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Na Paraíba
Mais de 70 mil paraibanos que tomaram a 
primeira dose da vacina CoronaVac ainda 
não apareceram para tomar a segunda dose. 
A aplicação do reforço da segunda dose tem 
grande importância e deve acontecer com 
um intervalo de 28 dias após a primeira. O 
governador da Paraíba, João Azevêdo, usou 
as redes sociais para alertar sobre o quadro e 
fazer um apelo à população.

*** “Mais de 70 mil pessoas em toda a 
Paraíba, que receberam a primeira dose 
da Coronavac, ainda não procuraram os 
postos de vacinação para tomar a segunda 
dose. Essa dose é fundamental para garantir 
a imunização”, disse João Azevêdo em sua 
conta no Twitter. A vacina produzida no 
Instituto Butantan é a mais usada para 
vacinação no Estado. Quem perde a data, 
ainda pode tomar o reforço da vacina. 
Agência Brasil.

Na Argentina
O governo argentino informou ontem que se 
reuniu com representantes da farmacêutica 
AstraZeneca para questionar sobre as 
“dificuldades” na produção de sua vacina 
contra Covid-19 e no fornecimento ao 
país. A ministra da Saúde, Carla Vizzotti, 
solicitou formalmente um relatório sobre 
o andamento da produção e do controle de 
qualidade da vacina, que está sendo feita 
parcialmente na Argentina e concluída no 
México e nos Estados Unidos.

*** A Argentina fechou acordo em novembro 
do ano passado com a AstraZeneca para 
receber cerca de 22 milhões de doses 
de sua vacina contra Covid-19, que está 
sendo desenvolvida com a Universidade de 
Oxford. A escassez de vacinas na América 
Latina eleva a ameaça à frágil recuperação 
econômica da região, em meio a medidas 
restritivas devido a uma perigosa onda de 
infecções e aumento do número de mortos. 
Informação IstoÉ

O PRESIDENTE da Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, entregou ontem 100 
capacetes-respiradores à Prefeitura do Natal. A 
entrega aconteceu no Salão Nobre do Palácio 
Felipe Camarão. Os equipamentos foram 
adquiridos através de campanha de doação 
liderada pela Federação. Os respiradores 
permitem a oxigenação simplificada e fora do 
leito de UTI dos pacientes com Covid-19.

A COMISSÃO da União Europeia 
recomendou uma diminuição das restrições 
para entrada de pessoas de fora do bloco, para 
viagens não essenciais. A ideia é retomar, ao 
menos em parte, o turismo nos países-membros.

Marja Andrade, movimentando sua loja que leva seu 
nome, com uma elegante campanha do “Dia das Mães”

Do Instagram: beleza em dose dupla das advogadas 
Dinaiza Dantas, com sua filha Maria Clara Dantas

Casal querido da colunista, José Maria de Freitas com 
sua querida Dalvanice, durante acontecimento social

Registro de Veículos
O Detran/RN abriu esta semana o setor 
de Registro de Veículos em Natal, sede 
administrativa, e em Mossoró, para 
atendimento ao público de maneira gradual. 
Nesse primeiro momento, os serviços 
retomados nos 2 polos de atendimento 
presencial compreendem a transferência 
de propriedade de veículo, primeiro 
emplacamento, reposição de placas veiculares, 
mudanças de características de automóveis, 
abertura de processo com vistoria já realizada 
e vistoria de transporte escolar. 
Agendamentos pelo site www.detran.rn.gov.br

MAIO AMARELO
A campanha “Maio Amarelo” em 
Natal, que teve início no último 
sábado, tem como tema “Respeito e 
Responsabilidade: pratique no trânsito”. 
O objetivo é promover a empatia e a 
humanização, diminuir as estatísticas 
de acidentes de trânsito e chamar 
atenção sobre como a impaciência e a 
intolerância refletem nas atitudes das 
pessoas quando estão dirigindo.

A empresária Jussana Porcino ilustrando a coluna
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