
Circulando >
SÃO PAULO GANHOU A PRI-
MEIRA UNIDADE DO NOBU
DA AMÉRICA LATINA. FICA NA
HADDOCK LOBO, NOS JAR-
DINS. JÁ VIROU POINT. 

GERALDO FIGUEIROA, O
EXAGERA, FOI CONVIDADO
PELO TURISMO DA GRÃ-BRE-
TANHA PARA CONFERIR OS
INCRÍVEIS MERCADOS DE
NATAL DAS PRINCIPAIS CI-
DADES POR LÁ. ANTES, SE-
GUE PARA OS PARQUES DE
ORLANDO.

CASA FORTE GANHA UNIDA-
DE DA REDE PETLAND, NA
AVENIDA 17 DE AGOSTO. A
ABERTURA SERÁ NO SÁBA-
DO.

MARAVILHOSO O CD "FRE-
VO PARA OUVIR DEITADO",
PRODUZIDO COM INCEN-
TIVO DA SECRETARIA DE
CULTURA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.

A TURMA DO WHISKY BAL-
LANTINE´S CRIOU UM DRINK
ESPECIAL PARA O MOLOTOV:
“BALLA NO COQUETEL” É
UMA MISTURA DE BALLANTI-
NE´S FINEST + GOMOS DE LI-
MÃO TAHITI + AGUA TÔNICA
E XAROPE DE TORANJA OU
FRAMBOESA. 

Silvio Costa:"Continuarei
millitando na política"

Mergulhado desde o fim da eleição em que disputou o Senado, o de-
putado federal Sílvio Costa conversou com esta colunista. Falou que não
se arrepende de forma alguma de ter disputado uma cadeira para a Câmara
Alta, pois era um sonho antigo seu e que teve 11% do votos, enquanto o
candidato a governador da sua chapa ficou com 3%. De certa forma, se vê
vitorioso no processo.

>
Afirma que, mesmo sem mandato a partir de 31 de janeiro, vai continuar

militando, pois é apaixonado pela política. Depois do Carnaval, visitará pre-
feitos dos 185 municípios de Pernambuco e faz questão de dizer que seus
filhos, os deputados eleitos Silvio Costa Filho (federal) e João Paulo (es-
tadual), têm "CPF diferente do dele", ou seja, nunca se meteu e não se me-
terá no mandato dos filhos. Lembra, ainda, que João Paulo surpreende-
rá na Alepe. Por fim, anuncia que dará coletiva para detalhar como será
a sua atuação fora do parlamento. 

Música solidária
Spok, Jorge Simas, Andre Rio, Cezzinha, Jorge Simas e Adriana B  en-

tre os nomes que estão no Abraço Musical, dia 15 de dezembro, das 12h
às 19h, no Manhattan.  Todos devem levar alimentos não perecíveis para
campanha filantrópica. A entrada é free.
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As amigas Juliana Markan e Fernanda Prosini mostrando a boa forma,  já em clima de feriadão,
e curtindo passeio de barco pela Ilha de Santo Aleixo, point da galera no Litoral Sul do Estado

Bia Guirão recebeu Jaqueline Oli na sua loja para lançamento
de coleção de lembrancinhas e papelaria para o fim de ano

Felipe Dornelas, cheio de esti-
lo, apostou no traje black-tie

Internacional
O destaque de hoje é o show

que Azealia Banks faz no Bailito,
dentro das comemorações dos
15 anos do Coquetel Molotov. A
diva do pop americano, dona
de hits como “212” e “Anna Win-
tour”, será tratada a pão-de-ló
no Recife. Vai ganhar um ca-
marim mais do que especial com
itens do novo cardápio do Bar-
chef, além dos famosos drinks
da casa.  

Superlotação
Os shoppings da Cidade pro-

metem superlotação hoje, com
muitas lojas em promoção já an-
tecipando o Black Friday e uma
programação natalina para a crian-
çada. A antecipação das compras
de fim de ano. 

Os destaques
O centenário do Clube de Enge-

nharia de Pernambuco será feste-
jado com grande programação.
Entre os destaques, a publicação
do Livro de Láurea, com a pre-
sença de cem representantes das
engenharias, arquitetura e urba-
nismo, e homenagem especial a
dez profissionais que marcaram a
história do setor no Estado.

Catarata
O renomado oftalmologista Ál-

varo Dantas comemora a milési-
ma cirurgia a laser do seu hospi-
tal Ìcone, terça, às 19h. Na oca-
sião, serão realizadas duas cirur-
gias com tecnologia 3D  transmi-
tidas para uma sala especial, onde
os convidados poderão assistir ao
vivo aos procedimentos realiza-
dos pelo próprio dr. Álvaro, fun-
dador do Ícone.

Merecido
O dentista Kleber Lacet, do

Odontocape, recebe, terça, às 18h,
na Câmara de Vereadores do Re-
cife, a Medalha de Mérito de Saú-
de Professor Fernando Figueira. A
comenda, em forma de diploma e
medalha, foi uma indicação do
vereador André Régis. Kleber será,
também, o representante dos ou-
tros homenageados e fará o dis-
curso de agradecimento
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“
TANTA MALDADE QUE
SÓ CHORO QUANDO
PENSO NISSO.”
■ PATRÍCIA ABRAVANEL, APRESENTADORA

Sobre o que estão dizendo do pai dela,
Sílvio Santos. 

Norma Guerra, Célia Lyra Paulo, Edmundo Morais Filho, Eulália Brito,
Joca Colaço, Celina Almeida, Ana Luiza Lemos, Fábio Catão, Solange Mes-
quita, Christine Comber, Argemiro Pereira, Cleidinaldo Santos, Pereira
Lima, Wanderson Lacerda, Juliano Rossetini, Ivonal Moraes, Diana Valéria
de França e Solange Mesquita.

Soprando velinhas >
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O publicitário Luiz Augusto, da Agência Um,  foi o primeiro nordestino convidado a integrar o
badalado júri do Festival El Ojo da Iberoamerica, que reúne nomes do setor em Buenos Aires

O premiado escritor Raimundo Carrero autografa seu novo
livro para Márcia Souto, presidente da Fundarpe, no MEPE

O dermatologista Francisco Assis com Fernanda Vieira, longe
do consultório, curtindo noite de festa na Arcádia do Paço 

Louise Vasconcelos apostou na transparência com top,  e o can-
tor Barro, que investiu no macacão preto e branco em noite

Vai rolar sim?
Chay Suede e Laura Neiva, que

se  reconciliaram recentemente,
curtem a volta do noivado em
dias de sol na nossa ilha paradi-
síaca de Fernando de Noronha.
Durante o badalado Festival Gas-
tronômico da Pousada Zé Maria, os
atores foram flagrados aos beijos.
Eram só trocas de carinho duran-
te a noite. Resta saber se o casa-
mento, que estava marcado para
dezembro, está mantido. 

Ode ao mestre
O nosso grande nome da literatura Raimundo Carrero brilhou no

vernissage da exposição em sua reverência que entrou em cartaz
no Museu do Estado. O escritor também autografou o livro “Con-
denados à Vida – 70 Anos de Raimundo Carrero” para amigos e ad-
miradores. 

>
O presidente da Cepe, Ricardo Leitão, foi só elogios ao autor. Du-

rante todo o mês, vão rolar rodas de conversa com André Balaio,
Evaldo Costa, Lula Arraes, Luzilá Gonçalves e mais. 

Café com o prefeito
Como prefeito em exercício, ontem, Eduardo Marques reuniu ve-

readores para café da manhã no 9º andar do Palácio Capibaribe,
onde funciona o gabinete do prefeito. Compareceram 17 dos 39. Saí-
ram de lá direto para a sessão na Câmara Municipal.

Almoço com os deputados
Eriberto Medeiros, que está como governador em exercício até

amanhã, também fez gesto similar, terça, reunindo deputados no
Campo das Princesas no fim da tarde. Aliás, amanhã, o vice-go-
vernador Raul Henry volta de miniférias de uma semana e assume
o Governo de Pernambuco.
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