
Eduarda Baima, na sua Baima’s Sweets, no
Parnamirim, feliz da vida ao celebrar a chegada,

em breve, da nova unidade da loja, em Boa Viagem

Doçura e encanto
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Nas redes

Circulando 
VALE SE AGENDAR PARA A LIVE JUNINA DE NOVINHO DE PARAÍBA  23
DE JUNHO, DIRETO DE CARUARU, QUE SERÁ TRANSMITIDA DO CANAL
DO YOUTUBE.

A ADVOGADA MANUELA CRUZ DE LUCENA É A PRIMEIRA MULHER A
EXERCER O CARGO DE PROCURADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESPORTIVA DE PERNAMBUCO (TJD-PE).

O DEPUTADO ÁLVARO PORTO (PTB), CORRELIGIONÁRIO DO PREFEITO
DE LAJEDO, ADELMO DUARTE, QUE FALECEU ESTA SEMANA, DIZ QUE PER-
DEU NÃO SÓ UM COMPANHEIRO NA LUTA PELO DESENVOLVIMENTO DO
AGRESTE, MAS UM AMIGO CORDIAL, CORRETO E SOLIDÁRIO.

O GAC-PE, EM PARCERIA COM O DESIGNER THIAGO TEAS, LANÇOU A
NOVA COLEÇÃO DOS PRODUTOS INSTITUCIONAIS COM A FAMOSA FRA-
SE “HOJE VAI SER MASSA”. VALE AJUDAR AS CRIANÇAS COM CÂNCER.

A campeã do BBB21, Juliette Freire, durante coletiva, sexta, que
o site Roberta Jungmann participou com exclusividade em PE

Wagner escreve
O diretor de marketing da ASA

Indústria, Wagner Mendes, assi-
na um dos capítulos do livro
“Reputação, os consumidores
compram reputação e não pro-
dutos”, que foi lançado esta se-
mana, pela editora Leader.

Recado
Apesar da flexibilização que co-

meça na segunda, com comércio,
bares, restaurantes e praias aber-
tos, Paulo Câmara foi enfático:
“Temos um longo caminho pela
frente até chegarmos ao patamar
de retomada que estamos vendo
nos Estados Unidos e em alguns
países da Europa. Estamos avan-
çando no Plano de Convivência,
mas não é hora de relaxar os cui-
dados”.
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Dino candidato?
E o que já era esperado, enfim, aconteceu. O  governador do Ma-

ranhão, Flávio Dino, deixa o PCdoB para ingressar no PSB, do gover-
nador Paulo Câmara, assim como o psolista histórico Marcelo Freixo,
que deixa seu partido para ingressar no ninho socialista. Freixo recebeu
o título de Cidadão Pernambucano, esta semana no Recife, e foi cor-
tejado por toda a cúpula socialista local. Vale lembrar que Dino quer
ser candidato a senador pelo MA, mas pode ser alçado candidato a pre-
sidente pelo partido num primeiro turno. A conferir.

Shows com vacinados
E a famosa banda  britânica Coldplay fez seu 1º megashow no Hun-

ters Point south Park, em Nova York, para um grande público, mas só
entraram pessoas vacinadas.  Teve tudo o que se espera de um gran-
de show, com fumaças e efeitos especiais. O espetáculo já faz parte
da celebração do Dia da Independência Americana, comemorado em
4 de julho. Faz parte da campanha da loja de departamento Macy’s
e será transmitido pela TV no feriado. Nova york tá mostrando ao mun-
do que quer de volta seus turistas.

Juliette 1
A paraibana Juliette falou,

durante coletiva em que o site
Roberta Jungmann participou
com exclusividade como úni-
co veículo de Pernambuco, so-
bre as cenas mais emocionan-
tes do novo documentário,
que estreia na GloboPlay no
dia 29 deste mês. “Tem eu
lendo uma carta que escrevi
para minha irmã, quando eu
estava no “além”, no pré-con-
finamento. E depois eu reen-
contrei essa carta. Foi muito
bonito e especial ler nova-
mente. Quando eu reencon-
trei minha mãe, também. Eu
tava muito machucada. Tem
eu encontrando os lugares da
Paraíba, a oficina do meu pai,
a igrejinha… Assistam!”, disse
Juliette.

Juliette 2
Juliette comentou sobre a

carreira de cantora e afirma
que pensa, sim, no seu nome
na música brasileira. “Ser apa-
drinhada por Gilberto Gil foi
algo emocionante. Então eu
ainda estou realmente estu-
dando a minha carreira musi-
cal. Eu quero fazer algo muito
bom. Muito sentimento e ver-
dade. Não quero fazer algo
mecânico. Eu tô me preparan-
do pra fazer isso. Se isso der
certo, aí, sim, vocês vão me es-
cutar cantando”. O que nos
resta é torcer para ouvir Ju-
liette Freire cantando por aí e
levando o nome do Nordeste.



