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Escolas cívico-militares
O Rio Grande do Norte teve três cidades 
cadastradas entre as 70 que deverão participar 
do programa de escolas cívico-militares 
do governo federal, segundo divulgou o 
Ministério da Educação esta semana. As 
cidades potiguares cadastradas são Natal, 
Parnamirim e Pau dos Ferros. Os municípios 
são considerados “pré-selecionados”, porque 
ainda precisarão atender “condições técnicas” 
para a implementação do programa.

Maracanã
O nome oficial do Maracanã, Estádio 
Jornalista Mário Filho, será trocado para 
Estádio Edson Arantes do Nascimento 
- Rei Pelé. A mudança foi aprovada pela 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
esta semana e causou protesto da família do 
homenageado. O projeto ainda irá à sanção 
do governador em exercício, Cláudio Castro. 
O neto de Mário Filho também jornalista, 
Mário Neto, protestou contra a troca. 
Agência Brasil

Passaporte de imunidade
Enquanto Portugal segue com as fronteiras 
fechadas e restrições de voos para países 
como Brasil e Reino Unido, a Ilha da Madeira 
já se abriu totalmente aos turistas com 
certificados de vacinação ou de recuperação 
da Covid-19. Uma prova de que é possível 
conjugar turismo e pandemia na mesma 
frase. À medida em que o país registrava mais 
de 10 mil casos diários, obrigou a adotar um 
restritivo confinamento iniciado em janeiro e 
que permanece até hoje.

*** Desde fevereiro, há um “corredor 
verde” no território madeirense para quem 
comprovar ter finalizado o ciclo de vacinação 
ou apresentar um certificado atestando que 
está recuperado da Covid-19, no período de 
90 dias anteriores à viagem. Uma espécie de 
“passaporte de imunidade” local, conceito 
que tem sido discutido amplamente pela 
União Europeia. Informação portal Uol

O DIRETOR do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, acredita que a vacinação contra 
a Covid-19 deverá ser anual e pretende 
entregar 22 milhões de doses da CoronaVac 
até o final de março. “Tudo indica que a 
duração da imunidade será inferior a um 
ano, e, portanto, a vacinação periódica será 
necessária”, disse Dimas em entrevista à 
revista Veja.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os advogados André Osvaldo 
Guimarães e Heráclito Noé. Também da 
mesma data Kátia Montenegro, Suely Silva, 
Luciana Mamede e José Samico.

Diretor Geral do Itep, Marcos Brandão, festejando o 
irmão, o advogado André Osvaldo, aniversariando hoje

Do acervo da colunista, o casal Constel, Francisco 
Ramos e Kelly, em noite de lançamento no Tirol

Duas queridas da coluna, Zélia Pinheiro e Andréa 
Moura, durante noite de celebração no Nick Buffet

Soro Hiperimune
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
informou que encaminhou as considerações 
técnicas do pedido de testagem em humanos 
do Soro Hiperimune à Covid-19 pelo 
Butantan. Agora, o processo está em exigência 
com o Instituto. Para dar continuidade à 
análise de autorização da testagem pela Anvisa, 
o Butantan ainda precisa enviar o Dossiê 
Específico de Ensaio Clínico à Agência.  O 
documento é considerado “central” para a 
pesquisa clínica, reunindo informações da 
proposta de protocolo de estudo.

OLIVIER ANQUIER
O empresário e apresentador de TV, 
o francês Olivier Anquier, anunciou o 
fechamento definitivo de sua padaria 
no centro de São Paulo, “Mundo Pão 
do Olivier”, por causa do agravamento 
da pandemia do Coronavírus. 
O mesmo imóvel conta com outro 
empreendimento de Anquier, o 
restaurante Esther Rooftop, que deve 
ter o mesmo destino. UOL 

Desembargador João Rebouças, em click para a coluna 
durante solenidade do Tribunal de Justiça do RN
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