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Nova lei cambial
Aprovada e sancionada no fim de 2021, entrou 
em vigor em 31 de dezembro de 2022 — 
depois de regulamentada pelo Banco Central 
e pelo Conselho Monetário Nacional.  A nova 
lei se baseia na livre movimentação de capitais 
e na realização das operações no mercado de 
câmbio de forma menos burocrática, segundo 
o BC. A expectativa de analistas é que a nova 
legislação contribua para reduzir os custos na 
compra e na venda de dólares, proporcione 
mais segurança jurídica e aumente a 
conversibilidade do real – ou seja, a facilidade 
em realizar transações com o resto do mundo. 
Publicou o G1

HEMOTION WHITE
Nesta sexta-feira, a Hemotion White 
promete mais uma vez reunir uma 
galera bonita no Espaço DiTrento. 
A noite contará com vários ritmos 
ao som de Xand Avião, Dennis DJ, 
KVSH, Henry Freitas, Ralk e mais 
Open Bar Premium. Os passaportes 
para o badalado evento estão à venda 
no site ou app ingresse.com. Mais 
sobre a festa no perfil Instagram @
conceitohemotion

Dinheiro do contribuinte
Com 37 ministérios, o Brasil está acima da 
média global quando o assunto é o tamanho da 
estrutura do Poder Executivo. Em comparação 
com outros países da América Latina, o 
governo petista tem mais ministros do que 
a Argentina, com 18 ministérios; o Uruguai, 
com 13; o Chile, com 23; a Colômbia, com 18; 
a Bolívia, com 16; e a Venezuela, com 33.  O 
Brasil também terá mais ministros que países 
desenvolvidos como: Estados Unidos que têm 
15 ministérios; a França 16; a Alemanha 16; o 
Reino Unido 21; e a Suécia 11. Portal R7

*** O governo anterior contava com 23 
pastas. Os 14 novos ministérios criados 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
custarão R$ 2 bilhões em 4 anos de mandato, 
segundo publicou o Poder 360. Altos 
salários e mordomias pagos com o dinheiro 
do contribuinte. Quase 40 ministérios??? 
Vamos aguardar para ver onde chegará esta 
lambança!!!

Justiça Eleitoral
O eleitor que não compareceu às urnas no 
dia 30 de outubro, data do segundo turno das 
eleições gerais, têm até hoje para justificar 
a ausência e assim não ficar em situação 
irregular junto à Justiça Eleitoral. Quem não 
votou e não justificou ficará sem poder emitir 
o certificado de quitação eleitoral e pode ficar 
impedido de emitir documentos de identidade 
ou passaporte, entre outras limitações. Isso 
ocorre porque o voto é obrigatório no Brasil, 
para quem tem entre 18 e 70 anos de idade.

*** Para ficar quite com a Justiça Eleitoral é 
preciso ter votado em todas as eleições ou 
justificado as ausências. O eleitor também não 
pode ter deixado de atender aos chamados 
para trabalhar como mesário. Caso esteja 
irregular, é necessário regularizar a situação 
por meio do pagamento de multas, por 
exemplo. Agência Brasil

Mamografias Reviver
O Grupo Reviver deu início ao calendário 
2023 das mamografias. A unidade móvel 
Savana Galvão está estacionada na Policlínica 
Dr. Zeca Passos, no bairro da Ribeira. O exame 
pode ser realizado por mulheres de Natal. 
As fichas são distribuídas diariamente no 
início do expediente de segunda a sexta-feira. 
Mulheres a partir dos 40 anos devem realizar 
mamografia uma vez ao ano. Mais sobre no 
Instagram @gruporevivernatal

A PRIMEIRA edição da temporada 2023 
do projeto “Seis e Meia” recebe no palco do 
Teatro Riachuelo Natal, o grupo Quinteto 
Violado e a cantora potiguar Khrystal. O 
grupo nordestino com mais tempo em 
atividade ininterrupta desembarca em Natal 
com o show Tempo — 50 Anos do Quinteto 
Violado. Ingressos no site uhuu.com

Parabéns para Marília Rocha aniversariando hoje

Simpatia em dose dupla de Hilma Timeni e Nize Medeiros em tarde de celebração

Teca Melo canta coro de vivas para Thereza Paiva, que brinda aniversário hoje

Nadja e Tásia Simonetti posam para a coluna durante manhã comemorativa na ED
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