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Células tronco
Um estudo realizado por especialistas do 
Diabetes Research Institute e da Universidade 
de Miami, nos Estados Unidos, mostrou que 
infusões de células-tronco podem reduzir o risco 
de morte e acelerar o tempo de recuperação dos 
pacientes com casos mais graves de Covid-19. 
O ensaio clínico foi autorizado em abril de 2020 
pelo Food and Drug Administration e publicado 
esta semana na STEM CELLS Translational 
Medicine. Portal Uol

Melhores de 2020
O promoter Aderson Nunes assina convite 
para festa dos “Melhores de 2020”, na 
cidade de Equador. O evento acontecerá 
no próximo dia 15, no Opus Club, quando 
serão agraciadas personalidades em vários 
segmentos profissionais com o “Troféu Chico 
Fumeiro”. A comenda é uma referência ao Sr.  
Francisco Sabino de Oliveira, que foi vereador, 
vice-prefeito e prefeito por 2 legislaturas, no 
município de Equador na região do Seridó.

Festival de Cannes
O Festival de Cannes, que acontece 
tradicionalmente no mês de maio, em 2021 
poderá ser adiado para o final de junho ou 
julho devido à pandemia, informaram os 
organizadores. O principal festival de cinema 
do mundo, que não foi celebrado no ano 
passado por causa do Coronavírus, ainda 
levará um tempo para “avaliar a situação”, 
afirmou um porta-voz. Até o momento, está 
programado para acontecer entre 11 e 22 de 
maio. Informação AFF.

Lockdown da Alemanha
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, 
anunciou esta semana a extensão do lockdown 
no país até o fim de janeiro. A medida é uma 
tentativa de conter os números muito altos 
de casos e de mortes pelo novo coronavírus.  
As primeiras medidas para conter a segunda 
onda foram adotadas em novembro. Merkel 
reconheceu que o “lockdown parcial” não foi 
suficiente para conter o vírus e anunciou um 
confinamento ainda mais rígido. Portal G1

O MINISTRO da Saúde, Eduardo Pazuello, 
assinou um contrato com o Instituto Butantã-
SP, para receber 46 milhões de doses da 
CoronaVac até abril e mais 54 milhões até o 
fim do ano. A vacina, que demonstrou 78% 
de eficácia contra a Covid-19 nos testes, é 
produzida pelo Butantan junto à chinesa 
Sinovac Life Science. Portal Uol 

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje, com coro de vivas, vão para o 
desembargador Aderson Silvino. Também 
da mesma data, Cida Cabeleireira. Vivas 
antecipados para o executivo Saly Souza e a 
querida Thereza Paiva.

A colunista e a querida Zélia fazem coro de vivas para 
o desembargador Aderson Silvino, aniversariando hoje

Do acervo da colunista, as magistradas Lena Rocha e 
Hadja Rayanne, em noite de celebração no Tirol

Do Instagram: o médico Ranilson Tito e sua querida 
Gorete, em ocasião comemorativa no Porto Brasil

Parque das Dunas
Com o objetivo de ampliar os serviços 
oferecidos para quem visita o Parque Estadual 
Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves”, 
a partir de agora será possível conhecer 
mais da biodiversidade do local, através da 
tecnologia por QR codes, disponíveis nas 
placas informativas. O projeto “Trilha Virtual” 
é resultado de uma parceria entre o Parque 
das Dunas e a Universidade Potiguar, através 
do curso de Ciências Biológicas, que gerou 
uma alternativa para quem deseja ter uma 
experiência virtual sem se afastar da natureza.

TEMPORADA DE VERÃO
Com a alta temporada de verão e a 
procura pelas praias do Rio Grande 
do Norte, o Aeroporto de Natal 
deverá movimentar cerca de 220 mil 
passageiros no primeiro mês do ano. 
Estão previstos aproximadamente 
1.500 pousos e decolagens, destes 312 
são extras para atender a demanda 
do período. Informa a assessoria de 
comunicação da Inframérica. 

Os parabéns da coluna e coro de vivas para Thereza 
Paiva, que amanhece celebrando mudança de idade
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