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Projeto de Lei
O vereador Kleber Fernandes protocolou 
esta semana na Câmara Municipal de 
Natal, o Projeto de Lei n° 210/2021, que 
institui o Programa de Apoio a Bares, 
Restaurantes, Buffets, Casas de Recepções 
e Eventos. O objetivo é reduzir os impactos 
provocados pela pandemia aos empresários 
e trabalhadores deste segmento. A isenção 
de taxas e tributos é uma das ações propostas 
pelo programa.

*** De acordo com o programa, o Poder 
Executivo fica autorizado a suspender, para 
esses segmentos, o pagamento de Licença de 
Termo de Permissão de Uso pela utilização 
de calçadas e outros espaços públicos, 
Taxa de Localização e IPTU. A isenção 
tem período proporcional ao fechamento 
dos estabelecimentos similares nos quais o 
atendimento presencial ao público tenha 
sido suspenso por determinação do Poder 
Público. A matéria segue para tramitação na 
Câmara.

Produção da CoronaVac
O Instituto Butantan retomou a produção 
da CoronaVac após a chegada de insumos 
da China. Com isso, o envase de mais de 
cinco milhões de doses do imunizante foi 
iniciado na última terça-feira. Com o atraso 
na entrega da remessa do  Ingrediente 
Farmacêutico Ativo, que deveria ter pousado 
no Brasil no final de março, o Instituto só vai 
conseguir completar a entrega das 46 milhões 
de vacinas ao Ministério da Saúde até 10 de 
maio. Antes, previa-se até o fim de abril.

*** De acordo com o Butantan, um segundo 
lote de três mil litros de IFA deve chegar 
ainda neste mês. A divisão da remessa única 
foi feita por conta de burocracias nos trâmites 
de exportação. O Instituto já entregou 41,4 
milhões de doses da vacina CoronaVac 
para serem aplicadas em todo o Brasil 
pelo Programa Nacional de Imunizações. 
Informação portal Uol

LANÇADO esta semana via plataformas 
digitais, o Anuário da Associação Brasileira 
das Operadoras de Turismo 2021, traz Natal 
entre os 3 principais destinos do Brasil 
escolhidos pelos viajantes no ano passado. 
O documento reúne dados estatísticos e de 
posicionamento estratégico sobre o cenário 
econômico do turismo durante o ano atípico 
de convívio com a pandemia. Blog FM 

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o deputado federal Benes 
Leocádio, a jornalista Débora Fernandes, o 
engenheiro sanitarista Erivaldo Mesquita e o 
médico Franklin Capistrano.

Charme em dose dupla de Maria Helena Alencar e 
Andréa Moura, em tarde de celebração e lançamento

O abraço carinhoso da coluna para Nena Botelho pelo 
aniversário, em click com a filha Luciana Medeiros

O bioquímico Roberto Chaves em click com a mamy, 
a médica Myrna Chaves, pelas lentes do fotógrafo Jovinho

Descoberta no Brasil
Um grupo liderado por pesquisadores da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo acredita ter encontrado o mecanismo 
que possibilita à variante sul-africana do 
coronavírus - também conhecida como B.1.351 
- escapar dos anticorpos gerados em infecções 
anteriores pela cepa ancestral do vírus. A 
descoberta, que ainda precisa ser confirmada 
por novos experimentos, pode abrir caminho 
para o desenvolvimento de vacinas eficazes 
contra a variante que emergiu na África do Sul, 
já presente no Brasil. Portal Terra

OSCAR 2021
Entre os atores e atrizes que 
concorrem ao Oscar 2021, seis 
interpretam personagens que 
existiram na vida real. A premiação 
acontecerá neste domingo e terá 
transmissão ao vivo no G1, a partir 
das 21h. Cantores de jazz, blues e soul, 
ativistas políticos e até um informante 
do FBI estão entre os retratados pelos 
atores indicados.

Os parabéns da coluna para o deputado federal Benes 
Leocádio, que amanhece comemorando aniversário
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