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SAI HOJE A LISTA DO BBB BRASIL 21, REALITY DE ENTRETENIMENTO
QUE BATEU RECORDE NA EDIÇÃO DE 20 ANOS EM FUNÇÃO DO
CONFINAMENTO. OS PARTICIPANTE, PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA
DO PROGRAMA, TERÃO DE SE SUBMETER AO TESTE DO COVID-19
PARA ENTRAR EM CONFINAMENTO. 

EXPECTATIVA EM TORNO DO LANÇAMENTO DO NOVO SIN-
GLE DA BANDA CLAVE DE FÁ, QUE TRAZ UMA VERSÃO EM
BLUES DA MÚSICA “COMO OS NOSSOS PAIS”. CHEGA ATÉ
O FIM DO MÊS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS.

AS BERMUDAS PROMETEM FAZER PARTE DO GUARDA-ROUPA DO OU-
TONO-INVERNO E GANHAR AS VITRINES DE TODAS AS LOJAS, JÁ A
PARTIR DA PRÓXIMAS SEMANAS.

RICARDO NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO

Em relação às notas publicadas nesta coluna no último fim de semana,
intituladas “Geraldo Manda 1 e 2”, o ex-prefeito do Recife e atual se-
cretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco
mandou a seguinte resposta: “Prezada Roberta, gostaria de esclarecer
que estou apenas formando a equipe da secretaria para a qual fui es-
colhido para liderar pelo governador Paulo Câmara”

>
E continua em seu texto: “Não procede a afirmação de que eu estou

‘apitando e muito no Governo’. Cuido exclusivamente dos assuntos da
Secretaria de Dedenvolvimento Econômico e das indiretas a ela vin-
culadas.” Fica aqui o nosso registro e o desejo de que GJ atue com to-
tal competência nesta sua nova missão. Sucesso sempre!

Campos com Coronavírus 1
Assim que a companheira de João Campos, a deputada Tabata

Amaral (PDT-SP), comunicou que testou positivo para o Coronavírus,
procuramos a assessoria do prefeito, na sexta, para saber se ele havia
realizado o teste. Ainda na noite da sexta, a coluna foi informada que
tinha dado negativo. No sábado, Campos fez comunicado nas suas re-
des sociais (repostado pelo site Roberta Jungmann) de que a contraprova
tinha dado positiva. Desejamos ao prefeito plena recuperação.

Campos com Coronavírus 2
Mesmo com a doença, o gestor celebrou, ontem, em vídeo, sobre o

início da vacinação no hospital Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, uni-
dade referência, uma vez que foi ponto dos  trabalhadores da saúde,
que estão na linha de frente no combate à Covid-19. A partir de hoje,
começam as equipes volantes pelas demais unidades de saúde.  Em tem-
po: esta coluna fechou ontem antes do avião pousar com as vacinas. 

Secretário Geraldo
Julio dá a sua versão

A bela Eduarda Costa, que apostou no look white ombro a ombro e com babados, durante en-
contrinho com os amigos para jogar conversa fora e colocar o papo em dia em espaço badalado

O  casal Telma e Jayme Brennand, nomes de expressão da nossa sociedade, sempre presentes
nos eventos do Instituto Ricardo Brennand, que, aos poucos, vai voltando às suas atividades

AMANDA MARX/DIVULGAÇÃO

Promoções e lançamentos
Ao contrário de anos anteriores, em que as lojas de moda iniciavam

as liquidações logo após o Réveillon, desta vez, deixaram para come-
çar o “bota-fora”de verão nesta segunda metade de janeiro. Mas a gran-
de novidade é que a maioria, especialmente as grandes marcas de São
Paulo, já começam com lançamento do preview do outono-inverno. Es-
tratégia de marketing diferenciada para pescar o cliente que for a pro-
mo e sair com roupa nova da próxima estação.
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“
A VACINA É DO
BRASIL, NÃO É DE
NENHUM
GOVERNADOR, NÃO”
■ JAIR BOLSONARO, PRESIDENTE

Dando recado para o governador de São
Paulo, João Dória (PSDB), que deu início
à vacinação no estado, no domingo

Públio Júnior, Manuel Avelar, Renata

Menezes,João Villa, Cristiana

Duarte, Maria do Carmo Ribeiro

de Oliveira, Luiz Eduardo Bandeira,

Jorge Moraes, Letícia Antunes,

Berta Freitas, Jaime Monteiro,

Núbio Gadelha Jr., Suzana Torres,

Ernesto Campelo, Christiane

Hugguis e Marcus Bezerra.

Soprando velinhas >
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Anabela Lacet com seu inseparável cachorro Lothar, um Bra-
ço Alemão, curtindo dias de descanso em sua casa de campo

O ministro Humberto Martins e a esposa Rita  (C)  ladeados pelo presidente do TJPE, Fernando Cer-
queira, o prefeito de Maceió, João Caldas, o desembargador Fábio Bittencourt e sua esposa Maria

Maria Paula Moreira curtindo o nosso verão, acompanhada de um
bom drinque, na deliciosa praia de Muro Alto, point para relaxar

E nossos talentos do Recife?
Daniela vai fazer uma live no dia 12 de fevereiro. A data é a sexta-fei-

ra Gorda, em que normalmente ocorreria a grande festa de abertura da
folia no Marco Zero.  Vários artistas baianos como Ivete Sangalo e Clau-
dia Leitte já anunciaram lives para incentivar o folião a ficar em casa nos
dias de Momo. Por aqui, aguardamos os nossos talentos falarem sobre
as suas agendas de lives.  A “folia”deve ser em casa e com responsabi-
lidade, uma vez que o feriado foi mantido no Recife, ao contrário de Belo
Horizonte, que cancelou o ponto facultativo em 16 de fevereiro.

Para federal
Embora tenha saído “grande” na eleição municipal de 2020 como can-

didato a prefeito, Mendonça Filho deve mesmo disputar uma cadeira
a deputado federal em 2022. Como parlamentar, ele sempre se desta-
cou no Congresso Nacional e se voltar à Casa tem tudo para fazer um
grande trabalho como voz da oposição ao Governo do Estado em Bra-
sília.

Homem confirmado
Vale lembrar que a agremiação o Homem da Meia-Noite, que foi a pri-

meira a informar que não desfilaria no Carnaval, mesmo quando ain-
da não tinha cancelado a folia, foi a primeira também a anunciar ofi-
cialmente uma live com Silvério Pessoa,  Ed Carlos e Karynna Spinelli.
Atenção pessoal da cultura local, vamos nos unir?

Orla carente
Apesar das trocas dos bancos de cimento, a orla de Boa Viagem con-

tinua mal cuidada. As restaurações dos famosos quiosques, que foram
tão provadas, não parece ter início. Assim como a manutenção do cal-
çadão, que está com o seu cimento desgastado, repleto de pedras des-
falcadas e precisando de uma pintura. Nosso cartão postal é feito em alto
verão. Embora saibamos que no momento a prioridade é saúde, mas este
é um dos poucos espaços para a prática de exercícios na Zona Sul.

Dedos cruzados
Em fim de safra, a próxima semana será de festa nas usinas União In-

dústria, São José, Trapiche e Cucaú. Entre 26 e 29, o Sintriaaep vai sor-
tear entre os trabalhadores da indústria do açúcar e do álcool quatro car-
ros 0km. É a maior premiação da história da Jornada de Conquistas, que
foi idealizada pelo presidente do Sintriaaep, Salmo Valentim. 


