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Estudo sobre variante
A decisão da África do Sul de suspender 
temporariamente a vacinação contra a 
Covid-19 com o imunizante da Oxford/
Astrazeneca, por ele apresentar uma 
eficácia baixa contra a nova variante do 
vírus encontrada no país, fez a Organização 
Mundial da Saúde reavaliar sua produção 
pelo consórcio Covax. A situação também 
lança um alerta para o Brasil sobre o risco da 
rápida disseminação das novas variantes do 
coronavírus Sars-CoV-2.

*** Em coletiva à imprensa, o diretor geral 
da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse esta 
semana, que a suspensão temporária do uso 
da vacina pelos sul-africanos é preocupante, 
mas fez ressalvas. A primeira é que a decisão 
foi tomada em cima de um estudo pequeno, 
que mostrou uma eficácia mínima, de apenas 
22%, do imunizante em prevenir doenças leves 
a moderadas causadas pela nova variante. 
Publicou o portal Terra

Conscientização dos perigos
Em um momento em que as experiências 
online vêm se tornando cada vez mais 
necessárias e intensas, o debate sobre o uso 
seguro e responsável da internet é essencial 
para a conscientização dos perigos existentes 
nesse ambiente virtual. Por conta disso, a Rede 
Insafe na Europa, junto a mais de 140 países, 
incluindo o Brasil, celebram em fevereiro o 
“Dia da Internet Segura”, que foi comemorado 
ontem.

*** Com crianças e adolescentes cada vez 
mais conectados por tablets e celulares, o 
professor do curso de Sistemas de Informação 
da Estácio, Thiago Ribeiro Carvalho, ressalta 
que este público é extremamente vulnerável a 
conteúdos inapropriados ou, ainda, reféns de 
cibercriminosos quando não acompanhados 
de perto pelos pais ou responsáveis. 
Ciberbullying, assédio, violência sexual e redes 
de pedofilia, jogos e desafios que induzem à 
autoagressão e ao suicídio também estão entre 
os perigos da era digital.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com coro de vivas, vão para o empresário 
seridoense, Orlando Nóbrega, o engenheiro 
civil Frederick Rodrigues de Almeida e o 
executivo Bosco Pinheiro. Também celebrando 
a mesma data os empresários Sérgio Pereira 
Gaspar, Jussier Porto Santos e Orismar 
Almeida.

A OUVIDORIA Nacional do Ministério 
Público já recebeu 1.065 manifestações sobre 
casos de fura-filas na vacinação contra a 
Covid-19. O órgão passou a receber denúncias 
e informações sobre o tema há 2 semanas 
através do WhatsApp (61) 3366-9229.

O empresário Jussier Porto Santos no abraço de sua 
Carmem. Ele brindando hoje mudança de idade

A coluna canta coro de vivas para o amigo Bosco 
Pinheiro, comemorando hoje, em família, idade nova 

Casal de empresários seridoense Orlando Nóbrega e 
sua elegante Klebeney. Ele aniversariando hoje

Bharat Biotech da Índia
A farmacêutica Bharat Biotech, da Índia, 
disse ontem que provavelmente exportará sua 
vacina contra Covid-19, a Covaxin, para o 
Brasil e para os Emirados Árabes Unidos nesta 
semana. A vacina foi aprovada na Índia para uso 
emergencial, sem apresentar dados de eficácia 
de um teste de estágio avançado. A Bharat 
Biotech pediu autorização para realizar um 
teste da Covaxin no Brasil. Se alguma empresa 
brasileira importar a vacina da Bharat, ela não 
poderá aplicá-la até ter a autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Portal G1

ALERTA NA HOTELARIA
De acordo com o site turismoonline, a 
hotelaria em todo país vem sofrendo 
e faz um alerta para falsos perfis nas 
redes sociais. Os sindicatos do setor 
de hospedagem chamam atenção dos 
usuários para terem muito cuidado 
ao interagir com perfis comerciais na 
internet, especialmente em situações 
que envolvam negociações comerciais. 

Parabéns da coluna para o empresário Sérgio Pereira 
Gaspar, que amanhece celebrando aniversário
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