
“
ELE FRACASSOU EM
ASSUMIR A
RESPONSABILIDADE DE
PROTEGER AS
CONDIÇÕES
PRESENTES E FUTURAS
DE VIDA PARA A
HUMANIDADE”
■ GRETA THUNBERG, ATIVISTA

Criticando o presidente Jair Bolsonaro
por conta da crise da pandemia e
meio ambiente

Bivar de olho no jogo
para as eleições de 22

O deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL, que em
2018 foi crucial para que  Bolsonaro ganhasse a eleiçao, pois ce-
deu o “seu” PSL para que o atual presidente se candidatasse, rea-
parece em grande estilo, com entrevistas sobre a sucessão presi-
dencial. E pelo andor da carruagem, desta vez,  não facilitará no
acolhimento do partido para muitos.

>
Sobre Jair Bolsonaro retornar a legenda que o o tornou vitorio-

so nas urnas,  Bivar sinaliza dificuldade na operação. Ele lembra
que a sigla nunca foi de direita, que o PSL quer uma candidatura
para 2022 distante da atuação radical do presidente. Bivar defen-
de uma agenda mais liberal na economia. E sentencia não acreditar
em um Bolsonaro moderado. Pelo visto, já mandou o recado.

Tá difícil
As vendas de varejo em março, período mais rigoroso das res-

trições ao funcionamento do comércio, atingiram novos recordes
de queda segundo indicador da Boa Vista. As vendas no mês pas-
sado caíram mais de 16% em relação a fevereiro. Foi a maior que-
da mensal desde abril do ano passado, o primeiro mês inteiro na
pandemia.

Remédio barato 
João Barbosa, analista de sistemas, e o engenheiro com mestrado

em softaware, Lucas Primo desenvolveram aplicativo de comu-
nicação colaborativa para farmácias de bairro, o MedAlerta, que
localiza  medicações, a custo mais barato, entre farmácias popu-
lares cadastradas. Só no Grande Recife são 1.221 pontos, que po-
derão se associarem à plataforma. Em menos de 30 dias mil
usuários já baixaram o appa, inédito em PE e o melhor, grátis 
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Colaboração de
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O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão, visitou o prefeito de Jaboatão dos Gua-
rarapes, Anderson Ferreira, para conferir o modelo de gestão adotado em Jaboatão, em reunião

Marina Machado, que comemorou seu aniversário apenas
com a família, como pede esses tempos de isolamento social

O Oscar vai para?
A Betfair.net, especialista em cálculo de probabilidades, apontou que

Nomadland tem as maiores chances de levar a estatueta de Melhor Fil-
me. Já para Melhor Ator, o Oscar pode ir parar nas mãos de Chadwick
Boseman por sua atuação em A Voz Suprema do Blues. Resta esperar
a cerimônia no domingo. 

Adnet de Wilker
Aliás, o comediante Marcelo Adnet vai se caracterizar de José Wilker

para comentar a cerimônia de entrega do Oscar no Globoplay, domin-
go. Os humoristas Paulo Vieira e Luciana Paes participam da atração,
que terá início às 20h. Wilker, que morreu em 2014, foi comentarista
do prêmio em transmissões da emissora.
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Triste dado
A segunda onda da pandemia

tornou o Brasil com a maior taxa
de mortalidade do continente
americano e no hemisfério sul.
Em termos relativos, o Brasil,
com 176 mortes a cada 100.000
habitantes, assumiu a liderança
nos últimos dias contra seus vi-
zinhos mais atingidos: Peru
(174/100.000) e Estados Unidos
(172) segundo dados atualiza-
dos diariamente pela AFP.



Circulando >

O NÚCLEO URBANO DO
MUNICÍPIO DO BREJO DA
MADRE DE DEUS FOI RE-
GISTRADO PELO GOVER-
NO DO ESTADO COM
TOMBAMENTO QUE IN-
CLUI EDIFICAÇÕES COMO
A IGREJA DE SÃO JOSÉ E A
DE NOSSA SENHORA DO
BOM CONSELHO, ALÉM DA
CASA DA CÂMARA E O MU-
SEU HISTÓRICO.

O PERNAMBUCANO GUIGA
MENDONÇA VAI LANÇAR O
LIVRO “DISCIPLINA SAMU-
RAI”,  COM O INTUITO DE
SER UM MAPA ESTRATÉGI-
CO PARA ALTA PERFOR-
MANCE NA VIDA PESSOAL E
PROFISSIONAL. “

CAROLINA FERRAZ É A
NOVA EMBAIXADORA DA
PIERRE CARDIN EYEWEAR
NO BRASIL, PELO GRUPO
SAFILO.

Lisete Sampaio, Danilo Cabral, Tinane Almeida, Laís Henri-
ques, Marco Antônio Borsoi, Erasmo Vitorino,  Dodi Teixeira,
Mirian Machado Guimarães, Teresa Latache, Israel Guerra,
Waldomiro Teixeira, Keyla Benício, Mauro Santos, Paula Cos-
ta e Oscar Vilaça.

Soprando velinhas >
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O cantor Martins, artista da nova cena pernambucana, durante as gravações do seu primeiro
clipe, da música “Me Dê”, que explora os rios do Recife e será lançado no YouTube amanhã

Katarina Lima curtindo as belezas do litoral pernambucano,
em Porto de Galinhas, que sempre atrai turistas o ano todo

O presidente do Centro de Liderança Política, Luiz Felipe, com
o deputado federal Silvio Costa Filho durante recente encontro
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Adaptando para sobreviver 
Muitos questionaram se os Museus que vivem de receber visi-

tações  sobreviveriam a pandemia. Parece que as adaptações mos-
tram que sim e com vida longa. O Museu Histórico Nacional do
Rio renova sua tecnologia com a introdução de QR Code para co-
memorar seus 100 Anos. Na agenda, uma grande  exposição de Zi-
raldo para outubro próximo já vem sendo organizado. Enquanto
isso o museu ativa ações de preservação do seu acervo. 

Ataques nas redes
O senador Renan Calheiros (MDB-AL), provável relator da CPI

da Covid, pediu ao Twitter o cancelamento de mais de três mil con-
tas bolsonaristas. Calheiros tem sido atacado desde que foi es-
colhido para a comissão de inquérito. O senador, inclusive,utili-
zou um aplicativo para a detecção de robôs na rede social e, de
acordo com a ferramenta, de mil menções ao seu nome, 67% fo-
ram feitas por robôs. A indicação ainda será formalizada na pri-
meira sessão da CPI, prevista para ocorrer amanhã.

Dica para o feriado
Para quem ama documentários sobre o mundo animal e o fun-

do do mar, a dica da coluna para este feriado é “Professor Polvo”,
na Netflix. O longa mostra uma incrível e improvável amizade en-
tre um humano e um polvo: o cineasta Craig Foster decide voltar
a mergulhar diáriamente, captando a vida marinha, e em um dos
mergulhos ele encontra um polvo e cria um laço com o animal. Vale
demais assistir esta história emocionante.

Manguezal 
O vereador Alcides Cardoso

(DEM) presidirá, amanhã, às 15h,
a Audiência Pública Virtual Parque
das Graças, para debater o polê-
mico projeto, que retirou parte
dos manguezais às margens do
Rio Capibaribe. Sem dúvida, uma
discussão que deve reunir muitos
ambientalistas e é muito propícia
neste momento. 


