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Mr. Cat diversifica
Uma das maiores referências do país no 
segmento de calçados e acessórios, a grife 
Mr. Cat começou a ocupar outras prateleiras 
do armário masculino neste mês. Prestes a 
completar 40 anos de vida, a marca carioca, 
atualmente presente em 26 estados com 180 
lojas e forte presença digital, abre a temporada 
de comemorações com o lançamento de uma 
linha de roupas, batizada de Up, e assinada 
pelo estilista Maxime Perelmuter.

Fotoprotetores
Com os escritórios fechados devido à 
pandemia, o contato com as telas de celulares 
e de computadores aumentou durante o 
home office. A luz emitida pelos aparelhos 
prejudica a visão, mas o que poucas pessoas 
sabem é que ela também danifica a saúde da 
pele. Há alguns anos, os fotoprotetores eram 
utilizados apenas para proteger a pele dos 
efeitos causados pelo sol. Atualmente existem 
fotoprotetores desenvolvidos com substâncias 
específicas para proteção contra luz visível e 
infravermelho.

Suspensão de vacina
A Prefeitura de Natal suspendeu a aplicação 
da vacina CoronaVac para primeira e segunda 
doses. De acordo com a Secretaria Municipal 
de Saúde, as últimas 920 doses foram 
distribuídas aos pontos de vacinação ontem e 
acabaram logo após o início da vacinação. A 
primeira dose para idosos a partir de 63 anos, 
ou segunda dose com imunizante da Oxford, 
estão disponíveis.

*** A SMS já havia suspendido a aplicação 
da Corona Vac em Natal na semana passada. 
Em nota, a Secretaria informou que na última 
sexta-feira Natal recebeu 10.560 doses da 
vacina Corona Vac para serem utilizadas na 
segunda dose e que foram aplicadas mais de 
9 mil doses durante o fim de semana. As 920 
doses restantes foram distribuídas ontem 
entre os pontos de vacinação e acabaram logo 
no início da manhã. Portal G1

O MINISTÉRIO da Saúde anunciou que 
foi informado do recebimento, em maio, 
de 4 milhões de doses da vacina Oxford/
AstraZeneca. O lote será repassado pelo 
mecanismo Covax Facility, consórcio de 
governos e farmacêuticas coordenado pela 
Organização Mundial da Saúde do qual o 
Brasil faz parte. O Brasil tem direito a 10,5 
milhões de doses.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para Dodora Pessoa, Singrid 
Marcelino, Gustavo Porpino, Fernando Nunes, 
Jean Queiroz, o jornalista Fernando Campos e 
o comunicador Luiz Almir.

Casal querido da coluna, o empresário Sami Elali e a 
magistrada Sandra Elali, em acontecimento social

Simpatia e beleza de Singrid Marcelino, que recebe 
os parabéns da coluna pelo seu aniversário hoje

Vivas para o jornalista Fernando Campos, aniversariando 
hoje, em click com a Blond e o papai Rilder Campos

Festival de Música
A 3ª edição do Festival de Música Histórica 
de Diamantina acontecerá de 23 de abril a 
01 de maio, em formato totalmente digital, e 
apresenta a temática “O acervo somos nós”.  
A proposta é explorar os diversos acervos 
de música existentes, com ênfase em Minas 
Gerais. Compostos não apenas de conjuntos 
de partituras e de instrumentos presentes em 
museus e espaços culturais, os conjuntos são 
também caracterizados por sua dimensão 
social, comunitária e corporal. Informações no 
www.musicahistoricadiamantina.com.br.

LIVRARIAS SARAIVA
O leilão que a rede de livrarias Saraiva 
abriu com o objetivo de vender parte 
de suas operações não atraiu nenhum 
comprador habilitado. A meta era 
angariar 189 milhões com a venda das 
23 lojas físicas ou 150 milhões com a 
operação de vendas virtuais de redes. 
O edital para possíveis compradores 
foi publicado há um mês. Folha de 
S.Paulo. 

O abraço carinhoso da colunista para a elegante 
Dodora Pessoa, que amanhece celebrando aniversário
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