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Mais um de PE
brilha em Tóquio
Além de Tiago Medeiros, como já informamos nesta coluna, o jornalista André Gallindo é mais um pernambucano que está brilhando na cobertura dos jogos Olímpicos de Tóquio, que começou ontem com o jogo
de futebol da Seleção Brasileira Feminina, mas será aberto oficialmente amanhã.

>Essa é a segunda vez de André no exterior. Assim como “nossa joia” Tiago, Gallindo integra a equipe de repórteres da TV Globo e SporTV que vai
contar in loco boas histórias e trazer o que acontecer de melhor na maior
competição esportiva do planeta. Vamos ficar ligados a partir desta sexta 8h (horário de Brasília), com a transmissão da tão esperada Cerimônia
de Abertura, ao vivo na TV Globo e no SporTV. Quem vai torcer?

Passando o posto
O presidente do Grupo Moura, Paulo Sales, que há três anos está à frente da Fundação Atitude, que congrega grandes empresários de Pernambuco, vai passar o posto de presidente para Guilherme Ferreira Costa. Trata-se de um acordo de cavalheiro, pois ficou combinado entre eles, que
no Atitude não haveria reeleição. Sucesso a Guilherme nessa nova missão

O repórter pernambucano André Gallindo, que é só felicidade por estar arrasando na cobertura
dos Jogos Olímpicos de Tóquio e representando tão bem o Nordeste nas telinhas para os brasileiros
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Homenagem a Maciel
Em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, o governador Paulo Câmara sancionou a Lei do deputado estadual Clodoaldo Magalhães,
que declara o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, Patrono do
Legislador no Estado. A matéria foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, e em regime de urgência, para que ontem, dia em
que seria comemorado o aniversário de 81 anos de Maciel, ele fosse homenageado. De acordo com o autor, essa também é uma forma agradecer todo o legado político deixado por Marco Maciel, “uma referência de
ética, ponderação e dedicação à causa pública”.

Circulando
O CIRURGIÃO-DENTISTA DO ODONTOCAPE ARTHUR DIAS ALERTA: QUEM TEM ANEMIA FALCIFORME, DOENÇA HEREDITÁRIA,
ESTÁ MAIS PROPÍCIO A TER PROBLEMAS BUCAIS. NOS BEBÊS, PODE
PROVOCAR O RETARDO NA APARIÇÃO DOS DENTES.
A ARQUITETA RENATA CALHEIROS ASSINA O PROJETO DA QUARTA UNIDADE DA CLÍNICA SOMAR, QUE VAI FUNCIONAR NUM CASARÃO EM PIEDADE,ATENDENDO 180 CRIANÇAS E JOVENS AUTISTAS.

O prefeito do Recife, João Campos, Alceu Valença, o governador Paulo Câmara, a primeira-dama
Ana Luiza Câmara e Márcia Souto durante a inauguração da primeira Loja de Moda Autoral de PE

Direito e gestão

Mercado de luxo

A renomada advogada Fabiana Nunes é a nova integrante do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A iniciativa está em sintonia com o
conceito do Nunes Costa Advocacia, que tem foco no
desenvolvimento dos negócios de seus clientes. A
ideia é agregar novas experiências, práticas e técnicas em gestão à expertise jurídica. Apenas 50 pernambucanos fazem parte do IBGC.

Nada de crise para o mercado de luxo nessa
pandemia no Brasil. A italiana Brioni, uma das
mais tradicionais marcas masculinas de luxo do
mundo e que tem como garoto-propaganda Brad
Pitt, abre em novembro sua 1ª loja na América Latina. Será no shopping Cidade Jardim, em SP. Trata-se da 15ª marca de luxo aberta pelo grupo JHSF
nesta pandemia.

A SECULT-PE/FUNDARPE LANÇOU, NO YOUTUBE, O PRIMEIRO
VÍDEO DE UMA SÉRIE CHAMADA “ESCUTA PATRIMÔNIO”, QUE
VAI TRAZER HISTÓRIAS SOBRE OS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS
DE PERNAMBUCO.

