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Acima da média
O Brasil ultrapassou a marca de 7 milhões 
de doses de vacinas contra o Coronavírus 
aplicadas. O “Our World in Data” confirmou 
que o ritmo brasileiro é cerca de 23% melhor 
que a média mundial. De acordo com a 
plataforma que monitora tanto a evolução 
da pandemia quanto da imunização, 3,27% 
da população brasileira já recebeu ao menos 
uma dose, enquanto a média mundial de 
imunização é de 2,67%. Poder 360.

Autorização do registro
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
anunciou ontem a autorização do registro da 
vacina da Pfizer-Biontech contra Covid-19. 
O governo federal ainda negocia a compra do 
imunizante com a farmacêutica.
O diretor presidente da Anvisa, Antonio 
Barra Torres, afirmou que a vacina produzida 
pelo laboratório Pfizer-Biontech apresentou 
segurança, qualidade e eficácia necessárias 
para a aprovação dos imunizantes.

Visibilidade às mulheres
A Fundação Lemann, presidida pelo 
homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo 
Lemann, lança a campanha “Toda Mulher 
é uma potência”, que visa dar visibilidade às 
mulheres que fazem a diferença na sociedade 
durante a pandemia de Covid-19. Na 
quarentena, mulheres de vários contextos 
sociais têm enfrentado o desafio de 
desempenhar suas tarefas no home office, 
cuidar dos filhos e das responsabilidades 
domésticas.

*** Segundo levantamento realizado pelas 
organizações Gênero e Número e SOF 
Sempreviva na pandemia, 50% das mulheres 
passaram a cuidar de alguém próximo; 41% 
das que conseguiram manter seus empregos 
afirmaram trabalhar mais na quarentena; e 
40% afirmaram que a pandemia e a situação 
de isolamento colocaram o sustento da casa 
e da família em risco. Os relatos compilados 
serão divulgados a partir de 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher. Forbes

A MOURA DUBEUX promove hoje, 
a partir das 16h, coquetel de lançamento 
do estande de vendas do edifício “Olhar da 
Dunas”. O empreendimento está localizado 
em área privilegiada, na Avenida Rui 
Barbosa, no bairro de Lagoa Nova. Na 
ocasião, diretores regionais da Construtora 
estarão presentes na sessão de boas-vindas.

O REGISTRO definitivo concedido pela 
Anvisa à vacina da Pfizer contra a Covid-19 
autoriza que clínicas privadas comprem o 
imunizante. No entanto, segundo a assessoria 
da farmacêutica no Brasil, a empresa “só vai 
negociar com o governo federal”. Portal G1

Do acervo da colunista, os magistrados, Hadja Rayanne, 
Lena Rocha e Jorge Meira, durante noite de celebração

Diretor regional da Moura Dubeux, Fernando Amorim, 
presente em Natal para mais um lançamento da marca

O jornalista e produtor cultural Amaury Júnior com sua 
amada Ruth. Ele brindando hoje mudança de idade

Uma nota conjunta
Do setor turístico e da Fecomércio RN 
ressalta que sempre foram a favor da 
vida. E acrescenta, que o que lhes causa 
preocupação é que, ao limitar, de maneira 
generalizada, o funcionamento do setor de 
bares e restaurantes, os decretos estadual e 
das principais prefeituras do Estado punem, 
injustamente, um segmento que já vem sendo 
um dos mais prejudicados com toda a crise 
e do qual dependem dezenas de milhares de 
famílias.  Além do presidente da Fecomércio, 
Marcelo Queiroz, mais oito intuições do 
segmento do turismo assinam a nota.

VOTO FEMINIMO
Fevereiro é o mês que marca a 
conquista do voto feminino no Brasil. 
A data é celebrada hoje em todo país.  
O Rio Grande Norte é pioneiro, tendo 
Celina Guimarães como primeira 
eleitora brasileira em 1926. Outro 
destaque feminino potiguar, é Alzira 
Soriano que foi a primeira prefeita 
eleita da América Latina, na cidade de 
Lages-RN.

Os parabéns da coluna para o desembargador Expedito 
Ferreira de Souza, que amanhece celebrando aniversário

www.liegebarbalho.com

mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=
mailto:liegebarbalho%40uol.com.br?subject=
http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho

