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Declaração pré-preenchida
Os contribuintes que utilizarem a declaração 
pré-preenchida no Imposto de Renda 2023, 
ou que optarem por receber a restituição por 
Pix, terão prioridade nos lotes de pagamento. 
A novidade foi anunciada esta semana pela 
Receita Federal, que espera que 25% das 
declarações sejam feitas no modelo pré-
preenchido neste ano. A declaração pré-
preenchida importa dados da declaração 
do ano anterior como fontes pagadoras, 
bens, direitos e dívidas. A importação dessas 
informações tem o objetivo de reduzir 
inconsistências e agilizar o processamento da 
declaração. Publicou o portal Uol

ROMÂNTICOS
Em 08 de março, “Dia Internacional 
da Mulher”, o Projeto Seis e Meia 
receberá no palco do Teatro Riachuelo 
Natal dois românticos: o multiartista 
Moacyr Franco e, para abrir a noite, 
o cantor potiguar Fernando Luiz, 
comemorando 50 anos de carreira, 
num show super especial. Os 
ingressos estão à venda na bilheteria 
do teatro e no site uhuu.com

Celebration 6.0
Amanhã, a partir das 20h30, esta colunista estará 
recebendo amigos em ocasião comemorativa 
ao aniversário de 6.0. Noite para celebrar a vida 
regada a scotch 12 anos, espumante, caipifrutas e 
mais refrigerantes e água. O evento contará com 
um refinado buffet de frios e quentes com uma 
massa do restaurante Piazzale Itália.  Os docinhos 
ficarão a cargo de Aida Cortez e os bem vividos 
serão confeccionados por Rafaela Fontes.

*** A festa terá ambientação assinada pela 
Amorosa Decor, iluminação da Helisom e o 
cerimonial ficará a cargo de JB Cerimonial. Entre 
as atrações musicais, Radamés e banda darão 
início à programação. Na sequência, o multi-
instrumentista Diogo das Virgens e o DJ Eliabe 
darão o tom à noite de vivas. Os braceletes para 
o acesso estão à venda na Tabacaria do Tota, na 
Avenida Afonso Pena, em Petrópolis.

Eficiência 24 horas
Quero registrar o perfeito e eficiente serviço da 
Uniodonto Planos Odontológicos, com sede no 
bairro do Tirol, do qual sou beneficiária há 5 
anos. Ontem, na madrugada, precisei ir ao pronto 
socorro que funciona 24 horas e contei com a 
atenção do segurança João Paulo na recepção. 
Na sequência fui encaminhada para a simpática 
assistente Eletânia e atendida pela competente e 
atenciosa odontóloga Conceição Maciel.

Botão de alerta
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final da Câmara Municipal de Natal deu o 
pontapé nos trabalhos do ano nesta segunda-feira 
e aprovou o Projeto de Lei 454/2022, de autoria 
do vereador Hermes Câmara, para a implantação 
de um botão de alerta nas escolas, a ser acionado 
em situações de risco iminente. A presidente da 
Comissão, a vereadora Nina Souza, destacou: 
“Esse botão vem alertar e dar condições às 
pessoas que estão dentro desses estabelecimentos 
se protegerem”, defendeu Nina Souza.

Melhor do mundo
O atacante argentino Lionel Messi foi eleito, nesta 
segunda-feira, o melhor jogador do mundo pelo 
prêmio “Fifa The Best”. Esta foi a segunda vez 
que ele recebeu a premiação na carreira. O atleta 
já foi escolhido pela entidade para ter o título 
em outras seis oportunidades, em diferentes 
formatações do prêmio. Messi recebeu o troféu 
em cerimônia realizada em Paris.

*** Já na categoria de melhor jogadora do 
mundo, o prêmio ficou com Alexia Putellas, 
do Barcelona. É a segunda vez que ela fica 
com o título. A premiação ainda elegeu Mary 
Earps como melhor goleira; e o argentino Dibu 
Martínez como melhor goleiro. Marcin Oleksy 
conquistou o Prêmio Puskás, dado ao prêmio 
de gol mais bonito; Sarina Wiegman foi eleita 
melhor treinadora no feminino; enquanto 
Lionel Scaloni venceu como melhor treinador 
masculino. Metrópoles

Os parabéns da coluna para o amigo e empresário do 
turismo Andrade Filho, que brinda aniversário hoje
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Ana Kirley foi abraçar a querida Violeta Fagundes, na sessão de parabéns no Yolla

O casal de odontólogos Anthoany e Daniele Miranda, celebrando sua filha Giovanna 
Miranda, que foi aprovada em 5º lugar no curso de odontologia da UFRN. Parabéns!!!

A CASA DURVAL Paiva alerta sobre sinais e sintomas do 
Osteossarcoma. Trata-se de um tumor maligno, identificado 
principalmente, em adolescentes e adultos jovens. Sua principal 
incidência se dá em ossos longos, sendo mais comum no fêmur, a tíbia, 
e especialmente na região do joelho.
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