Sábado
Augusto Paranhos, Eduardo Jorge Pragana, Ernesto Roesler, 

Flávia Godoy, Gustavo Krause, Fernando Duarte, Iranete Ferreira, 
Izabel Cristina Batista, João Pereira, Kátia Carneiro, Lenildo Alves, 

Mariza Pugliesi e Vera Zaverucha.

Domingo
Adriana Miranda, Alberto Porpino Filho, Francisco Eduardo 

Gonçalves Sertório Canto, Esmeralda Bensoussan, José Maria Rodrigues,
Lúcia Dantas, Luiz Padilha Filho, Márcio Quirino, Nadja Dumaresq 

de Carvalho, Sueli Mendonça e Tânia Konrad.

NIVER DO DIA

O bate-boca entre o governador cassado do Rio de Janeiro Wilson
Witzel e o senador Flávio Bolsonaro na CPI da Covid. 

Um palanque político em que nada apurou sobre os desmandos
do Governo Federal em relação ao Corona.

O anúncio do apresentador Luciano Huck que desiste da disputa
presidencial para se tornar o apresentador dos domingos da Globo.

A saída inesperada de Faustão dos domingos da Globo 
antes do fim do contrato, de forma sumária, o que deixou o

mundo televisivo perplexo pela falta de respeito da emissora
com o apresentador.

A atriz Giovanna Lacellotit que furou a fila da vacina em Noronha e
tomou o lugar de um pernambucano e morador da ilha de receber o

imunizante. Burlou a lei e todos clamam por uma apuração.

O show pirotécnico em Nova York para marcar a volta da vida
normal, com abertura de bares, restaurantes, cines, teatros 

e casas noturnas sem distanciamento social.

“Calar agora é
cumplicidade. E como

magistrado não vou
cruzar os braços diante

da violência contra a
Constituição”

EDSON FACHIN, MINISTRO DO STF 

Afirmando que há desertores da
democracia

“
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Os secretários de Segurança Cidadã e de Esportes, Murilo Cavalcanti e Rodrigo Coutinho,  e a gerente
geral do Compaz Ariano Suassuna, Ana Cecília Gonzalez, durante recente encontro no Recife

O chef Auricélio Romão e Fabi De Sanctis, amigos e parceiros em
Fernando de Noronha, em clique especial para a coluna Persona

Bela iniciativa
O prefeito do Jaboatão, Anderson Ferreira, faz mutirão da 2ª dose

da vacina da CoronaVac neste fim de semana. No sábado, os pontos
de vacinação funcionarão das 8h às 16h. No turno da manhã, serão
aplicadas as primeiras doses nos usuários que estavam agendados. À
tarde será exclusivamente para a segunda dose da CoronaVac. Já no
domingo, a vacinação vai ser apenas para à 2ª dose da CoronaVac (8h
às 13h), nos nove pontos de drive-thru do município, com reforço na
Policlínica Mariinha Melo.

Recordações
Cláudio Sá Leitão recorda que

o Empresarial Sá Leitão e o Es-
critório da Sá Leitão foram inau-
gurados por Marco Maciel na
condição de Presidente da Re-
pública em exercício, em 22 de
fevereiro de 2002. À época o pre-
sidente Fernando Henrique es-
tava viajando e Maciel encon-
trava-se no comando da Nação.

3ª via difícil
Os partidos de centro até ten-

tam, mas continuam batendo ca-
beça em torno de um nome que ve-
nha conseguir ser anti-Lula e anti-
Bolsonaro. Esse nome, dentro do
que se apresenta hoje, não surgiu e,
pelo visto, não surgirá. Até o mo-
mento, os partidos forçarão uma
candidatura própria no 1º turno só
para barganhar cargos no possível
2º turno entre Lula e Bolsonaro.

Fortunas
A partir da sexta-feira, o Su-

premo Tribunal Federal (STF) vai
começar a discutir a omissão do
Congresso Nacional sobre a omis-
são de regulamentar o imposto
sobre grandes fortunas. O pedido
partiu do partido PSOL. O julga-
mento termina no dia 2 de agos-
to, devido ao recesso do Judi-
ciário. Analistas políticos acredi-
tam que o Supremo, em razão dos
prazos, pode definir data limite
para que o Congresso regula-
mente a questão. Os votos dos
magistrados da mais alta corte do
País promete dar grande reper-
cussão. Vamos aguardar.
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