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CASTELO DE WINDSOR

A rainha Elizabeth II e o príncipe
Philip foram vacinados contra
a Covid-19 no último sábado,
confirmou o Palácio de Buckingham.
A imunização aconteceu no Castelo
de Windsor. A monarca de 94 anos e
o duque de Edimburgo, que tem 99
anos, já haviam informado que não
furariam a fila de prioridade e que
aguardariam a vacinação por faixas
prioritárias. Portal Terra.

Posse no TJRN

O desembargador Vivaldo Pinheiro tomou
posse como presidente do TJRN na última
quinta-feira, a desembargadora Zeneide
Bezerra assumiu a vice-presidência e o
desembargador Dilermando Mota é o
corregedor geral de Justiça. A solenidade
teve transmissão ao vivo pelo canal do
TJRN no YouTube. Recebeu o cargo do
desembargador João Rebouças, a quem
agradeceu por ter feito um grande trabalho à
frente da instituição.
*** Durante a solenidade, o desembargador
Vivaldo Pinheiro destacou sua atenção para
que a Justiça cada vez mais se afirme como
instituição essencial ao desenvolvimento social
e humano do Estado e da Sociedade. Também
reforçou que a sociedade norte-rio-grandense
clama por uma resposta judicial efetiva que
previna e equacione os conflitos em tempo
hábil. Informação Tribuna da Justiça.

Os dirigentes do TJRN 2021/2022, desembargadores
Zeneide Bezerra, Vivaldo Pinheiro e Dilermando Mota

Plano de vacinação

O Ministério da Saúde vai utilizar 100
milhões de doses adquiridas da Coronavac,
produzida pelo Instituto Butantan, no Plano
de Operacionalização de Vacinação contra a
Covid-19, pelo Sistema Único de Saúde.
O acordo foi costurado na última sexta-feira,
durante uma reunião com representantes da
Pasta e do Instituto. Os estados receberão
as doses em quantidade proporcional à
população local e farão a distribuição aos
municípios.

Charme de Soraya Hazbun ilustrando a coluna

Patrimônio Imaterial

A Assembleia Legislativa do RN aprovou
projeto de lei que considera como Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado a “Castanha de
Caju da Serra do Mel”. Proposta pelo deputado
Albert Dickson, a matéria foi aprovada por
unanimidade. “Mas não só de aspectos físicos
se constitui a cultura de um povo. Há muito
mais, contido nas tradições, no folclore, nos
saberes, nas línguas, nas festas e em diversos
outros aspectos e manifestações, transmitidos
oral ou gestualmente, recriados coletivamente
e modificados ao longo do tempo”, disse
Albert. TN

Do Instagram: simpatia em dose tripla de Cláudia
Souza Maia em click com Fernanda e Renata Bezerra

*** No encontro, ficou decidido que todas
as vacinas produzidas pelo laboratório
paulista serão incorporadas ao plano de
vacinação. Ou seja, brasileiros de todo o
país receberão a vacina simultaneamente,
seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde
com as secretarias estaduais e municipais
de saúde. O órgão governamental destaca
que a campanha deve começar tão logo os
imunizantes recebam autorização da Anvisa.
Portal Metrópoles

O COMITÊ da Agência Europeia do
Medicamento emitiu nota informando que
recomendou a atualização da informação
de produtos da vacina contra a covid-19 da
Pfizer, esclarecendo que tem seis doses.
Uma dose extra em cada frasco, que em
muitos países não estava sendo usada
por não haver indicação clara para a sua
utilização. Agência Brasil.

O abraço carinhoso da colunista para a
elegante DENISE PEREIRA GASPAR, que
amanhece celebrando mudança de idade.
A aniversariante brindará a data com a
família na sua casa praiana de Jacumã, no
litoral norte potiguar.

