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Pelé foi fazer tabelinha no céu
ARTIGO DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA          PÁGINA 5

Lula toma posse neste domingo
Saiba como assistir a posse do presidente Lula PÁG.  5A
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São os votos de  
Dr. Roberto Sam-
paio 

HOJE
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31 DEZEMBRO 2022 | PELÉ

Eu tive o privilégio 
que os brasileiros 
mais jovens não 
tiveram: eu vi o Pelé 
jogar, ao vivo, no Pa-
caembu e Morumbi. 
Jogar, não. Eu vi o 
Pelé dar show. Por-
que quando pegava 
na bola ele sempre 
fazia algo especial, 
que muitas vezes 
acabava em gol.

Confesso que ti-
nha raiva do Pelé, 
porque ele sempre 
massacrava o meu 
Corinthians. Mas, 
antes de tudo, eu o 
admirava. E a rai-
va logo deu lugar à 
paixão de vê-lo jogar 
com a camisa 10 da 
Seleção Brasileira. 
Poucos brasileiros 
levaram o nome do 

nosso país tão longe 
feito ele. 
Por mais diferente 
do português que 
fosse o idioma, os 
estrangeiros dos 
quatros cantos do 
planeta logo davam 
um jeito de pronun-
ciar a palavra mági-
ca: “Pelé”.
Pelé nos deixou 
hoje. Foi fazer ta-

belinha no céu 
com Coutinho, seu 
grande parceiro no 
Santos. Tem agora a 
companhia de tan-
tos craques eternos: 
Didi, Garrincha, Nil-
ton Santos, Sócrates, 
Maradona...  Deixou 
uma certeza: nunca 
houve um camisa 10 
como ele. Obrigado, 
Pelé.

• Lula  é o presi-
dente da República 
eleito  no primeiro 
e segundo turno 
das eleições e toma 
posse amanhã a 
partir das 14h30 
começando a sole-
nidade na Catedral 
de Brasília

  Pelé foi fazer tabelinha no céu
POR LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA FOTOS  @ricardostucker

SAÚDE

• Coloque areia nos vasos de planta. 
• Guarde pneus em locais cobertos.
• Deixe garrafas viradas para baixo.
• Amarre bem os sacos de lixo. 
• Limpe as calhas de casa. 
• Mantenha a caixa-d’água bem fechada.

NÃO DEIXE O
MOSQUITO NASCER.

EVITE ÁGUA PARADA E 
ELIMINE OS CRIADOUROS 

DA DENGUE, ZIKA 
E CHIKUNGUNYA.

Saiba mais em

www.gov.br/combataomosquito
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Da Catedral ao Planalto tudo pronto para 
a posse de Lula e Alckmin no 1º de janeiro de 2023
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Foto Marcelo Casal /Agência Brasil

   5a

A posse de Lula  está prevista 
para começar, às 14h20, na 
altura da Catedral de Brasília. 

Lula deve seguir em carro 
aberto até o Congresso Nacio-
nal, onde terá início a cerimô-
nia o� cial de posse.

Empossados, o presidente 
e vice vão para o Palácio do 
Planalto, onde Lula fará novo 
discurso no parlatório para o 
público presente na Praça dos 
Três Poderes.

No início da noite, o presi-
dente promoverá um jantar 
de recepção às delegações 
estrangeiras que comparece-
ram à posse. 

Previsão do Tempo

A previsão do tempo em Bra-
sília para amanhã (1º), dia da 
posse do presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva, e do vice-
-presidente, Geraldo Alckmin, 
é de chuvas isoladas.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet), a previsão é muitas 
nuvens com pancadas de chu-
vas isoladas. A temperatura 
máxima deve � car em 29ºC e a 
mínima em 18ºC. 

O roteiro da cerimônia de pos-
se prevê o tradicional des� le 
em carro aberto pela Espla-
nada dos Ministérios, mas o 
deslocamento vai depender 
das condições do tempo.

Além da cerimônia o� cial, a 
festa da posse do novo presi-
dente terá shows de artistas no 
palco montado no gramado da 
Esplanada dos Ministérios. As 
apresentações do Festival do 
Futuro começam às 10h. 

O governo do Distrito Federal 

limitou em 30 mil o público 
que vai poder acompanhar, da 
Praça dos Três Poderes, o rito 
de passagem da faixa presi-
dencial no Palácio do Planalto. 
O esquema de segurança será 
reforçado. 

