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Alzheimer’s & Dementia
Um estudo conduzido pelo Instituto 
Butantan, USP e UFRJ, descobriu que 
pessoas com Alzheimer correm até três vez 
mais chances de morrer por complicações da 
Covid-19. O levantamento foi publicado na 
revista “Alzheimer’s & Dementia: The Journal 
of the Alzheimer’s Association”. Segundo a 
publicação, os riscos aumentam seis vezes em 
casos de pacientes com idade superior aos 80 
anos. ISTOÉ Dinheiro.

Toca Brasil 2021
O projeto “Toca Brasil 2021” que acontecerá 
nos dias 1, 8, 15 e 22 de maio, terá shows 
virtuais com artistas potiguares. 
A exibição acontecerá no canal da Viva 
Promoções no YouTube: www.youtube.
com/VivaPromocoes. A programação terá 
4 episódios, aos sábados, divididos por 
estilos musicais. O evento objetiva destacar 
a riqueza da música brasileira, em 4 estilos 
diferentes: Axé, Brega, Sertanejo e um 
especial para Gil e Caetano. 

Transporte público
A Câmara Municipal de Natal votou 
esta semana em regime de urgência, o 
projeto de Lei Nº 232/2021, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que trata da 
concessão da isenção do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza às empresas 
concessionárias e permissionárias do 
transporte público da capital. A matéria teve 
18 emendas apresentadas pelos parlamentares 
e, ao final, foi aprovada com seis emendas.

*** De autoria do vereador Preto Aquino, a 
Lei determina que as empresas beneficiadas 
devem dispor de 100% de sua frota para 
circulação imediata. O descumprimento 
do requisito causa revogação do benefício 
fiscal, com a cobrança do retroativo, caso 
se dê no curso do período delimitado. “É 
imprescindível, e o mais importante, o 
retorno imediato da frota, os 100% na sua 
totalidade como vinha sendo operado antes 
da pandemia”, ressaltou Preto Aquino.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje vão para a magistrada Keity 
Ferreira de Souza, o fotógrafo Jovinho, 
Camila Pacheco, Tereza Josefina e Fátima 
Sandin. Vivas antecipados para Celi Gomes 
de Sena, Carlos Alberto e Carlos Augusto 
Medeiros, Valéria Cavalcanti e os jornalistas 
Anna Ruth Dantas e Valério Andrade.

A CÂMARA dos Deputados aprovou o 
projeto de lei que cria o Cartão Nacional de 
Vacinação On-line, vinculado ao CPF dos 
respectivos titulares. Todos os partidos foram 
favoráveis à proposta. A matéria será enviada 
ao Senado.

Chrystian de Saboya faz coro de vivas para sua amada, a 
magistrada Keity Ferreira, celebrando aniversário hoje

Parabéns para o tradicional fotógrafo Jovinho, parceiro 
da coluna. Ele brindando hoje mudança de idade

Também aniversariando nesta sexta-feira, a simpática 
Tereza Josefina, em click com a mamy Thereza Paiva

Língua portuguesa
O Fórum das Letras, juntamente com o 
Camões – Centro Cultural Português em 
Brasília e a Câmara Brasileira do Livro, 
celebram o “Dia Mundial da Língua 
Portuguesa”. Com realização nos dias 5, 6 e 
7 de maio, contará com uma programação 
voltada para a discussão dos problemas 
culturais que atravessamos na atualidade, no 
difícil contexto da pandemia. O principal 
objetivo do evento é promover a valorização 
da identidade, da diversidade e da literatura 
produzida, principalmente, pelos países de 
língua portuguesa.

NA BÉLGICA
O governo da Bélgica decidiu proibir a 
entrada no país de viajantes procedentes 
do Brasil, Índia e África do Sul, para 
conter a propagação de variantes do 
coronavírus desses locais, anunciou 
o gabinete do primeiro-ministro 
Alexander de Croo. A medida é 
aplicada a viagens de avião, trens, barcos 
e ônibus e também afeta o trânsito pelo 
território belga. Portal Terra. 

Vivas antecipados da coluna para a jornalista Anna 
Ruth Dantas, que brinda aniversário no domingo
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