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Circulando >
PEÇAS DE ALFAIATARIA, ALÉM DO ESTILO BOHO,  VOLTAM COM TUDO
NO OUTONO/INVERNO 2021, QUE JÁ COMEÇA A CHEGAR ÀS LOJAS
NO COMEÇO DE 2021.

O TURISMO INTERNO AINDA SERÁ MESMO A GRANDE OPÇÃO
PARA 2021, UMA VEZ QUE A EUROPA CONTINUA APRESEN-
TANDO ALTA DE CASOS DA COVID-19, MESMO COM O INÍCIO
DA VACINAÇÃO.

A ABERTURA DAS EXPOSIÇÕES “LEMBRANÇAS DE PAISAGEM”, DE BRU-
NO FARIA E  “ROSA VELHO”, DE JEIMS DUARTE OCORREM HOJE, ÀS
19H, NO ESPAÇO CULTURAL EUFRÁSIO BARBOSA. INICIATIVA DA
AD/DIPER.

“
A VONTADE DO POVO
FOI OUVIDA. A
DEMOCRACIA
PREVALECEU”
■ JOE BIDEN, 

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS
Durante discurso em sua posse, ontem

O democrata Joe Biden, de 78 anos, tomou posse, ontem, como 46º
presidente dos Estados Unidos durante cerimônia histórica em Was-
hington. A cantora Lady Gaga, amiga de Biden, entoou o hino nacio-
nal do país e emocionou a todos. Em seu discurso, Biden disse que “de-
mocracia prevaleceu” e pediu a união dos Estados Unidos após um pro-
cesso eleitoral marcado por contestações infundadas por parte de Do-
nald Trump, que não compareceu à cerimônia, quebrando o protoco-
lo ao deixar a Casa Branca antes da chegada do novo presidente.

>
A primeira vice-presidente mulher e negra, Kamala Harris, também

tomou posse durante a solenidade e realizou seu juramento em fren-
te ao Capitólio. Por causa da invação ao Congresso no começo do mês,
a cerimônia de posse aconteceu sob a proteção de 25 mil homens e mu-
lheres da Guarda Nacional e um verdadeiro aparato de guerra, com ca-
minhões militares, blindados, barreiras e grades bloqueando todos os
acessos ao National Mall. 

>
O tradicional desfile de carro aberto pela Pennsylvania Avenue até

a Casa Branca, sob os aplausos da população com bandeirinhas em pu-
nho, também foi cancelado por causa de medidas restritivas relativas
à pandemia. No lugar de 200 mil espectadores e convidados que cos-
tumavam apreciar a cerimônia nacional nos anos anteriores, 200 mil
bandeiras americanas foram cravadas nos gramados do local.

Joe Biden é oficialmente 
o 46º presidente dos EUA

A primeira vice-presidente mulher e negra dos EUA, Kamala
Harris, e a primeira-dama do país, Jill Biden, antes da posse

Looks da posse
O mundo inteiro ficou com os

olhos voltados, ontem, para a
posse do novo presidente dos
EUA. E a moda também mandou
recado durante a cerimônia. Ka-
mala Harris, a primeira vice-pre-
sidente do país, chegou com um
sobretudo roxo e, por baixo, ves-
tido no mesmo tom, assinado
por Christopher John Rogers,
simbolizando o futuro e a espiri-
tualidade com os pés no chão. Já
a primeira-dama Jill Baden optou
por um vestido no azul mais sua-
ve, por Alexandra O’Neill, trans-
mitindo segurança e sucesso. 

Eventos suspensos
Os secretários de Pernambuco

de Saúde, André Longo, e de Tu-
rismo, Rodrigo Novaes, anuncia-
ram, ontem, que os eventos so-
ciais e corporativos, como casa-
mentos, palestras, confraterni-
zações e congressos, estarão sus-
pensos por 30 dias a partir de se-
gunda. Com a proibição, o setor
de eventos sofre mais um baque
forte. Até o momento, estavam li-
berados encontros com até 150
pessoas, mas a nova medida foi
tomada para controlar o avanço
da Covid-19 no Estado.

Novo nome na FEP
A nova presidente da Federação Equestre de Pernambuco (FEP) é a

recifense Maria Luiza Paiva, que assumirá a gestão 2021/2022, dando con-
tinuidade aos trabalhos de promoção do hipismo até então desenvol-
vidos  pelo ex-presidente Gustavo Rabelo. Malu, como é conhecida, está
no hipismo há 33 anos, dos quais 15 como profissional. Já foi campeã
pernambucana, do Norte-Nordeste, campeã brasileira e recebeu vários
títulos internacionais. Além de ser atleta, ensina hipismo e busca fo-
mentar o esporte em Pernambuco.
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A prefeita do Ipojuca, Célia Sales, com o secretário de Turismo
e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes, durante encontro



Vacinação no Recife 1
O prefeito do Recife, João Campos, embora tenha

afirmado, em entrevista à CNN, que as 66.200 doses
de vacina só darão para imunizar  33.100 pessoas, nes-
te primeiro momento, afirma que a cidade terá nove
centros de vacinações com 65 salas,  drive-thru e  con-
tratação de até 745 profissionais da área de saúde para
ajudar na demanda. 

Vacinação no Recife 2
O gestor, que está com Covid-19, disse ainda que a

estrutura montada em centros fora das unidades da
Saúde Básica vai garantir a continuidade do atendi-
mento à população enquanto ocorre a imunização e
que priorizou os pontos de vacinação fora das uni-
dades de saúde para poder permitir que elas conti-
nuem a funcionar. 

Homenagem para a vice
A vice-prefeita do Recife Isabella de Roldão será ho-

menageada hoje pela ACP Mulher – Conselho da
Mulher Empresária da Associação Comercial de Per-
nambuco. Ela será recebida para um café no Salão No-
bre do Casarão da Associação, no Recife Antigo, às
19h30. Durante a solenidade, também vai acontecer
a nomeação da nova presidente da ACP Mulher,
Diva Cordeiro.
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Marcus Accioly, Andréa Vasconcelos Costa, Antônio
Carlos Faria, Artaxerxes Carvalho, Augusto Costa, Celso
Coli, Cristiana Mesquita, Eduardo Jurema, Guido
Schachnik, Kátia Pontes, Luís Carlos Costa, Marta
Eugênia Lima, Paula Pinheiro e Kleber Medeiros

Soprando velinhas >

A bela Kika Leite, que brindou niver ontem, em pétit comité,
como pede os tempos de hoje, mas com muito estilo e alegria

Natalia Cabrini, diretora de estratégias de mercado da Wolters Kluwer Health no Brasil, é a
entrevistada do programa Inspiração Saúde desta quinta-feira, na Rádio Folha 96.7FM
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