ministério
da Cidadania em parceria com o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
buscou o apoio de diversos clubes de futebol,
atletas e ex-atletas de destaques, além de
universidades e entidades de ensino superior.
Todos estarão engajados em diversas ações
durante este mês.

Parabéns da coluna para Ana Lúcia Motta, que amanhece celebrando aniversário

Despacho gratuito

O Senado aprovou esta semana a Medida
Provisória 1089/2021, que disciplina o transporte
aéreo no país e que foi editada pelo governo com o
objetivo de atrair investidores e desburocratizar o
setor. Os senadores mantiveram o trecho incluído
na Câmara que retoma o despacho gratuito de
bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de
até 30 quilos em voos internacionais. O texto volta
à Câmara para nova análise. Agência Brasil

Wieliczka na Polônia

Os parabéns da coluna antecipados para a vereadora
Nina Souza, celebrando aniversário amanhã

Ataque de hackers

Cerca de 27 instituições governamentais da
Costa Rica foram atacadas por hackers em
pouco mais de um mês. Segundo o governo
do país, os ministérios da Economia, Trabalho
e Previdência, Tecnologia e Inovação,
Telecomunicações e Desenvolvimento Social
e Ciência estão na lista. Os ataques são
principalmente do tipo “ransomware”, que
envolve sequestro de dados — e que já foi
usado algumas vezes no Brasil. No caso da
Costa Rica, as ações estão sendo atribuídas ao
grupo pró-Rússia. Os cibercriminosos agem
de forma remota e bloqueiam o acesso do
governo aos próprios sistemas. Portal Uol

Na Polônia, perto da cidade de Cracóvia, a Mina
de Sal de Wieliczka não é uma atração qualquer:
em seu interior estão capelas, lagos salinos
cercados por paredões rochosos, esculturas feitas
de sal e enormes galerias e câmaras que parecem
o interior de uma catedral gótica. Para chegar até
estes ambientes, viajantes entram em tour guiado
que dura aproximadamente 2h30 e atinge 135
metros de profundidade.

Graça Rodrigues faz coro de vivas para a filha Dayane aniversariando no domingo

*** O visitante percorre mais de 3 quilômetros
embaixo da terra, tudo sob uma temperatura
que, em média, varia entre 17º e 18ºC. A
principal atração da mina é a Capela de St.
Kinga, iluminada por lustres de cristal, um
altar esculpido em material salino e com
baixos-relevos feitos de sal. Além disso tudo,
no seu interior, há um restaurante que opera a
125 metros de profundidade, servindo pratos
da culinária polonesa. Mais sobre no site
liegebarbalho.com

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da
coluna hoje vão a simpática Ana Lúcia Motta,
a empresária da moda Juraci Lira, Luciane
Bemfica e Ustana Bezerra. Vivas antecipados
para a vereadora Nina Souza, Ana Carla Alves
Wanderley, Sandra Uchoa, Hélio Santa Rosa, Rita
Alexandre, Dayane Rodrigues e Zeca Melo.

O abraço da colunista para Rita Alexandre, brindando aniversário neste domingo

