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O WhatsApp
Está testando um recurso que permite a 
criação de avatares personalizados para usar 
em chamadas de vídeo via a plataforma. A 
ideia é que os usuários possam criar imagens 
parecidas com eles. Segundo o WaBetaInfo, 
site que costuma divulgar testes do serviço 
de mensagens, a empresa parece estar 
trabalhando nessa funcionalidade desde março 
deste ano. Ela ainda está em desenvolvimento 
e não tem data para ser lançada. A função 
de avatar personalizado já é realidade no 
Facebook, rede social que faz parte do mesmo 
grupo do WhatsApp e funciona como mais 
uma forma de identificação pessoal do usuário 
do aplicativo de mensagem. Do Uol

FEIJÃO SOCIETY
Atendendo às solicitações, como 
também a inúmeras sugestões para 
realizar a nossa tradicional feijoada, 
esta colunista já agendou para 27 
de agosto mais uma edição do 
“Feijão Society”. Com objetivo de 
reunir amigos em tarde agradável e 
descontraída, o evento acontecerá no 
Holiday Inn Hotel, na Avenida Salgado 
Filho. Darei mais detalhes.

Sessão parabéns
Sempre muito atenciosa, a querida Francisca 
Gosson reuniu familiares e amigas em noite 
de celebração à vida no restaurante Nau. Noite 
cheia de bem querer com 3 bigs mesas, para 
irmãos e cunhadas, outra para filhos, noras e 
netos e para suas amigas que foram lhe abraçar. 
No seu estilo discreto, ela circulou sorridente no 
espaço reservado especialmente para a sessão de 
parabéns. A colunista esteve presente e traz clicks.

Passaporte brasileiro
Figuras que representam a flora e a fauna 
do Brasil estão entre as mudanças feitas no 
passaporte brasileiro. O novo modelo foi 
apresentado esta semana pelo governo federal 
e, segundo as autoridades, ficou mais seguro 
contra fraudes. De acordo com o Ministério 
da Justiça, o modelo atualizado começa a ser 
produzido em setembro, data do bicentenário 
da Independência do Brasil. A troca para o novo 
passaporte não será obrigatória, só é necessária 
quando o documento vence.

Estratégia de vacinação
Os Estados Unidos e a Europa estão 
intensificando a estratégia de vacinação para 
conter surtos de varíola dos macacos. No 
Brasil, o Ministério da Saúde informou que 
articula com a Organização Mundial de Saúde 
as tratativas para aquisição do imunizante. O 
vírus já foi identificado em mais de 50 países. 
Em todo o mundo, os casos passam de 3.100. No 
Brasil, há 21 confirmações e outros 23 casos em 
investigação.

Internet mais rápida
Com uma velocidade média entre os internautas 
de 90,16 Mbps, o Brasil é o 3º país com a internet 
mais rápida da América Latina. O país fica 
somente atrás do Chile e Uruguai. É o que revela 
um estudo divulgado pelo CupomValido.com.br, 
plataforma de descontos online, com dados da 
Speedtest e Statista sobre a velocidade de internet 
no mundo. O destaque vai para o Chile que fica 
em primeiro lugar com a internet mais rápida da 
América Latina.

*** O Chile também fica com a primeira posição 
a nível mundial. O Afeganistão é o país com a 
internet mais lenta do mundo, uma velocidade 
média de apenas 1,63 Mbps, seguido de Cuba, 
Turcomenistão e Iêmen. O que impressiona é 
que o Brasil possui, na média, uma internet mais 
rápida que diversos países desenvolvidos, como 
a Alemanha 71,58 Mbps, Reino Unido 62,55 
Mbps, Itália 52,82 Mbps e Austrália 51,42 Mbps.

VOTO DE PESAR da colunista para 
família Queiroz, pela perda do patriarca Nelson 
Queiroz, que partiu ontem para eternidade. Pai 
do deputado Nelter Queiroz, o ex-deputado 
Nelson Queiroz também foi prefeito de Jucurutu, 
e era procurador aposentado do Estado. 
Bisavô da minha neta, Maria Luiza de Queiroz 
Barbalho, pelo qual ela tinha muito carinho.

Desembargador Expedito Ferreira ilustrando a coluna
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Francisca Gosson posa com os filhos, Jairton, Kellyane, Jamésio Filho e Jefferson

Sorriso da aniversariante com o irmão Canindé Gosson e a cunhada Janeide Gosson

A anfitriã com a colunista e Lydia Barreto em sessão de vivas no restaurante Nau
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