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MEIO AMBIENTE

Cada vez mais, temas como
sustentabilidade e estilo de vida
saudável em meio à natureza estão
caminhando juntos. O Brasil está
entre os cinco principais no ranking
de construções verdes no mundo.
Dados recentes do Instituto Brasileiro
de Opinião Pública e Estatística
apontam que 94% dos brasileiros estão
preocupados com o meio ambiente.

Vacinação no RN

O Governo do Estado deu início ontem à
distribuição das vacinas contra a Covid-19
para os municípios do interior do Rio
Grande do Norte. O transporte das vacinas
é feito em viaturas do Corpo de Bombeiros,
com escolta de policiais militares e apoio da
Polícia Rodoviária Federal. A princípio, as
doses vão para seis regionais de saúde no
interior do Estado e mais cinco cidades da
Grande Natal.
*** As regionais que receberão as primeiras
doses da CoronaVac no RN são: Mossoró,
Pau dos Ferros, Caicó, Santa Cruz, João
Câmara e São José de Mipibu. A partir
das centrais, as vacinas serão distribuídas
para os demais municípios do Estado.
Na Região Metropolitana, além de Natal,
também recebem parte dos imunizantes
os municípios de Parnamirim, Macaíba,
São Gonçalo do Amarante e Extremoz.
Informação G1

Do acervo da coluna, elegância de Leticia Galvão e da
magistrada Sandra Elali, em noite comemorativa

Mortes na Noruega

Médicos na Noruega estão investigando
as mortes de 23 pacientes idosos que
receberam a vacina contra o novo
Coronavírus da Pfizer/BioNTech, incluindo
a possibilidade de que reações adversas
à injeção terem contribuído para um
desfecho fatal em alguns pacientes frágeis.
Os efeitos colaterais da vacina são raros e
geralmente leves. Mas eles podem incluir
febre e náuseas, o que pode ser perigoso em
pacientes muito doentes e frágeis.

Parabéns da coluna com votos de sucesso para Maria
Clara Paiva, formanda de psicologia da UNI-RN

Serviços jurídicos

O Ministério da Educação anunciou a
criação de um curso técnico em serviços
jurídicos. O objetivo é formar profissionais
que atuem em escritórios de advocacia,
departamentos jurídicos, cartórios judicias
e extrajudiciais, departamentos de recursos
humanos, financeiros e contábeis, serviços de
atendimento ao cliente, entre outros. O curso
já consta no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos que relaciona todas as ofertas de nível
médio reconhecidas pelo MEC.
Mais informações no link http://cnct.mec.gov.
br/cursos/curso?id=76

A colunista canta coro de vivas para o amigo e
cabeleireiro Souza Zen, que brinda aniversário hoje

*** Após as mortes, o Instituto Norueguês
de Saúde Pública atualizou seu guia de
vacinação contra a Covid-19, com conselhos
mais detalhados sobre a inoculação de
idosos frágeis ou com doenças terminais. A
nova orientação diz que os médicos devem
avaliar cada paciente individualmente para
determinar se os benefícios da vacinação
superam os riscos de quaisquer efeitos
colaterais potenciais. CNN Brasil

O SEBRAE no Rio Grande do Norte

traça como meta atender 50 mil empresas
durante 2021. A previsão é ofertar 159 mil
horas de consultorias. A iniciativa objetiva
auxiliar os empreendedores a lidarem com
os desafios que virão ao longo do ano e
tornar esses negócios mais competitivos.
As Capacitações são realizadas seguindo as
normas de bioprevenção. ASN

Discrição de Germana Targino ilustrando a coluna

A ÍNDIA começará a exportar vacinas
contra a Covid-19 amanhã para 6 países,
informou o ministério das Relações Exteriores
indiano. Os destinos serão Butão, Maldivas,
Bangladesh, Nepal, Mianmar e Seychelles. O
Brasil ficou fora da lista. Portal Uol.

