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“
ADIAR O CARNAVAL
NÃO É UMA BOA
OPÇÃO. O MELHOR É
CANCELAR.
CELEBRAR A VIDA
COM TANTA GENTE
MORRENDO?”
■ PRETA GIL, CANTORA

Wilson Fraga e Zeferino Costa comemorando o sucesso da 2ª
Copa Recife de Duplas By Vale do Ave, no Recife Tênis Clube

Refletindo sobre a realização da maior
festa popular do Brasil em plena pandemia

Uma semana

Que ano!

Falta exatamente uma semana
para o segundo turno das
eleições no Recife e Paulista,
únicos municípios em
Pernambuco que terão nova
votação no domingo (29). A
disputa está bem acirrada e até lá
prometem novas e fortes
emoções.Claro que pela sua
dimensão, o Recife desperta a
atenção nacional e quem levar o
posto já pode se credenciar para
entrar como forte “cabo eleitoral”
para a disputa do Palácio do
Campo das Princesas em 2022.
Cada lance será fundamental,
cada erro e acerto também.

O mundo, infelizmente, bate
novos recordes de mortes diárias
pela Covid-19. A Itália, por
exemplo, acendeu outra vez o
sinal vermelho: registrou mais
de 750 mortes nas últimas 24
horas. Em meio a essa segunda
onda, Nova Iorque voltou a
fechar escolas . O Brasil alcançou
mais de 34.091 casos de
coronavírus e 756 mortes essa
semana. Nosso País já ultrapassa
6 milhões de diagnósticos
positivos e chega perto dos 170
mil óbitos. É uma média de 584
mortes a cada dia. E assim vamos
chegar a 2021.

Brindando nova

idade em família
A bela Joyce Cansação é só felicidade e
celebração com a chegada do seu
aniversário e vai comemorar a idade nova,
neste sábado, ao lado da sua amada
família, com o marido, Guga, e com o filho,
o pequeno Guguinha.
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Lilian Cipriano e Leonardo Marinho inauguraram a nova loja
conceito da Ortobom no Shopping Recife, com coquetel especial

Chega ao fim

Gouveia no Sport

É lamentável para o mundo do
áudio, música e entretenimento e
muito e preocupante para os que
trabalham nestes segmentos: A
Globo já iniciou os estudos e análises para vender a sua gravadora
Som Livre que tanto prazer nos
proporcionou, até então, incluindo as trilhas sonoras das novelas
com as quais fez parte de sua história.

Os bastidores políticos do Sport
estão a todo vapor. Faltando menos
de um mês para a realização da eleição do clube, o advogado Delmiro
Gouveia anunciou a sua candidatura à presidência do Sport Clube do
Recife no biênio 2021/2022. Na próxima semana, ele detalhará, em
coletiva, o seu plano de governo e
os primeiros nomes para a composição da chapa.

Circulando >
O INSTITUTO LUIZ MÁRIO MOUTINHO PROMOVE AULA GRATUITA COM ALEXANDRE GOMIDE, IVANILDO FIGUEIREDO LUIZ MÁRIO
MOUTINHO E MARCOS EHRHARDT NO DIA 4 DE DEZEMBRO, NO
AUDITÓRIO DO ISAAC NEWTON, DAS 14H ÀS 22H.

Natália Peixoto, conhecida como a DJ Nat P, retorna aos palcos das festas recifenses com suas
pick ups e seu set super eclético, que vai da música eletrônica ao brega-funk do passinho

“Quem quer dinheiro?”

Confras?

O Ministério Público investiga o vídeo que deixou todos perplexos tão logo
acabou a votação do primeiro turno, em que um vice-prefeito eleito domingo
passado joga dinheiro tal e qua o apresentador Silvio Santos fazia para as
“coleguinhas” em seu programa , com cédulas de papel em forma de aviaozinhos . O acontecido foi em Joaquim Nabuco, Mata Sul do nosso estado.
A chapa foi eleita com 52,32% dos votos válidos. É lamentável.

Em meio a essa nova
onda, as tão tradicionais
confraternizações das empresas, amigos e grupos não
devem ocorrer ou serem
drasticamente reduzidas.
Não dá para vacilar e promover festas de empresas,
quando a grande parte ainda está trabalhando em
home office e com medo de
ser infectado pelo coronavírus. Quem sente mesmo é
o setor da diversão e do entretenimento, que padece
com ausência do cliente do
“fim do ano”.

Programação no Recife
Para quem quer curtir uma programação cultural pelo Recife neste fim
de semana, três espaços estarão abertos. O Teatro Santa Isabel retorna com
sua tradicional visita por suas histórias e instalações, às 14h, 15h e 16h, para
grupos de, no máximo, 10 pessoas. Já o Paço do Frevo estará funcionando
das 11h às 17h. O MAMAM abre as portas apenas neste sábado, das 12h às
16h. Vale lembrar que só é permitido a entrada com máscara.

O RODA VIVA RECEBE OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S PAULO, BRUNO COVAS (PSDB) E GUILHERME BOULOS (PSOL), NESTA SEGUNDA. APRESENTADA POR VERA MAGALHÃES COMANDA
A EDIÇÃO ESPECIAL VAI AO AR AO VIVO, ÀS 22H ,NA TV CULTURA, RÁDIOS CULTURA FM E BRASIL.
MARAVILHOSA A LINHA DE BOLOS DE NATAL FIT DE FERNANDA PADILHA, DA FERNAFIT, COM NOZES E AMEIXAS. VALE MUITO EXPERIMENTAR.

Soprando velinhas >
Sábado
Verônica Bentinho, Vânia Coutinho, Ana Maria Vieira, Ana Cláudia Paiva, Ary Miranda Motta Jr, Robinson Pacheco, Vera Lúcia Cunha, Agrimar Leite, Romildo Gomes Filho, Walter Lins Júnior, Renata Barroca
e Joyce Cansação
Domingo
Lília Santos, Ricardo Guerra, Teresa Régis, Oswaldo Rabelo Filho, Tereza Amante, Jaime Souto, Antônio Augusto Feitoza, Ana Luiza da Fonte,
Kleber Mendonça Filho e Thiago Freitas

