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Rastrear a diabetes
Quase 17 milhões de brasileiros adultos 
têm diabetes, segundo dados divulgados 
em 2019 pelo Atlas da Diabetes, publicação 
internacional que mapeia a situação da doença 
em 138 países. Nos últimos 2 anos, o Brasil 
teve um crescimento de 31% no número de 
diabéticos. Para ajudar a rastrear e prevenir a 
doença, médicos do Hospital Albert Einstein- 
SP conduziram estudo que comprova que a 
aplicação de um questionário aos pacientes que 
procuram serviços de saúde é capaz de predizer 
os riscos do diabetes tipo 2. Informação Uol.

IMPROBIDADE
A 14ª Vara de Fazenda Pública da 
capital paulista, determinou ontem 
o bloqueio de R$ 29,4 milhões em 
bens do governador João Dória em 
processo no qual ele é réu, sob suspeita 
de improbidade administrativa 
na época em que era prefeito de 
São Paulo. A ação foi iniciada em 
2018 pelo Ministério Público de SP. 
Publicou Folha de S. Paulo.

Vacina BCG
A Fundação Oswaldo Cruz iniciou ontem 
o estudo com a vacina BCG com o objetivo 
de reduzir o impacto da covid-19 em 
trabalhadores de saúde. Originalmente 
usada na prevenção da tuberculose, a vacina 
tem tido resultados positivos em testes para 
redução de infecções respiratórias. Segundo 
a Fiocruz, que irá liderar a pesquisa no 
Brasil, a previsão é incluir 2 mil voluntários.

*** Antes de receber a vacina, os voluntários 
passarão por entrevista e testagem 
sorológica. Todos serão acompanhados 
pela equipe de pesquisa por até um ano, 
por meio de ligações telefônicas semanais. 
Poderão participar trabalhadores da saúde, 
como enfermeiros, médicos, técnicos, 
fisioterapeutas, recepcionistas e porteiros, 
maiores de 18 anos. Os voluntários não 
podem ter sido infectados pela Covid-19 
e não devem estar participando de outro 
ensaio clínico. Agência Brasil.

Mais Brasil
Ontem, a Microsoft anunciou o plano 
“Mais Brasil” visando contribuir com 
o crescimento do país. Como parte da 
ação expandiu sua oferta de nuvem na 
federação, e estabeleceu uma aliança com 
o Ministério da Economia para auxiliar 
na busca por oportunidades de emprego 
para até 25 milhões de trabalhadores e 
oferecer treinamento digital gratuito, com 
capacidade para treinar até 5,5 milhões de 
pessoas.
  
*** A Microsoft destacou ajuda na proteção 
da floresta amazônica, com relação ao 
desmatamento usando Inteligência 
Artificial.  O anúncio foi feito em evento 
virtual, que contou com as presenças 
de Marcos Pontes, Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações; Carlos da Costa, 
secretário especial de produtividade do 
Ministério da Economia; Jean-Philippe 
Courtois, presidente de vendas, marketing 
e operações globais da Microsoft, e Tânia 
Cosentino, presidente da Microsoft Brasil.

O JORNALISTA Márcio Gomes é o 
novo contratado da CNN Brasil.  
O apresentador deixa a Globo após 24 anos 
para estar à frente da CNN Brasil+, novo 
canal que a empresa lançará entre janeiro 
e março de 2021. Será o primeiro canal de 
jornalismo para streaming gratuito no país.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os advogados Rilke Barth e 
Priscila Fonseca, a simpática Vilaine Gadelha, 
Ana Márcia Varela e os empresários Carlos 
Farache e Gilmar Lopes.

Vileide Gadelha faz coros de vivas para sua irmã 
Vilaine Gadelha, brindando hoje mudança de idade

Luana Costa, recebe hoje a imprensa e convidados na 
inauguração oficial do Prático Gourmet no Tirol

Maria Luiza Pacheco Dias e Marly Alecrim Câmara, 
em click para coluna durante tarde comemorativa

O abraço carinhoso da coluna para o advogado e 
amigo Rilke Barth, comemorando aniversário hoje
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