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Fabricação interrompida
Primeira vacina contra a Covid-19 aplicada 
no Brasil, a CoronaVac teve sua fabricação 
interrompida pelo Instituto Butantan. A 
última produção foi finalizada em outubro 
de 2021, segundo a instituição. Sem novos 
pedidos por lotes do imunizante, não há 
previsão de retomada. O último envio ocorreu 
em fevereiro deste ano. Com a chegada 
— com atraso — de outros imunizantes e 
a ausência do registro de uso definitivo, a 
vacina do Instituto Butantan perdeu espaço 
na campanha nacional de vacinação. Os 
outros três imunizantes aplicados no país já 
têm registro definitivo pela Anvisa: Pfizer, 
AstraZeneca e Janssen. Do Uol.

DESPEDIDA
O humorista Whindersson Nunes e o 
show da sua turnê de despedida dos 
palcos, chega a Natal. Com realização 
na Arena das Dunas, a apresentação 
acontecerá no dia 16 de julho, às 20h. 
A capital potiguar será a quarta do 
Nordeste a receber a turnê chamada de 
“Isso não é um culto”. Ingressos à venda 
no site https://www.ingressodigital.com/
evento/4037/Whindersson_Nunes

Vestimentas adequadas
O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu 
regras para a realização de videoconferências 
nas audiências judiciais em todo o país. Entre 
as diretrizes, a Resolução nº 465/22 determina 
que juízes realizem audiências virtuais com 
vestimentas adequadas, como terno ou toga. 
Foi recomendado aos magistrados que zelem 
também para que advogados, defensores e 
membros do Ministério Público usem esse tipo 
de indumentária.

*** A vestimenta tem sido muito discutida desde 
quando as sessões passaram a ser virtuais. No 
ano passado, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Marco Aurélio chamou a atenção ao 
participar da primeira sessão colegiada da 1ª 
Turma realizada por videoconferência. O motivo: 
a indumentária. O ministro destoou dos colegas 
quanto à escolha do traje: substituiu a toga por 
uma confortável polo branca. Todos os demais 
estavam togados. Do Rota Jurídica

Hipertensão no Brasil
No Brasil o cuidado adequado da hipertensão 
decaiu: em 2019, apenas 18,8% das pessoas 
obtiveram orientações de excelência para lidar 
com a doença. Os dados são de estudo da 
Universidade Federal de Pelotas-RS, publicado 
na última semana na Revista Epidemiologia e 
Serviços de Saúde. Foram utilizadas informações 
das edições de 2013 e 2019 da Pesquisa Nacional 
de Saúde do Instituto Nacional de Geografia e 
Estatística.

*** Os autores incluíram as respostas ao 
questionário de pessoas com 18 anos ou 
mais com o diagnóstico de hipertensão. Foi 
considerado como cuidado adequado da doença, 
se os pacientes ouviram algumas recomendações 
dos médicos e outros profissionais de saúde 
durante as consultas sobre: manter uma 
alimentação saudável; manter o peso adequado; 
ingerir menos sal; praticar atividade física; não 
fumar; não ingerir bebida alcoólica em excesso. 
Do Uol

Vacinação contra Covid
Um estudo publicado pela revista Lancet 
concluiu que a vacinação contra a Covid evitou 
quase 20 milhões de mortes no mundo. A 
pesquisa fez o cálculo com base no período de 
um ano – de 8 de dezembro de 2020, quando 
a vacinação começou no Reino Unido, a 8 de 
dezembro de 2021. A análise feita em 185 países 
concluiu que as vacinas contra a Covid evitaram, 
naquele intervalo de um ano, 19,8 milhões de 
mortes. Portal G1

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Francisca Gosson, que 
reunirá familiares e amigas em sessão de vivas. A 
colunista confirma presença. Também brindando 
idade nova hoje, o médico Ricardo Curioso, os 
advogados Rodrigo Marinho e Juliana Protásio. 
Saúde e sucesso!!!

Os parabéns da colunista para o médico-oncologista 
Ricardo Curioso, que amanhece celebrando aniversário

liegebarbalho@uol.com.br

Márcia Marinho com o filho, o advogado Rodrigo Marinho. Ele brinda aniversário hoje

Sorriso e simpatia de Elda Tavares Machado, em click com os netos no clima junino

O amigo e veterinário Marcos Reis posa com o renomado veterinário e professor Carlos 
Larsson, referência na dermatologia animal, durante curso no Green Hotel - São Paulo
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