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■ LUIZ FUX, PRESIDENTE DO STF 

Garantido que vai haver a judicializaçao
da vacina do Covid-19
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Beatriz Guerra criou novo projeto de álbuns
totalmente personalizadospara registrar as

felicidades vividas e guardar os bons
momentos. A novidade, que tem todo um

capricho especial, já virou um sucesso.

Recordar bons 
momentos é viver

Brasil na Arena 1
A Arena de Pernambuco será palco de um
clássico de futebol mundial que carrega

muita história. O Brasil encara a Argentina
no dia 30 de março de 2021 no estádio, em

São Lourenço da Mata. A partida será válida
pela sexta rodada das Eliminatórias para a

Copa de 2022. A partida pode colocar frente
a frente craques como Neymar e Messi, em
um confronto de seleções sediado em solo
pernambucano apenas em 1994 no estádio

do Arruda, como jogo amistoso.

Brasil na Arena 2
O anúncio oficial da partida foi feito pelo

coordenador da seleção brasileira, Juninho
Paulista, que destacou a estrutura do

equipamento. De acordo com o secretário
de Turismo de PE, Rodrigo Novaes, o jogo
promete ser importante para Pernambuco.
“A presença de jogadores de destaque no
futebol mundial no gramado da Arena de

Pernambuco só engrandece nosso Estado”,
ressalta. A venda dos ingresos serão

divulgadods em breve pela CBF.
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PODEM ESCREVER,
HAVERÁ UMA
JUDICIALIZAÇÃO,
QUE EU ACHO QUE É
NECESSÁRIA, QUE É
ESSA QUESTÃO DA
VACINAÇÃO”

Pedro Mota e Raul Queiroz, o DJ Ralk, em recente lança-
mento no Recife que congregou muitos nomes conhecidos
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Volta às aulas
Está complicada mesmo a situa-

ção da rede particular de ensino.
Esta semana, dois grandes e reno-
mados colégios do Estado tiveram
que interromper as aulas porque
um dos alunos pegaram a Covid-
19. Os pais vivem num eterno di-
lema se mandam os filhos para as
escolas ou não. Uma situação real-
mente delicada.

Nova idade
Karla Souto Maior, que atua

na Chefia de Gabinete da Presi-
dência do Tribunal de Contas,
reúne, neste sábado, no salão de
festas do seu apartamento, fa-
mília e amigos mais chegados
para comemorar o aniversário
de 80 anos da sua mãe, a ma-
triarca Ceci Souto Maior.

Natal reflexivo
Romildo Alves, decorador dos

mais renomados do nosso Estado,
recebendo pedidos para fazer décor
de árvores em residência e em-
presas. Segundo ele, a demanda
está sendo maravilhosa. Muita gen-
te que enfeitar a casa depois de um
período triste de pandemia. Sem
dúvida, será um Natal de agrade-
cimento para quem superou ou se
livrou da doença. 
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Circulando >
SUPERA GINÁSTICA PARA O CÉREBRO, UNIDADE DE BOA VIAGEM, DE
ANDRÉA NEGREIROS PROMOVE MOMENTO DIVERTIDO, DINÂMICO
PARA PAIS E  FILHOS HOJE, ÀS 10H, COM JOGOS E MUITA INTERAÇÃO. 

O PRESIDENTE DO SINDHOSPE, SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍ-
NICAS, CASAS DE SAÚDE E LABORATÓRIOS DE PERNAMBUCO,
COMEMORA NESTE SÁBADO OS 32 ANOS DE FUNDAÇÃO.

QUINTETO VIOLADO CELEBRA 49 ANOS DE CARREIRA EM LIVE NES-
TE SÁBADO, NO YOUTUBE DO CAIS DO SERTÃO
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Sábado
Eduardo Lemos, Solange Lino, Amaury Ribeiro Filho, Suzana Leal, Tereza
Pinheiro, Eugenilda Coimbra, Virgílio Tavares de Melo, Zuza Miranda, Va-
léria Carvalho, Andréa Idrissi e Ralph de Carvalho.

Domingo
Ricardo Gitirana, Dulce Catão, Cristina Monteiro, Fernando Sardinha,
Zita Queiroz, Joana Lima, Eunice Aquino, Renata Santos, Cláudia Cos-
tantino, Teresinha Carrilho e Ricardo Carrilho

Soprando velinhas >

Para mais conteúdo exclusivo acesse 

www.roberta jungmann .com.br
Ou fotografe o QR Code acima
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O deputado federal Augusto Coutinho comemorou idade nova na quinta-feira reunindo os
correligionários, familiares e grandes amigos em pétit comité com todo o protocolo de segurança

O belo casal Jessica Aoki e Eric Numeriano em badalado
encontrinho na Cidade com toda a segurança exigida A assessora Jô Lima, querida por muitos na sociedade per-

nambucana, celebra nova idade neste domingo com familiares

Phone bombando  
A pré-venda do novo iPhone 12 já

registrou o dobro de quantidades
vendidas em relação às do iPhone 11
nos primeiros dias de comercializa-
ção, a expectativa é de que o smartp-
hone chegue no Brasil custando em
torno de R$ 14 mil. E o motivo des-
te recorde de  vendas não é fruto do
marketing Apple e sim da pande-
mia.Isso mesmo, para alguns neu-
rocientistas, depois do período de
tristeza e ansiedade, as pessoas pre-
cisam consumir algo caro para terem
a sensação de poder. 

Parceria na moda
A Arezzo&CO mostrou que não

está mesmo para brincadeira
quando o assunto é crescimento.
Após firmar parceria com a norte-
americana Vans e ser distribui-
dora exclusiva da marca no Brasil,
agora, a empresa anunciou que
realizou um acordo de associa-
ção com a marca carioca Reserva,
avaliada em R$ 715 milhões. A
operação  faz parte de uma estra-
tégia de complementar seus ne-
gócios no setor de moda e varejo,
ampliar sua oferta de produtos e
expandir seu portfólio de mar-
cas, ampliando  a intenção da
companhia de ser uma “house of
brands”, ou conjunto de marcas.
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