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TITULARIDADE

O ministro Ricardo Lewandowski,
do STF, marcou para o dia 27 deste
mês a segunda audiência para a
tentativa de conciliação entre a
União e Pernambuco na disputa
pela titularidade do arquipélago de
Fernando de Noronha, que atualmente
pertence ao Estado pernambucano.
Lewandowski é o relator da ação
protocolada pela Advocacia-Geral da
União. Do Correio Braziliense.

Quarta dose

O Ministério da Saúde liberou a aplicação da
2ª dose de reforço da vacina contra a Covid-19
para pessoas acima de 40 anos. A decisão foi
divulgada ontem. A nova dose será aplicada
a partir de 4 meses depois da injeção anterior.
Essa é a 4ª aplicação para aqueles que tomaram
a CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca na 1ª dose. Já
para aqueles que receberam Janssen, foi liberado a
2ª dose de reforço para todos a partir de 18 anos.

Bagagens acumuladas

Um problema técnico no aeroporto de
Heathrow, em Londres, causou uma cena
inusitada na última sexta-feira. Viajantes que
passavam pelo aeroporto mais movimentado
do Reino Unido registraram dezenas de
bagagens acumuladas no saguão do Terminal
2. No Twitter, pessoas reclamaram da demora
para recuperar as malas, alguns relataram que
levaram mais de 2 horas para pegar a bagagem.
Outros passageiros embarcaram sem seus
pertences pessoais.

Os vereadores Nina Souza e Paulinho Freire. Ele, pré-candidato a deputado federal

*** Em resposta à BBC do Reino Unido, o
aeroporto afirmou que o problema foi resolvido
ainda na sexta-feira e que os funcionários
estão se esforçando para devolver as malas
para os viajantes que seguiram seu rumo sem
elas. “O check-in está ocorrendo normalmente
[...] Pedimos desculpas pelo incômodo nas
viagens”, falou uma porta-voz de Heathrow
para a emissora. Como diz o ditado popular,
“isso também acontece nas melhores famílias de
Londres”!!!

Romeu e Julieta

Os parabéns da colunista para o desembargador
João Rebouças, celebrando aniversário hoje

Patrimônio arquitetônico

O Bicentenário da Independência do Brasil,
que será comemorado em 7 de setembro,
terá como uma das ações o projeto editorial
“Relíquias – Bicentenário da Independência
do Brasil – 2022”. Trata-se de uma coleção de
4 livros, dedicados ao registro fotográfico do
patrimônio arquitetônico das regiões do Brasil,
assinados pelo fotógrafo Fernando Chiriboga.
No próximo dia 30, Chiriboga lança seu mais
novo livro-álbum “Relíquias – Patrimônio
arquitetônico do Sudeste do Brasil”, um dos
livros que fará parte do projeto. Com início
às 18h30, o evento acontecerá na Galeria
Fernando Chiriboga, no Midway Mall.

Mantendo a história viva!!! A professora
Andreia Caetano, natural de Jacareí-SP, é
voluntária no Brasil e colabora com o “Club di
Giulietta”, organização italiana que responde
às cartas de milhares de pessoas enviadas
para Julieta, personagem da peça clássica
de William Shakespeare. Lançada em 1597,
“Romeu e Julieta” conta a história de dois
jovens de famílias rivais que se apaixonam,
impossibilitados de viver esse amor.

Adriane Caldas faz coro de vivas para seu amado Felinto Filho, aniversariando hoje

*** Na trama, o corpo de Julieta é enterrado
no convento de San Francesco al Corso, um
monastério que existe de verdade nos arredores
de Verona, na Itália. A instituição, por isso, virou
oficialmente o lugar do túmulo da personagem.
Um sarcófago vazio foi instalado na década de
1930 e tornou-se uma atração turística. É lá que
chegam as cartas em busca de conselhos.
*** Guardião do túmulo, Ettore Solimani foi o
primeiro a recolher as missivas e respondê-las.
Até que, em 1972, Giulio Tamassia e um grupo
de artistas e intelectuais, dando continuidade
ao trabalho, fundaram o clube, atualmente sob
comando de Giovanna Tamassia. A professora
Andreia Caetano descobriu o clube em 2013,
quando foi à Florença, na Itália, para fazer um
curso de arte. Portal Uol

Do Instagram: sorrisos e simpatia de Rossana Fonseca e o marido Ricardo Coelho

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para o
desembargador João Rebouças, o empresário Felinto Rodrigues Filho, o
florista José Bernardes e a odontóloga Patrícia Monte.

