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Arena multiuso
São Paulo poderá ter dois ginásios públicos 
do mesmo tamanho. Enquanto o governo 
do Estado não decide o que vai fazer com o 
Ibirapuera, a prefeitura dá os primeiros passos 
para erguer uma arena na Avenida Ibirapuera. 
O projeto é incipiente, mas já foi dado como 
certo pelo prefeito Ricardo Nunes. No velório 
de Pelé, ele anunciou não só a obra para este 
ano, como também o nome da arena “Rei 
Pelé”. Até a capacidade já foi divulgada: 12 
mil pessoas. São Paulo não tem uma arena 
multiuso nos moldes das que recebem jogos 
da NBA, e que estão presentes em grandes 
cidades da Europa e da Ásia. Uol

SEIS E MEIA
O projeto “Seis e Meia” inicia a 
temporada 2023 trazendo para o 
palco do Teatro Riachuelo, o grupo 
“Quinteto Violado” e a cantora 
potiguar “Khrystal”. Com realização 
no dia 8 de fevereiro, as apresentações 
terão início às 19h. O show tem 
classificação indicativa de 12 anos, 
menores de idade precisam estar 
acompanhados dos pais ou responsável 
autorizado. 

Spa do sono hotel
A correria da vida moderna criou um novo 
tipo de turista que busca opções para dormir 
bem. Nada de agitação, barulho ou gente sem 
educação com caixa de som alto na praia: 
esse tipo de turista paga justamente para ter 
silêncio e dormir com conforto. Os lugares 
que oferecem boas opções para esse tipo de 
viajante não são baratos, oferecem especialistas 
de plantão, alimentação especial, terapias 
especiais e muito conforto para que se tenha 
um bom sono.

*** De olho nesse mercado, a marca sueca 
Hästens, que fabrica camas luxuosíssimas, criou 
em Portugal o primeiro “Sleep Spa Hotel” do 
mundo. O lugar tem uma biblioteca com mais 
de mil livros e foi todo idealizado para repouso 
absoluto dos clientes. Com diárias a partir de 
€ 500 ou seja, R$ 2,8 mil e com maioria dos 
clientes sendo americanos e brasileiros, o “hotel 
do sono” tem apenas 15 quartos. O Globo.

Centro de Extensão
A Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte assinou contrato de obra de restauro e 
reforma do prédio do antigo Grupo Escolar 
Augusto Severo, com a Construtora Biapó. 
A edificação da antiga Faculdade de Direito, 
localizada no bairro da Ribeira, será destinada 
ao Centro de Extensão, Cidadania e Cultura da 
UFRN. O prazo de vigência do contrato é de 24 
de janeiro de 2023 a 19 de fevereiro de 2024.

*** A obra está orçada no valor de R$ 
6.499.000,13, cuja licitação aconteceu na 
modalidade de RDC e foi aberta à participação 
de interessados credenciados no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores. 
O prédio do Grupo Escolar Augusto Severo 
é, desde 2010, tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. TN

Internacionalização da economia
O Brasil vem passando por um processo 
de internacionalização da economia nos 
últimos 30 anos. O início da década de 1990 
foi marcado pelo aumento do consumo de 
produtos importados no país. Em 1997, a 
venda das estatais de telefonia para grupos 
globais foi um momento importante dessa 
trajetória. Em 2015 e 2016, o processo 
foi marcado pela entrada de companhias 
em setores estratégicos, como logística na 
economia. Publicou o Poder 360

*** Ainda de acordo com o texto, há 
vários sinais de que a abertura à economia 
internacional manterá o ritmo. O investimento 
direto no país atingiu US$ 70,7 bilhões no 
acumulado do ano até setembro de 2022 – 
superando o volume dos últimos 4 anos. A 
importação de bens de capital nos anos de 2021 
e 2022 está em patamar elevado desde 2001. 
Tudo isso mostra que a economia brasileira 
segue atraente para o capital externo.

Parabéns para Maria Amélia Chaves pelo aniversário

Alexandre Marinho e Márcia, em noite de celebração pelas lentes de João Neto

Pastor João Maria Leite e sua querida Enoise. Ele aniversariando hoje. Parabéns!!!
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A ACADEMIA de Hollywood anunciou os indicados ao Oscar 2023.  
A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o dia 12 de março. 
Jimmy Kimmel será o apresentador da concorrida noite no Red Tapete. 
Essa será a terceira participação do comediante no comando da premiação.
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