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Vacina bivalente
O Ministério da Saúde divulgou ontem o 
plano de vacinação contra Covid-19 para 
2023. Na primeira etapa, que começará em 
27 de fevereiro, as pessoas serão vacinadas 
com o reforço do imunizante bivalente da 
Pfizer. A pasta anunciou que grupos mais 
expostos ao risco da doença e que foram 
vacinados com ao menos duas doses da vacina 
monovalente receberão a bivalente. Esta vacina 
é uma atualização em relação aos primeiros 
imunizantes fabricados contra a Covid-19 e 
protege contra a cepa original do coronavírus e 
as subvariantes ômicron. Portal G1

O BLOQUINHO
“Enquanto Campos Corre, Sales 
Só Caminha” volta às ruas de Tirol 
e Petrópolis no mais animado pré-
carnaval de Natal. Com presença na 
folia no dia 11 de fevereiro, o Frevo 
do Xico faz “esquenta” da festa no 
início da Campos Sales e Banda 
Dubê, em cima do pranchão, com 
Pedro Luccas, Mesa Doze e Gota 
Elétrica. Mais informações no perfil @
fazentretenimento

Mistura Verão
Entretenimento, cultura, novas histórias. 
Tudo junto e misturado. Essa é a proposta 
do novo programa da InterTv Cabugi, o 
“Mistura”. A atração será apresentada pelo 
publicitário Leo Souza.  O programa será 
exibido nas tardes dos sábados, iniciando às 
14h50 com o “Mistura Verão”. O programa 
estreia dia 04 de fevereiro e promete um novo 
formato com plateia ao vivo.

Rafaela Fontes
Talentosa e empreendedora, a empresária 
Rafaela Fontes está a todo vapor expandindo 
sua marca, e aposta fortemente no mercado 
de franquias.  Após a “Bolaria” que leva seu 
nome se instalar na Coophab e na Avenida 
Abel Cabral, chega ao bairro Cidade Satélite, 
que receberá o empreendimento. Marca 
conceituada na gastronomia potiguar, Rafaela 
Fontes não para de inovar, levando delicias e 
sabores para Natal e Grande Natal.

Proposta polêmica
Apresentada pelo deputado de Minas Gerais, 
Tiago Mitraud no último dia de trabalho da 
Câmara Federal, em 2022, segue gerando 
polêmica e acirrando debates. O projeto de 
lei do parlamentar, prevê o fim da exigência 
de diploma para dezenas de profissões, como 
engenheiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 
oceanógrafo, químico e médico veterinário. 
Publicou o Correio Braziliense.

*** Quanto absurdo deste parlamentar que 
no mínimo quer aparecer!!! As profissões são 
de extrema responsabilidade??? Já não basta o 
dilema de nós jornalistas. Hoje, todos podem 
escrever e atuar na área de comunicação, pois 
não é exigido o diploma para atuação. Daí os 
absurdos que são publicados nas quantidades 
de blogs existentes no país. É bom deixar bem 
claro que blogueiro não é jornalista. Tem até 
alguns jornalistas que têm blog, no meu caso 
é um site.

*** É chocante e desrespeitoso como algumas 
pessoas vêm tratando responsabilidades 
e valores com a maior banalidade, este 
deputado é um dos tais!!! Ora, ora, a pessoa 
ingressa numa faculdade para se qualificar, a 
maioria dos cursos com 4 e 5 anos de estudo 
e aprendizado, para depois de todo esforço 
um limitado qualquer querer invalidar a 
profissão??? Sem falar nas pós-graduações 
que atualmente são exigidas. Quanto 
destempero!!!

A SEMANA Pedagógica do Colégio 
Over, que integra a rede nacional Inspira, 
contou com a presença dos dirigentes da 
Rede Inspira. O CEO da Inspira Rede de 
Educadores, André Aguiar, falou a todo time 
da escola, enaltecendo o trabalho de cada 
um e ressaltando que é essa qualidade que 
constrói a marca Over.

Parabéns para Djanirito Neto, aniversariando hoje

Leo Souza comandará o programa Mistura na InterTV Cabugi. Sucesso!!!

Walkiria Vasconcelos e Jair Paiva. Ela brinda aniversário amanhã. Parabéns!!!
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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para o advogado 
Djanirito Moura Neto e Ceiça Rebouças. Vivas antecipados para Walkiria 
Vasconcelos, Cláudia Galindo e Carlos Dantas. Ainda é tempo de 
parabenizar a chef Sanylle Faraj.
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