
Circulando >

O DIA INTERNACIONAL
DA PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA SERÁ LEMBRADO,
AMANHÃ, COM O LANÇA-
MENTO DO PROJETO OLIN-
DA ALÉM DO OLHAR. SEIS
IGREJAS HISTÓRICAS DA
CIDADE  RECEBERÃO PAI-
NÉIS TÁTEIS EM BRAILLE,
CARACTERES AMPLIADOS E
PICTOLIBRAS E AUDIODES-
CRIÇÃO.

ANDRÉ FARIAS, DO EXPE-
RIENCE CLUB,CANCE-
LOU O JANTAR, DIA 10
DE DEZEMBRO, NO INS-
TITUTO RICARDO BREN-
NAND. O ENCONTRO
FOI ADIADO EM VIRTUDE
DO AUMENTO DE CA-
SOS DE COVID.

“
MAIS DO QUE
VIÁVEL, ACHO
NECESSÁRIA 
ESSA ALIANÇA” 
■ CIRO GOMES, EX-CANDIDATO A
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

afirmando que só uma aliança entre a
centro direita e a centro esquerda
tirará Bolsonaro do poder em 2022

Julio emocionado
nesta transição

Na coletiva de imprensa após a primeira reunião de transição com o
prefeito eleito João Campos, ontem, o prefeito Geraldo Julio garantiu
que só vai parar para pensar no futuro a partir de janeiro. Julio emo-
cionou-se ao responder pergunta sobre o sentimento de deixar a Pre-
feitura após 8 anos.  Afirmou que quer se dedicar ao Recife até o dia 31
de dezembro. Em janeiro, pretende tirar merecidas férias.

>
Geraldo falou que vai decidir sobre a realização ou não do Réveillon

muito em breve. Com relação ao Carnaval, afirmou que deve ser um ca-
lendário em conjunto nacional com cidades importantes como Rio, Sal-
vador e SP e que vai decidir junto com o prefeito eleito João Campos. 

Covid no poder
O secretário de Sáude da Prefeitura do Recife, Jaílson Correia, está com

Coronavírus. Quem também testou positivo para o Covid-19 foi o se-
cretário de Turismo do Estado, Rodrigo Novaes. Já o deputado estadual
Sebastião Oliveira encontra-se internado no Hospital Português e o caso
do ex-deputado Cadoca Pereira é gravíssimo. 

Espaço nas Graças
João Vilaça e o irmão, o engenheiro João Carlos, finalizando um gran-

de empreendimento no Pátio Rui Barbosa, com 5 mil metros de área
construída nas Graças, ao lado da Igreja dos Manguinhos. O espaço será
voltado para a saúde e bem estar. A Smartfit fechou contrato e um hos-
pital para procedimentos de baixa complexidade também. A ala do ca-
sarão do século passado será reservada para a gastronomia. 
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Luciano Siqueira e Isabella de Roldão, vice-prefeito e vice-prefeita eleita, ladeando Geraldo Julio e João Campos, na PCR,
durante a primeira reunião de transição das duas equipes, que contou com a presença de toda a imprensa pernambucana

A fisioterapeuta Rayssa Carvalho curte solzão do verão
bem protegida, com chapéu e óculos, como manda o figurino

Nadegi premiada
O município de Camaragibe, leia-se Nadegi Queiroz, fechou novembro

com grande conquista. O projeto de aproximação e acompanhamen-
to das famílias cadastradas no Serviço de Convivência da Secretaria mu-
nicipal de Assistência Social, realizado no período intenso da pande-
mia, ganhou notoriedade e foi premiado pelo Ministério da Mulher, Fa-
mília e dos Direitos Humanos, do Governo Federal. 

Futurólogo?
As previsões do vereador e cien-

tista político André Regis foram
confirmadas. Quem quer que fos-
se o eleito para a prefeitura do Re-
cife teria mais de 60% de descon-
fiança considerando os votos nu-
los e em branco somados aos vo-
tos do respectivo adversário. E
de fato os números mostram que
João Campos começa seu man-
dato sob um clima de ceticismo na
casa dos 63%.
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José Adilson Fares, Ludmila de Albuquerque Montenegro, Otacílio
Araújo, Paulo Costa, Renata Magalhães de Almeida, Geovan Lima,
Vital Novaes, Benedito Fonseca Farias, Laís Guerra Coimbra e
Drayton Nejaim Filho.

Soprando velinhas >
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O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, o deputado federal André de Pau-
la e o Bispo anglicano Miguel Uchoa durante reinauguração da ONG Casa da Esperança

O presidente da Empetur, Antonio Neves, e o influencia-
dor Caio Braz, que vem percorrendo os quatro cantos de PE

Ana Paula Vilaça e Milu Megale no concorrido Visit Pernambuco,
em Porto de Galinhas, que congregou o trade turístico de PE

A renomada dermatologista Fábia Valente, que alerta para
a campanha de combate ao câncer de pele neste dezembro

Gastronomia
O chef Biba Fernandes promove

mais uma edição do Chicama Sum-
mer sábado, às 12h30. Convida o
chef Pedro Godoy, do Arvo Restau-
rante, para dividir o menu a quatro
mãos. Farão de entrada um fish and
chips com molho tártaro, peixe, lula
e legumes fritos. Já o prato principal
ficará por conta do arroz carreteiro
de polvo com bacon, couve flor,
acompanhado de arroz branco. Na
tarde, ainda rola som ao vivo e DJ. 

Pelo mundo
O Unicef reúne representantes de

123 municípios do estado, hoje, via
on-line, para apresentar as ações
de enfrentamento à pandemia na
área de água, saneamento e higiene.
Segundo o chefe do Unicef para o se-
miárido, Dennis Larsen, a instituição
tem disponibilizado suporte técni-
co aos municípios com quem já
mantinha parcerias.

Sem Natal da Caixa
Considerando o aumento dos nú-

meros da Covid-19 e os riscos de uma
produção artística de grande porte
em meio à pandemia, a coordenação
do espetáculo Caixa de Natal co-
munica o cancelamento da edição
2020, incluindo o Coral do Movi-
mento Pró-Criança, nossa banda,
artistas convidados e equipes de
produção e técnica. 

Sem Réveillon
A famosa festa de fim de ano de

Toquinho, batizada de Toquinho
Feelings 2021 feita em conjunto
com o pessoal da Carvalheira, foi
cancelada. O aumento do número
de casos de Covid-19 fez com que o
pessoal do condomínio e produto-
ra de festas, em comum acordo, to-
massem essa decisão mais do que
acertada.

Meio-ambiente
Uma linda exposição fotográfica

intitulada Protetores da Vida - Tar-
tarugas Marinhas apresenta o tra-
balho de educação ambiental e pre-
servação das tartarugas marinhas
da ONG Garis Marítimos, no Festi-
val Flor do Mangue, no Forte Inácio
de Loyola, em Tamandaré de 9 a 12
de dezembro, das 17h às 22h. Um
grande programa para este verão.
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