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A ASSOCIAÇÃO Norte Rio-grandense dos 
Advogados Trabalhistas escolheu esta semana 
sua nova diretoria. Foi eleito para presidente 
Glaydson Soares Silva e vice-presidente Renato 
André Mendonça Rodrigues. 

Simpatia e descontração de Letícia Galvão e � ereza 
Paiva, em ocasião de brindes e celebração a vida 

Elegância em dose tripla de Denise Gaspar, Zuleide 
Varella Barca e Violeta Araújo, em tarde festiva

Encontro potiguar no aeroporto de Lisboa, Allysson 
Santos com as queridas Zita Regalado e Ana Tereza

Record na Flórida
Ainda falando em celebridades e televisão, 
Ana Hickmann foi a escolhida para 
apresentar a nova sede da Record, na Flórida-
EUA. A cerimônia acontecerá amanhã, e 
também contará com a presença de artistas 
e personalidades. Nos Estados Unidos, a 
distribuição da programação da emissora 
é realizada por meio de operadoras como 
X� nity Comcast, Sling TV, Optimum TV, 
RCN e Dish Network.

HEBE CAMARGO
Estreia hoje nos cinemas o � lme “Hebe 
- A Estrela do Brasil”. Na cinebiogra� a 
dirigida por Maurício Farias e 
protagonizada pela atriz Andréa 
Beltrão, o público será levado aos anos 
80 em um breve, porém marcante, 
recorte da vida da apresentadora que 
marcou a história da televisão brasileira. 
Hebe Camargo era conhecida por seu 
jeito expansivo de ser. 

Do Instagram: beleza de Roberta Duarte

Quinta Jurídica
Tem realização hoje, às 19h no auditório 
da Justiça Federal em Natal, mais uma 
Quinta Jurídica. Na ocasião será abordada 
a suspensão dos aplicativos de mensagens 
por decisão judicial. Esta edição marca a 
abertura da décima quinta simulação de 
tribunais constitucionais. O evento terá 
como palestrantes o juiz federal Hallison 
Rêgo Bezerra, o perito criminal Bruno 
Luís Castro da Silva e a advogada Catarina 
Cardoso Sousa.

Mais rico Brasil
Pela sétima vez consecutiva, o investidor 
Jorge Paulo Lemann � cou no topo da lista 
como homem mais rico do Brasil, com um 
patrimônio avaliado em R$ 104,71 bilhões. 
Foi o que revelou a revista Forbes, no 
ranking divulgado ontem. Ele é o principal 
nome do conglomerado de bebidas AB-
InBev, que fabrica as cervejas Brahma, Skol 
e Antarctica. É sócio da rede de padarias 
Benjamim, além da 3G Capital, que detém 
marcas como Burger King e Heinz.

Carteira de trabalho digital
O governo federal publicou uma portaria 
com as regras para emissão da carteira de 
trabalho digital. A criação do documento 
eletrônico faz parte da medida provisória 
de liberdade econômica, aprovada pelo 
Congresso e sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. A carteira digital de trabalho 
é equivalente à emitida em papel, que 
continuará valendo normalmente.

*** Com a publicação das regras, a emissão 
do documento, será feita preferencialmente 
em meio eletrônico. Segundo a portaria, 
a carteira de trabalho digital terá como 
identi� cação única o número do Cadastro 
de Pessoa Física. O documento digital 
está previamente emitido para todos os 
brasileiros e estrangeiros com CPF, mas, 
para habilitá-lo, o trabalhador deve criar 
uma conta no site: acesso.gov.br. Foi o que 
publicou o portal G1. 

O TRIBUNAL de Justiça do Rio Grande 
do Norte de� niu ontem, durante eleição, os 
nomes dos advogados para comporem a lista 
tríplice na função de juiz efetivo do Tribunal 
Regional Eleitoral do RN. Os três escolhidos 
foram Fernando de Araújo Jales Costa, 
Wlademir Soares Capistrano e José Willamy 
de Medeiros Costa. 


