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“
DAQUI A ALGUNS
ANOS A GENTE NÃO
VAI NEM LEMBRAR
EM QUE PÓDIO ELE
ESTAVA, A GENTE
VAI LEMBRAR QUE
TEVE UM CARA QUE
MARCOU O BBB”
■ INGRID GUIMARÃES, ATRIZ

Sobre a saída de Gil do Vigor do Big
Brother Brasil 21

Circulando >
O HOSPITAL JAYME DA
FONTE UNE-SE À PARÓQUIA DAS GRAÇAS,
NUMA
CAMPANHA
PARA AJUDAR FAMÍLIAS
EM VULNERABILIDADE.
AS DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS E ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS
PODEM SER ENTREGUES
NO HALL DO COMPLEXO HOSPITALAR.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DO RECIFE, ROMERINHO
JATOBÁ
(PSB), DEDICOU, ONTEM, UM MINUTO DE
SILÊNCIO EM HOMENAGEM A JORGE SALES, E X-PRESIDENTE
DA ABAV-PE , QUE FALECEU FALECEU NA
QUINTA PASSADA.

Daniela Wanderley curtindo um momentinho de descanso merecido, na praia de Sirinhaém, com bons drinks

CARLOS PINTO ADVOCACIA ESTRATÉGICA
ZEROU O SEU ÍNDICE
DE POLUIÇÃO NA ATMOSFERA E RECEBEU O
CERTIFICADO SAVE THE
GREEN, DA EMPRESA
ZERO CARBON.

Beth Moura toda trabalhada de HD, durante final de semana
de relax na badalada praia de Pipa, no Rio Grande do Norte

E Pernambuco ficou
de fora da final do BBB
Ainda não foi dessa vez que Pernambuco conseguiu fazer um pernambucano campeão do Big Brother Brasil, o reality show mais popular do país. Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, saiu
na semifinal. E claro que com sua popularidade vai faturar muito mais
do que o prêmio com publicidades, publipost e pessoa pública que se tornou.

>Sua participação, ontem, em Ana Maria Braga, lhe rendeu, em menos
de uma hora, um milhão de seguidores. Mostra que levou o prêmio de
popularidade. Há muito que os realities deixaram de ser só o objetivo do
prêmio final. A grande maioria quer a fama para poder viver dela por muitos anos e assim deverá ocorrer com Gil, que também é doutorando e fará
PhD na Califórnia.

Homenagem a Gil
O prefeito do Paulista, Yves Ribeiro, anunciou que homenageará o exBBB Gil do Vigor, que ficou com o quarto lugar do programa. Ainda não
se sabe como o ex-brother, que mora no Janga, será prestigiado, mas a
honraria já está mais que certa. Ele merece!
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Aproxime a
câmera do seu
celular deste QR
Code e acesse
mais conteúdo.
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Instigante

Revisão

A reconhecida neurocientista, doutora Silvia Laurentino, lança “Sujeito, Cérebro e Consciência”, livro que nos convida à reflexão por tratar do comportamento humano sob múltiplos ângulos.

Você já mandou um áudio
errado para alguém e não deu
tempo de excluir antes que a
pessoa visse? Esse problema
está perto de acabar. O WhatsApp está desenvolvendo uma
função para revisar os áudios
gravados antes de enviá-los.
Quando o usuário estiver gravando, aparecerá uma tecla
para revisão entre os botões
“cancelar” e “enviar”. Ainda
não há previsão para o lançamento da função, mas a novidade já está em testes avançados.

Roteiro 1
Philip Roth foi um dos maiores escritores do século 20. Ele permitiu
que sua vida fosse explorada por uma única pessoa, Blake Bailey, que
escreveria sua história após a morte em 2018. Bayley montou a obra sim,
mas virou réu do #metoo. A “The Phillip Roth Biography foi lançada
e seguiu direto para a lista dos mais vendidos do New York Times.

Roteiro 2
No Brasil a Companhia das Letras conseguiu os direitos para sua publicação. Bailey ainda não foi condenado, mas a W.W Norton editora
responsável pela obra decidiu cancelar a reimpressão de 10 mil cópias
previstas, além de retirar 50 mil já à venda. Portanto muito dinheiro investido e bastante polêmica à vista.

Direção de PE

Vermelho e preto
O jornalista Beto Lago está só esperando o fim do campeonato pernambucano de Futebol, que deve ocorrer no fim deste mês, para lançar seu livro “Sport - Uma Razão Para Viver”. Muitos torcedores do time
rubro-negro na maior expectativa para ler a obra.

O casal Patrícia Cavalcanti e Múcio Maranhão, que comandam
o espaço Hayat, de beleza e estética, que é sucesso na Cidade

Mamãe novamente!
Bela atuação
Kate Winslet, a eterna musa de Titanic, brilha mais uma vez, agora na série americana Mare of Easttown (HBO). A atriz faz uma detetive desengonçada. Sua interpretação está comovente, largada
e desprovida de cuidados com a beleza. São oito episódios. Vale conferir.

Soprando velinhas >
Rogério França, Ronald Menezes Filho, Adalberto Coelho, Alberto Ferreira da Costa, André Ayala, Isabel Dias, José Cardoso Sobrinho, Mônica
Priori, Ronald Menezes e Tereza Penna.

A deputada federal Marília Arraes (PT) está grávida mais uma vez. A parlamentar anunciou nas redes sociais, com um vídeo emocionante, que está
grávida do marido, André Cacau. Marília é mãe de Maria Isabel e André,
de Maria Rita. Será o primeiro filho ou filha do casal.

O autor e roteirista pernambucano George Moura assina a nova série original do
GloboPlay, “Onde está meu
coração”. O mais novo projeto, escrito em parceria com
Sergio Goldenberg, é lançado hoje no streaming. A série
aborda o tema da dependência química e conta com Fábio
Assunção e Leticia Colin no
elenco.

O escolhido

Operação Harém

De olho nas eleições de
2022, surge o ex-presidente
Sarney (MDB) como “objeto
obscuro do desejo” do PT e do
Governo Bolsonaro.

Nubia Óliver, modelo e participante da Casa dos Artistas ( SBT), primeiro
reality da TV brasileira , na mira da PF por associação ao tráfico de mulheres. Mc Mirella também. São vistas como selecionadoras e intermediárias
de garotas. Segundo as Nações Unidas, 2,5 mil pessoas são vendidas por
ano e dessas 20% mulheres, vítimas de exploração sexual. As investigações continuam.

tor de alto nível, de uma ou
outra sigla, entre os variados partidos. “Com quem ficará Sarney?” Eis a questão!

>Para atuar como interlocu-

