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Vacina bivalente
A Anvisa anunciou esta semana, que recebeu 
o pedido de registro definitivo da vacina 
Comirnaty bivalente BA.4/BA.5 contra a 
Covid-19, fabricada pela empresa Pfizer. Em 
novembro de 2022, a Anvisa autorizou o uso 
temporário do imunizante como dose de 
reforço para a população acima de 12 anos. 
Segundo a agência, a vacina bivalente oferece 
“maior proteção contra a variante original 
do vírus causador da Covid-19 e contra as 
cepas que surgiram posteriormente, incluindo 
a Ômicron, variante de preocupação no 
momento”.  O imunizante começará a ser usado 
no Brasil a partir de 27 de fevereiro. Uol

PRÉ-CARNAVAL
A animação promete tomar 
conta da Arena das Dunas neste 
sábado, com mais uma edição 
do “Vem Pro Bloquinho”, o mais 
aguardado pré-carnaval em 
Natal. Léo Santana, Eric Land e 
Kadu Martins são as atrações que 
vão tocar no palco principal do 
evento que movimentará a cidade. 
Mais informações no perfil @
vemprobloquinho no Instagram.

Barreira Roxa
Pelo quarto ano consecutivo, o Hotel-
Escola Senac Barreira Roxa, do Sistema 
Fecomércio do Rio Grande do Norte, está 
entre os empreendimentos consagrados 
com o “Traveller Review Awards”, programa 
realizado anualmente pelo site de buscas e 
reservas de hospedagens Booking a fim de 
reconhecer os hotéis mais bem avaliados por 
viajantes após a estadia.

*** O Barreira Roxa atingiu a nota média 
de 9,2, pontuação que o classificou como 
estabelecimento “fantástico” e o colocou 
entre os nove hotéis do Estado com 
nota média acima de 9,0. Além da nota 
obrigatória que avalia a experiência durante 
a estadia, os hóspedes também classificam 
critérios como limpeza, conforto, instalações, 
localização e atendimento. O hotel é 
administrado pelo Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Senac.

A Archewell
Fundação do príncipe Harry e Meghan 
Markle, divulgou seu primeiro relatório 
de doações desde sua criação em 2020. 
Segundo a imprensa britânica, nesse 
período, a organização angariou US$ 13 
milhões, cerca de R$ 70 milhões e doou 
US$ 3 milhões, cerca de R$ 16 milhões em 
apoio a causas sociais diversas. A Archewell 
diz ter adquirido mais de 12 milhões de 
vacinas contra a Covid-19 em parceria com a 
organização Global Citizen.

*** Também investiram na “People’s Vaccine 
Alliance”, organização que apoia o acesso 
à vacina em países como o Brasil, Chile, 
Colômbia, México, Senegal, Índia e Estados 
Unidos. A fundação deu apoio à imigração 
de 174.497 afegãos e ucranianos por meio de 
parcerias com organizações como a HALO 
Trust e a HIAS. Portal Uol

Bloco A Banda
Após dois anos de edições virtuais do Bloco 
“A Banda”, que se apresenta no Carnaval de 
Natal, a “Detroit”, famosa banda potiguar que 
estreou nos anos 80 acompanhando lendas 
da MPB como Armandinho, Dodô e Osmar, 
anuncia o retorno ao agito carnavalesco no 
Polo Ponta Negra. Os foliões acompanharão 
o Pranchão no dia 21 de fevereiro, com 
concentração às 17h30 ao lado da Faculdade 
Estácio de Sá, na Avenida Roberto Freire.

*** A festa gratuita acontece no formato de 
bloco de rua puxando os foliões pelo bairro. 
A banda Detroit se apresenta em cima de 
um pranchão, um trio elétrico de porte 
médio, cujo palco está localizado na parte 
inferior, bem perto do público. A folia é no 
ritmo de marchinhas e frevos potiguares que 
marcaram gerações nos carnavais de rua e de 
clube na capital nas últimas décadas.

A magistrada Lena Rocha, pelas lentes de Jovinho

Beleza em dose dupla de Andreza Balila e Roberta Duarte no registro da coluna

Fátima Carreras e o marido Pedro Siqueira, em tarde de verão na praia de Pirangi
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A TIFFANY & Co., um dos maiores nomes da joalheria, começou 
o ano com foco nas colaborações: um tênis modelo Air Force 1 com a 
Nike e uma bolsa Baguette com a Fendi. Os dois acessórios ressaltam o 
azul turquesa, símbolo da marca de joias.
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