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André Campos com
competitividade no NE
O presidente da Companhia Pernambucana de Gás, André Campos, nos dá a boa notícia que de o Recife é a segunda capital do Nordeste com o menor preço médio do GNV para o consumidor, segundo levantamento da Associação Nacional do Petróleo (ANP), realizado
em postos das cidades.

>O combustível da Copergás, nos períodos de 8 a 14 de novembro
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ficou em R$ 2,939 no Recife, só perdendo para Maceió, com R$ 2,921.
Todas as demais capitais ultrapassaram o valor de R$ 3. Mostra que
o presidente vem conduzindo bem a sua gestão.

Lojas lotadas
A expectativa é de que os shoppings e comércio de rua já comecem
a aquecer as vendas hoje, véspera do black friday. Muitas lojas antecipam a “queima de mercadorias para melhor atender os clientes. Sem
falar no atendimento on-line, que está acontecendo de vento em popa.
Os internautas estão sendo impactados, a todo momento, por ofertas em suas redes sociais com links diretos para compras com superdescontos.
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EU PERDI UM
GRANDE AMIGO
E O MUNDO PERDEU
UMA LENDA”
■ PELÉ, EX-JOGADOR DE FUTEBOL

Sobre a morte do também ex-jogador
argentino Diego Maradona

Circulando >
A DOCEIRA LUCINHA CASCÃO EM CONTAGEM REGRESSIVA PARA A ABERTURA DA
SUA LOJA DE DOCES E PRODUTOS PARA O INÍCIO DE DEZEMBRO. SÓ FALTA BATER O
MARTELO EM RELAÇÃO AO
DIA DO COQUETEL INTIMISTA.
O PEDIATRA E VICE-PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE
PEDIATRIA DE PERNAMBUCO, EDUARDO JORGE FONSECA, FAZ PALESTRA NO
CONGRESSO ALAGOANO DE
PEDIATRIA ON-LINE, SOBRE
“MUDANÇAS NA EPIDEMIOLOGIA PÓS-VACINA ANTI-PENEUMO”.
O ESCRITOR E SECRETÁRIO
GERAL DA UNIÃO BRASILEIRA
DE ESCRITORES (UBE/PE), ED
ARRUDA, LANÇA POR VIDEOCONFERÊNCIA, ATRAVÉS DO
GOOGLE MEET, AMANHÃ, ÀS
19H, O LIVRO EM VERSO E
PROSA “AZUL SERENO”

O urologista Tibério Moreno fala sobre a prevenção do câncer de próstata em live hoje, às 19h, no IG @robertajungmann

É A CELPE QUEM FALA.A EMPRESA ORIENTA QUE A CONTA DE ENERGIA PAGA NO
CARTÃO DE CRÉDITO TEM
REDUÇÃO DE ATÉ 30% NOS
JUROS.

A bela Michele Matos, que brindou a sua nova idade entre amigas, na Zona Sul do Recife, ao lado da amiga Natália Táboas

Briga da família
A “baixaria” e o clima nada amigável que tomou conta da campanha
entre os primos Marília Arraes e João Campos nesta resta final, aliás,
foi destaque nos dois principais jornais do Sudeste do País: O Globo e
Folha de S.Paulo, que dedicaram matérias sobre a troca de insultos e
enxurrada de fake news na disputa pela capital de Pernambuco.

PE e França

Importado on-line

A 1ª Mostra de Coco e Forró de
Rabeca – Pernambuco na França,
que leva a cultura pernambucana para a terra do vinho em
shows bilíngues virtuais, ocorre
em live sábado, das 16h às 17h30
(horário local). O evento será
transmitido do Estúdio 1, em
Jardim Atlântico, sob o comando
dos grupos “Coco de Seu Mané”,
“Forró de Rabeca os Tabajaras”
e “Mestre Arruda”.

A grife italiana Valentino rendeuse ao mundo digital e acabou de
lançar o My V Experience, plataforma na qual as clientes terão
acesso ao universo completo de
itens da marca. Através de link específico de cada uma das 5 boutiques do Brasil, será possível ver as
diversas opções de produtos e fazer
a compra via WhatsApp das vendedoras ou pelo telefone da loja, inclusive a do Recife.
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Baixe o aplicativo QR Code >
Aponte a câmara para
o ícone

www.robertajungmann.com.br
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Premiada
A Cachaça Triumpho, produzida
artesanalmente pelo Engenho São
Pedro, em Triunfo, ganhou novos
prêmios nacional e internacional:
duplo ouro no Concurso Vinhos e
Destilados do Brasil e a medalha de
prata no Concurso Mundial de
Bruxelas. Em 2018, a cachaça
pernambucana já havia sido premiada com a medalha de ouro no
mesmo concurso internacional. A
cachaça é fabricada pela empresária Terezinha Macedo juntamente com as filhas Fabiana e Carol, foi a primeira do Brasil a obter a certificação do Inmetro.

Sete ondas
Amantes de viradas na praia já
podem se agendar ,pois haverá festa da virada no Privilege Marina Gavoa, que promete ser o maior Réveillon do Litoral Norte de Pernambuco. Seguindo todos os protocolos e com uma grande estrutura, a noite vai contar com
Almir Rouche, Banda Carta de
Baralho, Grupo Sassarico e DJ
nos intervalos. Ah, serão 20 minutos de Queima de fogos.

O médico Rafael Moraes, um dos fundadores da Memed, é
o entrevistado do Inspiração Saúde de hoje, na Rádio Folha

Soprando velinhas >
Og Marques Fernandes, Rodrigo Latache, Glória Gondim,
Geraldo Pinho Alves Filho, Emílio Salvi, a jornalista Renata
Reynaldo, Rodolfo Aguiar, Lúcia da Silveira, Socorro Maciel e
André Maia

Hugo Gonçalves, da Tambaú Alimentos, feliz ao ganhar a categoria Melhor Goiabada no prêmio Marcas Que Eu Gosto

Raízes
Juliana Santos abriu um espaço
na sua Dona Santa, batizado de
Raízes, que congrega coletivo de pequenos produtores de Pernambuco,
com itens de moda, decoração, papelaria e gastronomia. A ideia é
dar vez aos talentos da terra.

Contagem regressiva
Faltam 3 dias para o 2º turno das eleições e enquanto no País 57 cidades vão escolher seus prefeitos, aqui em Pernambuco o pleito ocorre só
em dois municípios: Paulista (RMR) e na capital, Recife. O TRE-Pe lembra que quem não votou no 1º turno por quaisquer razões, não só pode
como deve votar no segundo.Cada turno é considerado uma eleição.

