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IMUNIZAÇÃO

Israel, que já iniciou a imunização
contra a Covid-19 com a aplicação
da primeira dose em mais de 20%
de sua população, planeja vacinar
adolescentes de 12 a 16 anos dentro
de um ou dois meses. Segundo
o coordenador nacional sobre a
pandemia, Nachman Ash, pesquisas
estão em andamento para determinar
a segurança da vacina em jovens nesta
faixa etária. Portal Uol

Bancada federal

O deputado federal Arthur Lira PP-AL,
candidato à presidência da Câmara dos
Deputados, estará no Rio Grande do Norte,
nesta sexta-feira, para pedir o apoio da
bancada potiguar. A visita terá início em
Natal, com uma coletiva para imprensa em
um café da manhã no restaurante Mangai,
às 8h30. O deputado Beto Rosado PP-RN,
em conjunto com os demais integrantes
da bancada federal, coordena a visita do
candidato ao Estado.
*** Logo após a coletiva para imprensa,
Arthur Lira também visitará o prefeito
da capital e o presidente da Assembleia
Legislativa. A agenda será finalizada em um
almoço do candidato com a participação do
Ministro das Comunicações Fábio Faria, dos
deputados federais Beto Rosado, João Maia,
General Girão, Carla Dickson, além de outros
líderes potiguares. O deputado Arthur Lira
exerce o terceiro mandato consecutivo.

O médico dermatologista Arnóbio Pacheco e sua
Maria Helena. Ele celebrando aniversário hoje

Viagens espontâneas

O novo estudo da Hoteis.com, intitulado “The
2021 Upgrade”, aposta na espontaneidade
como preferência para a retomada das
viagens em 2021. Com os cancelamentos
acontecendo como consequência da
pandemia do Coronavírus, os viajantes devem
preferir roteiros com menores planejamentos.
A pesquisa global revela que 87% das
pessoas pretendem ser mais impulsivas
após as viagens canceladas. No Brasil, essa
porcentagem sobe para quase 92%.

Do Instagram: um close da beleza de Larissa Costa,
em temporada de férias, curtindo o verão potiguar

Ideias de Negócios

O Sebrae disponibiliza mais de 400 ideias
de negócios, com conteúdo voltado para
quem planeja abrir uma microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou tornar-se um
Microempreendedor Individual- MEI, neste
ano. Em 2020, o canal “Ideias de Negócios”, do
Portal Sebrae, foi destaque como uma das seções
mais visitadas por interessados em empreender
em atividades que apresentam viabilidade no
mercado competitivo e que possam garantir um
retorno financeiro satisfatório. ASN

O executivo André de Paula e sua amada, a odontóloga
Larissa de Paula, o casal celebra bodas de Cristal

*** O estudo mostrou que, em escala global,
31% dos entrevistados estão apelidando 2020
de “o ano perdido” para viagens, levando
mais de um terço -32% a declarar que
largariam tudo para viajar em 2021. Os dados
de reservas da Hoteis.com confirmam essa
tendência, com quase metade das reservas
em junho de 2020 sendo feitas apenas três
dias antes do dia da hospedagem. Informação
portal Uol.

O ENCONTRO Virtual de Sociedades

Médicas está mantido na agenda de 2021
da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica
e Medicina Laboratorial. O evento será
realizado em março, com o macro tema
“Curso aplicado de Biologia Molecular:
conceitos e aplicações”. As inscrições já estão
abertas e podem ser feitas pelo site www.
sbpc.org.br

O jornalista Rodolfo Maia com a amiga e odontóloga
Stephany Larissa, no verão da praia de Tabatinga

A EMPRESA indiana, Bharat Biotech,

anunciou ontem que assinou acordo de
fornecimento de sua vacina contra Covid-19
Covaxin, para a empresa brasileira Precisa
Medicamentos e que a prioridade será dada ao
setor público. Portal Uol

