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E a Fiat?
Com o fechamento da fábrica
da Ford, em Camaçari, na Bahia,
os analistas dizem que outras fábricas automotivas podem fechar no Nordeste. O possível
caso de encerramento das atividades da Fiat, em Pernambuco,
é uma preocupação geral. Até o
fechamento desta edição, o secretário de Desenvolvimento
Econômico do Estado, Geraldo
Julio, embora instado a falar,
não havia se pronunciado sobre
o assunto.

E a segurança?
Após o furto de uma serpente
de bronze de cerca de 20 metros
de comprimento e de vários pássaros do artista Francisco Brennand, no Parque das Esculturas,
no Marco Zero, agora, o local só
conta com 15 peças completas.
Ao todo, já foram levadas 64
das 79 peças doadas para o espaço desde a sua inauguração,
há 20 anos. Isso mostra o descaso com a preservação do equipamento cultural, que deveria
ser prioridade, já que o parque é
um cartão-postal da Cidade.
Cadê as autoridades?

Usuários migram

O prefeito João Campos também realizou reunião, ontem à tarde, na
sede da PCR, para decidir o projeto de vacinação para o Recife. O encontro entrou pela noite. Até o fechamento desta edição, não tinham
sido divulgados todos os detalhes do plano de vacinação contra o coronavírus para a capital de Pernambuco.

Cerca de 25 milhões de usuários se inscreveram no Telegram
nas últimas 72 horas, segundo o
fundador Pavel Durov. Isso acontece após o anúncio do seu concorrente, WhatsApp, de que
compartilhará mais dados com
sua empresa-mãe, o Facebook, e
caso seus dois bilhões de assinantes não aceitassem as novas
condições de uso, os usuários
não poderão acessar suas contas
a partir de 8 de novembro. Será
o fim do WhatsApp?

Circulando >

Petit encontro

A advogada empresarial Fabiana Nunes é só felicidade ao iniciar um novo ciclo em banca pró́pria, o F. Nunes Advocacia

Ricardo Amaral e Gabriella Lima, que completa nova idade hoje,
realizaram evento intimista para celebrar o noivado do casal

Esperar mais pela
eficácia da vacina

Campos também com planos

Foi uma ducha de água fria a notícia de que a vacina Coronavac tem
eficácia geral de 50,38%, no estudo feito pelo Butantan. O resultado
foi divulgado, ontem, após cobrança de cientistas. A “triste” notícia
foi dada em meio a pesquisadores na sede do instituto. Sem dúvida, um
dado muito inferior aos 78% de prevenção de casos leves e 100% de pacientes moderados, graves ou mortos evitados pela Coronavac. Resta
aguardar mais detalhes. O pior é que só eleva a desconfiança daqueles que temem tomar a vacina. Que situação!

>Aliás, a Prefeitura de Salvador já havia divulgado, antes desta notícia, seu Plano Municipal de Vacinação. Ao todo, a capital baiana contará com 23 centros de imunização e nove drive-thrus, além das doses
aplicadas em asilos e instituições hospitalares. Os 32 pontos de vacinação terão capacidade de efetuar 15 mil doses por hora. O Plano Municipal será dividido em quatro fases, com 570 mil pessoas em grupos
prioritários.

NÃO É SÓ O ASA DELTA, O BIQUÍNI VAZADO, COM RECORTES, É UMA
GRANDE TENDÊNCIA DESTE VERÃO 2021.
A PAISAGEM DO CABANGA ESTÁ REALMENTE MUDANDO
COM O PROJETO NOVO RECIFE. A PRIMEIRA EDIFICAÇÃO JÁ
SE ENCONTRA BEM AVANÇADA E PODE-SE NOTAR QUE
SERÁ, DE FATO, UMA NOVA CIDADE.
O FAMOSO BAR DO CUSCUZ, QUE JÁ DEVERIA TER SIDO INAUGURADO
EM FRENTE AO SHOPPING RECIFE, AINDA ESTÁ NO COMEÇO DAS
OBRAS.

A reunião que a secretária de
Turismo do Recife, Cacau de
Paula, terá sexta, às 8h30, no
Paço do Frevo, como informamos ontem aqui, por conta dos
cuidados com a pandemia, contará só com presenças de presidentes das principais entidades.
A iniciativa faz parte do planejamento de Cacau, de ouvir toda a
cadeia ao longo desta fase inicial
de trabalhos à frente da pasta.
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Voto de aplauso
A jornalista Mônica Silveira, da
Globo Nordeste, recebeu voto de
aplauso da Câmara dos Vereadores
do Recife, pela bela matéria que
produziu para o Fantástico para
mostrar o descaso com o Parque
das Esculturas do Recife e o roubo
feito com as obras do mestre
Franscisco Brennand. A proposição foi do vereador Wanderson
Florêncio.

“

A fisioterapeuta dermato funcional Gabriela Freitas curtindo momentinho distante do consultório, em close para a coluna Persona
PAULO HIGOR NUNES/DIVULGAÇÃO

EU PERDOO, NÃO
TENHO RAIVA
NENHUMA. SÓ QUERO
ME RECUPERAR E
REZAR PARA FICAR
SEM SEQUELA
NENHUMA”
■ HENRI CASTELLI, ATOR

Que foi vítima de violência, teve a
mandíbula fraturada e foi o assunto das
páginas de celebridades, ontem

A estilista Amanda Borges, que se divide entre o Recife e SP,
em pose na praia de Boa Viagem, com uma de suas produções

A médica Michelle Lacerda apostou no tom pastel rosa claro na roupa e acessórios para brilhar sem sessão de fotos

Soprando velinhas >

Zulu com projeto em PE

Troca de identidade

Niedja Fernanda Albuquerque Barbosa Pinto, Karla Paiva, Waldecy
Pinto, Nythamar Oliveira, Kleber
Lacet Filho, Eduardo Garcia Fernandes, Newson Motta, Rose Marie Spinelli e Leonildes Alves Filho.

O ator Rafael Zulu aproveitou pra celebrar o comecinho de 2021 na praia
de Muro Alto, mas ele não veio a Pernambuco apenas para um passeio
com a família. Ele compartilhou detalhes, em suas redes sociais, sobre
o lançamento do Cais Eco Residência, um empreendimento de luxo que
está sendo construído na praia do Estado. O escritório Zírpoli Arquitetura assina o projeto, que já está com todo o gás. Vem coisa boa por aí!

Mais uma grande construtora baiana que esteve no olho do furacão
durante a Operação Lava Jato vai mudar de nome, visando um “recomeço” simbólico. A OAS, criada em 1976, que já saiu da recuperação judicial, passa a se chamar Metha. O grupo também é familiar e é controlado pela família Mata Pires. Vale lembrar que em dezembro de 2020,
a Odebrecht virou NovoNor.

