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DOM JAIME ROCHA

O arcebispo metropolitano Dom
Jaime Vieira Rocha, estará celebrando
amanhã, 25 anos que foi ordenado
bispo pelo Papa João Paulo II, na
Basílica de São Pedro, no Vaticano.
A missa em Ação de Graças acontecerá
às 9h, na Catedral Metropolitana de
Natal, e contará com a participação de
vários bispos de dioceses vizinhas.

Centenário de nascimento

O colunista Ancelmo Gois, do Jornal O
Globo, na edição do último domingo
fez uma homenagem ao compositor
pernambucano Zé Dantas. Com um texto
bem descontraído ele fala, “Houve um
tempo em que usar máscara era só alegria”.
Se refere a outro expressivo nome da MPB,
o Zé Keti, também celebrando centenário
de nascimento. Autor da música “Máscara
Negra - Tanto riso Oh! Quanta alegria,
mais de mil palhaços no salão”, sucesso do
Carnaval de 1967.
*** O colunista destaca o talento do médico
e compositor Zé Dantas, e ressalta o sucesso
das músicas “Vem Morena” e “Forró de
Mané Vito”. Parceiro de Luiz Gonzaga, Zé
Dantas teve a música “Ela só quer, só pensa
em namorar”, interpretada por nomes
como Ivon Curi, Gil, Marisa Monte, Wilson
Simonal entre outros. A canção, que marcou
uma geração, hoje é lembrada na potente
voz de sua neta, a cantora Marina Elali.

Dinaisa Dantas faz coros de parabéns para a querida
Norminha Dantas, pela sua mudança de idade

Registro emergencial

A Fundação Oswaldo Cruz estuda solicitar
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
até amanhã, o registro emergencial para
a vacina contra a covid-19 desenvolvida
pela Universidade de Oxford-AstraZeneca.
Segundo o vice-presidente de produção e
inovação em Saúde da fundação, Marco
Krieger, a ideia é usar dados consolidados
pelos países que já aprovaram o uso do
imunizante para agilizar o registro no Brasil.

Presidente do TJRN, desembargador João Rebouças,
entrega hoje a sede própria da Corte no Estado

Nova sede do TJRN

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte entrega hoje, às 10h, sua sede própria
no bairro de Nossa Senhora da Conceição,
Zona Oeste de Natal. Devido ao momento
que requer medidas de prevenção à Covid-19,
a solenidade acontecerá de maneira híbrida,
com número reduzido de autoridades e demais
convidados em sala virtual, com transmissão
ao vivo pelo canal do TJRN no YouTube.
A nova sede é composta por um edifício
administrativo, um edifício-garagem e um
auditório, somando uma área de 30.852 m²
construídos. Tribuna da Justiça

Jornalista Flávio Marinho com sua querida Jurema.
Ela recebe o abraço da coluna pelo seu aniversário

*** A Fiocruz quer entregar os documentos
finais para registro do imunizante de
Oxford no país até o dia 15. A previsão da
fundação é produzir 100 milhões de doses
a partir de Ingrediente Farmacêutico Ativo
-IFA importado no 1º semestre de 2021.
No 2º semestre, mais 110 milhões de doses
devem ser totalmente fabricadas no Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos BioManguinhos. Informação O Dia.

A AGÊNCIA Nacional de Aviação Civil

-ANAC reconheceu um “desequilíbrio”
de quase R$ 20,5 milhões provocado pela
pandemia da Covid-19 no Aeroporto de
Natal e aprovou uma revisão extraordinária
no contrato de concessão do terminal
ao Consórcio Inframérica. A decisão foi
publicada ontem, no Diário Oficial da
União. Portal G1

Os parabéns da coluna para o presidente da Fecomércio
RN, Marcelo Queiroz, pela sua mudança de idade

ANIVERSÁRIOS Ainda em tempo de
parabenizar o presidente da Fecomércio RN,
Marcelo Queiroz, às queridas Norminha Dantas
e Jurema Marinho, e também o jornalista Isaac
Ribeiro pelos aniversários ontem.

