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Restituições do IRPF
A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote 
residual de restituições do Imposto de Renda 
de Pessoa Física - IRPF, referente ao mês de 
janeiro. As restituições somam mais de R$ 368 
milhões e serão liberadas no próximo dia 31. A 
nova leva vai contemplar mais de 136.565 mil 
contribuintes.  Para saber mais, o contribuidor 
deve entrar no site da Receita Federal, clicar 
em “Meu Imposto de Renda” e, na sequência, 
“Consultar a Restituição”. Nesta aba, a pessoa 
poderá fazer uma consulta simplificada ou 
completa do status da declaração através do 
extrato de processamento. Do portal Uol 

DOMINGO NA CIDADE
Está de volta para mais uma 
temporada. A primeira edição de 
2023 acontecerá neste domingo, na 
Cidade da Criança. A programação 
terá início às 14h, com várias atrações 
artísticas, além de contar com Praça de 
Alimentação, Feirinha de Artesanato, 
Brinquedos Infláveis, Maquiagem 
Artística, Bikes e Carrinhos, Clube 
Lego, Yoga, Pedalinho e muito mais. 

Benefício adicional
O Viagra, medicamento comumente usado para 
disfunção erétil, tem um benefício adicional: 
reduzir o risco de doenças cardíacas em até 39% 
em homens. A conclusão é de um novo estudo 
feito por pesquisadores da Universidade do Sul 
da Califórnia, nos Estados Unidos. Os homens 
que tomam o remédio também parecem 
menos propensos a sofrer morte prematura por 
qualquer causa.

*** O estudo, publicado recentemente na 
revista científica Journal of Sexual Medicine, 
analisou dados de mais de 70.000 homens 
diagnosticados, com em média 52 anos, 
com disfunção erétil, entre 2006 e 2020. Por 
meio de registros médicos, os pesquisadores 
determinaram quem havia tomado remédios 
para disfunção erétil - e quaisquer problemas 
cardíacos subsequentes que possam ter sofrido 
durante o período de acompanhamento. O 
Globo.

Home office
O número de profissionais que vivem no Brasil, 
mas trabalham para o exterior aumentou 491% 
entre 2020 e 2022, conforme pesquisa exclusiva 
da Husky, plataforma que facilita o recebimento 
de transferências internacionais. Os brasileiros 
da área de tecnologia da informação são os mais 
requisitados pelas empresas estrangeiras, mas 
profissionais de outras áreas também passaram 
a ser procurados para esse modelo, como 
designers, influenciadores digitais e streamers.

*** Conforme a pesquisa, em março de 2020, 
no início da pandemia haviam 1.251 usuários 
da Husky. No fim de novembro de 2022, eram 
11.284. Para especialistas, o movimento reflete 
a consolidação do home office e as mudanças 
nas leis trabalhistas, como as que permitiram o 
trabalho híbrido. Algumas empresas dispõem 
alternativas no momento da admissão, como 
a startup brasileira Mesa. No contrato da 
empresa, o profissional pode escolher se prefere 
remoto, híbrido ou presencial. Portal Terra

Folia de Momo
Cláudio Porpino avisa à coluna que o bloco “Se 
Parar eu Caio”, vem a todo vapor no carnaval 
de Natal em 2023. Com realização no dia 14 
de fevereiro, o evento acontecerá no Clube 
América e terá concentração no Severina 
Gastrobar.  Prometendo movimentar as ruas do 
bairro de Petrópolis, o bloco será animado pela 
cantora baiana Márcia Freire, além da banda 
Pura Tentação e mais o agito do Frevo de Xico.

DURANTE a última semana, o real foi a 
moeda global que mais se desvalorizou em 
relação ao dólar. Em comparação à principal 
moeda dos Estados Unidos, o tombo foi de 
2,13% – queda maior que a registrada na 
Argentina, com 1,19% de recuo do peso, e na 
Rússia, atualmente em guerra, com 0,9% de 
decréscimo. Jovem Pan

A querida Zélia Madruga ilustrando a coluna

Deputada Cristiane Dantas e o marido Fábio Dantas em noite no São Bastião Buteco

A colunista com o netinho João Miguel Barbalho. Ele aniversariando hoje. Vivas!!!

liegebarbalho2@gmail.com.br

A COMBINAÇÃO do sabor marcante do cupuaçu, fruta típica 
do Pará, com chocolate branco produzido quase todo artesanalmente 
conquistou o paladar de especialistas internacionais e deu à chocolateria 
paraense Gaudens o selo bronze da Academy of Chocolate de Londres. 
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