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FO2RTALEZA

Uma belíssima ação a ser seguida.
O Fortaleza Esporte Clube precisou
de menos de 24 horas para vender
todas as camisas da campanha
“FO2RTALEZA”, que tem como
objetivo ajudar na luta contra a
Covid-19. Todo o dinheiro arrecadado
será doado para a compra de capacetes
Elmo para os hospitais do Estado.

Mulheres poderosas

A lista dos “Bilionários do Mundo de 2021 da
Forbes” apresenta 328 mulheres, um aumento
de mais de 36% em relação ao ano anterior,
incluindo a bilionária self-made mais
jovem do mundo. Em fevereiro, Whitney
Wolfe Herd, a cofundadora do Bumble de
31 anos, abriu o capital de sua empresa de
relacionamentos, tornando-se a CEO mulher
mais jovem dos EUA a tocar o sino de estreia,
e a bilionária self-made mais jovem do
mundo.
*** Dos EUA à China, 328 mulheres
entraram na lista dos bilionários da Forbes,
em comparação a 241 no ano passado. Ao
todo, a fortuna das mulheres da lista equivale
a US$ 1,53 trilhão, um aumento de quase
60% em relação ao ano anterior. Juntas, elas
adicionaram US$ 570,7 bilhões à sua riqueza,
em grande parte devido à recuperação dos
mercados de ações em todo o mundo. Forbes.

O médico José Euber Pereira faz coro de vivas para sua
elegante Kátia Nobrega, celebrando aniversário hoje

Produtos veterinários

O diretor-presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, Antonio Barra
Torres, disse ontem que a Anvisa analisa
possibilidade de empresas fabricantes de
produtos veterinários produzirem vacinas
contra a Covid-19 para humanos. Durante
audiência em comissão do Senado, Barra
Torres disse que há mais de 20 plantas de
produção de vacinas de uso veterinário,
sendo três ou quatro de grandes dimensões.

Parabéns antecipados da colunista para a afilhada
economista, Thalya Oliveira, aniversariando domingo

Rampas de acessibilidade

A Câmara Municipal de Natal aprovou em
primeira discussão, na última quarta-feira, um
projeto de lei que propõe que todos os pontos
de ônibus espalhados pela capital tenham
rampas de acessibilidade, de forma padronizada
e sinalizada, para cadeirantes e pessoas com
mobilidade reduzida. De autoria do vereador
Preto Aquino, a proposta foi aprovada em
sessão ordinária remota. A matéria será votada
em segunda discussão, quando poderá receber
emendas dos parlamentares, e só aí seguirá para
sanção do prefeito.

Beleza em dose dupla das irmãs Shelman, Krystine e
Cinthia, a primeira amanhece brindando aniversário

*** A Anvisa considera uma possibilidade
factível, exequível. De fato, alguns
investimentos serão necessários, pois há que
se fazer determinadas elevações de nível de
segurança biológica desses, por assim dizer,
laboratórios, dessas áreas de fabricação
vacinal. Segundo o gabinete do senador
Wellington Fagundes, relator da comissão do
Senado que acompanha as ações de combate
ao coronavírus, a Anvisa notificou quatro
das empresas que poderiam participar do
processo.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da

coluna hoje vão para Kátia Nóbrega, Tereza
Guerda, Krisytine Selman, Marly Câmara,
Jairton Gosson, Max Almeida, Palocha e os
jornalistas Luana Rego, Itamar Ciríaco e Ilana
Albuquerque. Vivas antecipados para Daliana
Perez, Hildacy Paiva, Paulo Henrique Braga,
o cabeleireiro Eron Batista e a minha afilhada
Thalya Oliveira.

Os parabéns com coro de vivas da coluna para Marly
Câmara, comemorando hoje mudança de idade

O ATOR FÁBIO Assunção venceu um

processo contra a empresa iFood e deverá
receber uma indenização de R$ 20 mil. De
acordo com o advogado do artista, uma loja da
plataforma utilizou sem autorização a imagem
do ator. Folha de S Paulo

