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Solidariedade
O Projeto “Pés cansados” tem por objetivo 
contemplar pessoas por meio de um mimo, 
com a doação de chinelos aos que não têm. 
Cada par custa entre R$ 10 e 12. Criada em 
janeiro de 2021, a iniciativa já conseguiu 
efetuar a doação de quase 500 chinelos, 
alcançando 10 projetos sociais e 4 lares 
permanentes de idosos e crianças. Agora, a 
ação chegará ao sertão do RN. Para colaborar 
ou saber mais sobre o projeto, acessar o perfil 
@pes_cansados_rn

Nova vacina
A China se encaminha para a aplicação de uma 
nova vacina contra o SARS-CoV-2 por meio de 
inalação. A epidemiologista e virologista Chen 
Wei e a empresa de biotecnologia CanSino 
Biologics Inc. desenvolveram o imunizante 
e destacam várias vantagens em relação ao 
injetável. É a mesma tecnologia já aplicada pela 
empresa durante a investigação de uma vacina 
inalada contra tuberculose e a vacina injetável 
contra a Covid-19.

Mutirão de vacinação
O Ministério da Saúde prepara um mutirão 
para vacinação nas capitais do país com as 3 
milhões de doses de vacina antecipadas pela 
farmacêutica Janssen. A estratégia está sendo 
desenhada para evitar a perda de imunizantes 
devido ao prazo curto de validade das doses, 
que vencem no dia 27 de junho. Inicialmente, 
a expectativa é de que a vacina chegue ao 
Brasil na próxima semana, mas a remessa 
depende de uma autorização da Agência 
Regulatória Americana.

*** O Ministério pretende distribuir e aplicar 
as doses em um período de cinco dias. A 
operação está sendo desenhada pela pasta, 
que aposta na capacidade de vacinação diária 
do Sistema Único de Saúde, apto a imunizar 
até 2,4 milhões de pessoas por dia. Em fala na 
CPI da Covid na última terça-feira, no entanto, 
o ministro admitiu que as doses podem não 
servir caso haja demora na liberação pelo 
FDA. O Globo

A VARIANTE do Coronavírus que 
impulsiona a segunda onda de Covid-19 na 
Índia é a mais infecciosa a surgir até agora. 
Deficiência auditiva, distúrbios gástricos graves 
e coágulos sanguíneos que levam à gangrena, 
sintomas não vistos normalmente em pacientes 
com Covid, foram associados por médicos na 
Índia à chamada variante delta. Portal Terra.

O NOVO acervo de Hebe Camargo, 
comandado pela amiga da apresentadora, 
Lydia Sayeg, contará com exposição de joias, 
roupas, sapatos, um musical e novo filme. O 
musical será dirigido por Miguel Falabella.

Do acervo da colunista, simpatia das irmãs Borges, 
Iracema e Marília, pelas lentes do fotógrafo Jovinho

Simpatia do odontólogo Braz Neto, escolheu a Arezzo 
para o mimo da sua amada, do “Dia dos Namorados”

A médica Fabíola Melo, em click com os filhos Lara e 
Léo, em sessão de vivas e de celebração aos gêmeos

Transportes aéreos
A Gol Linhas Aéreas anunciou ontem a 
aquisição da MAP Transportes Aéreos, com 
rotas regionais do Aeroporto de Congonhas, 
em São Paulo. Por R$ 28 milhões em dinheiro 
e ações, concluído o negócio, a companhia 
assumirá até R$ 100 milhões de compromissos 
financeiros da MAP. A finalização da 
transação, afirma a empresa, ainda depende de 
determinadas condições, incluindo aprovações 
e confirmações da Agência Nacional de Aviação 
Civil e do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica. Informação do portal Uol

ROLLS-ROYCE
Divulgado há pouco tempo, o Rolls-
Royce Boat Tail, avaliado em R$ 145 
milhões - terá também relógios para 
chamar de seus. Fabricados pela Bovet 
1822, o item pode ser utilizado de 
várias maneiras, como relógio de pulso, 
de bolso, relógio de painel e também 
relógio de mesa. Os preços ainda não 
foram divulgados. Portal Uol 

Charme de Wanda Fernandes, ilustrando a coluna
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