
Folha de PernambucoSÁBADO/DOMINGO, 23 e 24 de janeiro de 202112 cultura ++

PERSONA
persona@folhape.com.br >>Telefone: 3425-5848

A vice-prefeita Isabella de Roldão inaugurou a mostra coletiva “Elas
Pintam o 7”, no 7º andar da Prefeitura, onde está instalado seu

gabinete, com sete artistas mulheres para provocar e dialogar. 

“Pintando o 7” no gabinete

Sem fase vermelha 1
Apesar de São Paulo, o maior Estado do
País, ter adotado a fase vermelha, que
corresponde a fechamento de bares,

restaurantes, comércio e serviços não
essenciais após 20h nos dias de semana e

totalmente nos fins de semana,
Pernambuco permanece do jeito que está.

Sem fase vermelha 2
Nesta segunda, haverá nova reunião do

comitê da Covid-19 para avaliar os novos
passos a serem tomados. Por enquanto, o

que entra em vigor é a restrição de eventos
sociais e corporativos. Só diante da análise
dos números do sistema de saúde é que se
poderá anunciar novas medidas, restritivas

ou não.

Circulando >
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES DE PER-
NAMBUCO ADERIU À CAMPANHA DA NACIONAL, , PARA CONS-
CIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO,
COM O SLOGAN “VACINA: EU CONFIO”

A PRÉVIA IMPRENSA QUE ENTRA 2021 ACONTECERÁ DIA 6
DE FEVEREIRO, ÀS 18H30, EM  LIVE SOLIDÁRIA, COM ARRE-
CADAÇÃO DE ALIMENTOS,  NO CANAL DO YOUTUBE. ALMIR
ROUCHE E PATUSCO ANIMAM.

A TENDÊNCIA DO MOMENTO NO UNIVERSO DAS UNHAS É A PA-
DRONAGEM QUE LEMBRA PONTOS DE TRICÔ. A COBERTURA É FEI-
TA COM ESMALTE FOSCO E EM TONS MAIS NEUTROS.

BRENDA ALCANTARA/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Roberta 
Jungmann Colaboração de

JULIANA GOMES

A influenciadora Karine Filizona, em sessão de fotos para lá
de especial, apostou no vestido todo vermelho para brilhar

Influência dos EUA
O historiador Frederico Tosca-

no lançará mais um livro pela
Cepe: “Yes, nós temos Coca-
Cola”, em que mostra como a
presença norte-americana, a par-
tir das bases instaladas no NE na
Segunda Guerra Mundial, trouxe
novos hábitos à vida de pernam-
bucanos. Frederico Toscano é au-
tor de À Francesa: A Belle Époque
do Comer e do Beber no Recife,
vencedor do Prêmio Jabuti 2015
(3º lugar na categoria Gastrono-
mia). A meta da Cepe é lançar 50
títulos este ano.
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Para mais conteúdo exclusivo acesse 

www.roberta jungmann .com.br
Ou fotografe o QR Code acima

“
ESSE VERÃO NÃO É
IGUAL AQUELE QUE
PASSOU. AQUELES
QUE ACHAM QUE VÃO
FICAR NA FESTA, NA
BALADA, FAZENDO
AGLOMERAÇÃO:
DEIXEM DE SER
BURROS”
■ EDUARDO PAES, 

PREFEITO DO RIO DE JANEIRO

Afirmando para a população carioca que
“esse verão não é igual aquele que passou”

Sábado
André Carício,  Álvaro Filho, Roberta Fernandes, Betânia Caneca, Cláudio

Russell, Sebastião Barreto Campelo, Daniella Brito, Cristienne Plácido, João

Coelho, Fátima Marinho, Felipe Lundgren, Gilberto Kabaz, Gustavo Trindade

Henriques, João Arraes, José Rozenblit, Wilberto de Souza, Moema Luna e

Roberta Duarte

Domingo
joão Lyra Neto, Diomari Diniz, Izilda Sampaio, Abigail Silveira e Christianne

Müller.

Soprando velinhas >

EDUARDO SENA/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO ANAEBALI/DIVULGAÇÃO

lBelle Salzano dando close em momentinho de descontração,
longe da correria do dia a dia, e aproveitando bons drinks

Reforma no Governo
O fim de semana promete ser de muita movimentação nos bastidores

do Palácio do Campo das Princesas para que, enfim, o governador
anuncie a reforma administrativa e contemple o PP, que espera an-
sioso por um lugar ao sol no Governo do Estado. O PT já é mesmo car-
ta fora do baralho. Nomes dos 2º e 3º escalões da PCR também serão
preenchidos.

Crise na gastronomia
Analistas do setor gastronômico prevêem o fechamento de muitas ca-

sas “físicas” neste ano de 2021. Há uma mudança de comportamento
do consumidor, que também mudou a maneira de consumir a comida.
Quando vai ao restaurante, quer algo mais orgânico, honesto e “menos
complicado”. Os investidores e quem atua no segmento terão que en-
tender essa nova demanda.

Tonca visita SP
O presidente da Fundação Joa-

quim Nabuco, Antônio Campos,
visita, neste sábado, acompanha-
do por Rita Lira, o Museu da Lín-
gua Portuguesa, em São Paulo,
onde estará reunido com a diretora
técnica, Marília Bonas. A pauta
do encontro é a reabertura do mu-
seu, no dia 6 de fevereiro, que
contará com obras do acervo da
Fundaj. A Fundação emprestou
duas obras que fazem parte do
conjunto de colagens do fotógra-
fo cearense Josias Benício Sam-
paio, além de 57 rótulos comerciais
que documentam parte da histó-
ria da produção industrial brasi-
leira. 

Soul
“A vida é cheia de possibilida-

des, você só precisa saber para
onde olhar”. Podemos afirmar
sem receio que Soul, da Pixar,
para adultos e crianças, é um dos
melhores filmes da temporada,
vinda de 2020. O acesso é só pelo
canal Disney. Fica a dica!

Rec-Beat on-line
Realizado tradicionalmente no Cais da Alfândega, durante o Carna-

val do Recife, o festival Rec-Beat fará um evento virtual este ano, no
dia 14 de fevereiro, e já anunciou a sua programação: Karol Conká, Ma-
teus Aleluia, MC Troia, Getúlio Abelha, O Terno, Luiza Lian, Spokfre-
vo Orquestra, Ilú Obá de Min e Céu estão entre os nomes que vão agi-
tar o domingo de folia na casa de todos! 

Clicks,  só com máscaras
Exigências do Instituto Ricardo Brennand, em função da Covid-19:

a limitação de público a 1/3 de sua capacidade; o distanciamento de 1,5m
entre os visitantes (Museu das Armas, Pinacoteca, A Galeria...); o uso
de máscaras, mesmo para as poses ao lado de O Pensador, do  Miche-
langelo ou outras igualmente importantes obras do acervo.  A fiscali-
zação tem sido rigorosa, mesmo desagradando.

Os irmãos Romero e Celsinho Ribeiro, em clique para a co-
luna Persona, no soft opening da novíssima Saccaro Recife

Os  irmãos João Pedro, João Paulo e João Lucas são só felicidade
ao inaugurar nova loja de moda praia no Shopping Recife


