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Afirmando que vai fazer o que havia
planejado para si, depois de se
aposentar antecipadamente do TCU
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D. Graça Brennand ladeada pelos filhos, Ricardo e Jaime Brennand, e as noras, Cecília e Telma,
orquestrando homenagem em torno do fundador do InstitutoRB, Ricardo Brennand

Homenagem da família Brennand

RICARDO NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO

Tonca e Ribeiro
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estará na

Fundação Joaquim Nabuco, sexta. Vem divulgar o
resultado do Prêmio Delmiro Gouveia de Economia

Criativa, ao lado com o presidente da Fundaj,
Antônio Campos. Foram 542 inscrições em todo
Nordeste. Serão contempladas 90 iniciativas. O

valor total investido pela Fundaj é de R$ 900 mil.
Ministro cumprirá ainda duas agendas na Fundaj.

Essa é a segunda visita de Milton Ribeiro à
instituição em menos de dois meses. O que

demonstra sua boa relação com Tonca. 

Missa na Várzea
A cada primeiro e terceiro domingos do mês

tem missa na capela N. S. das Graças, no
InstitutoRB, às 12h, com os padres Fred e João
Bosco. Com os cuidados contra a Covid-19, os

interessados devem  fazer reservas pelo site do
instituto. Os lugares são limitados. A bela capela

é reverenciada pelos fieis por seu imponente
altar espanhol dourado, vitrais góticos, imagens

sacras em tamanho natural, o cristo suspenso
em plena nave central. São marcas do século

passado e daquele acervo. 

Adeus papel
O presidente da Fundarpe,

Marcelo Canuto, comemora a
conclusão do processo de di-
gitalização de inscrição de
projetos no Funcultura, de-
manda antiga da instituição.
O gestor lembrou que os pró-
ximos editais, previstos para
serem lançados ainda em de-
zembro, já contemplarão vir-
tualmente as inscrições. “A
plataforma contratada vai dar
mais agilidade, transparên-
cia e controle aos processos,
além de atender a nova Lei
Geral de Proteção de Dados”,
conta Canuto.

Rubro-negro
Já com o apoio de Luciano

Bivar, dentre outras lideran-
ças, Delmiro Gouveia, can-
didato a presidente do Sport,
está com tratativas avançadas
com o grupo de Milton Bivar
para eleição de presidente do
Sport em março 2021.
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Sábado
Claricinha Corrêa, Devora Daggy, Beto Dantas, Paula Ribeiro, Fernando
Azevedo Júnior, João Alexandre Neto, Luiz Falcão, Luiz Guimarães, Nivaldo
Araújo, Christiane Gadelha,  Severiano Aguiar e Vânia Avelar

Domingo
Andréa Pinteiro, Camila Bittencourt, Jayme Monteiro, Álvaro Ribeiro, Isa-
bella Magalhães, Alzenir Nascimento, Cristina Souza Leão Santos, Tereza
Cristina Vieira, Cilene de Oliveira Silva, Renata Sá Carneiro, Tarcísio Calado,
Aldo Mota, Miriam Fernandez, Maria Antonieta Chiapetta, Theodoro Peters,
Paulinha de Barros Correia, Suzana Carneiro da Cunha, Manoel de Souza e
Juliana Maranhão

Soprando velinhas >

Para mais conteúdo exclusivo acesse 

www.roberta jungmann .com.br
Ou fotografe o QR Code acima

DIVULGAÇÃO GLEYSON RAMOS/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

THIAGO PAIXÃO/DIVULGAÇÃO

A belíssima Luana Mourato apostou num look estampado, da
Emporio HD, para brilhar em casamento intimista na praia

Maria Marinho ladeada pelas irmãs Verônica Machado e
Coca Figueiredo em encontro de amigas neste fim de ano

Karina Bacchi, que visitou o Janelas CasaCor no Shopping
Recife, posa ao lado de Vinícius Motta e Diego Carielo

Circulando >

PAULA QUEIROZ FAZ BRUNCH NATALINO NA SUA VOLVO,
NESTE SÁBADO, COM PEGADA PET, PARA QUE AS PESSOAS
LEVEM SEUS DOGS E CATS.

MUITOS NOMES CONHECIDOS DO RECIFE FORAM APRO-
VEITAR O FERIADÃO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
EM FERNANDO DE NORONHA. O VOO DA SEXTA SAIU LO-
TADO.

O CIENTISTA POLÍTICO HELY FERREIRA FOI CONVIDADO
PARA PARTICIPAR DE LIVE QUARTA, ÀS 20H, DA IGREJA
CONGREGACIONAL DE VICENTE DE CARVALHO, DO RIO
DE JANEIRO, E MEDIAÇÃO DO PROFESSOR MANOEL BER-
NARDINO.

A PIZZALIZE, FAMOSA POR SUAS PIZZAS VEGANAS, ABRIU
NOVA LOJA NO RECIFE. ALÉM DAS UNIDADES DO ESPINHEI-
RO, BOA VIAGEM E SANTO AMARO, AGORA TAMBÉM É POINT
GASTRONÔMICO NA FEIRINHA DO BOM JESUS, NO RECIFE
ANTIGO.

Na missão
A secretária de Habitação do

Recife, Ana Paula Lins, está com
mais quatro espaços do projeto
Pertencer na agulha para serem
inaugurados ainda este ano. A
ação, que acontece nos habitacio-
nais e comunidades da cidade,
atendendo crianças até 6 anos,
faz parte do programa Chegando
Junto, marca da gestão do prefei-
to Geraldo Júlio.

Ceia delivery
Uma área que vem crescendo

muito é a entrega das encomendas
das ceias por delivery. Sem tempo
e com home office gerando uma
sobrecarga de trabalho, tem au-
mentado a procura por encomen-
das para a ceia natalina, alguns
inovam sem cobrar a tarifa de en-
trega. É cada um “se virando”
como pode para enfrentar um Na-
tal totalmente atípico.

Amigas e sócias
Bia Guirão chamou Juliana Go-

doy para ser sócia no seu novo es-
paço de acessórios, que já está
em obras, e deve ser inaugurado
sem festas em função do momen-
to em que estamos passando. Vai
ser uma mistura de high-low com
joias em prata e uma linha mais ca-
sual. Serão exclusivas da Camila
Klein. As peças já estão disponí-
veis. 

Sinal vermelho
Mesmo com as vendas crescen-

tes pelo sistema on-line, os donos
das poderosas Brastemp e Cônsul
fazem demissões após redução
de salários nas suas fábricas de
Manaus e em Rio Claro, em São
Paulo. Essa matemática não dá
para entender. 

Prenúncio
Tivemos o ano de 2020 como o

da pandemia e muitos infortú-
nios. Pelo que estamos vendo, va-
mos atravessar 2021 ainda com a
doença, mas existe a perspectiva
da vacina. No entanto, não chegue
cumprindo sentencialmente os
prognósticos: como o tempo dos
angustiantes apagões.

Filmezinho
Um bom programa para quem vai ficar em casa neste fim de se-

mana é assistir ao filme Mank (Netflix), que já é visto como candi-
dato ao Oscar. A produção é inspirada em Orson Welles e na sua obra
mais famosa, o clássico Cidadão Kane. Rodado em preto e branco,
para melhor retratar o clima dos anos 30 e 40, tem direção do re-
conhecido David Fincher.


