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Colaboração de
JULIANA GOMES

Leonardo Monteiro e sua esposa, Flávia Ajame, no batizado da sua filha Guilhermina, na Igreja de
Nossa Senhora do Rosário. Após a cerimônia, realizaram encontro íntimo com os avós e a família

Os irmãos Marina e Felipe Pacífico são só felicidade com o sucesso absoluto do primeiro em-
preendimento da dupla e já se preparam para lançar o próximo ainda no primeiro semestre 

DIVULGAÇÃO

TEREZA MAIA/DIVULGAÇÃO

Indústria automobilística 1
Sócio da Alfredo Vilella Consultoria, o executivo Pedro Victor de Melo

Silva, empresa que já assessorou mais de mil projetos cujos investimen-
tos ultrapassam os R$ 5 bilhões, reforça que as montadoras instaladas no
N/NE Centro-Oeste foram beneficiadas recentemente pela prorrogação,
prevista em lei, do aproveitamento dos créditos presumidos do IPI até o
final de 2025.

Indústria automobilística 2
Pedro lembra ainda que PE conta com programa de incentivos fiscais

específico para o setor, o Prodeauto. A partir dele, não só a Jeep como os
fornecedores da gigante automotiva e atacadistas do setor podem ser be-
neficiados com crédito presumido equivalente a 95% do saldo devedor
do ICMS. Só a Jeep produziu, nos últimos cinco anos, mais de 900 mil au-
tomóveis na Mata Norte.

Indústria automobilística 3
Sobre o anúncio recente de um aporte de US$ 580 milhões para de-

senvolver a próxima geração da picape Ranger na Argentina, o executi-
vo da Alfredo Vilella destaca ainda que, apesar da crise que abateu o país
vizinho, o mercado argentino ainda é o principal destino dos carros ex-
portados pelo Brasil. De acordo com a Anfavea, a Argentina recebeu 49%
das entregas brasileiras feitas a outros países em 2019, absorvendo
196,5 mil unidades.

Alerta importante na Cidade
Quem transita pelo centro da cidade já deve ter visto, nas proximi-

dades da nova sede da OAB, na Rua do Imperador, o aglomerado de ido-
sos, sem máscara,  jogando dominó na calçada. Acreditamos que por
serem do grupo de risco, essa prática pode se constituir em uma amea-
ça concreta ao contágio da Covid-19.

São Paulo começa
a vacinação no Brasil

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi  a primeira pessoa va-
cinada contra a Covid-19 no Brasil, ontem. Ela foi imunizada com a Co-
ronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a chi-
nesa Sinovac. Com a aprovação da Anvisa do uso emergencial da vacina,
profissionais de saúde que trabalham na linha de frente do combate à Co-
vid-19 estão sendo vacinados pelo governo de São Paulo. Sem dúvidas,
um dia para ficar na memória dos brasileiros, após passarem meses ape-
nas com notícias tristes sobre o coronavírus.

>
Para o ex-ministro  José Gomes Temporão, que é da Fiocruz, mesmo

com a aplicação da vacina em cerimônia oficial, ontem, ela só chegará mes-
mo à população lá para 10 de fevereiro. Experiente na área, uma vez que
já comandou várias campanhas de imunização, Temporão afirmou, na
GloboNews, que não há tempo hábil para começar a vacinação antes des-
ta data. 

Sem “Geraldinos”
Os tidos como Geraldinos históricos, ou seja, os nomes que compõem

o núcleo duro de Geraldo Julio, não tiveram mesmo espaço no Governo
João Campos. O jeito foi acomodá-los na Secretária de Desenvolvimen-
to Econômico de PE, que tem como titular o ex-prefeito do Recife. Geraldo
levou para lá todos os seus nomes de confiança, entre eles João Guilherme,
que será seu executivo junto com Ana Paula Vilaça.
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“
NÓS PODERÍAMOS,
NUM ATO SIMBÓLICO
OU NUMA JOGADA DE
MARKETING,
INICIAR A PRIMEIRA
DOSE . MAS NÃO
FAREMOS UMA
JOGADA DE
MARKETING
■ EDUARDO PAZUELLO, 

MINISTRO DA SAÚDE

Afirmando ter em mãos os imunizantes,
mas que não começará a vacinação por
causa dos holofotes, alfinetando o
governador de São Paulo, João Doria

Lucy Lapa Dubeux, Julio Queiroz,

Gilberto Tenório Cavalcanti, André

Wacemberg, Cristiana Cavalcanti

Barbosa, Antônio Felix, Alex Cam-

pos, Vicente André Gomes, Patrícia

Noblat, Victor Chedid, Jurandir Li-

beral e Beatriz Toscano

Soprando velinhas >

Circulando >
A CANTORA PERNAMBU-
CA NA CARLA RIO LANÇA
SEU NOVO SINGLE “SAMBA
ARRETADO” QUE CONTA
COM A PARTICIPAÇÃO ES PE-
CIAL DO CANTOR E COM-
POSITOR DUDU NOBRE.

