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Carteira de Identificação Nacional
A nova Carteira de Identificação Nacional, 
visa unificar os dados dos cidadãos brasileiros 
com praticidade e segurança. Atualmente, 4 
estados estão preparados para a emissão do 
documento: Acre, Alagoas, Mato Grosso e 
Santa Catarina. Aproximadamente 200 mil 
documentos físicos da nova CIN já foram 
emitidos, e mais de 175 mil baixados no 
formato digital. O novo documento poderá 
ser emitido nos Institutos de Identificação 
dos Estados e do Distrito Federal. Segundo 
o Ministério da Gestão e da Inovação em 
Serviços Públicos, a data limite para que os 
estados se ajustem e comecem a ofertar é 6 de 
novembro de 2023. Uol

ABBA EM BRASÍLIA
O grupo ABBA, a cada ano, ganha 
nova legião de fãs. A banda dos 
hits dos anos 1970 se destaca por 
suas músicas atemporais, o figurino 
irreverente e principalmente, sua 
animação contagiante. O espetáculo 
“ABBA The Show” chega a Brasília, 
no dia 30 de abril, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, pelo 
Metrópoles Music. Os ingressos já 
estão à venda. Metrópoles 

Depilação íntima definitiva
Franquia potiguar presenteia clientes com 
depilação íntima definitiva e completa para que 
todos possam estar sempre prontos e mais seguros 
para uma relação verdadeira corpo a corpo.  A 
Bestlaser criou uma campanha “Parece Mentira, 
mas não é”, alusiva ao 1º de Abril – Dia Mundial 
da Mentira.  Os interessados devem seguir as 
redes sociais da franquia, onde serão dadas as 
orientações de como realizar o cadastro na página 
oficial da ação, que começa no dia 25 de março.

*** Um total de 300 pessoas serão contempladas 
com a ação, que será anunciada via e-mail 
informado no cadastro. No dia 1º de abril, os 
clientes poderão se dirigir a uma unidade da 
franquia para retirada do Voucher. O método 
utilizado pela Bestlaser para o procedimento é 
extremamente eficaz e garante mais conforto à 
pele, deixando-a lisa, macia e sem pêlos, uma 
excelente opção para quem quer se libertar dos 
métodos tradicionais, como cera e lâmina.

Mutirão de Declaração IRPF
O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da 
Universidade Potiguar, em Natal, realiza cadastro 
para o “Mutirão de Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física”. Os atendimentos são 
gratuitos e seguem até 25 de maio. Os serviços 
ocorrem nas unidades Zona Norte e Salgado 
Filho. Composto por estudantes da área de 
Gestão e Negócios, o objetivo do NAF é auxiliar a 
população a efetuar o IR corretamente, evitando 
que as pessoas corram o risco de cair na malha 
fina ou percam o direito à restituição de valores.

*** Os interessados devem se cadastrar por 
meio de formulário on-line, disponível no link 
bit.ly/Projetonafunp2023. Após o cadastro, 
a equipe do NAF entrará em contato para 
confirmar o atendimento. Na UnP Zona Norte, 
os contribuintes podem se dirigir até as cabines 
localizadas em frente à Central do Aluno. Já 
na Zona Sul, os serviços ocorrem na sala 202, 
localizada no 2º piso da Universidade, na Avenida 
Salgado Filho.

Di Resenha Com Henry
Uma resenha à beira-mar em um dos locais mais 
bonitos de Natal e com muita música. Essa é a 
proposta do projeto “Di Resenha Com Henry”, 
com estreia no dia 1º de abril, na Cervejaria 
Oktos, na Via Costeira, que percorrerá outras 
cidades do RN e também do Nordeste. Além 
de Henry Freitas, o evento traz como atrações 
Kadu Martins e Sambar & Love. Tudo acontecerá 
em um palco 360º com muitas cores e efeitos 
especiais. Ingressos online no site Outgo

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Anita Catalão Maia, a jornalista 
Fabrine Medeiros e a colunista da Paraíba, Hélia 
Botelho. Vivas antecipados para a cake designer 
Aida Cortez, os jornalistas Heloisa Guimarães 
e Alexandre Mulatinho, o fotógrafo Wanderley 
Adams e o advogado Rogério Grilo.

Jornalista Fabrine Medeiros aniversariando hoje. Vivas!!!
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O PRESIDENTE da Academia Brasiliense de Letras, advogado 
Raul Canal, recebeu em sessão solene, do presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, o título de “Cidadão 
Goiano”. Raul, também presidente da Sociedade Brasileira de Direito 
Biomédico e Bioética. Gaúcho de Carlos Barbosa, é também Cidadão 
Honorário de Brasília.

Os parabéns da coluna para Anita Catalão Maia celebrando aniversário hoje

Em sessão de homenagem o advogado e presidente da Academia Brasiliense de Letras, 
Raul Canal, em click com o deputado Bruno Peixoto, presidente da AL de Goiás 
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