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■FREDERICO NEVES, PRESIDENTE DO TRE-PE
Afirmando que a totalização dos votos do
TSE deve ocorrer bem mais rápida do
que aconteceu no 1º turno
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COMO O SEGUNDO
TURNO OCORRERÁ
EM APENAS 
57 CIDADES
BRASILEIRAS, DAS
QUAIS 18 SÃO
CAPITAIS, ESPERA-SE
QUE O TSE DIVULGUE
RAPIDAMENTE OS
RESULTADOS”

O Recife vive uma eleição emblemática neste
domingo. João e Marília carregam o DNA

político do mito Miguel Arraes. Mas o eleitor
consciente deve lembrar que essa não é uma

disputa de família, mas uma escolha pessoal.
Assim sendo, sorte aos candidatos e uma

eleição tranquila para os recifenses.

Herança de Arraes
ficará na Cidade

Jabuti
Aplausos para os vencedores do

Prêmio Jabuti , a mais importante
premiação da literatura brasileira
que contemplou a pernambucana

Cida Pedrosa, na principal
categoria Poesia e Livro do Ano,

com  “Solo para vialejo”.  E
também nossa admiração para

Joaquim Falcão, que é carioca, mas
pernambucano de coração, com

“130 anos: Em busca da
República”, ao lado de  Edmar

Bacha, Murilo Carvalho, Marcelo
Trindade, Simon Schwartzman e

Malan (categoria Ciências Sociais).

Diamante
O presidente do Tribunal

Regional Eleitoral de
Pernambuco, Frederico Neves,

merecidamente, recebeu o
Prêmio Conselho Nacional de
Justiça de Qualidade 2020, na

categoria Diamante, pelo
segundo ano consecutivo. Um

feito e tanto, uma vez que 2020
foi um ano atípico com a

pandemia da Covid-19. Este
prêmio, na mais elevada

categoria, foi concedido, sexta,
no  14º Encontro Nacional do

Poder Judiciário. 

A bela Andrezza Guerra em contagem regressiva para pas-
sar o feriadão de Nossa Senhora da Conceição em Noronha
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Sábado
Eustácio Vieira, Américo Pereira Filho, Emília Lucena, Ana Clara Santos
Monteiro, Cris Glasner, Inácio Pedro da Silva, Márcia Lyra, Severino
Queiroz Filho, Francisco José do Amaral, Paulo Silva Araújo, Hugo Ste-
remberg, Ana Araújo, Ana Glória Araújo e José Pinteiro Filho

Domingo
Luciano Bivar, Júlio Campos, Marlene Konrad, Ana Margolis, Carlos Al-
berto Santiago, Sonia Bianchi, Carla Maranhão, Ritinha Lima, Emanuel
Dias, Tereza Simis, Alexandre Guedes, Luciano Castro e Taninha Piau-
hylino

Soprando velinhas >

Para mais conteúdo exclusivo acesse 

www.roberta jungmann .com.br
Ou fotografe o QR Code acima
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A recifense Domitila Barros ganhou o mundo e foi escolhida para ser embaixadora de em-
presa de cosméticos alemã e participa de ações em lugares como Europa, Ásia, África e EUA

O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, com o pequeno Miguelzinho, Wesley Safadão e Lara
durante recente jantar em rápida passagem do cantor pela cidade do interior de Pernambuco

Circulando >

FERNANDO DE NORONHA TEM SIDO UM DOS DESTINOS MAIS
PROCURADOS PARA O FERIADÃO DE 8 DE DEZEMBRO. AS POU-
SADAS DA ILHA ESTÃO LOTADAS.

ZEFERINO, MOISÉS E JOÃO COSTA REÚNEM NOMES DO
MERCADO, TERÇA, NO CAIS ROOFTOP, PARA APRESENTAR O
EDIFICIO CAPIBA, LANÇAMENTO DA VALE DO AVE, EM BOA VIA-
GEM. 

O GRUPO AMOR AO VENTO ARMA BAZAR BENEFICENTE NO DIA
3 DE DEZEMBRO E TODA A RENDA SERÁ REVERTIDA PARA O MO-
VIMENTO.

A arte de Ploeg
A Arte Plural Galeria  faz sua últi-

ma exposição de 2020: “Ploeg e ou-
tras narrativas” celebram os 65 anos
de vida do artista plástico Roberto
Ploeg, 25 dedicados à arte e ainda os
15 anos da APG. Abertura será na
quarta, mas a visitação só ocorrerá
com agendamento.

Noite com Safadão
O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, serviu, ao lado de sua

esposa Lara, na quinta à noite, um jantar para o cantor Wesley
Safadão. O artista fez uma rápida  passagem pela cidade do in-
terior do Estado e aproveitou para colocar o papo em dia com
o amigo Miguel Coelho, que foi reeleito no primeiro turno das
Eleições Municipais. Safadão é presença frequente no São
João de Petrolina e pela relação com Miguel já fez show até com
mais de três horas de duração.

Empreendedorismo social
Cecília Brennand em contagem regressiva para a inauguração da

loja Casa de Maria, projeto voltado para as mães dos alunos do Aria
Social, terça. das 15h às 19h, na sede do Aria, em Piedade. O espaço
contará com a nova coleção assinada pela designer Gisela Moraes, ins-
pirada em elementos da nossa cultura, que ressalta o lado mais sim-
ples e bonito do design, reutilizando materiais e equilibrando bele-
za e funcionalidade. 

Voto da pandemia
Chegamos ao segundo turno das eleições municipais com os elei-

tores indo às urnas ou deixando de ir,  movidos ainda pelo receio de
estarem se expondo à Covid-19 , fato ao qual os especialistas tentam
explicar o crescimento da abstenção eleitoral e também o sucesso na
reeleição de alguns prefeitos que trouxeram a gestão dessa preocu-
pação para a ordem do dia.  “A Pandemia  substituiu a pauta emocional
da sociedade nas eleições municipais de 2020”, lembra o sociólogo
e cientista político Antonio Lavareda.

Black virtual
No lugar de filas e das aglomerações de consumidores buscando as

melhores ofertas, a Black Friday da pandemia está sendo marcada por
um movimento fraco nas lojas e muito grande no comércio virtual.
Segundo a Folha de S. Paulo, até o início da tarde da sexta,  4,7 mi-
lhões de pedidos  tinham sido fechados, resultando em faturamen-
to de R$ 3,14 bilhões para o e- commerce. O monitoramento foi da
Neotrust/Compre&Confie. O valor médio de cada compra girou em
torno de R$ 660,13.
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