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Mulheres
O Interactive Advertising Bureau, associação 
que representa o mercado de publicidade 
digital no Brasil, promove durante todo o 
mês de março, período marcado pelo “Dia 
Internacional da Mulher”, a campanha 
“Mulheres do digital”. Com a divulgação 
semanal de diversos conteúdos assinados por 
lideranças femininas do setor, contando com 
mais de 15 profissionais, que representam 
veículos, anunciantes, agências e empresas de 
tecnologia.

Na Alemanha
Os governos federal e dos estados da 
Alemanha chegaram a um acordo para 
prorrogar o lockdown em que se encontra 
o país até o dia 28 de março, segundo 
informações divulgadas pela agência DPA 
e publicações da “Spiegel” e “Tageszeitung”. 
A chanceler Angela Merkel e os chefes de 
governo dos estados concordaram com a 
medida numa videoconferência. Os estados 
federais adaptarão seus regulamentos de 
acordo com a decisão.

O Reino Unido
Deve se preparar para um “inverno difícil” 
porque a imunidade da população a outros 
vírus respiratórios, além da Covid-19, pode 
ser menor do que o normal. Foi o que alertou 
uma de suas médicas mais importantes, Susan 
Hopkins, que é responsável pela estratégia 
contra o Coronavírus no governo inglês. Ela 
disse que o sistema de saúde público britânico 
deve estar “preparado” para surtos de gripe e 
outras doenças semelhantes.

*** Com mais de 120 mil mortes causadas pela 
Covid-19, o Reino Unido foi um dos países 
mais afetados pelo Coronavírus no mundo. 
Depois de um período de confinamento que 
começou em março do ano passado, os casos 
arrefeceram no verão do hemisfério norte no 
meio do ano, mas voltaram a crescer, com uma 
enorme segunda onda no inverno britânico 
no fim do ano e um pico em janeiro de 2021. 
Informação portal Terra.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o empresário Flávio Monte e o 
médico Henrique Fonseca. Ainda em tempo 
de parabenizar Tadeu Alencar, Lydia Barreto, 
Luciana Melo, Ricardo Barbalho, Sêmio 
Timeni Segundo, Georgiano Azevedo, Nil 
Barbosa, Elma Souza, Sílvia Regina Motta, 
Bárbara Almeida e Ana Carla Barbosa.

SE FOSSE possível fazer uma linha do 
tempo dos primeiros “dias das mulheres” 
que surgiram no mundo, ela começaria 
possivelmente com a grande “Passeata das 
Mulheres” em 26 de fevereiro de 1909, em 
Nova York. Portal G1

Vivas para Ana Carla Barbosa Azevedo, celebrando 
aniversário hoje, em click com a amiga Luciane Benfica

Do acervo da colunista, a presidente do Women’s Club 
Natal, Ana Marta Procópio, durante noite festiva

As amigas Zélia Souza e Maria da Rocha Nunes, em 
sessão de vivas no Nick Buffet, pelas lentes de Jovinho

Vacinas Oxford/Astrazeneca
A Fundação Oswaldo Cruz anunciou ontem que 
dará início a produção de 30 milhões de doses 
da vacina de Oxford/Astrazeneca, que devem 
ser entregues até o final de abril ao Ministério da 
Saúde. Em março, a Fiocruz espera entregar pelo 
menos 3,8 milhões de imunizantes. O número 
fica abaixo das 15 milhões de doses inicialmente 
anunciadas. A redução aconteceu por causa de 
um problema no maquinário responsável pela 
vedação dos frascos das vacinas, de acordo com 
reportagem da colunista Mônica Bergamo, na 
Folha de S. Paulo.

MULHERES
O Dia Internacional da Mulher: a 
origem operária do 8 de março. A 
data é celebrada oficialmente desde 
1975, mas sua origem remonta do 
início do século 20, quando diversos 
protestos de mulheres ecoaram 
pelos Estados Unidos e Europa 
reivindicando melhores condições 
de trabalho e igualdade de direitos. 
Portal G1

Ainda está em tempo de cantar parabéns para Lydia 
Constança Barreto, pela sua mudança de idade
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