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“
NUNCA PODEMOS
DIZER NUNCA, MAS É
DIFÍCIL EU ME VER
AGORA NA TV.  FIZ
PARTE DE UMA
OUTRA HISTÓRIA DA
TELEVISÃO”
■ XUXA MENEGHEL, APRESENTADORA

Afirmando que é difícil voltar agora para a
televisão com algum programa, já que ela
tem outros projetos.

HEUDES REGIS/SEI/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A vice-governadora Luciana  Santos e o governador Paulo Câmara com o deputado Baleia Rossi
durante visita do candidato à presidência da Câmara, ontem, no Palácio do Campo das Princesas

Baleia Rossi no Palácio
Em meio ao racha na bancada de deputados federais do PSB, o can-

didato à Presidência da Câmara Baleia Rossi (MDB-SP) visitou, ontem,
o governador Paulo Câmara, no Palácio, em busca de conter traições no
partido. Baleia quer a ajuda de Câmara para tentar unificar a bancada.
Oficialmente, o almoço foi para conversar com os deputados pernam-
bucanos, como parte do tour pelo país.

E Câmara vai apoiar
Logo após o almoço, o governador Paulo Câmara reafirmou que o

PSB vai, sim, apoiar Baleia Rossi na corrida para a presidência da Câ-
mara. A decisão vai contra o posicionamento dos socialistas per-
nambucanos Felipe Carreras e o prefeito do Recife, João Campos. “Ire-
mos respeitar a decisão das nossas bancadas e lideranças”, disse Pau-
lo Câmara. Também participaram do encontro os deputados federais
Enrico Misasi (PV-SP) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e os pernambu-
canos Carlos Veras (PT), Luciano Bivar (PSL), Milton Coelho (PSB), Raul
Henry (MDB), Renildo Calheiros (PCdoB), Tadeu Alencar (PSB) e Wol-
ney Queiroz (PDT).

Tasca voltou
Para quem ama uma ótima comida portuguesa, uma ótima notícia. O

restaurante Tasca, de Silvina Moreira e Socorro Souto Maior, retomou
as atividades depois de um longo período fechado por conta da pan-
demia. Sem dúvida, uma ótima programação gastronômica.

Prefeito retoma 
trabalho amanhã

O prefeito do Recife, João Campos, após cumprir período de mais de
15 dias de isolamento e realizar novo teste, foi liberado pelos médicos
para despachar no Palácio Capibaribe. A partir de amanhã retoma uma
agenda intensa, como é seu estilo de governar. 

>
Além de reuniões adminstrativas, internas, terá também agenda de

rua, com muitas atividades. Campos está pessoalmente empenhado na
questão da vacinação contra a Covid-19, no Recife.  

Postos privados 1
O governo brasileiro enviou uma carta à AstraZeneca para possível

aquisição de 33 milhões de doses de vacina de Oxford pelo setor pri-
vado, sendo que metade seria destinada ao SUS. Sem dúvida, uma boa
notícia. Da mesma maneira em que hoje grande parte da classe média
alta e os ricos tomam vacina da gripe e outras tantas “pagando’, poderá
tomar a da Covid-19, na rede privada, desafogando os postos públicos
para quem não tem condições de pagar. 

Postos privados 2
Em tempo: o governo já disponibilizou 2 milhões de doses da vaci-

na de Oxford importadas da Índia e pouco mais de 10 milhões de do-
ses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Mais de 10 mi-
lhões de doses de vacina vão chegar ao Brasil em fevereiro, de Oxford.

A empresária do ramo de  hotelaria, Fabi de Sanctis, ladeada pelo
casal Caio Castro e Grazi Massafera, em Fernando de Noronha
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Circulando >
RODRIGO NUMERIANO, DOUTOR EM DIREITO PELA USP, SERÁ O

COORDENADOR DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO DO

INSTITUTO LMM, QUE COMEÇA EM MARÇO E CONTARÁ COM 32 JU-

RISTAS DO BRASIL.

O CANTOR GERALDO MAIA EMBARCOU PARA O RIO DE JA-
NEIRO, NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA, PARA GRAVAR A SUA PAR-
TICIPAÇÃO NA PRÓXIMA FASE DO PROGRAMA THE VOICE +. 

O PRESIDENTE DO PORTO DIGITAL, PIERRE LUCENA, PASSA O FIM DE

SEMANA NO PATACHO, PRAIA QUE AINDA NÃO CONHECE, NO LI-

TORAL ALAGOANO

Renata Bezerra de Melo, Ângela Porto, Ana Karolina Santos, Zé Renato,

Alexana Vilar, Otávio Luiz Machado, Cássio Lucena, Mariângela Celso Borba,

Carmen Peixoto, Paulo Sérgio Macêdo, Bianca Pinho Alves e Lise Suassuna

Soprando velinhas >

RICARDO LABASTIER/DIVULGAÇÃO

ARMANDO ARTONI/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A deputada  Marília Arraes  (C) com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e Dom
Limacedo, bispo auxiliar da Arquidiocese, em reunião para fortalecer os projetos sociais da Igreja

Marcelo Sadi, Ruy Porto Carreiro Filho, Rodrigo Lopes, Leonardo Maranhão e Hisbello de Andra-
de Lima firmam parceria para realizar cursos rápidos de direção defensiva  para capacitar entregadores

Maria Patrícia e Múcio Maranhão, que estão no comando da
Hayat Klinik, especialista em micropigmentação no Recife

Essencial e urgente
Uma comissão da Câmara com 20 juristas negros já está agindo e tem

120 dias para  aperfeiçoar a nossa legislação sobre o racismo. Eles de-
verão dotar o sistema jurídico com meios legais para combater ques-
tões como o encarceramento em massa da população negra, a violên-
cia das abordagens policiais e o cruzamento do racismo com discri-
minações tipo o  machismo e a homofobia. Mais que na hora dessa pau-
ta ser tocada em caráter emergencial, não?

Luto nas letras
Um dos livreiros mais famosos dos anos 1970 até 2000, quando fe-

chou sua Livro 7, na Sete de Setembro, Tarcísio Pereira nos deixou.
Foi mais um a perder a luta para a Covid-19, mas deixa um legado para
toda uma geração que fazia daquela livraria um “parque de diversões”.
Eram tantas as vezes que nós, jovens universitários, sentávamos e pas-
sávamos a tarde lendo livros sem restrição alguma. Tarcísio não re-
primia ninguém. Uma figura humana incrível. Vai deixar saudades
e muitas histórias para contar!

Nas coxias
O diretor Paulo de Castro, a gerente financeira Carla Navarro e o ge-

rente de bilheteria Dado Sodi, e outros profissionais que estão nos bas-
tidores do Janeiro de Grandes Espetáculos batem papo sobre “Por den-
tro: o olhar de quem fez o Janeiro de Grandes Espetáculos”, hoje, às 10h,
via YouTube. A mediação é de Paulo Pontes.

Sem grana
Já tramita na Câmara  Federal o

projeto do deputado Chiquinho
Brazão Avante (RJ) que prorroga
até abril o auxílio emergencial de
enfrentamento à  Covid-19, no va-
lor de R$ 600. O benefício extinto
foi pago de abril a dezembro pas-
sado. Mas Bolsonaro já disse que o
auxílio não é aposentadoria para
ser paga de forma vitalícia. Os par-
lamentares, de fato, sabem que o
Brasil não tem caixa para aguentar.
Mas a briga promete ser grande. 


