
“
SOU CANDIDATO
INDEPENDENTE, SEM
CHAPA, E MINHA
CANDIDATURA RESULTA
DE UMA INSATISFAÇÃO
MUITAS VEZES NÃO
MANIFESTADA NA CASA” 
■ ÁLVARO PORTO (PTB), 

DEPUTADO ESTADUAL. 

Afirmando que é candidato à presidência
da Alepe em 2021 de toda forma.

Vereadores devem
dar o grande exemplo

Após a divulgação na imprensa de que a Câmara do Recife pretendia
gastar até R$ 132 mil na solenidade de posse dos novos vereadores, o
Ministério Público de Contas de Pernambuco encaminhou ofício ao pre-
sidente da Casa, vereador Eduardo Marques (PSB), reiterando que con-
tinua em vigor recomendação conjunta, expedida em março de 2020
pelo TCE e MPCO, para que os gestores públicos evitem gastos desne-
cessários e supérfluos na pandemia de Covid-19, redirecionando estes
recursos para o enfrentamento do coronavírus e seus efeitos para a po-
pulação. Até porque todas as posses, inclusive no STF, aconteceram de
forma on-line.

Vitrine de Natal
Úrsula Fontes, como faz tradicionalmente, inaugurou sua vitrine de

Natal, e este ano chamou Luiza Nogueira para assinar o espaço. A ar-
quiteta ornou o local com belas peças do centro de artesanato de Per-
nambuco de vários artesãos conceituados. Também usou móveis da loja
em tons monocromáticos. Entre os nomes que passaram para saborear
o delicioso menu natalino: Márcia Souto Carvalho, Coca Figueiredo, Ve-
rônica Machado, Juliana Oliveira, Paula Meira…

Dança das cadeiras
O Porto do Recife tem um novo presidente. Sai o veterano Carlos Vi-

lar e entra Jaime Alheiros, arquiteto urbanista com 25 anos de atuação
em planos setoriais e planejamento estratégico. Entre 2011 e 2018, Alhei-
ros foi diretor de Planejamento e Urbanismo, e diretor de Planeja-
mento e Gestão do Complexo Industrial Portuário de Suape.
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Colaboração de
SOFIA ALVES

Gilson e Valentina com a mãe, Úrsula Fontes, que inaugurou a vitrine de Natal da sua Alameda
Décor, apostando forte no artesanato de Pernambuco, uma das nossas grandes referências

A arquiteta Luiza Nogueira, toda no mood vermelho, bem Na-
tal, assinou o novo layout da Alameda Décor, que está divino

Maria Laura Oliveira defendeu o TCC sobre "A Responsabili-
dade Civil do Estado em Relação aos Ataques de Tubarões"

Superação
Júlio Cordeiro, dentista que fez

sua primeira maratona em 2008,
lança o livro “Correndo pela
Vida”, em parceria com João Or-
tega. Não haverá lançamento fes-
tivo. A obra já está no mercado.
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Circulando >

LINDAS AS CAIXAS DE PRESEN-
TE QUE BIA CHAVES ESTÁ PRO-
DUZINDO PARA O NATAL,
COMO EMBALAGENS, PARA PO-
DER PRESENTEAR COM GRAN-
DE ESTILO.

A CAIXA CULTURAL REABRIU,
ONTEM, PARA VISITAÇÃO DO
PÚBLICO, SEGUINDO TODOS
OS PROTOCOLOS DE PRE-
VENÇÃO AO CORONAVÍRUS.

OS NEUROCIRURGIÕES DO
INSTITUTO REAL NEURO, FRAN-
CISCO VAZ, ERLAN PÉRCIO E
ARTHUR LOPES, REALIZARAM A
PRIMEIRA NEUROCIRURGIA
PARA REMOÇÃO DE TUMOR
CEREBRAL COM O AUXÍLIO
DO LASER DE DIODO, QUE
PERMITE CORTE MAIS PRECISO.

Moisés Margolis, Djanira Sotero, Fernando Albuquerque, Rosane Galvão,
Gilberto Luna, Guilherme Eustachio, Joaquim Branco, Luiz Montenegro,
Paulo Roberto de Barros e Silva, Roberto Arruda, Carlos André Pimentel
Rodrigues, Danielle Carvalho, José Tupinambá Coelho, Dayw Vilar, Cristina
da Fonte, Lenice Santos, Francisco Cordeiro, Francisco lo Pinheiro

Soprando velinhas >
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Francisco Antônio Papaléo, superintendente estadual da Funasa/PE, visitou o governador Pau-
lo Câmara para estreitar os laços administrativos da instituição com o Governo do Estado

A empresária Jaqueline Oli, que surpreende com suas belas
peças em pedras, para trazer energia positiva para as casas

Paloma Alves prestigiou Juliana Markan, que lançou
nova coleção de alto verão em pétit comité para as amigas

De volta
Depois de quase nove meses de funcionamento virtual da Câmara dos

Deputados, o deputado federal Tadeu Alencar estará novamente em Bra-
sília, nesta segunda-feira, para participar de uma importante reunião com
os membros da Frente Parlamentar em Defesa do Cinema e do Audiovi-
sual, da qual é presidente, com a participação de entidades representa-
tivas do setor. As sessões da Câmara seguem com a participação por vi-
deoconferência.

Conexão Portenha
O secretário de cultura do Estado, Gilberto Freyre Neto, apresentou o

potencial do Museu do Estado de Pernambuco para comitiva da Argen-
tina. A visita oficial contou com a presença do Juan Carlos D’Amico, che-
fe de cultura da Embaixada da Argentina, e Patrício Kingsland, cônsul ad-
junto. A gerente geral de Relações Internacionais da Assessoria Especial
do governador Paulo Campos, Iane Melo, completou o grupo.

Fabinho continua?
Outro nome apontado como certo no estafe de João Campos no Palá-

cio Capibaribe é o de Fábio Rogério no comando do cerimonial. Ele, que
atua com Geraldo Julio, sempre foi ligado a Renata e Eduardo Campos e,
certamente, permanecerá no posto, uma vez que é excelente profissio-
nal e figura das mais queridas por todos.

Destino turístico
Os feriados de fim de ano pro-

metem ser animadores para o setor
turístico de Pernambuco. Estudo da
Setur e Empetur aponta que, no
Natal, a taxa média de ocupação no
Estado fica em torno de 67%. Já no
Réveillon, a taxa de ocupação geral
de PE gira em torno de 80,6%, com
a permanência média de três dias.

Vendas on-line
Com o aumento dos casos de Covid-19 em todo o País, o comércio

volta a apostar, assim com fez na Black Friday, nas vendas on-line para
garantir o presente de Papai Noel na ceia natalina, que deverá se res-
tringir à família, sem grandes festas. Muita gente, receosa de enfrentar
shoppings lotados,  está preferindo escolher a lembrancinha pela in-
ternet, uma vez que ainda dá tempo para a entrega até o dia 24.
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