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Terceira dose
O comitê de especialistas da Organização 
Mundial da Saúde recomendou ontem a 
aplicação de uma dose de reforço em pessoas 
com mais de 60 anos, vacinadas com os 
imunizantes anti-Covid dos laboratórios 
chineses Sinovac e Sinopharm. “Para as 
vacinas de vírus inativado da Sinovac e 
Sinopharm, uma dose adicional dessas vacinas 
deveria ser oferecida a pessoas com mais de 60 
anos”, disse a comissão da OMS.

*** O órgão ressaltou que a terceira dose 
pode ser de outro imunizante, dependendo 
da disponibilidade em cada local. A 
Coronavac é amplamente utilizada no Brasil, 
que já vem aplicando a dose de reforço 
em idosos, independentemente de qual 
vacina eles tenham tomado. Em relação 
aos outros imunizantes aprovados pela 
OMS - AstraZeneca, Janssen, Moderna e 
Pfizer, o comitê recomendou a terceira dose 
para pessoas “moderadas ou gravemente 
imunossuprimidas”. Portal Terra

Carnaval 2022
Um relatório feito por especialistas sugere 
uma série de indicadores como métrica para a 
realização do Carnaval de 2022 na cidade do 
Rio de Janeiro. De acordo com o texto, a festa 
só poderá acontecer de forma segura caso 80% 
da população esteja completamente vacinada, 
com as 2 doses ou dose única das vacinas 
contra a Covid-19. Segundo dados do boletim 
epidemiológico, somente 57,6% da população 
do município está completamente protegida, e 
no Estado, cerca de 43%.
 
*** A análise também explica, que não é simples 
estimar quando esse percentual será alcançado, 
por conta das incertezas sobre a entrega de 
vacinas. Assinado por pesquisadores Fiocruz 
e da UFRJ, o texto levanta outros pontos de 
atenção, justamente na semana em que a 
prefeitura da cidade anunciou a possibilidade de 
as festas de Réveillon e Carnaval acontecerem 
sem a obrigação do uso de máscara ou do 
distanciamento social. Portal Uol

A EMBRAER informou ontem que 
recebeu da NetJets, companhia aérea da 
Berkshire Hathaway de Warren Buffett, uma 
encomenda para até 100 aeronaves, somando 
mais de US$ 1,2 bilhão. A fabricante brasileira 
afirmou que a NetJets começará a receber as 
encomendas no segundo trimestre de 2023, 
para operação nos Estados Unidos e na Europa.

NAS COMEMORAÇÕES dos 10 anos 
da “Feira de Livros e Quadrinhos de Natal”, 
acontecerá a Edição Especial de Quadrinhos. 
O evento será realizado no Parque das Dunas, 
das 09 às 17h, nos dias 23 e 24 de outubro.

Querida da colunista, Adalva Rodrigues, destaque da 
gastronomia potiguar na praia de Pirangi no litoral sul

Do acervo da colunista, charme de Dodora Pessoa em 
click com Getúlio Madruga, em tarde de “Feijão Society”

Salete Penna Lima e Dalvanice Azevedo, durante tarde 
comemorativa e de amizade, pelas lentes de Jovinho

SENADO FEDERAL
O empresário Haroldo Azevedo 
desponta com um nome novo para 
o Senado Federal. Intensificando sua 
agenda de pré-candidato, já percorreu 
cerca de 18 mil kms, concedendo 
entrevistas em rádios, tvs, blogs e jornais, 
em quase 80 municípios do RN. Quanto 
ao partido, ele afirmou que está em fase 
de conversas iniciais e já foi convidado 
por algumas siglas partidárias.
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Lavoisier Maia
Faleceu ontem, aos 93 anos, o ex-governador 
do Rio Grande do Norte, Lavoisier Maia 
Sobrinho, de quem tive o prazer de ter sua 
amizade, respeito e consideração. O velório 
acontece na Catedral Metropolitana de Natal, 
na Cidade Alta. Hoje, às 09h30, será celebrada 
mais uma missa no local, e na sequência o 
cortejo segue para o sepultamento previsto 
para acontecer às 11h30, no Morada da Paz, 
em Emaús. O voto de pesar da colunista para 
a viúva Teresinha e para os filhos de Lavô, Ana 
Cristina, Márcia, Lauro e Cinthia Maia.

O empresário Haroldo Azevedo está a todo vapor 
intensificando sua agenda política pelo interior do RN
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