PARA 67% DOS BRASILEIROS, A

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-

19 NO BRASIL ESTÁ ATRASADA.

AINDA ASSIM, A APROVAÇÃO

AO GOVERNO DO PRESIDENTE

JAIR BOLSONARO VOLTOU A

SUBIR NESTE MÊS PARA 37%.

A GRÃO EMPÓRIO INAU-
GURA NOVA UNIDADE NA
AVENIDA ROSA E SILVA,
HOJE, NA ANTIGA CASA DA
VERT ET ROUGE.

O novo presidente do Crea-PE, Adriano Lucena, com o superintendente da Sudene, Evaldo Cruz
Neto, durante reunião que rendeu grande parceria e bons frutos para as insituições do Estado

Edísio Pereira Neto, que começou 2021 comemorando o su-
cesso do seu banco digital, que tem sede em Pernambuco

A cirurgiã oncológica Cecí-
lia Lima em clique especial

DIVULGAÇÃO BRUNO LIMA/DIVULGAÇÃO

Filme no Recife
O cineasta Silvio Toledo, grava-

rá seu novo filme - Vida entre Fo-
lhas - aqui em Pernambuco e na
Paraíba nas próximas semanas.
Ele visitou nossa cidade, dias atrás,
em busca das locações adequadas
também em Olinda, Forte de Cin-
co Pontas, Pontes recifenses. O
elenco conta com nomes como
Oscar Magrini, Anderson Muller,
Braúlio Tavares, Larissa Vereza,
Zezita Matos. Como vemos, apesar
da pandemia o segmento cultural
tem se virado para levar adiante os
projetos e gerar trabalho para os
artistas.

WhatsApp adiou
O aplicativo WhatsApp anun-

ciou que adiará o prazo para que o
público revise a sua nova política
de privacidade, que gerou críticas
por aparentemente facilitar o com-
partilhamento de dados entre o
aplicativo e o seu dono, o Face-
book, para o dia 15 de maio. O app
afirmou que há muita desinfor-
mação a respeito da mudança e re-
forçou que o Facebook não terá
acesso às mensagens e dados si-
gilosos de usuários após a mu-
dança nos termos.

Novo point
O Segundo Jardim de Boa Via-

gem ganhou novo local de encon-
tro nestas férias de janeiro. É o bar
Seu Tito, que está sempre lotado e
virou mesmo o point de gente de
todas as idades. É isso aí.

Cadidatura na Câmara
A bancada do PSOL decidiu que terá uma candidatura própria para a

eleição da Câmara dos Deputados no início de fevereiro e será repre-
sentada por Luiza Erundina (SP). O partido estava dividido entre
apoiar já no primeiro turno a candidatura de Baleia Rossi ou ser inde-
pendente. Agora, a ação da sigla reforça a possibilidade da eleição da
Câmara ser decidida apenas em um segundo turno, já que isto reduz a
chance de um nome conseguir maioria em uma primeira votação.

A dúvida continua
A Vogue americana conseguiu polêmica logo no começo do ano pela

capa com Kamala Harris. É acusada nas redes sociais  de “branquear “
a vice-presidente negra dos EUA, capa de janeiro da publicação. Sua edi-
tora, a poderosa Anna Wintou,  posicionou-se sobre a importância de
ter Harris, símbolo da nova era americana na capa da produção, mas nada
falou sobre terem ou não a “esbranquiçado”.

Show
A atriz Drew Barrymore conhe-

ceu o sucesso aos sete anos ao gra-
var E.T. Lembram da garotinha
que encantou o extraterrestre?
De lá pra cá, passou por altos e
baixos, teve problemas com dro-
gas, passou pela reabilitação e
voltou com tudo como apresen-
tadora de um talk show na pode-
rosa CBS. O programa é um dos
mais aplaudidos desde quando
estreou ano passado, em plena
pandemia.

DIVULGAÇÃO


