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Aline Melo ladeada por John Davies e pelo chef Paolo Salvadori em recente degustação de drinks
especiais que prometem ser o maior sucesso em Pernambuco e em todo o Nordeste do País

Estrelinhas
Que criança ou adolescente não
se imaginou recebendo um tratamento digno de astros e estrelas
pop? A partir da próxima quinta,
essa turma terá um salão de beleza
especializado para ela no Shopping Recife. Em parceria com a Perylampo, o PopStar Beauty contará
com maquiagens e penteados em
um projeto cênico com bastante brilho, cor e neons.

Reta final do
pleito eleitoral
Faltam 20 dias para a eleição municipal, um pleito atípico por conta
da pandemia, de tiro curtíssimo, que, até agora não empolgou a população. No Recife, uma das capitais mais importantes do Brasil, o debate está morno para não dizer frio mesmo. Não há a empolgação de outrora quando os recifenses se orgulhavam de dizer seu voto ou sair às
ruas. Com exceção de familiares e militantes pagos, poucos se arriscam
a verbalizar em quem vão votar ou colocar um adesivo no carro.

>Mas tudo pode mudar se houver um segundo turno, como vem mosJaqueline Oli apostou no vestido com estampa animal
print com maguinha bufante, tendência forte este ano

Vale escutar
O Amor é um Tubarão, novo single do poeta e músico Lirinha chega às plataformas digitais. Composta para a trilha do filme Piedade
(2019), do diretor Cláudio Assis, a música ganhou versão inédita, interpretada e co-produzida em parceria com o guitarrista Neilton Carvalho. Vale muito ouvir!

Conta no WhatsApp
Os pernambucanos, agora, poderão receber a conta de energia através do WhatsApp. A Celpe lançou o serviço para cadastro da fatura digital pelo app. Para acessar a novidade, basta enviar uma mensagem
para o WhatsApp da distribuidora e escolher a opção Fatura Digital.
A partir daí, é possível fazer o cadastro gratuito para receber a conta
por e-mail ou pelo próprio WhatsApp. Ao optar receber pelo celular,
a fatura é enviada diretamente no aplicativo todo mês.

“
ME SENTIA UM
PICASSO! HOJE, OLHO
E FALO: ‘DANE-SE A
SIMETRIA’”
■ INGRID GUIMARÃES, ATRIZ

Revelando que enfrentou muito bullying na
vida por não se encaixar no padrão
estético das novelas

trando todos os institutos de pesquisas. Caso o PSB avance nesses 15 e
consiga faturar no primeiro turno, será um pleito sem grande lembranças
ou emoções. Pelo menos até agora. Mas ‘política é como nuvem’, já dizia o mestre Ulysses Guimarães.

Prêmio de economia
O presidente da Fundação Joaquim Nabuco Antônio Campos, lançará
no dia 28 deste mês, às 15h, o Prêmio Delmiro Gouveia de Economia Criativa. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, virá para a cerimônia. Serão R$ 900 mil em premiação, sendo R$ 100 mil para cada estado do Nordeste. Serão premiados projetos de caráter criativo e inovador, levando em conta, principalmente, o baixo custo e a quantidade de beneficiados. O lançamento oficial será na Sala Calouste Gulbenkian, campus
Casa Forte da Funda, com cerimônia restrita para 40 convidados, por
causa da pandemia.

Soprando velinhas >
Angélica Garcia, Eugênia Maria Cruz, Luciano Alves, Manoel Onofre, Magaly Gueiros, Ivany Vilarim, Gisela Goiana, David Rabinovici, Adeildo Beltrão, Catharina Rosendo, Cláudio Carvalho e Maria Rosa Alves.
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As amigas Tatiana Canto e Raissa Maciel Gadelha durante badalado lançamento que congregou
muitos nomes conhecidos e foi marcado por reencontros e muita conversa boa, no Recife

Os cirurgiões-dentistas Adilson Torreão e Adriana Coutinho, dois craques em odontologia estética no Estado
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E-book em cordel

Big gabinete

A escritora e cordelista Mariane
Bigio uniu a tradição da literatura de cordel à tecnologia do livro
digital e lança, quinta-feira, o ebook “Cordel Espacial”. O evento
de lançamento acontece também
de forma virtual, em uma live, às
18h no perfil da artista no Instagram. Escrito durante a pandemia,
o e-book de Bigio foi uma das
formas que a artista utilizou para
se reiventar.

O ministro Gilmar Mendes solicitou logo o gabinete de Celso de
Mello, que se aposentou do Superior Tribunal Federal. Segundo a
colunista Sonia Racy, Mendes achava a sala, destinada a decanos,
mais espaçosa. Marco Aurélio Mello, que “estaria na vez” e vai se
aposentar em 2021, abriu mão e ficou no seu gabiner.

TRE antenado
O presidente do TRE-PE, desembargador Frederico Neves, feliz
com o sucesso da ferramenta Julia, chatbot desenvolvida para uso
nos celulares Android e iOS. A través do aplicativo Telegram, bem
como para uso em computadores e notebooks para tirar dúvidas do
eleitor sobre título e locais de votação.

Circulando >

Alerta importante

TIEE, DIOGO NOGUEIRA, ALCIONE, PIXOTE E ART POPULAR SÃO ALGUNS NOMES
QUE VÃO SE APRESENTAR NO
SAMBINHA SUNSET DURANTE
TODO O MÊS DE NOVEMBRO,
EM MARIA FARINHA.

Tendência entre as famosas, o foxy eyes vem sendo um dos procedimentos estéticos mais procurados pelas jovens durante a pandemia. Mas oftalmologistas alertam que se a intervenção médica não
for feita de forma correta, pode gerar prejuízos à visão. “O foxy eyes
é um procedimento que eleva a cauda da sobrancelha e o canto lateral dos olhos. Caso não seja realizado da maneira correta, pode comprometer o fechamento ocular, deixando a córnea exposta e levando
a processos inflamatórios e olho seco”, alerta o oftalmologista e oculoplástico do HOPE, Rubem Lima.

RONNIE PREUSS DUARTE
AGORA INTEGRA O CADASTRO NACIONAL DE FORMADORES DE INSTRUTORES,
DO CONCILIAJUD,VINCULADO AO CNJ.
A CINTURA BAIXA, MODELAGEM POLÊMICA, QUE DITOU A MODA DOS ANOS
2000, ESTÁ ENSAIANDO UMA
VOLTA PARA OS GUARDAROUPAS COM UMA NOVA
ROUPAGEM.

Só mestres
O pernambucano Edisio Pereira Neto, CEO do Zro Bank, em
clique especial para a coluna Persona desta segunda-feira

A expo 100x Retratos de Portinari, que estava prevista para novembro deste ano, provavelmente entrará em cartaz no fim do primeiro semestre de 2021 na Casa Roberto Marinho. Será a maior exposição de retratos do pintor já montada, no Brasil. Entre as personalidades pintadas estão Manuel Bandeira, José Lins do Rêgo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Pagu e Vinicius de Moraes.

