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ButanVac
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
autorizou, esta semana, o início dos testes 
clínicos em humanos da ButanVac, vacina 
contra o Coronavírus 100% brasileira 
desenvolvida pelo Instituto Butantan, no 
Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão 
Preto-SP. A pesquisa clínica de fase 1 e 2 está 
dividida em três etapas: A, B e C. Segundo a 
Anvisa, a autorização se refere apenas à etapa 
A, que vai envolver 418 voluntários. Portal G1

As exportações
De carne de frango in natura processada 
do Brasil em junho totalizaram 397,4 mil 
toneladas, aumento de 16,2% em comparação 
ao mesmo mês de 2020, de acordo com dados 
da Associação Brasileira de Proteína Animal, 
divulgados ontem. A receita subiu 45,7% na 
mesma comparação, passando de US$ 446,5 
milhões para US$ 650,6 milhões. No primeiro 
semestre de 2021, o país exportou 2,244 
milhões de toneladas. Portal Terra

Pfizer ou CoronaVac
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
anunciou em coletiva que grávidas sem 
comorbidades poderão se vacinar contra 
a Covid-19, desde que isso seja feito com 
a vacina da Pfizer ou a CoronaVac. As 
vacinas de vetor viral – a da AstraZeneca e 
da Johnson, não deverão ser utilizadas em 
grávidas. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária já havia recomendado que grávidas 
não recebessem as vacinas de vetor viral.

*** O ministro também disse que a 
combinação de vacinas, receber a primeira 
dose de uma vacina seguida da segunda 
dose de outra, não está autorizada nem em 
gestantes e em nenhum público – e que os 
municípios não devem fazer a combinação 
por conta própria. A combinação da primeira 
dose da AstraZeneca com a segunda dose da 
Pfizer em grávidas já havia sido autorizada em 
pelo menos 2 estados: no Rio de Janeiro e no 
Ceará. Portal G1

O CONSELHO Gestor do Parque 
Estadual Mata da Pipa promoveu ontem sua 
50ª Reunião Ordinária, de maneira virtual. 
O encontro teve o objetivo de discutir 
questões pertinentes à gestão do PEMP, 
que se configura como uma Unidade de 
Conservação de Proteção Integral e está 
localizada na Área de Proteção Ambiental 
Bonfim-Guaraíra.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Sid Fonseca, Eduardo Caldas, 
a arquiteta Ceres Knoll e o cirurgião plástico, 
Alex Farinas. Vivas antecipados à arquiteta 
Nadja Simonetti, o jornalista Paulo Tarcísio e o 
empresário Mariberto Bezerra.

Do acervo da coluna, desembargador Expedito Ferreira 
e sua esposa, Jeane Carlina, prefeita de Alexandria

A arquiteta Nadja Simonetti Meira Pires, brindando 
mudança de idade amanhã. Os parabéns da coluna

Do Instagram:  simpatia das amigas Fátima Serejo e 
Márcia Marinho durante tarde de celebração à vida

Ação Social
O Hospital Infantil Varela Santiago, referência 
em pediatria geral que atende pelo SUS, 
inaugurou essa semana uma vitrine na sua 
recepção principal para a venda de produtos 
sociais, exclusivos da instituição, sendo um 
importante meio de arrecadação de recursos 
para a manutenção do hospital. A “Loja Varela” 
conta com uma linha de produtos sociais como 
camisetas, máscaras, livros e outros itens. Os 
produtos comercializados têm o objetivo de 
engajar as pessoas com a causa e reverter o 
valor das vendas em recursos para o Hospital.

JOGOS OLÍMPICOS
O governo japonês e os organizadores 
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de Tóquio-2020 decidiram ontem que a 
competição não terá público. A postura 
foi anunciada após uma reunião entre 
as partes interessadas, incluindo aí o 
Comitê Olímpico Internacional e veio 
após a decretação de um novo período 
de Estado de Emergência na capital 
japonesa. Do Uol 

Os parabéns da coluna para o médico e cirurgião 
plástico, Alex Farinas, celebrando aniversário hoje

www.liegebarbalho.com

mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=
mailto:liegebarbalho%40uol.com.br?subject=
http://www.liegebarbalho.com
http://liegebarbalho.com
https://www.instagram.com/liegebarbalho/
https://www.facebook.com/liege.barbalho
https://twitter.com/liegebarbalho

