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Cartas marcadas
Atenção Ministério Público!!!  Uma fonte 
informou a coluna que, com a privatização da 
URBANA, as cartas do jogo já estão definidas. 
Quem vai fazer a coleta domiciliar, quem 
fará a variação e capinação da cidade e quem 
ficará no comando do transbordo. Não custa 
ficar atento.  É de suma importância que os 
vereadores acompanhem os fatos e tenham 
zelo pela URBANA, porque seus funcionários 
podem terminar em baixo de uma marquise. 
Estamos de olho!!!

IPVA parcelado
O Detran-RN está oferecendo o pagamento 
parcelado do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores. O benefício é oferecido 
em parceria com a fintech pernambucana 
Flexpag. Os clientes podem pagar o IPVA 
em até 3 vezes no cartão de crédito ou, para 
quem quiser quitar em um maior número de 
parcelas, pode utilizar o MaisBoleto, serviço 
oferecido pela Flexpag. Mais informações 
acesse www.site.maisboleto.com.br/onde-
estamos.

Sessão Extraordinária
Os vereadores da Câmara Municipal de 
Natal se reunirão hoje, por convocação do 
presidente da Casa, vereador Paulinho Freire, 
para uma sessão extraordinária, com início às 
14h. A reunião será exclusivamente virtual, 
através do Sistema de deliberação Remota, 
sendo permitida apenas a presença dos 
parlamentares integrantes da Mesa Diretora, 
e das equipes que compõem o Legislativo e 
Assessoria de Comunicação da Casa.

*** A sessão será transmitida ao vivo pela 
TV Câmara Natal, através do canal 10.2 
e também pelo canal do Youtube da TV 
Legislativa.  Em pauta, estará a apreciação 
e votação do Projeto de Lei nº 001/2021, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que cria 
a Secretaria Municipal da Igualdade Racial, 
Direitos Humanos, Minorias e Portadores de 
Necessidades Especiais.

SE ACONTECER como previsto e houver 
investimentos necessários, o Brasil terá uma 
vacina nacional contra o Coronavírus em 
2022. O primeiro imunizante nacional contra a 
Covid-19 está sendo desenvolvido pelo Centro 
de Tecnologia em Vacinas   da Universidade 
Federal de Minas Gerais, junto com outros 
estudos relevantes na mesma área de vacinas. 
Agência Brasil

UM LEVANTAMENTO da Ipsos mostra 
que os brasileiros estão optando pelas compras 
online e frequentando menos os comércios 
locais acima da média global. De acordo com a 
pesquisa, 47% têm comprado mais na internet 
desde o início da pandemia. Dinheiro

Do acervo da coluna, o ex-deputado Ricardo Motta 
com sua Catalina, pelas lentes do Fotógrafo Jovinho

O odontólogo Bruno Maia com sua musa, a advogada 
Sofia Freire, durante elegante acontecimento social 

Do Instagram: casal querido da colunista, Dinarte 
Alvares e sua Luzia Mara, em noite de celebração

Ivermectina
A Associação Médica do Rio Grande do 
Norte voltou a defender esta semana o uso da 
Ivermectina no tratamento profilático e precoce 
contra a Covid-19. A entidade apresentou o 
resultado de diversos estudos que referendam 
a medida. De acordo com os números 
apresentados, 265 cientistas estão trabalhando 
em 37 ensaios clínicos utilizando o fármaco. 
Um total de 10.509 pacientes participaram 
desses cenários, que apontaram benefícios e 
comprovaram a eficiência da droga, reduzindo 
em 78% o risco de morte nos grupos que 
utilizaram o medicamento. TN

LOCKDOWN
O governo da Alemanha decidiu 
ontem estender o lockdown em todo 
o país até 7 de março, em mais uma 
medida para tentar conter os números 
da pandemia do novo Coronavírus.  
A norma foi anunciada após uma 
reunião entre a chanceler Angela 
Merkel e os governadores dos 16 
estados do país. Informação portal Uol  

Beleza de Larissa Costa ilustrando a coluna
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