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DIVULGAÇÃO

BRUNO DANTAS/DIVULGAÇÃO

Luciana Uchoa, querida por todos na nossa sociedade, está comemorando aniversário hoje,
em petit comité, como pede o momento da pandemia, com toda a sua família em Gravatá

Camilla Bárbara mudou totalmente o visual e arrasou com seu
cabelo pink para celebrar a sua nova idade, hoje, com todos

Henry quer CPI
O deputado federal Raul Hen-

ry (MDB-PE) protocolou reque-
rimento para abertura de uma
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) a fim de apurar as
causas e os responsáveis pelo
colapso do sistema de saúde de
Manaus, no Amazonas. De acor-
do com o parlamentar, a Câmara
dos Deputados não pode se omi-
tir da investigação desses fatos
gravíssimos. O documento se-
gue para subscrição dos demais
parlamentares.

Noivado
O secretário de Esportes da Prefeitura do Recife, Rodrigo Coutinho,

e Marina Santos Coutinho ficaram noivos. O pedido foi realizado, mas
ainda haverá jantar na casa dos pais da noiva, Ivone e Mário Coutinho,
para celebrar a colocação da aliança na mão direita. O noivo, vereador
licenciado do Recife, é filho do deputado federal Augusto Coutinho e
de Isabela Coutinho. O casamento vai ocorrer em 2022. 

É inacreditável
Nos deixa perplexos saber que os gastos com o funcionalismo púbi-

co no Brasil superem os dos Estados Unidos. O levantamento realiza-
do pelo Instituto Liberal nos faz refletir sobre a questão que exige ur-
gentes reformas e adequações.

O prefeito do Recife, João Campos, que testou positivo para Covid-
19, segue acompanhando o trabalho da Prefeitura remotamente. Ele deve
retornar aos trabalhos presenciais após cumprir todo o ciclo do isola-
mento. Ainda assim, antes de voltar para a PCR e agendas de rua, Cam-
pos fará um novo exame para o diagnóstico a respeito do coronavírus.
Até então, o prefeito cumpre todas as medidas de segurança. Melhoras,
João!

Nas costas do “Brigadeiro”
Moradores em situação de rua ergueram cabanas e fixaram residên-

cia na rua dos Navegantes, na calçada ,praticamente atrás da casa do bri-
gadeiro da Aeronáutica, em Boa Viagem. Uma situação de risco que vem
se agravando e que a Prefeitura do Recife, especialmente a secretária
de Desenvolvimento Social, Ana Suassuna, precisa olhar com todo o ca-
rinho. Da maneira que está evoluindo, o espaço pode se tornar a
“nova rua do Imperador”.

Não só o corpo padece
Paula Meira, à frente da Interne, aplaude a Campanha Janeiro Bran-

co, que leva atenção à saúde mental, tão sofrida nessa pandemia: “O Bra-
sil é o segundo nas Américas com o maior número de pessoas depres-
sivas, 5,8% da população, segundo a OMS. O adoecimento psíquico pode
provocar vários desequilíbrios no organismo, mas com auxílio de es-
pecialistas, pode-se ajudar o paciente a compreender suas emoções”,
lembra Meira, que atua como executiva na  área médica.

Campos retorna à PCR
só depois de exame
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“
AGORA EU SOU O
PRIMEIRO EX-BBB A
RECEBER A VACINA”
■ DANIEL ROLIM, PARTICIPANTE 

DO BIG BROTHER BRASIL 11

Que tomou a vacina contra o Covid-19
por trabalhar no lar de idosos Casa do
Amor, fundado por ele há mais de 25 anos

Circulando >
A ACADEMIA PERNAMBUCA-

NA DE LETRAS CELEBRA NA

PRÓXIMA TERÇA 120 ANOS

DE EXISTÊNCIA COM LIVE

PROMOVIDA EM PARCERIA

COM A FUNDAJ, ÀS 16H, NO

CANAL DA INSTITUIÇÃO NO

YOUTUBE.

O DEPUTADO ESTADUAL
WANDERSON FLORÊN-
CIO (PSC) SOLICITOU AO
GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO QUE
PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA E COM DOENÇAS RA-
RAS SEJAM INCLUÍDAS
NO GRUPO PRIORITÁRIO
QUE RECEBERÁ A VACINA
DO COVID-19.

APÓS O ANÚNCIO QUE OS

EVENTOS ESTÃO SUSPENSOS

EM PERNAMBUCO, OS PAR-

QUES TAMBÉM ESTÃO AMEA-

ÇADOS NOS PRÓXIMOS

DIAS CASO A POPULAÇÃO

NÃO RESPEITE AS NORMAS

SANITÁRIAS.

Luciana Uchoa, Marly Mota, Flávia Vilarim, Iran Pereira, Madalena Pimentel,

Adelina Kano, Adolfo Jorge Cordeiro, Adriana Ferreira da Costa, Daniella

Sampaio, Dayse Brasileiro, Erick Perman e Walter Bradley.

Soprando velinhas >

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

JESSEN PEIXOTO/DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Diogo Moraes e o Ministro do Turismo, Gil-
son Machado Neto, se reuniram na sede do ministério, em BSB

O galerista Paulo Moreira, em meio às preciosidades da sua Casa
Antica, que enchem os olhos, com peças e quadros incríveis

O paisagista Marcelo Khozminski, que assina vários projetos
residenciais e empresariais, em clique especial para a coluna 

Carreata pró-Impeachment
A Frente Brasil Popular, formada por partidos de oposição, fará uma

carreata amanhã, no Recife, a favor do impeachment do presidente Jair
Bolsonaro. O ato, inclusive, vai acontecer em, pelo menos, 11 capitais
do país, como Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. A concentração será
na Agamenon Magalhães, em frente ao Classic Hall, às 9h.

Importante resgate
Os renomados Lilia Schwarz, Flávio Gomes e Jaime Lauriano lançam,

em março, importante enciclopédia negra, com biografias afro-brasileiras.
Destaque para Feliciana Maria Olímpia ( “A Feiticeira do Forte de Cin-
co Pontas ou “Parda Iaiá de Ouro) ) que viveu no Recife no século 20 e
exercia influência sobre muita gente importante. Os retratos das his-
tóricas personagens serão todos  de artistas igualmente negros e no caso
de Feliciana a obra é de Hariel Revignet.

Questão cultural
Os gestores de cultura de Pernambuco precisam pensar numa forma

de entreter a população durante o Carnaval, nossa maior festa popular.
Claro que sabemos que estamos atravessando uma pandemia, mas como
o governador decidiu manter o feriado, torna-se necessário incentivar
lives com nossos artistas consagrados, como Alceu, Almir Rouche, An-
dré Rio, Claudionor Germano e tantos outros.

Bahia é exemplo
Os cantores baianos, como Ivete, Claudia Leitte, Bell Marques e muitos

outros, para manter viva a tradição, farão lives durante os dias de Momo.
É uma maneira de se reinventar e não quebrar uma tradição popular.

Presencial e histórico
Muita expectativa para a eleição da nova mesa diretora da Câmara Fe-

deral, que tem tudo para ser presencial, dia 1º de fevereiro. Depois de
quase um ano com o Congresso praticamente funcionando remotamente,
volta a ser impactatante, para quem acompanha a cena política do País,
ver o plenário Ulysses Guimarães lotado de parlamentares, só que usan-
do suas máscaras. Novamente, um momento histórico. Baleia Rossi e
Arthur Lyra travam a grande disputa na sucessão de Rodrigo Maia.