NIVER DO DIA
Maria Madalena Leite Patriota, Sandra Helena Azevedo Paes
Barreto, André de Paula, Angela Cartaxo, Armínio Collier,
Thelma Freire, Mônica Dias, Marcos Kelner, Carlos Marques,
Evilásio Ribeiro, Vitória Beltrão, Thaís Asfora, Beth Araruna,
Cristina Rebello Pessoa e Nilzo Lapenda Júnior.

Folha de Pernambuco
Recife, quinta-feira, 22 de julho de 2021

persona@folhape.com.br

PERSONA
www.robertajungmann.com.br

Telefone - 425-5848

Aproxime a câmera do
celular do QR Code >

11

DIVULGAÇÃO

De volta ao ringue
O rei Roberto Carlos e seu fiel parceiro Erasmo Carlos perderam ação que
rolava no Tribunal de Justiça de São Paulo. Travavam uma longa briga contra gravadoras que, segundo eles, lucram há décadas com exatas 73 músicas da dupla, sem a devida atualização contratual dos direitos autorais.
Eles prometem recomeçar a “guerra”.

Aumento suspenso
A Compesa anunciou, ontem, que solicitou a suspensão do reajuste na
conta de água e esgoto dos pernambucanos que pagam a tarifa social. De
acordo com a companhia, a solicitação, enviada à Agência Reguladora de
PE, atende a uma recomendação do governo estadual, realizada em virtude da pandemia da Covid-19. Dessa forma, os 600 mil beneficiários da
tarifa social no estado continuarão pagando R$ 9,44.

Contra Bolsonaro
Movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos de oposição
se mobilizam em várias partes do País para retornar às ruas, neste sábado, e pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. No Recife, o protesto terá concentração na Praça do Derby, às 10h, e vai percorrer a Conde da Boa Vista até a Guararapes. Cidades como Caruaru, Petrolina, Garanhuns e Petrolândia também participarão do ato.

Roberto Menescal e André Rio estão felizes com o sucesso da nova canção “Era uma vez”, lançada semana passada, em todas as plataformas digitais, com direito a clipe, lançado no mesmo dia, no YouTube
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Uma boa
Animador e carece aplausos: paradas desde 2016, as obras do necessário Museu de Imagem e Som-MIS, na badalada Praia de Copacabana, vão
recomeçar na próxima semana. O anúncio veio em comemoração aos 129
anos de existência do lendário bairro carioca.

Polêmica à vista
A Agência Nacional do Cinema (Ancine) indeferiu o projeto de filme sobre o ex-presidente Fernando Henrique. A obra “O Presidente Improvável” já tinha parecer positivo desde 2018, pelo próprio órgão. Na atual negativa, dois diretores sentenciam que “o longa dá margem a inegável promoção da imagem pessoal de FHC, como notório aproveitamento político, às custas dos cofres públicos”. Lembrando que o ex-presidente andou
falando mal do Governo nos últimos meses. Será retaliação?

Tablado
Após um longo tempo sem apresentações, o teatro pernambucano começa a reabrir se adaptando e seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Uma das histórias mais emocionantes do cinema está
de volta aos palcos. “Simba - O Rei da Floresta” faz apresentação especial
no domingo, às 16h30, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. Uma ótima opção para a criançada.

Tornozeleira neles

“

O governador de SP, João Doria, não está para brincadeira. “Calça apertada” reage aos abusos de agressão doméstica ao seu alcance: o governador
adquiriu 5 mil tornozeleiras para usar em um novo programa social que
monitora e que ele chama de “ação contra covardes que agridem mulheres em São Paulo”.

Bolsonaro vai passar,
mas deixará um grande
estrago no meio
ambiente do Brasil”.

Enfim, presidente

ROBERTO KLABIN, AMBIENTALISTA E
CRIADOR DA FUNDAÇÃO SOS MATA
ATLÂNTICA

Ressaltando que considera inaceitável
o incentivo ao desmonte da legislação
ambiental.

O ex-ministro do TCU, José Múcio Monteiro, recebeu a visita do
amigo e presidente do Porto do Recife, José Lindoso, em Brasília

Pedro Castillo, professor primário e dirigente sindical, depois de uma
apuração quase infindável de um mês em luta judicial e recontagem, foi
consagrado o novo presidente do Peru. Agora se prepara para assumir suas
funções na próxima quarta, deixando em seu rastro a direitista Keiko Fujimori. Vamos ver o que ocorrerá até a posse.

