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Jogos Olímpicos no Japão
O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio -2020, adiados para 2021 por causa da 
pandemia do novo Coronavírus, anunciou esta 
semana algumas medidas que pretende tomar 
para evitar possíveis infecções de Covid-19 entre 
os atletas. Uma delas é limitar os deslocamentos 
ao mínimo necessário dos alojamentos para 
os locais de treinos e competições. Esta norma 
está contemplada na proposta de protocolo de 
segurança sanitária para a chegada dos atletas 
olímpicos ao Japão e sua permanência durante o 
evento, que terá a cerimônia de abertura em 23 
de julho e a de encerramento no dia 8 de agosto 
de 2021. Portal Terra.

ANTIVIRAL
O fundo soberano da Rússia e a 
farmácia russa ChemRar anunciaram 
ontem um acordo para fornecer a 
17 países, inclusive ao Brasil, um 
antiviral contra a Covid-19. Segundo 
o fundo que banca também a criação 
da vacina Sputnik V, o Avivafir está 
sendo negociado com um laboratório 
privado brasileiro que não teve o 
nome divulgado. Informação UOL.

3ª fase de testes
A Johnson & Johnson anunciou esta semana 
que irá começar testes de fase 3 da sua 
candidata à vacina para a Covid-19. Essa 
etapa de testes, que é a última, deverá incluir 
até 60 mil voluntários em 8 países, inclusive 
no Brasil, e aceitará participantes acima dos 
60 anos e com doenças preexistentes. 
A idade mínima para participar é de 18 anos. 
Informação do G1.

Prêmio C³
Em sua segunda edição no Brasil, o Prêmio 
C³ é aberto a qualquer pessoa que tenha uma 
ideia que possa aliviar os desafios cotidianos 
das pessoas afetadas pelo câncer, incluindo 
os efeitos da pandemia causada pelo 
Coronavírus, que impactam tanto pacientes 
quanto cuidadores. O prêmio vai financiar 3 
ganhadores com até US$ 200.000 em doações, 
recursos e suportes adicionais. Inscrições até 
o próximo dia 28 no site www.C3Prize.com

Mudança no CTB
A Câmara dos Deputados aprovou na última 
terça-feira o projeto de lei 3267/19 que altera 
diversos pontos do Código de Trânsito 
Brasileiro, apresentado pessoalmente pelo 
presidente Jair Bolsonaro em novembro 
do ano passado. Após receber o aval dos 
parlamentares, que aprovaram oito emendas 
vindas do Senado, o projeto está pronto para 
a sanção presidencial.

*** Uma das principais mudanças é o 
aumento da validade da Carteira Nacional de 
Habilitação que passa a ser de 10 anos para 
condutores com até 50 anos de idade. Hoje, 
eles precisam refazer os exames a cada 5 
anos. A renovação a cada 3 anos, atualmente 
obrigatória para motoristas acima de 65 anos, 
passa a ser exigida apenas a quem tem mais 
de 70 anos. O texto final eleva a cobrança para 
40 pontos, mas apenas se o motorista não 
tiver nenhuma infração gravíssima registrada. 
Informação Correio Braziliense.

O MAESTRO João Carlos Martins e 
a Bachiana Filarmônica SESI-SP, que têm 
encantado as plateias virtuais com suas 
lives, recebem a primavera com o concerto 
“Músicas Através dos Tempos”. Com 
realização no dia 3 de outubro, às 18h, a 
live será transmitida diretamente do Teatro 
Prevent em São Paulo, pelos canais do 
Maestro e da Prevent Senior no YouTube e 
Facebook.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para Dinarte Alvares Dantas, 
Giovani Rodrigues Júnior e Thiego Casado. 
Vivas antecipados para Cláudio Porpino, 
Genário Fonseca Júnior e a médica psiquiatra 
Myrna Chaves.

Luzia Mara canta coro de vivas para o maridão 
Dinarte Álvares, que amanhece celebrando aniversário

Parabéns antecipados da coluna para Cláudio Porpino, 
que também comemora aniversário neste domingo

O empresário Genário Júnior, aniversariando no 
domingo, ladeado pela colunista e sua amada Márcia

Vivas antecipados para a médica psiquiatra Myrna 
Chaves, que brinda mudança de idade neste domingo
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