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Suspensão da Johnson
Duas agências federais americanas, a FDA 
e o CDC, recomendaram, que a aplicação 
da vacina da Johnson contra a Covid-19 
seja pausada no país depois de 6 casos de 
coágulos raros em pacientes que receberam 
o imunizante. A vacina da Johnson é a única 
aplicada em uma única dose. Ela também 
já foi autorizada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária para ser usada no Brasil, 
mas ainda não está sendo aplicada no país.

*** Todos os 6 casos ocorreram em 
mulheres com idades entre 18 e 48 anos, 
e os sintomas ocorreram de 6 a 13 dias 
após a vacinação. Em uma publicação 
na rede social Twitter, a Food and Drug 
Administration, espécie de Anvisa 
americana, informou que a pausa estava 
sendo recomendada “por excesso de 
cuidado”, e que a agência e o CDC estão 
revisando informações sobre os casos. 
Informação portal G1

No Reino Unido
A Inglaterra reabriu ontem o comércio e os 
serviços não essenciais. Bares, restaurantes, 
lojas, salões de beleza e academias de 
ginástica estão autorizados a receber clientes 
após 4 meses de lockdown. Os Zoológicos, 
parques temáticos e apresentações drive-
in como cinemas e shows, também. O 
primeiro-ministro do Reino Unido, Boris 
Johnson, disse que a decisão é um passo 
“importante e irreversível”. Mas alerta que a 
população deve ter cautela.

*** Os estabelecimentos só poderão atender 
o público ao ar livre, o que significa que 
muitos deles, sem espaço a céu aberto, 
não podem reabrir até a próxima etapa da 
flexibilização, marcada para 17 de maio. 
Em 21 de junho, a 3ª etapa permitirá a 
reabertura de discotecas. O Reino Unido 
tem 58 milhões de habitantes, e já aplicou 
40 milhões de doses na população. Cerca de 
7 milhões receberam a 2ª dose. Poder 360.

O GOVERNO do Ceará flexibiliza as 
restrições contra a Covid-19 no Estado. 
As novas regras estão valendo desde 
segunda-feira   e seguem até o dia 18 de 
abril. Entre as principais mudanças estão o 
lockdown seguindo nos fins de semana e a 
retomada gradual de setores econômicos e 
comportamentais, como escolas, igrejas e 
restaurantes.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o advogado João Batista Soares, 
o publicitário Arthuro Arruda Câmara, o 
empresário Autires Júnior, Marlene Câmara e 
Lilian Dantas, que celebra a data em Dubai.

O advogado João Soares, com sua amada a magistrada 
Fátima Soares. Ele comemorando aniversário hoje

As arquitetas Pollyana e Rita Albuquerque, durante 
noite de lançamento no Tirol, no registro da coluna

#TBT fofo - em almoço no Paçoca de Pilão, a vovó 
Adalva com João Miguel, Maria Luiza e esta colunista

No Canal de Suez
Parecia um final feliz! O sucesso da manobra 
que acabou destravando o cargueiro Ever 
Given do Canal de Suez no final de março foi 
festejado por todo o mundo. A história do 
bloqueio de uma das rotas mais importantes 
para o comércio internacional havia chegado 
ao fim. Mas, na realidade, o problema está 
muito longe de ser resolvido. A razão? O Egito 
decidiu que não vai liberar o navio até que 
uma multa de US $1 bilhão seja paga como 
compensação pelos danos gerados. Portal Uol

ÍTALO FERREIRA
O Rio Grande do Norte de parabéns, 
com direito a muita festa na praia de 
Baía Formosa, no litoral sul potiguar. 
O surfista brasileiro Ítalo Ferreira 
superou no último sábado o também 
brasileiro Gabriel Medina, e alcançou 
a liderança do ranking mundial de 
surfe. O confronto foi realizado na 
praia de Merewheter, em Newcastle, 
na Austrália.

Os parabéns da coluna para o publicitário Arthuro 
Arruda Câmara, que amanhece celebrando aniversário
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