
Pedro Frederico, Roberto Freire, Fernanda Magalhães, Gil Vicente, Leopol-
do de Albuquerque, João Manuel, João Paulo Moury Fernandes, Rodolfo Pe-
rylo, Renildo Calheiros, Giovanna Sanguinetti, Gladiston Coelho Muniz,
Maurício Borba, Vera Malheiros Andrade, Alfredo Cerqueira, Bruno Alber-
tim, Jades Sales, Alexandre Ramos, Auxiliadora Schüller, Roberta Rego, Stela
Paraíso, João Miguel, Matheus Antunes e Larissa Reis

Soprando velinhas >

O Meio Ambiente 
em pauta mundial

Que o nosso país não é bem visto pela comunidade internacio-
nal quanto a política ambiental do Governo já sabemos. O que des-
conhecemos é qual será o discurso do presidente Jair  Bolsonaro para
a Cúpula do Meio Ambiente, que ocorre amanhã e quinta, com as
principais lideranças do mundo.

>
O encontro, que se dará em forma on-line devido à pandemia ,

foi convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No
centro das questões o desmatamento ilegal da Amazônia e os dois
maiores incêndios da década na região, fatos ocorridos na atual ges-
tão. Sem falar no complicador que foi o envolvimento do ministro
do Meio-Ambiente, Ricardo Sales, em apreensão de madeira ilegal
em terras de grilagem

Bruno quer Tasso 
Do pernambucano Bruno Araujo, à frente do PSDB Nacional, so-

bre a união dos nomes de centro citados à sucessão presidencial:
“A união é viável e fundamental. O manifesto e o primeiro gesto pú-
blico de que há diálogo real entre os principais protagonistas. Não
vamos reduzir para duas alternativas no campo de centro. Vamos
fazer com diálogo”.  Ele também afirmou: “O nome de Tasso Je-
reissati para a sucessão presidencial transcende o partido”, de-
fendendo o nome do cearense para unir os partidos de centro.  Será?

Roberta 
JungmannPERSONA

persona@folhape.com.br >>Telefone: 3425-5848
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Colaboração de
JULIANA GOMES

A diretora de marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, celebrando, ontem, a chegada da sua nova
idade, apenas em família, como pede o momento, mas recebendo o amor e carinho de todos

O psicólogo clínico Igor Lins Lemos participa, hoje, da live do
RJ Entrevista, às 19h, sobre o uso excessivo da tecnologia

Mais vítimas
Duas pessoas ficaram feridas,

ontem, em plena Av. Dantas Barre-
to, após a queda de parte da mar-
quise de um imóvel. A área,  de in-
tensa movimentação, abriga uma
série de prédios antigos que pade-
cem de conservação. Vale ressaltar
que este é o segundo caso este ano
em que há desabamento. Em feve-
reiro, uma pedra se soltou de edifí-
cio na Rua da Aurora e atingiu uma
mulher de 60 anos, que faleceu.
Não há dúvidas que é preciso um
olhar mais atento das autoridades
para os prédios antigos do Recife.

Preocupante 
Triste realidade. A Unicef diz que diante da Covid, o Brasil pode re-

gredir duas décadas na educação. Se a nossa realidade já corria res-
folegante atrás de índices estabelecidos pela entidade, imaginem ago-
ra! 

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO



Circulando >

O PERNAMBUCANO TIAGO
DE ALBUQUERQUE SALES E
KIEMLE  GANHOU A PRE-
MIAÇÃO OURO DO PRESTI-
GIADÍSSIMO “A DESIGNE
AWARD”,  DA ITÁLIA.

O ESTILO SOFT GIRL ESTÁ
DOMINANDO A MODA PARA
MENINAS ENTRE 10 A 18 ANOS.
OS ACESSÓRIOS SÃO O
GRANDE DIFERENCIAL DESSA
TENDÊNCIA. ARCOS DE CA-
BELO, TIARAS E PULSEIRAS ES-
TÃO SEMPRE PRESENTES.

O CHEF DUCA LAPENDA AS-
SINA O NOVO CARDÁPIO
DA 81 COFFEE & CO, NAS
GRAÇAS. O MENU  CONTA
COM CROQUES E TOSTAS,
MINI SALADAS, MASSAS, CA-
MARÃO E OPÇÕES VEGETA-
RIANAS.

“
FIQUEI EMOCIONADA
COM VONTADE DE
CHORAR, MAS EU NÃO
PODIA CHORAR.
RESPIREI FUNDO E
COMECEI A FALAR
COISAS ALEGRES”
■ SUSANA GARCIA, DIRETORA

Relatando que o ator e amigo Paulo
Gustavo deu sinais de uma sensível
melhora nos últimos dias
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Vale conferir 
Cada dia mais interessante o Papo Astral, agora em Podcast, do premiado

físico brasileiro Marcelo Gleiser, que vive nos EUA, professor respeitado e
requisitado por universidades. Ele tem movimentado conversas interes-
santes sobre a vida, o universo, o tempo, origem cósmica... com nomes co-
nhecidos da física em sua página na internet. 

Uma boa notícia 
Embora ainda estejamos longe de respirarmos aliviados sobre a questão

e comemorar vitórias, mas a boa nova anunciada pela Organização Para-
namericana de Saúde é que Pernambuco vence mais uma etapa: somos o
Estado com menor taxa de mortes por Covid nos últimos 30 dias. Preci-
samos, portanto, seguir as regras sanitárias exigidas, cada um, rigorosa-
mente, para sairmos mais rápido desse quadro para dias melhores. 

Dança em pauta
O pernambucano, professor titular da UFPE e produtor do Festival Cena

CumpliCidades, Arnaldo Siqueira, estará Conexiones/Encuentro Iberoa-
mericano de Danza, com  agentes do políticas públicas  para a dança. Par-
ticipam da conversa especialistas da Colômbia, Costa Rica, Uruguai, Chi-
le, Venezuela, Equador e Espanham dia 29, às 11h, com transmissão  pelo
Facebook.

Primeira na ilha 
A Administração de Fernando de Noronha divulgou, ontem, a pri-

meira morte por Covid-19 da ilha, no Hospital São Lucas. A vítima
foi o condutor de visitantes, Sinval Luiz da Silva, de 50 anos, que
havia dado entrada com sintomas moderados no dia 11 de abril. De
acordo com nota divulgada, foi disponibilizada uma transferência
para uma unidade hospitalar do Recife, mas foi recusada pelo mo-
rador. Ele teve uma parada cardiorrespiratória no domingo e não
resistiu.

Autobiografia do Rei
Depois de se opor judicialmente a livros que o tiveram no cen-

tro, como Roberto Carlos em Detalhes, lançado por Paulo Cesar de
Araújo, em 2006, o  cantor Roberto Carlos fará uma autobiografia.
As passagens ditadas por ele já foram gravadas e só falta definir a
pessoa que fará com que os áudios sejam convertidos em texto. A
novelista da Globo Glória Perez conversou com Roberto e se tornou
um nome provável para assumir o projeto, que vai ganhar o mun-
do apenas no próximo ano.

A deputada estadual Simone Santana, que trabalha em de-
fesa da mulher pernambucana neste seu mandato na Alepe

Márcia Souto comanda, hoje, live a Loja de Moda Autoral de
Pernambuco dentro da programação do Fashion Revolution
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