
Roberta 
JungmannPERSONA

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

Folha de Pernambuco12 QUINTA-FEIRA, 28 de janeiro de 2021Persona

Colaboração de
JULIANA GOMES

Circulando >
O SINCOFARMA-PE ENVIOU OFÍ-
CIO À SECRETARIA DE SAÚDE DO
RECIFE SUGERINDO A DISPONI-
BILIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS FI-
LIADAS À ENTIDADE, E HABILI-
TADOS PARA TAL, COMO POSTOS
DE VACINAÇÃO CONTRA A CO-
VID-19.

O SETOR HOTELEIRO DE PER-
NAMBUCO VEM SOFRENDO
BASTANTE NESTE MÊS DE JA-
NEIRO, COMO JÁ ERA ESPE-
RADO, POR CAUSA DA PAN-
DEMIA, COM UMA QUEDA DE
20% EM RELAÇÃO AO ANO
PASSADO.

QUEM CHEGA AO RECIFE HOJE É
O EX-FUTEBOLISTA E TETRA-
CAMPEÃO DO MUNDO, RICAR-
DO ROCHA. O PERNAMBUCANO
VAI APRESENTAR AO PREFEITO
DE TAMANDARÉ, NO LITORAL
SUL, CARRAPICHO, UM PROJETO
DE ESPORTES E INCLUSÃO SO-
CIAL.

Pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados, a eleição para
presidente, em função da pandemia, não terá mais todo aquele burbu-
rinho de entra e sai de pessoas e a imprensa sentada no salão verde. Aliás
o acesso, normalmente tomado pela imprensa, será fechado e restrito aos
líderes pelo plenário Ulysses Guimarães. Todo o processo eleitoral deve
começar à noite. Até o fechamento desta edição, o horário não havia sido
definido, pois a eleição do Senado está marcada para a parte da tarde.

>
A maior disputa se dará entre os candidatos Baleia Rossi (MDB- RJ) e

Arthur Lira (AL-Progressitas), que está numa grande campanha no colé-
gio eleitoral composto por 513 parlamentares. Ambos estão em plena cam-
panha e prontos para substituir Rodrigo Maia.

Campos na leitura
Além de indicar séries o prefeito João Campos também gosta de com-

partilhar seus gostos literários para mostrar seu lado, vamos por assim
dizer, pessoal e humano, e não só de gestor. Afirmou em rede social que
no momento está lendo “Utopia para Realistas”, de Rutger Bregma;
“Morte e Vida nas Grandes Cidades “, de Jane Jacobs, além de “Enge-
nheiros do Caos”, que diz ser indicação do deputado Raul Henry, pu-
blicação em alta e que trata de como as Fake News, as teorias da cons-
piração e os algoritmos estão espalhando o ódio.

Raul na reivindicação
Aliás, o deputado federal Raul Henry, aliado de João Campos, além

de crítico ferrenho do Governo Bolsonaro, defende com veemência
a permanência do auxílio emergencial por mais 4 meses. A dificul-
dade, no entanto, vai ser arrumar “caixa” para pagar tanta gente para
um trimestre. 

Eleição na Câmara
será como nunca

O mais novo casal Luiza Costa e o deputado Gustavo Gouveia em selfie especial curtindo
momentinho de descanso, “dolce far niente”, no Rio de Janeiro, para recarregar as energias

A renomada fisioterapeuta Denise Alcântara, em clique es-
pecial para a coluna, em tarde de descontração na sua clínica

Estressse na pandemia
O movimento Geração Xmais promove live-debate, hoje, com o psi-

quiatra e psicogeriatra Rodrigo Silva, do HC-UFPE, reconhecido pelo cui-
dado integral com os idosos. A live será às 16h, no perfil @geracaoxmais
no Instagram. O médico vai tirar dúvidas, ao vivo, sobre estresse e an-
siedade em tempos de pandemia.

Quanto vale cada gestor
Apesar da pandemia, os prefeitos de São Paulo e Manaus sanciona-

ram aumentos de 50% nos seus salários, a valer em 2022. Curitiba, Sal-
vador e Fortaleza também nos últimos 12 meses. Os gestores ganham
entre 17 mil (Rio Branco) a 31 mil (BH). No Nordeste, Natal e Maceió (R$
20 mil), Recife ( R$ 25 mil) e Salvador (26 mil)…

Vacinação para educadores
O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT) protocolou, junto ao Go-

verno de Pernambuco, ofício solicitando a inclusão dos profissionais
de educação na primeira fase de imunização contra Covid-19 no Es-
tado. O pedido do parlamentar foi baseado na recomendação da Unes-
co, que chamou atenção dos governantes para a priorização dos pro-
fessores e professoras para a vacinação, incluindo eles na "linha de
frente" na pandemia.
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“
QUERO LEMBRAR
QUE MORTO NÃO
CONSOME” 
■ JOÃO DORIA, GOVERNADOR DE SÃO PAULO

Respondendo aos comerciantes de SP
que estão se queixando do fechamento
do comércio

Maria Marinho, Patricia Melo,
Renata Valle, Monica Bezerra
Cavalcanti, Jaidete Ferreira,
Andréa Falcão, Ricardinho Pessoa
de Queiroz, Elenilda Costa e Silva,
Maidi Gesteira Costa, Neide Pires,
Fátima Campos, Maria Lúcia
Amorim e Sylvio Pécora

Soprando velinhas >

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto (C), com Andréa de Paula, o deputado André de
Paula, a secretária de Turismo do Recife Cacau de Paula e Lázaro Medeiros durante reunião

Cynthia Cabral é a entrevista-
da do Inspiração Saúde de hoje

Kika e Rodrigo Gomes, longe da correria do dia a dia, duran-
te merecido descanso na Praia dos Carneiros, litoral Sul de PE
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O ortopedista Thiago Serpa, es-
pecialista em ombro e cotovelo,
toma posse hoje, às 19h, em even-
to on-line, como pede o momen-
to por causa da pandemia do co-
ronavírus,  como novo presidente
da Sociedade de Ortopedia e Trau-
matologia de Pernambuco -
SBOT/PE, juntamente com a nova
diretoria. A cerimônia será trans-
mitida durante live no perfil do
Instagram da SBOT/PE.

Posse on-line


