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Nevaldo Rocha
O prefeito de Natal, sancionou a lei de Nº 
7.137 de 14 de abril de 2021, que altera 
o nome da Avenida Bernardo Vieira, na 
capital, para Nevaldo Rocha. A aprovação 
e sanção foi publicada no Diário Oficial 
do Município na mesma data. Uma justa 
e merecida homenagem a um homem 
visionário, empreendedor, que gerou 
centenas de empregos e contribuiu com o 
desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

Fernando Campos
O jornalista Fernando Campos celebrando 
a pré-venda do seu primeiro livro.  A obra, 
que tem como título “Enxergando além do 
Atlântico: uma jornada ao Reino Unido”, traz 
um relato de ousadia, desafios, bom-humor, 
esperança e inspiração. O lançamento virtual 
marcou o programa “Escribas Ao Vivo” com 
Carlos Fialho, editor de Jovens Escribas.  
Compra na pré-venda através do site http://
www.jovensescribas.com

Uso emergencial
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
autorizou ontem o uso emergencial de um 
medicamento contra a Covid-19. Trata-se 
de um coquetel que contém a combinação 
de casirivimabe e imdevimabe -Regn-CoV2, 
2 remédios experimentais desenvolvidos 
pela farmacêutica Roche. É o segundo 
medicamento aprovado pela agência. A 
aplicação é intravenosa e o medicamento é 
indicado para o começo da doença. O uso 
é restrito a hospitais e a venda é proibida ao 
comércio.

*** Segundo a Anvisa, o tratamento é 
indicado para adultos e pacientes pediátricos 
com 12 anos ou mais que pesem no mínimo 
40 kg, que não necessitam de suplementação 
de oxigênio, com infecção por SARS-CoV-2 
confirmada por laboratório e que apresentam 
alto risco de progressão para Covid-19 grave. 
O medicamento não é recomendado para 
pacientes graves. Portal G1

O SISTEMA Fecomércio RN, por meio 
do Senac, abriu esta semana uma nova 
etapa de inscrições para o Programa de 
Assistência Digital Empresarial, serviço 
direcionado às micros, pequenas e médias 
empresas interessadas em se capacitar para 
comercializar seus produtos e serviços nas 
plataformas digitais. Inscrições através do 
WhatsApp 4005-1000.

O 95º ANIVERSÁRIO da Rainha 
Elizabeth II, que acontece hoje, não será 
comemorado neste ano em respeito à morte do 
Príncipe Philip, marido da monarca. O desfile 
anual em homenagem à Rainha também foi 
cancelado.

Duas queridas da colunista, as tradicionais Ryanete 
Cansanção e Zuleide Varella Barca durante evento social

Casal de advogados Gabriella Rebouças e Cristiano 
Barros, ele amanhece celebrando mudança de idade

Casal amigo, o empresário Haroldo Azevedo, com sua 
querida Ana Lúcia, pelas lentes de Canindé Soares

Em Roma
BVLGARI faz doação milionária para 
revitalização do Largo di Torre Argentina na 
cidade de Roma. Estão em andamento obras 
no Monte Capitolino para abrir ao público a 
Área Sagrada do Largo di Torre Argentina. 
Os trabalhos começarão em meados de 
maio para tornar a Área Sagrada do Largo di 
Torre Argentina acessível e aberta ao público. 
O sítio arqueológico, conhecido por seus 
impressionantes edifícios e estruturas sagradas 
da República Romana, será aberto ao público 
pela primeira vez de forma organizada.

FERRAMENTA
O Facebook anunciou novas 
ferramentas de áudio na plataforma. 
Ainda não há uma data exata para o 
lançamento, mas as novidades devem 
chegar no final de junho. Entre os 
novos serviços estão o Soundbite, 
com pequenas postagens em áudio, 
podcasts e o Live Audio Rooms, que 
aparece como um possível rival do 
Clubhouse.

O jornalista Fernando Campos, celebrando “Enxergando 
além do Atlântico: uma jornada ao Reino Unido”
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