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AstraZeneca
Existe uma relação entre a vacina da 
AstraZeneca e coágulos sanguíneos 
registrados em algumas pessoas que se 
beneficiaram da dose do imunizante. A 
informação foi dada por Marco Cavaleri, 
chefe da estratégia de vacinação da 
Agência Europeia de Medicamentos, 
durante entrevista publicada na imprensa 
italiana esta semana. A agência havia 
liberado em março o uso da vacina, mas 
indicava que novos estudos deveriam ser 
realizados.

***  “Agora podemos dizer, é claro que 
existe uma ligação com a vacina”, disse 
Cavaleri ao jornal Il Messagero. Ele 
deixou claro que ainda não sabe o motivo 
dessa relação. A agência se reúne ainda 
esta semana para debater a situação das 
vacinas. O que causa essa reação, no 
entanto, ainda não sabemos”, afirmou 
Marco Cavaleri. Portal Uol.

Processo de relicitação
Pouco mais de um ano após a Inframerica 
comunicar a devolução do Aeroporto 
Governador Aluízio Alves à União, 
por não suportar mais os prejuízos 
financeiros acumulados desde o início da 
sua operacionalização, em maio de 2014, 
o processo de relicitação do terminal 
aeroviário avança. Prevista para ocorrer 
até o final deste ano, a nova licitação está 
sendo conduzida pela Agência Nacional de 
Aviação Civil.

*** A agencia impôs novas regras, 
para atrair mais empresas nacionais e 
internacionais, conforme disposto no 
edital do processo. O lance mínimo será 
de R$ 230 milhões. Conforme a ANAC, 
“as propostas econômicas, assim como 
os lances efetuados na etapa viva-voz 
do Leilão, deverão ser incondicionais, 
irretratáveis e irrevogáveis”. O prazo de 
vigência do novo contrato será de 30 anos. 
Blog FM.

O GOVERNO federal arrecadou 
um total de R$ 3,3 bilhões em leilão de 
concessão de 22 aeroportos realizado 
ontem pela Agência Nacional de 
Aviação Civil, com um ágio médio de 
3.822,61%. No total, o leilão contou com a 
participação de sete proponentes, incluindo 
estrangeiros. Com informação portal Terra.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os jornalistas Celso Amâncio e 
Jeane Damas. Também celebrando a mesma 
data a empresária Laís Macedo e a toda 
simpatia Cléa Marcelino.

Sorriso de Cléa Marcelino no abraço do seu amado Gilson 
Marcelino. Ela amanhece celebrando mudança de idade

O abraço carinhoso da coluna para o jornalista Celso 
Amâncio, que será festejado pelo seu aniversário hoje

Empresário Paulo Macedo faz coro de vivas para sua 
querida Laís Macedo, brindando aniversário hoje

Dia do Infectologista
Com a pandemia, uma das atividades 
médicas que mais tem se destacado, é a do 
infectologista. São profissionais que atuam 
na área sendo responsáveis por pesquisar, 
diagnosticar e tratar doenças infecciosas e 
parasitárias, como é o caso da Covid-19. “O 
Dia do Infectologista”, celebrado em 11 de 
abril, foi instituído pela Sociedade Brasileira 
de Infectologia por ser o dia de nascimento de 
Emílio Ribas, renomado médico atuante no 
campo das doenças infecciosas e pioneiro no 
estudo e cura de infectologias no Brasil.

REFUGIADOS
O governo de Joe Biden anunciou 
ontem que planeja fornecer 235 
milhões de dólares em ajuda norte-
americana aos palestinos, reativando 
fundos para a agência de refugiados 
das Nações Unidas e restaurando 
outras formas de assistência suspensas 
pelo então presidente Donald Trump. 
Publicou o portal Terra.
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