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Dona Gracita Brennand (C) toda feliz por estar ao lado dos filhos Lourdes, Ricardo, Patricia,
Paula, Renata, Catarina e Jaime, mostrando toda a tradição da família pernambucana com
o melhor que existe desta união: muito amor, carinho e respeito.

A grande matriarca de Pernambuco

Vacina no Aero
O Aeroporto Internacional de Miami, a partir de segunda,

oferecerá vacinas contra a Covid-19. Poderão ser imunizados
funcionários do local e viajantes que vivem ou estudam no

estado da Flórida. Na Flórida, vale lembrar, os postos de
aplicação não exigem a apresentação de um comprovante de
residência no Estado e é preciso levar apenas um documento

com foto, que pode ser o passaporte. 

Dia das Mães
A coluna, mais uma vez, presta homenagem neste fim de

semana a todas a mães, uma vez que domingo é o dia delas.
Através de fotos de algumas mamães da Cidade, entre elas

Dona Gracita Brennand e a vice-governadora Luciana
Santos, homenageamos todas a mães, que lutam

diariamente para criar e educar os seus filhos da melhor
forma, especialmente neste último ano em que atravessam

com bravura uma pandemia. 

Sábado
Flávia Costa Cavalcanti Souza, Maria
Adelaide Câmara, Mirna Pontes, Sílvia
Suassuna Figueiredo, Socorro Mussalém,
Vera Calheiros e Tereza Cristina Santos
Tavares.

Domingo
Cristina Lins de Oliveira, Elizabeth
Costa, Eduardo Loyo Malta,  Jorge
Corte Real, José Neves Filho, Nadja
Arraes de França, Rosa Maria
Cordeiro, Paula Dubeux Bacelar,
Ronaldo Rodrigues, Débora Beltrão,
Neide Rapôso, Gilda Martins e Sarita
Tabatchnick.

Soprando velinhas >

DIVULGAÇÃO
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JULIANA GOMES

Medalhas
O presidente do TRE-PE, de-

sembargador Frederico Neves, será
agraciado com a Medalha  Frei Ca-
neca. Já o presidente do TJPE, Fer-
nando Cerqueira, será agraciado
com a Medalha Joaquim Nabuco,
da Assembleia Legislativa. 

Nossa arte
A Companhia Editora de Per-

nam  buco, a Cepe, vai editar livro
con tando a história de 102 artesãos
do nosso Estado. O custo da im-
pressão foi avaliado em R$ 46 mil.
Sem dúvida, uma ótima inicia tiva,
uma vez que esse nosso “patri mô -
nio” precisa ficar registrado. Va le
lembrar que, ano passado, os arte-
sãos não tiveram como expor seus
trabalhos na maior “vitrine” do
País.

Só para pedestre
A Rua do Bom Jesus terá, agora,

circulação exclusiva para pedes-
tres. O projeto começará a ser im-
plantado em 17 de maio e será en-
tregue à população no dia 24 de
maio. Para os carros, haverá  inver-
são no sentido de três ruas: os con-
dutores poderão utilizar a Rua da
Guia e a Rua Dona Maria Cesar
como rota alternativa e para quem
vem do Cais do Apolo pela Avenida
Barbosa Lima poderão acessar a
Praça do Arsenal pela Rua João Do-
mingos Martins.

Broadway
Mesmo com a reabertura de Nova

York neste verão, a Broadway não
retomará  seus shows até 14 de se-
tembro, mas  já começou a  vender
bilhetes para cerca de 30  shows pla-
nejados para a nova temporada. A
Broadway tem 41 cinemas e em
2019 atraiu 14,6 milhões de pessoas
que gastaram US $ 1,8 bilhão em in-
gresso. 

Exclusivo
A Netflix pode estar desenvol-

vendo uma nova plataforma com
conteúdos exclusivos. A empresa
enviou uma pesquisa a alguns
clientes sobre o serviço “N-Plus”,
onde teria descrito como “um fu-
turo espaço on-line onde você  pode
aprender mais sobre os shows da
Netflix e poderiam opinar sobre o
desenvolvimento de uma produ-
ção dando o feedback antes das fil-
magens terminarem”. Será?

Lotado
Aliás, os shoppings e comércio não de-

vem ter do que reclamar neste segundo
Dia das Mães em plena pandemia. Ao
contrário do ano passado quando esta-
vam fechados, na sexta, os centros de
compras estavam completamente lota-
dos. Agora resta saber se essa quanti-
dade de gente se reverteu em compra
real. Em 2020 houve uma queda de
20% nas compras.
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Ou fotografe o QR Code acima

CHORO DE EMOÇÃO. O
DIA DAS MÃES É
MUITO ESPECIAL
PARA MIM, POIS
TENHO OS MEUS TRÊS
FILHOS E A MINHA
MÃE COMIGO”
■ FÁTIMA BERNARDES, APRESENTADORA

Sobre sempre se emocionar em uma das
datas mais importantes do ano

Circulando >
OS GOVERNADORES DE ESTA-

DOS QUE JÁ ADQUIRIRAM A

SPUTNIK V PEDIRAM, DURANTE

AUDIÊNCIA, PARA A ANVISA FA-

ZER UMA NOVA ANÁLISE DA VA-

CINA PARA LIBERAR PARA A PO-

PULAÇÃO.

A PREFEITURA DE PAULISTA
FARÁ CERIMÔNIA EM HOME-
NAGEM AO EX-BBB GIL NO-
GUEIRA NESTE SÁBADO, ÀS
10H, NO MARIA FARINHA
PRAIA HOTEL, EM NOSSA SE-
NHORA DO Ó.

QUEM PASSOU PELA VIA MAN-

GUE ESSES DIAS NOTOU QUE AS

DEZENAS DE GRADIS, QUE FO-

RAM ROUBADOS, ESTÃO SEN-

DO RECOLOCADOS NO COR-

REDOR VIÁRIO.

DIEGO GALBA/DIVULGAÇÃO

“
A vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, longe do
trabalho político, é só mimos e paparicos com a filha Luana

Bia Guirão com as suas pequenas Luiza e Maria Vitória, du-
plinha que  trouxe alegria de sobra para o lar da empresária

Katarina  Gouveia com as filhas Manuela e  Carolina  Gouveia,
que  prometem  encher a  mãe  de carinho no dia especial

A pequena Bruna é a preciosidade da mãe, Raissa Beltrão, que
é só chamego com a princesa , motivo de muitos sorrisos em casa
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