Edição: Lílian Beraldo
Ag. BRasil

A programação o� cial co-
meçará a partir das 13h, na 
seguinte ordem:

13h45 às 14h30 - Chegada 
dos Chefes de Estado e de 
Governo;

13h30 às 14h30 - Chegada 
das autoridades e convidados;

14h20 às 14h30 - Chegada 

do Presidente e do Vice-Pre-
sidente da República eleitos 
na Catedral Metropolitana de 
Brasília;

14h30 - Saída do cortejo da 
Catedral Metropolitana rumo 
ao Congresso Nacional;

14h40 - Chegada do Pre-
sidente e do Vice-Presidente 
da República no Palácio do 
Planalto

Programação musical 
ou “Lulapallooza”

Confi ra as atrações 
confi rmadas:
Margareth Menezes
Paulinho da Viola
Pabllo Vittar
BaianaSystem

Gabi Amarantos
Duda Beat
Martinho da Vila
Os Gilsons
Luedji Luna
Tereza Cristina
Fernanda Takai
Johnny Hooker
Marcelo Jeneci
Odair José

A Globo segue a tradição 
de adaptar a sua grade para 
a transmissão do evento de 
posse do presidente elei-
to. Na TV aberta, o Jornal 
Nacional será apresentado 
por William Bonner em 
Brasília (DF) no sábado, 31, 
em preparação ao evento, e 
o Fantástico, com Poliana 
Abritta e Maju Coutinho, 
seguirá o exemplo, também 
no Distrito Federal.
O time de comentaristas do 
canal fechado GloboNews 
estará à disposição para 
entradas ao vivo durante os 
três dias de cobertura do 
evento.
Ainda pela Globo, é possí-
vel acompanhar online na 
plataforma de streaming 
Globoplay, que retransmite  

o sinal da emissora. Para 
isso, basta ter uma Conta 
Globo, que é feita gratuita-
mente.
A Band acompanhará a 
cerimônia das 13h às 18 
horas, escalando Eduardo 
Oinegue e José Luiz Datena. 
Às 22:30 horas, a emissora 
exibirá uma edição especial 
do “Canal Livre” para re-
percussão da posse de Lula.

A CNN Brasil realizará 
uma cobertura especial 
com mais de 13 horas de 
conteúdo ao vivo, a partir 
das 8 horas, no domingo, 1º 
de janeiro (01/01).
O SBT não especi� cou o 
tempo, mas a sua progra-
mação será comandada 
pelo jornalista Marcelo 
Torres.A Record TV rea-
lizará � ashes ao vivo em 
determinados momentos 
da sua programação. 
TV ABERTA
Globo,Band,SBT,Record,
TV Fechada,CNN,Globo-
News 
Online:Globoplay
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São Paulo possui o maior número de autorizações para 
importações de medicamentos à base de cannabis
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31 DEZEMBRO DE 2022 | rural
corretora de café & Ademir Furlan

Rural Corretora de Café
& Ademir Furlan

Aos clientes e amigosAos clientes e amigos
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Prefeitura de Timburi entregou 
Cestas de Natal a todos servidores 
No dia 21 de 
dezembro o prefeito 
Silvinho Polo fez a 
entrega das Cestas de 
Natal a todos os
funcionários que 
atuam na Prefeitura 
de Timburi; efetivos, 
comissionados, 
frente de trabalho,
bolsa do Povo, tanto 
do município como 
do estado, além dos 
contratados. Segundo 
a
administração foram 
entregues cerca 
de 400 cestas. Os 
funcionários foram 
retirar os gêneros
alimentícios no 
Centro 
Comunitário I.
O Natal deste ano 
será diferente 

para os servidores 
municipais de 
Timburi que 
receberam a
Cesta Especial de 
Natal contendo 15 
itens, dentre os quais 
estão; panetone, 
guaraná, azeitona,
goiabada, extrato 
de tomate, gelatina 
em pó, maionese, 
bolachas, queijo 
ralado, coco ralado,
farinha de mandioca, 
massa de lasanha, 
macarrão, bolinho 
recheado e sucos.
“Todos os 
funcionários que 
atuam e prestam 
seus relevantes 
serviços em Timburi 
receberam
as Cestas. É uma 

forma de agradecer 
a todos pelo 
comprometimento e 
dedicação nos setores
da municipalidade. 
Este ano, devido aos 
convênios e obras 
executadas na cidade, 
todos se
empenharam 
ao máximo para 
conseguirmos 
avançar em vários 
setores. Finalizo 
agradecendo
a cada um de forma 
especial e desejo as 
famílias um excelente 
Natal e um 2023 
repleto de
realizações”, 
mencionou o prefeito 
Silvinho Polo.
Fonte: COMUNIC
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31 DEZEMBRO DE 2022 |TIMBURI
ENTREGA CESTAS BÁSICAS AO FUNCIONALISMO  8

Cerca de 400 Cestas Especial de Natal foram entregues a todo funcionalismo
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Poemas de Adelia Ribeiro / Florianópolis 2022
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27 DE DEZEMBRO  2022 | UNIVEP /ESPECIAL

Dr. Roberto Rizzo 
Sampaio e familia

Desejamos a todos
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31  DEZEMBRO 2022 | OFERTAS
ATÉ DIA 3 DE JANEIRO 2023
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31 DE DEZEMBRO  2022 | ANO NOVO

A Folha de Piraju 
deseja a todos
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agende SUA FESTA em 
2023 com a A TORRE !

    

          14-�3351-2684
       �3351-3504   /�99706-0492

FELIZFELIZ
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A RBS Seguros e RBS locadora deseja a todos umA RBS Seguros e RBS locadora deseja a todos um


