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Produção de vacinas
A Câmara dos Deputados aprovou na última 
semana, por unanimidade, requerimento 
de urgência para apreciação do projeto que 
autoriza a produção de vacinas contra a 
Covid-19 em laboratórios veterinários. O 
requerimento de urgência funciona como uma 
espécie de fura-fila da ordem de votações, 
permitindo que a proposta passe à frente e 
seja votada a qualquer tempo no plenário. O 
projeto já foi aprovado no Senado. Informação 
portal Uol.

Festival de Cannes
O 74° Festival de Cannes acontecerá de 6 a 
17 de julho, ainda com muita expectativa por 
causa da pandemia. Até lá, pelo calendário 
oficial de flexibilização das restrições sanitárias 
na França, a vida terá ares normais. Mas os 
organizadores garantem que vai haver postos 
de vacinação e testes rápidos de saliva. A 
Palma de Ouro vai ser disputada por 24 filmes 
e o presidente do júri será o norte-americano 
Spike Lee. Portal G1

40 anos da descoberta
Este mês completa 40 anos da descoberta 
do primeiro caso de Aids no mundo pelo 
Centro de Controle de Doenças dos Estados 
Unidos, em 1981. Desde então, a Aids se 
espalhou rapidamente, sendo considerada uma 
epidemia mundial no final da década de 1980 
até hoje. Em alusão a esse marco histórico da 
saúde pública mundial, a Secretaria de Estado 
da Saúde Pública reforça a importância das 
medidas de prevenção e da realização de testes 
rápidos para o HIV.

*** Doença sexualmente transmissível causada 
pelo vírus HIV, que afeta a imunidade do 
organismo, aumentando os riscos de infecções 
e câncer. É importante diferenciar HIV e 
Aids. HIV é o vírus causador da infecção, já 
a Aids é a instalação da doença, quando o 
diagnóstico é tardio ou o paciente não toma os 
medicamentos adequados. Uma pessoa pode 
conviver anos com o HIV sem desenvolver a 
Aids.

A AGÊNCIA Nacional de Vigilância 
Sanitária aprovou na última semana, com 
condicionantes e limitação de doses, pedido 
feito por Estados e pelo Ministério da Saúde 
para a importação das vacinas contra Covid-19 
Sputnik V, da Rússia, e Covaxin, da Índia. O 
número de doses a ser importada será limitado 
a 1% da população de cada Estado. Portal Terra

A ATRIZ Sophia Loren recebeu no último 
sábado as chaves da cidade de Florença, na 
Itália, em cerimônia que reuniu cerca de 200 
pessoas no Palazzo Vecchio. A honraria foi 
conferida pelo prefeito Dario Nardella.

O presidente do TJRN, desembargador Vivaldo Pinheiro, 
em click com a esposa Ana Célia, ilustrando a coluna

Querida da colunista, Zélia Pinheiro, no registro do 
fotógrafo Jovinho, durante acontecimento social

Os irmãos Getúlio e Zélia Madruga, em celebração no 
Olimpo Mar, nos bons tempos antes da pandemia

Investigação
A Comissão Europeia anunciou a abertura 
de uma investigação para determinar se o 
Facebook violou as regras de concorrência, no 
que diz respeito ao uso de dados coletados por 
publicidade, para fortalecer indevidamente 
sua posição comercial. A Comissária Europeia 
para a Concorrência, Margrethe Vestager, 
afirmou em comunicado que “iremos analisar 
em detalhe se esta informação confere ao 
Facebook uma vantagem competitiva indevida”, 
especialmente no segmento dos anúncios 
comerciais feitos por particulares. Do Uol

IMPOSTO GLOBAL
Os ministros das Finanças do G7 
fecharam um acordo no último sábado 
para a criação de um imposto global 
de, ao menos, 15% para as grandes 
empresas. Segundo anfitrião do evento, 
o ministro das Finanças do Reino 
Unido, Rishi Sunak, o documento é um 
“momento histórico” e é o anúncio de 
uma reforma tributária mundial, “mas 
adaptada à era digital”.

O advogado Rilke Barth pelas lentes da colunista
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