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Vacina BNT162b2
A BioNTech e a Pfizer informaram ontem que 
receberam aprovação da autoridade regulatória 
alemã para iniciar os testes da fase 2/3 da sua 
vacina contra a Covid-19 na Alemanha. As 
companhias farmacêuticas disseram que a 
vacina, identificada como BNT162b2, está 
sendo testada para segurança e efetividade 
em ensaio controlado por placebo com até 30 
mil participantes em todo o mundo. O teste 
para a vacina – que ainda não foi aprovada 
para distribuição em nenhum país – vai ser 
conduzido em cerca de 120 locais do planeta. 
Portal Terra.

7 DE SETEMBRO
O presidente Jair Bolsonaro 
participou ontem pela manhã 
de evento fechado no Palácio da 
Alvorada. A versão enxuta da 
cerimônia do “Dia da Independência” 
teve hasteamento da Bandeira 
Nacional e uma breve apresentação 
da Esquadrilha da Fumaça. Com 
realização em frente do Alvorada, a 
ocasião contou com presenças das 
principais autoridades de Brasília.

Experience Brazil
Um antigo avião da extinta Avianca Brasil vai 
se transformar em um restaurante na capital 
federal para relembrar a época de ouro da 
aviação. Com o nome de Pan Am Experience 
Brazil, a aeronave vai receber a pintura da 
antiga companhia aérea norte-americana e 
promete oferecer uma experiência completa 
aos clientes, que neste restaurante serão 
tratados como passageiros. Será um Fokker 
100 que, em março de 2014, fez um pouso de 
emergência no aeroporto de Brasília.

22º Rally RN 1500
Será disputado de 9 a 13 de setembro na 
Paraíba e no Rio Grande do Norte, o “22º 
Rally RN 1500”.  No roteiro obstáculos 
como: serras, pedras, subidas, descidas, 
curvas sinuosas e terreno travado exigirão 
preparação física e navegação dos 
competidores. Com largada de Campina 
Grande-PB e chegada em Mossoró-RN, de 
acordo com a organização, o evento reunirá 
os melhores pilotos e navegadores do país.

Câncer colorretal
Com a mudança do padrão internacional de 
50 para 45 anos de idade, devido ao aumento 
do câncer colorretal na população adulta, 
especialistas passaram a recomendar às 
pessoas que façam a prevenção da doença. 
“Acima dos 45 anos é uma recomendação e 
acima dos 50 anos é obrigatória a prevenção”, 
disse à Agência Brasil o coloproctologista 
Paulo Maurício Bruno, membro titular da 
Sociedade Brasileira de Coloproctologia.

Festival Teen 2020
Com realização no dia 03 de outubro, a partir 
das 11h, o “Festival Teen 2020 Live Show” 
será totalmente virtual e com transmissão ao 
vivo no canal YouTube https://www.youtube.
com/festivalteen. A 3ª edição traz ao palco 
estrelas da música que são seguidas por 
milhões de jovens. O line-up 2020 contará 
com Pedro Sampaio, Vitão, MC Jottapê, além 
de João Guilherme e as meninas do BFF 
Girls.

A EMPRESA Potiguar de Promoção 
Turística e a Interamerican Network, agência 
de comunicação especializada em turismo 
na América Latina, promovem live amanhã, 
às 11h. O objetivo é apresentar ao trade e à 
mídia especializada os resultados da pesquisa 
“Destinos na Retomada do Turismo: A 
Percepção do Mercado”, realizada em agosto.

O LÍDER opositor russo Alexei Navalni, que 
de acordo com a Alemanha foi envenenado 
na Rússia, saiu do coma e vai deixar de usar 
o respirador artificial por etapas. Anunciou 
ontem o hospital de lá Charité em Berlim. 
Informação Folha de S. Paulo.

Com o dermatologista Arnóbio Pacheco e a colega 
Mara Godeiro, em manhã de entrevista na TV Record

Sorriso e simpatia da arquiteta Sheila Lopes, pelas 
lentes do tradicional fotógrafo Jovinho

Do acervo da coluna, as queridas Violeta Araújo e Ana 
Marta Procópio, em sessão de vivas no Nick Buffet

A talentosa médica anti‑age Sônia Umbelino
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