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Isolamento social
Um artigo feito por pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul avaliou que o isolamento social 
não funciona contra a disseminação 
do novo Coronavírus. O material foi 
publicado na revista “Scientific Reports” 
em março deste ano, e repercutiu 
internacionalmente. Especialistas 
apontam que o estudo é o inverso do real 
efeito do isolamento social.

*** A pesquisa analisou a relação entre 
isolamento social e o número de óbito por 
localidade. As estatísticas foram obtidas 
pelo índice de mobilidade do Google, e 
coletadas de fevereiro a agosto de 2020, 
em 87 países diferentes, sendo 27 estados 
brasileiros e 6 capitais: Manaus, Fortaleza, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Porto Alegre- RS. Além de 3 grandes 
cidades do mundo: Tóquio, Berlim e Nova 
York. Correio Braziliense.

Vacina para adolescentes
A Food and Drug Administration, órgão 
semelhante à Anvisa no Brasil, avaliará 
“o mais rápido possível” o pedido da 
Pfizer para expandir a autorização de uso 
emergencial da vacina contra Covid-19 da 
fabricante de medicamentos para incluir 
pessoas com idades entre 12 e 15 anos 
nos Estados Unidos, disse a comissária 
em exercício do FDA, Janet Woodcock. A 
Pfizer pediu à FDA a autorização.

*** A FDA provavelmente não pedirá 
ao seu comitê consultivo de vacinas 
da Covid-19 para opinar sobre o 
pedido, disse o presidente interino 
do comitê anteriormente. A empresa 
farmacêutica disse em um comunicado 
que buscará decisões semelhantes por 
outras autoridades ao redor do mundo 
nos próximos dias. O FDA atualmente 
permite o uso da vacina somente em 
pessoas com 16 anos ou mais. CNN Brasil.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para João Henrique Lins 
Bahia, Marizinha Gurgel, Marina Madruga 
e Sueli Nomizo. Vivas antecipados para 
Edson Tarja Filho, Zaira da Rocha Gama, 
a querida Vanda Lira, Vanessa Galindo, 
o médico e deputado estadual Albert 
Dickson e as jornalistas Francineide 
Damasceno e Messina Palmeira.

UMA REDE de restaurantes da 
Califórnia - EUA está oferecendo um ano 
de hambúrguer grátis a seus clientes. “Basta” 
tatuar os desenhos propostos por eles, com o 
logotipo da empresa. A ação faz parte do 40º 
aniversário da marca. Pode!!!

A elegante Denise Gaspar canta parabéns para a 
amiga Marizinha Gurgel, aniversariando hoje

O abraço carinhoso da colunista e vivas antecipados 
para a querida Vanda Lira, aniversariando domingo

Sorrisos e simpatia de Marcelo e Mariana que cantam 
coro de vivas para a irmã caçula, Marina Madruga

Recursos Federais
O Ministério da Saúde habilitou 100 leitos 
de UTI em unidades de saúde do RN e do 
município de Natal, para combate ao novo 
Coronavírus no Rio Grande do Norte. Com 
isso, o Estado receberá cerca de R$ 14,42 
milhões para custear parte das diárias dos 
leitos. As portarias que autorizam o pagamento 
de R$ 85,1 milhões para custeio de 592 leitos 
de UTI voltados a pacientes de Covid-19 em 
todo o país foram publicadas na última quarta-
feira no Diário Oficial da União. Dentro delas, 
90 no Rio Grande do Norte. Portal G1

AUTORIZAÇÃO
Depois de mais de 1 ano de 
pandemia, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar disse esta semana 
que os planos de saúde precisam 
autorizar imediatamente a realização 
do teste RT-PCR, quando houver 
solicitação e cumprimento dos 
requisitos. Antes da determinação, 
as operadoras demoravam até 3 dias 
para permitir o exame. Poder 360

O abraço da colunista para o desembargador João 
Rebouças, que é leitor assíduo  da  nossa coluna
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