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Nicolly Liberato em temporada de descanso merecido em Cancún, curtindo as delícias e belezas das praias mexicanas para poder voltar a focar com tudo nos seus negócios de joias

“

Vandalismo era
crônica anunciada
A pichação na recém-inaugurada estátua de Reginaldo Rossi, no Pátio de Santa Cruz, na Boa Vista, que amanheceu ontem toda manchada
de vermelho e com o prato quebrado, já era esperada por quem mora no
Recife, uma Cidade que não conta com policiamento em seus patrimônios públicos. Esse não é o primeiro monumento a ser depredado pela
população e não será o último se não houver fiscalização intensa.

>O complexo do parque das esculturas de Brennand foi o maior símbolo
de que os gestores não cuidam dos bens públicos expostos. E não adianta destinar verba do erário público com emendas parlamentares para reconstruir o que foi roubado, pois novamente será levado. É como enxugar
gelo. Ter policiamento da guarda municipal 24 horas é a única solução.

Camila Cavalcanti, que apostou no verde para brilhar em ensaio
fotográfico, tomando uns bons drinks na Zona Sul da Cidade

Disputa no TJPE
Sessão solene de despedida do desembargador Eduardo Paurá, que
vai se aposentar compulsoriamente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ocorreu ontem. O magistrado, que já foi corredor do tribunal, era o primeiro vice-presiente do TJPE. Como a vaga é por antiguidade quem assume a vaga de desembargador é Ruy Patu. Agora, quem assumirá vice-presidência ainda não se sabe. Disputam até
agora Eurico Barros, Roberto Maia e Patriota Malta. Outros nomes podem ainda podem entrar na corrida pela vaga.

Soprando velinhas >
Bruna Pessoa de Queiroz, João Vilaça, Felipe Ferreira Lima, Nilo Lins, Gal
Nascimento, Aninha Diniz, Mônica Silveira, Rosa Guerra, Antônio Booz Ferreira, José Carlos Cordeiro, Ana Lúcia Valença, Lília Farias Costa, Daniel
Dobbin, Gustavo Manguinho e Sebastião de Deus Sobrinho.

Ministro de PE
ULTRAPASSAMOS
UM NUMERÁRIO
HISTÓRICO DA
PANDEMIA”
■ JEAN GORINCHTEYN, SECRETÁRIO DE
SAÚDE DO ESTADO DE SP, MAIS RICO E
POTENTE DO BRASIL

Ontem, afirmando que São Paulo
registra maior ocupação de leitos de
UTI desde início da pandemia

João Roma Neto assume o ministério da Cidadania, um dos maiores
do Governo Federal, amanhã, às 17h. A cerimônia deve reunir em torno
de 9O pessoas, na sede do ministério e deve contar com muitos pernambucanos, uma vez que o novo titular da pasta nasceu no Estado, embora seja deputado federal pela Bahia e tenha feito a carreira política na
terra de ACM.

Selo nacional
O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE) foi certificado com o Selo Doar, do Instituto Doar de Gestão e Transparência, que
destaca o trabalho e a transparência nas organizações não-governamentais
brasileiras, atestando seus padrões de gestão e comunicação.
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As amigas e sócias Nina Wicks e Monize Guimarães, durante uma pausa rápida na correria do dia a dia no trabalho, em clique especial para a coluna Persona desta terça-feira

Cerco apertando
A Bahia, a Paraíba o Ceará e o Rio Grande do Norte, quatro grandes estados nordestinos, já optaram pelo toque de recolher, fechando bares e comércio das 22h às 5h, em função do aumento do número de casos de Covid-19. PB e BA fecharam as praias. A Paraíba tem um índice de ocupação
de leitos inferior ao de Pernambuco (63% contra 75%), mesmo assim, até
ontem, o Governo de Pernambuco não achou necessário tomar medidas
restritivas.

Amigas do museu
Célia Bivar foi eleita, por unanimidade, no último sábado (20), presidente
da Sociedade dos Amigos do Museu do Estado de Pernambuco, SAMPE.
Ela substitui a presidente anterior, muito elogiada na gestão, Mônica Tigre Viriato. Maria Digna Pessoa de Queiroz foi reeleita vice-presidente.

André é vice
O deputado federal André Ferreira (PSC-PE) é o novo vice-líder do Governo na Câmara dos Deputados. Com bom trânsito na Casa, apesar de estar em seu primeiro mandato, o parlamentar pernambucano aceitou o convite para ajudar a gestão do presidente Jair Bolsonaro a destravar as principais reformas em tramitação. Vale lembrar que André é gêmeo do prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, muito cotado para disputar o Governo
de Pernambuco próximo ano pela oposição.

Em nossas orações
O Acerbispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, tem apresentado evolução favorável contra a Covid-19. Sendo tratado em casa, Dom
Fernando mostra bons parâmetros respiratórios e tem sinais de recuperação.
Ele se encontra no 12º dia de sintomas do coronavírus. Seguimos nas orações para o Acerbispo sair dessa ainda melhor!

Circulando >

O músico Leonardo Altino participa da nova edição do Festival Virtuosi e dará aula sobre o universo da música clássica

A RADIOLOGISTA BEATRIZ MARANHÃO PARTICIPA DA LIVE DA SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DE PERNAMBUCO
HOJE, ÀS 20H, NO SITE DA
SRPE. BEATRIZ SERÁ MODERADORA DO TEMA
COMPLICAÇÕES E MANEJO PÓS-BIÓPSIAS PERCUTÂNEAS MAMÁRIAS. A
LIVE ACONTECE A PARTIR
DAS 20H E PODE SER VISTA NO SITE DA SRPE.
O PREFEITO DO RECIFE,
JOÃO CAMPOS (PSB),
PARTICIPA, HOJE, DO
EVENTO DA AMCHAM
RECIFE QUE DEBATE A
PESQUISA “PLANO DE
VOO - PERSPECTIVAS
DO EMPRESARIADO RECIFENSE”, ÀS 19H, COM
OS CEOS E PRESIDENTES ASSOCIADOS DA
AMCHAM.
A COLUNA DESEJA
PRONTA RECUPERAÇÃO
AO DEPUTADO ESTADUAL MARCO AURÉLIO,
QUE SOFREU AVC, MAS
PASSA BEM E, EM BREVE,
DEVERÁ VOLTAR ÀS SUAS
ATIVIDADES PARLAMENTARES.
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O vereador Samuel Salazar e o presidente do Conselho Regional
de Odontologia em PE, Eduardo Ayrton Cavalcanti, em reunião

Militância e glamour
De olho nos prazos para o Oscar de 2021, estreia sexta, 26, nos EUA,
a cinebiografia de Billie Holiday. Somente em streaming . A obra que
gera expectativas, dirigida por Lee Daniels, foca no período em que
a lendária artista de blues e jazz foi alvo de uma operação secreta para
proibi-la de cantar “Strange Fruit” (1939) , um protesto contra os linchamentos de negros americanos. O figurino ganhou releitura da Prada e traz o glamour que foi Billie Holiday.

