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Quatro milhões de doses
A presidente da Comissão Europeia, Ursula 
von der Leyen, anunciou que a Pfizer se 
comprometeu a entregar mais quatro milhões 
de doses da vacina anti-Covid, desenvolvida 
em parceria com o laboratório alemão 
BioNTech, até o fim de março para os países 
do bloco europeu. Para enfrentar as variantes 
agressivas do vírus e para melhorar a situação 
dos pontos críticos, é necessária uma ação 
rápida e decidida.

*** O comunicado ainda ressalta que os 
novos fornecimentos “ajudarão os países-
membros a manter sob controle a difusão 
das novas variantes”, que vem se espalhando 
por todo a Europa, e que elas terão “um uso 
mirado onde é mais necessário, em particular, 
nas áreas de fronteira que contribuirão, entre 
outras coisas, para garantir ou retomar a livre 
circulação de pessoas e mercadorias”. 
Portal Terra

Turismo na Austrália
Australianos poderão comprar passagens 
pela metade do preço para viajar pelo país 
como parte de um plano do governo para 
estimular o turismo interno, no momento em 
que as fronteiras internacionais continuam 
fechadas devido à pandemia de Covid-19. O 
primeiro-ministro, Scott Morrison, anunciou 
que o governo gastará 1,2 bilhão de dólares 
australianos para subsidiar quase 800.000 
passagens de avião para regiões afastadas das 
grandes cidades e “muito dependentes do 
turismo internacional”.

*** O objetivo é estimular os australianos 
a passar as férias em destinos como a 
Grande Barreira de Coral, o local sagrado 
para os aborígenes de Uluru, e as praias da 
‘Gold Coast’. O projeto inclui 13 destinos. 
As fronteiras externas da Austrália estão 
fechadas há um ano para proteger o país 
do novo coronavírus. No início de março 
a medida foi prolongada por mais de três 
meses. Portal Uol

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para Castor Segundo 
Regalado, Kathryn da Rocha Nunes e o 
jornalista Danilo Sá. Vivas antecipados 
para Thelma Simplício, Gina Monte, o 
advogado Thiago Cortez, coronel Câmara, 
desembargador Osvaldo Cruz, procurador 
do Estado Francisco Nunes, Michele Moura, 
Magaly Galvão e o jornalista Carlos Maia.

A FINTECH do Mercado Livre já possui 
um cartão de débito vinculado à conta digital e 
agora vai oferecer a função crédito aos clientes; 
usuários poderão pagar por aproximação pelo 
app no celular.

Economista Thelma Simplício, aniversariando amanhã, 
em click com a filha, a odontóloga Hallissa Simplício

Os parabéns da colunista para o jornalista Carlos 
Maia, que comemora mudança de idade neste domingo

Procurador do RN, Francisco Nunes, em pose com sua 
Maria Nunes. Ele celebrando aniversário no domingo

Declaração de Exclusividade
A Fecomércio RN agora é a entidade emissora 
de Declaração de Exclusividade, que serve 
para comprovar que determinado produto 
ou serviço não possui concorrentes. Poderão 
solicitar a declaração as empresas do comércio 
de Bens, Serviços, Turismo, e atividades que 
se enquadram nas categorias econômicas 
representadas pela instituição.  O documento 
é usado em processos de inexigibilidade 
de licitação, especialmente quando houver 
inviabilidade de competição, por empresas 
fornecedoras de materiais, equipamentos ou 
gêneros, na condição de produtor.

CONCURSO ADIADO
A diretoria de Gestão de Pessoal da 
Polícia Federal emitiu comunicado 
informando que, por questões 
sanitárias, as provas do concurso, 
previstas para ocorrer no próximo 
dia 21, precisaram ser adiadas. As 
avaliações objetivas e discursivas para 
os cargos de agente, escrivão, delegado 
e papiloscopista da PF têm nova data 
provável para acontecer em 23 de maio.

Elegância de Rita Alexandre, ilustrando a coluna
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