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MAIO AMARELO

O Departamento Nacional de Trânsito
-DENATRAN, deu início ontem à
campanha “Maio Amarelo”. Com o
mote “No Trânsito, sua responsabilidade
salva vidas”, a iniciativa tem como
objetivo conscientizar a população sobre
os cuidados necessários para que o país
consiga reduzir os números de acidentes
e de mortes nas estradas brasileiras.

No Reino Unido

As autoridades de saúde do Reino Unido
têm um plano para vacinar os adolescentes
a partir de 12 anos, antes do começo das
aulas no segundo semestre. Lá, o ano letivo
começa em setembro e, de acordo com uma
reportagem publicada pelo jornal “The
Times”, a medida pode ser reproduzida
por outros países onde as campanhas de
vacinação estão avançadas. Qualquer decisão
sobre começar a campanha depende do
comitê de vacinação e imunização.
*** Segundo o jornal, os adolescentes dessas
idades receberão uma dose de vacina antes
do início e uma segunda já durante o período
de aulas. O objetivo é evitar interrupções
durante o próximo ano letivo. A taxa de
infecção entre pessoas de 10 a 19 anos são
mais baixas no país agora, mas ainda são
mais altas do que no resto da Europa, de
acordo com dados de acompanhamento de
informações epidemiológicas. Portal G1

Simpatia em dose tripla de Ana Ilma Oliveira, Renata e
Luzi Bezerra, durante noite comemorativa no Tirol

União Europeia

A Comissão Europeia propôs ontem aos
Estados-membros uma flexibilização das
atuais restrições às viagens não essenciais
para a União Europeia, sugerindo
especialmente que seja permitida a entrada a
cidadãos de outros países já vacinados contra
a Covid-19. Tendo em vista “o progresso das
campanhas de vacinação e a evolução da
situação epidemiológica em nível mundial”, a
comissão propõe aos 27 Estados que reabram
as fronteiras”

O abraço da coluna para o magistrado Jorge Meira, leitor
assíduo da nossa coluna que nos dá feedback diariamente

Telemedicina

De acordo com pesquisa do Ministério da
Saúde feita no último ano, com entrevistados
entre 18 e 92 anos, 86,5% relataram sinais
de ansiedade, 45,5% perceberam a presença
de estresse pós-traumático de forma
moderada e 16% declararam ter depressão.
Os resultados da pesquisa confirmam que
uma ajuda especializada, principalmente neste
momento, é fundamental. O acompanhamento
psicológico é muito importante e a
telemedicina pode ajudar de forma remota
e online, sem que o paciente e o profissional
precisem sair de casa para a sessão.

*** Bruxelas admite alargar esse “corredor”
aos cidadãos de outros países que já tenham
recebido as doses recomendadas de vacinas.
Esses países devem ter concluído o processo
de aprovação emergencial da OMS. A
comissão defende que até que o “Certificado
Verde Digital” esteja em operação, os
Estados-membros devem aceitar certificados
de países com base na legislação nacional,
verificando a autenticidade, validade e
integridade do documento. Agência Brasil.

A COMISSÃO de Legislação, Justiça
e Redação Final da Câmara Municipal de
Natal, aprovou ontem o Projeto de Lei que
autoriza a instituição da Frota Suplementar de
Emergência no transporte público da capital
no período da pandemia. O Projeto de Lei
149/2021 é de autoria do vereador Milklei
Leite e relatado pelo vereador Aldo Clemente.

Casal querido da colunista, Karine e Haroldo Azevedo
Filho. Ela amanhece celebrando aniversário. Parabéns!!!

Do acervo da coluna, o atencioso médico Kleber Morais,
durante cerimônia na Câmara Municipal do Natal

O MINISTRO da Saúde, Marcelo
Queiroga, anunciou ontem que o Brasil está
“na iminência” de fechar um novo contrato
para comprar mais 100 milhões de doses da
vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela
Pfizer/BioNTech.

