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Seletivo da Caixa
Tem início na próxima segunda-feira as 
inscrições para o processo seletivo de estágio 
da Caixa Econômica Federal. As oportunidades 
são voltadas para os estudantes do ensino 
superior, técnico e médio em todo o Brasil. 
Entre os cursos com oportunidades, estão: 
Arquitetura e Urbanismo, Ciências Políticas, 
Pedagogia, Serviço Social, Engenharias, Direito, 
Ciências Sociais e Psicologia. Os interessados 
devem fazer a inscrição pelo link: https://
pp.ciee.org.br/vitrine/7716/detalhe, e realizar 
a prova online. Vale ressaltar que ambos 
processos são gratuitos.

EM PIRANGI
Hoje, veranistas e turistas da praia 
de Pirangi do Norte, no litoral sul 
potiguar, podem conferir o talento 
do humorista João Cláudio Moreno, 
ex- Escolinha do Professor Raimundo 
da TV Globo. O show acontecerá 
às 20h30 no “São Bastião Boteco”, 
no concorrido espaço localizado na 
Avenida Márcio Marinho, point do 
verão de Pirangi!!!

Os destinos do Nordeste
São os mais buscados pelos brasileiros para o 
feriado do Carnaval 2021, segundo pesquisa da 
Decolar. Sete cidades nordestinas estão entre 
os dez destinos mais desejados do país, com 
destaque para Salvador, que lidera o ranking. 
Na sequência vem Maceió, Rio de Janeiro, 
Recife, Fortaleza, Natal, Porto Seguro, São 
Paulo, Florianópolis e Porto de Galinhas. A 
pesquisa é baseada em buscas até 19 de outubro. 
Informação da ABIH

Natal, bela e educada
Ainda falando sobre a nossa bela Natal. Um 
aplicativo de aprendizado de idiomas chamado 
Preply realizou um estudo sobre as cidades mais 
rudes, educadas e generosas do Brasil.  De acordo 
com a pesquisa, Brasília é a cidade mais educada; 
Natal está em segundo lugar no ranking, seguida 
de Curitiba com pessoas mais educadas do país. 
As três cidades mais rudes do Brasil são a capital 
de Goiás, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

No Japão
O Banco Central do Japão anunciou nesta 
quarta-feira que manterá a taxa de juros 
de curto prazo em -0,1% ao ano. A meta 
para o rendimento dos títulos do governo 
japonês em 10 anos também não foi alterada, 
permanecendo em 0,5%. A decisão da autarquia 
contrariou investidores, que pressionavam para 
mudanças do limite de rendimento dos títulos. 
Ao contrário, o banco disse que pretende 
manter o índice. Poder 360

Novas regras do Pix
O estratosférico sucesso do Pix, lançado 
no governo Bolsonaro, ganhou uma nova 
etapa com as novas regras que passaram a 
valer a partir de janeiro deste ano. E isso vai 
exigir uma atenção redobrada por parte dos 
usuários com a sua segurança. Entre as regras, 
a alteração no limite de transações, não há 
mais obrigatoriedade de os bancos colocarem 
um limite de transações, permanecendo assim 
apenas o limite diário.

*** E mais Pix Saque e Pix Troco: Aumenta o 
valor do limite de retirada, que agora pula para 
R$ 3 mil durante o dia e de R$ 1 mil à noite. 
Antes eram R$ 500 e R$ 100, respectivamente. 
Horário noturno do Pix: Os bancos agora 
oferecem a possibilidade de reduzir o horário 
do Pix noturno para 22h às 6h. Limite de 
transferência para pessoas jurídicas: Agora, 
cada instituição financeira estabelece seu 
próprio valor máximo. Terra

A TEMPORADA do verão Ecomax 
na movimentada praia de Pirangi, tem 
encerramento nesta sexta-feira com muito 
sertanejo, forró e uma mistura de ritmos, ao 
som de Henrique & Juliano, Solange Almeida e 
Felipe Amorim. Os ingressos estão à venda no 
site Guiche Web. Mais informações no perfil 
@ilhaecomaxoficial do Instagram. 

Do Instagram: um click de Luzia Mara Marinho 
Álvares, durante temporada em terras lusitanas

Empresário Sami Elali e a magistrada Sandra Elali, durante noite de celebração

Walkiria e Carmen Borges posam para a coluna em evento no Versailles Recepções

liegebarbalho2@gmail.com.br

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para a médica 
Aline Cavalcanti, a querida Tavares Machado e a simpática Siumara 
Bergmann. Ainda é tempo de parabenizar a fotógrafa Joana Lima pela 
sua mudança de idade. Vivas!!!
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