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Colaboração de
JULIANA GOMES

Circulando >
A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DO ESTADO REALIZA MAIS UMA EDI-
ÇÃO DA OFICINA  VIRTUAL “A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS PARA
O TURISMO”, AMANHÃ, ÀS 16H, NO IG DESCUBRA PERNAMBUCO.

O FÓRUM DOS GOVERNADORES CONCORDOU EM DESTINAR 5%
DAS DOSES DA VACINA QUE OS ESTADOS IRÃO RECEBER PARA
O AMAZONAS, PRINCIPALMENTE MANAUS. 

NA ONDA DAS PEÇAS CONFORTÁVEIS QUE GANHOU FORÇA NA PAN-
DEMIA, AS CLOGS, PELÚCIA, ESTILO GALOCHA, SAPATOS QUE VIVEM DI-
VIDINDO OPINIÕES, ESTÃO VOLTANDO COM TUDO.

Manifesto de ex-alunos brasileiros de Harvard em apoio ao im-
peachment de Bolsonaro ganha força. E adesão de  ex-estudantes das
combativas Faculdades de Direito do Largo de São Francisco e Facul-
dades de Direito e de  Medicina da USP.  Entre muitos nomes que subs-
crevem o documento, os do reconhecido jurista  e imortal Joaquim de
Arruda Falção e o da deputada  Ta bata Amaral, primeira-dama do Re-
cife. O texto de sustentação é duro: destaca situações vistas como aten-
tados graves do presidente contra a Constituição .

Nando e Brown 
Após quase nove anos dedicado a missões de paz e à música instru-

mental, Nando Cordel retoma seus projetos com foco na música popular
brasileira com a canção “Felicidade é tudo que a gente quer”. Emba-
lando ainda mais a pegada vibrante da música, o pernambucano con-
vidou seu parceiro Carlinhos Brown para uma dobradinha na inter-
pretação, resultando em uma canção dançante e alto astral. O trabalho
estará disponível gratuitamente em todas as plataformas de streaming
a partir da próxima sexta-feira (29).

Nova missão
Flavinha Azevedo, que atuou por anos na secretaria de Turismo do

Recife com Ana Paula Vilaça, não seguira com sua mentora para o Go-
verno. Aceita novo desafio e vai atuar na  Emlurb com Túlio Ponzi, na
área de Inovação Urbana. Com certeza fará um belo trabalho!

Espanhola fecha
A gigante espanhola Zara já confirmou o fechamento de pelos menos

seis lojas no Brasil, mas nenhuma atinge o Nordeste. Todas ficam en-
tre o Centro, Sul e Sudeste do País. A pandemia afetou de fato a com-
pra presencial e a forma de consumir pela internet também contribuiu.
De acordo com consultoria especializada, a indústria da moda sofreu
queda de 93% no ano de 2020.

Intelectuais aderem
ao fora Bolsonaro

A cirurgiã-dentista Andrea Brito é só felicidade ao comemorar os dois anos do seu espaço
odontológico, que é  especializado em estética e saúde bucal e fica na Zona Sul da Cidade

Estilo Campos
Assim como Eduardo Campos, o prefeito João Campos também é de

receber políticos e correligionários em casa. Um parlamentar confessa
que já esteve no apartamento do prefeito mais de 3 vezes só da campanha
para cá, o que não ocorria na gestão anterior. João foi criado com a casa
cheia e deve repetir o estilo do pai de fazer política, no mano a mano,
conversando e criando seu “grupo”mais chegado. A conferir!

PIPO FONTES/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Alberto Feitosa recebeu, na Alepe, o estudante João Victor Arruda, per-
nambucano aprovado entre os três únicos brasileiros para estudar na Universidade de Harvard
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“
AGRADEÇO AOS
CIENTISTAS,
VOLUNTÁRIOS EM
TESTES,
REGULADORES E
PROFISSIONAIS DA
SAÚDE NA LINHA DE
FRENTE POR TERMOS
CHEGADO A ESTE
PONTO”
■ BILL GATES, DONO DA MICROSOFT

Após tomar a vacina e dizer seu “muito
obrigado” às pessoas responsáveis por
terem desenvolvido o imunizante

Jorge Haubrich, Edward Lira Ca-

valcanti Jr., Ana Valéria Dias Fer-

nandes, Célia Campos, Maria Tere-

za da Costa Lima, Milton Souza

Leão, Gabriela Lyra, Nelson Caldas

e Luca Teixeira Avallone

Soprando velinhas >

Ruy Bandeira com a sua esposa Rose, casal que completa 29
anos de casados com muito companheirismo, amor e carinho

A dermatologista Marina Sampaio, que já começou seus
atendimentos de 2021 a todo vapor, no RioMar Trade Center

A produtora Alessandra Pires e a nutróloga Thalita Diniz, que vem atuando no emagrecimento
com saúde e bem-estar, durante encontro rotineiro no meio da semana para fazer o check-up

DIVULGAÇÃO

ADRIANA MOURA MARCUSSO/DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Sem terceira via 
Do Jurista Joaquim Falcão sobre o anúncio de  Trump de que vai criar

um novo partido, o Patriota : “A tentativa  vai esbarrar na consolidada cul-
tura política americana que já derrubou todas as tentativas de uma terceira
via. teoricamente, existe uma grande insatisfação dentro do establishment
republicano com Trump, mas dificilmente ultrapassará a barreira do bi-
partidarismo. Mas ele é um homem que gosta do impossível”, conclui.

Data marcada
A bela Capela Nossa Senhora das Graças, do Instituto Ricardo Brennand,

e a excelente infraestrutura oferecida pelo complexo cultural da Várzea
para cerimônias é hoje um dos locais mais procurados para celebrações
no Estado. Já tem casamentos agendados até 2023. Neste mês, no entan-
to, estão proibidas oficialização de enlaces em função do aumento de ca-
sos da Covid-19 nem Pernambuco. 

Para os saudosistas
As séries famosas “Sex and the City” e a “Ilha da Fantasia” vão voltar à

TV neste 2021.  As mulheres, que fizeram sucesso no início dos anos 2000”
voltam em trio e não em quarteto, pela HBO. Já a  Ilha (FOX),  clássico dos
anos 70 e 80, será ambientada nos dias atuais e não terá o Tattoo original,
pois o ator Hervé Villachaize faleceu em 1993. Em ano em que o confina-
mento deve se perpetuar, será um bom passa tempo.

Novo desafio
A reconhecida Margareth Za-

poni, referência na área de  edu-
cação do país, com passagens
pela secretaria estadual,  vai dar
um tempo no serviço público ao
qual tem se dedicado nos últimos
anos com exclusividade para in-
tensificar os trabalhos da sua em-
presa Idhea, de consultoria e as-
sessoria em gestão educacional
(gerenciamento de projetos, pro-
gramas, formação de gestores,
planejamento e implantação de
escolas em tempo integral, entre
outras atividades).

Punição suspensa
O presidente do Tribunal Superior

Eleitoral, Luís Roberto Barroso, as-
sinou uma resolução suspendendo
as “punições” legais para quem
não votou nas eleições municipais
de 2021 e não justificou ou pagou
multa. A medida considera que “a
persistência e o agravamento da
pandemia da Covid-19 no país im-
põem aos eleitores que não com-
pareceram à votação nas Eleições
2020, sobretudo àqueles em situa-
ção de maior vulnerabilidade, obs-
táculos para realizarem a justifica-
tiva eleitoral”. 


