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A Covid-19 no mundo
O número de novas infecções por Covid-19 
no mundo diminuiu 17% em uma semana, de 
acordo com o último boletim epidemiológico 
da Organização Mundial da Saúde. De 1 a 7 
de fevereiro, mais de 3,1 milhões de novos 
casos foram registrados, contra cerca de 3,7 
milhões de 25 a 31 de janeiro.  É a quarta 
semana consecutiva com redução de novos 
casos e o menor número semanal de novas 
infecções desde outubro.

*** Todas as regiões da OMS relataram um 
declínio em novos casos. A Europa e as 
Américas registraram as maiores quedas 
em números absolutos. Os óbitos também 
diminuíram em todas as regiões, exceto 
no Pacífico Ocidental, onde as taxas de 
mortalidade permaneceram semelhantes 
às da semana anterior. Desde o início da 
pandemia, foram confirmados globalmente 
105,4 milhões de casos da Covid-19 e 2,3 
milhões de mortes. Portal Veja

Denúncias do fura-fila
A Câmara dos Deputados aprovou projeto 
de lei que prevê punições para pessoas que 
furem a fila de vacinação. Os deputados 
também aprovaram uma proposição que 
aumenta a pena para quem destruir vacina 
ou insumo usado para enfrentar a pandemia 
da Covid-19. Levantamento do   Globo 
aponta que, desde o início da vacinação 
contra o novo coronavírus no Brasil, em 17 de 
janeiro, já foram registradas ao menos 2.982 
denúncias de possíveis casos de “fura-fila.

*** O texto aprovado pelos deputados prevê 
penas diferentes para três situações específicas: 
infração de plano de imunização, peculato 
de vacinas, bens medicinais ou terapêuticos 
e corrupção em plano de imunização. A 
proposição segue agora para análise do 
Senado. A Câmara também aprovou o projeto 
que aumenta a pena para quem inutilizar 
vacina ou insumo usado para enfrentar a 
pandemia da Covid-19. Portal Extra

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, vão para o deputado Hermano Morais, 
a empresária Sovania Monte e Francinete 
Capistrano. Vivas antecipados para os 
jornalistas Eliana Lima e Cassiano Vidal, 
a odontóloga Larissa Laercio de Paula, o 
jornalista Alex Viana, o cantor Isaque Galvão e 
a empresária Dayane Rodrigues - Daya Moda 
Infantil.

APESAR DA PANDEMIA do novo 
Coronavírus, estados e municípios fecharam 
2020 com quase o dobro de dinheiro em caixa 
em relação ao ano anterior, segundo dados 
do Tesouro Nacional e do Banco Central. 
Informação portal G1

André de Paula faz coro de vivas para sua musa, a 
odontóloga Larissa Laércio, aniversariando amanhã

Os parabéns antecipados da coluna para a querida 
Dayane Rodrigues, que celebra aniversário amanhã

O médico Rodolfo Penna Lima e sua querida Salete, 
em evento social pelas lentes do fotógrafo Lourenço

No Hard Rock Stadium
A convite da direção do FBI, e em conjunto 
com a La Luna Production, a cantora Marina 
Elali participou de 2 cerimônias oficiais da 
agência americana cantando “Ave Maria” 
e o hino nacional dos Estados Unidos, na 
última semana, no Hard Rock Stadium, em 
Miami- Flórida. Os dois eventos aconteceram 
em homenagem a 2 agentes especiais do 
FBI, Laura Schwartzenberger e Daniel Alfin, 
que foram assassinados dias antes. Além de 
familiares e do diretor do FBI, Christopher 
Wray, estiveram presentes representantes da 
CIA e da Casa Branca.

EM PERNAMBUCO
Com a proximidade do período em 
que seria realizado o Carnaval de 
2021, o governo de Pernambuco 
anunciou um auxílio emergencial 
para minimizar a perda de renda 
dos artistas, sem a realização da 
festa devido à pandemia. O anúncio 
foi feito na última quarta-feira, nas 
redes sociais, pelo governador Paulo 
Câmara. Informação NE10 Interior

A cantora Marina Elali, durante cerimônia de 
homenagem no Hard Rock Stadium, em Miami-EUA
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