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Proibição no Reino Unido
Chegadas ao Reino Unido da América 
do Sul e Portugal serão proibidas a partir 
de hoje devido às preocupações com a 
variante brasileira do Coronavírus, afirmou 
o secretário de transportes, Grant Shapps. 
Cidadãos britânicos, irlandeses e estrangeiros 
com direito de residência ainda poderão 
viajar, mas devem se isolar por 10 dias.  
A decisão foi anunciada ontem após uma 
reunião de ministros.

*** A proibição se aplica a Argentina, Brasil, 
Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, 
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela. Shapps disse que Portugal foi 
incluído “devido às suas fortes ligações com o 
Brasil”.  Na quarta-feira, o primeiro-ministro 
do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que 
estava “tomando medidas” para proteger o 
país da variante do Coronavírus encontrada 
no Brasil. Portal Terra

Tratamento oncológico
O aumento dos casos de Covid-19 no 
Brasil reacende a preocupação entre os 
oncologistas. Com os hospitais novamente 
superlotados, e a taxa de contaminação em 
alta, especialistas temem que pacientes com 
câncer voltem a interromper os tratamentos. 
Um levantamento da Sociedade Brasileira 
de Oncologia Clínica havia mostrado que, 
durante a primeira onda da pandemia, 74% 
dos especialistas da área tiveram um ou mais 
pacientes com o tratamento postergado.

*** O retardamento dos cuidados em 
pacientes oncológicos, mesmo que em apenas 
algumas semanas pode ser determinante para 
sua sobrevivência. Um estudo publicado pelo 
The British Medical Journal mostrou que, a 
cada quatro semanas de atraso no tratamento 
do câncer, as chances de morte aumentam 
em até 13%. A recomendação da comunidade 
médica é que os pacientes não abandonem a 
terapia neste momento. Portal Uol.

O MINISTRO do Supremo Tribunal 
Federal, Dias Toffoli, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, e o vice-
presidente e corregedor do Tribunal de 
Contas da União, Bruno Dantas, estarão hoje 
em Natal, para debater o tema “Segurança 
Jurídica na Retomada do Desenvolvimento 
Econômico”. O evento acontecerá a partir das 
10h, no Hotel Barreira Roxa.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns 
antecipados da coluna para os advogados 
Leonardo Pereira e João Medeiros Filho. 
Também celebrando a vida o executivo Edson 
Faustino e a jornalista Ana Cristina Sodré.

Do acervo da colunista, ex-deputado Ricardo Motta 
com sua Catalina, pelas lentes do fotógrafo Jovinho

O advogado Leonardo Pereira e sua Martina. Ele 
recebe o abraço da coluna pelo aniversário amanhã

Do Instagram: Letícia Galvão e Thereza Paiva, 
celebrando Ezequiel Ferreira de Souza pelo aniversário

FIART 2021
A Feira Internacional de Artesanato, tradicional 
evento realizado sempre nos meses de janeiro, 
teve sua data adiada por conta da pandemia. 
A edição de 2021 acontecerá de 28 de abril a 
02 de maio, no Centro de Convenções. Em 
seu 26º ano, a FIART trará uma programação 
totalmente inovadora, inclusive com versão 
digital.  Vale ressaltar que, na versão presencial, 
A feira seguirá todas as normas de segurança 
sanitárias. As duas versões contarão com 
a participação dos artesãos potiguares e 
expositores de outros estados e países.

TV PONTA NEGRA
O abraço carinhoso da colunista para 
a querida Mirian de Souza. Discreta, 
atenciosa e muito humana. Sabe com 
maestria e elegância passar pelas 
adversidades que a vida nos impõe. 
Mas como diz a bíblia, “Depois da 
tempestade vem a bonança”. Agora, 
ao lado das filhas, celebra o retorno 
do controle total da TV Ponta Negra. 
Parabéns e sucesso!!! 

O abraço da colunista com votos de sucesso para 
Mirian de Souza, Superintendente da TV Ponta Negra
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