
Uma bela personificação
do que parece dizer não

e parar de correr
algumas vezes”

DREW BARRYMORE, ATRIZ 

Exaltando a coragem da ginasta norte-
americana Simone Biles, que teve

coragem de não competir nos jogos
olímpicos

“
Circulando 

A LEGIÃO DA BOA VONTADE (LBV) CELEBRA 45 ANOS DE TRA-
BALHO NO RECIFE QUINTA-FEIRA NA SUA ENTIDADE DOS COE-
LHOS, PROMOVENDO  O PROTAGONISMO DA CRIANÇA AO
IDOSO.

O CROCHÊ, AQUELE MESMO QUERIDINHO DA VOVÓ, É NOVA
SENSAÇÃO DAS NOVAS COLEÇÕES DE VERÃO 22 DA GRAN-
DE MAIORIA DAS MARCAS CHIQUES NACIONAIS.

E AS PAPETES TAMBÉM PROMETEM CONTINUAR NA TENDÊNCIA
NA PRÓXIMA ESTAÇÃO, PRINCIPALMENTE AS NO ESTILO BIRKEN.

Giselle Tigre, Emanuela Cabral, Claudia Malafaia, Hiroshi, Ni-
valdo Silva, Nelson Dias, Maria Eugenia, Marcos Freire Filho,

Zélia d’Almeida Lins, Kátia Gadelha e Anacleto Carvalho

Carol Pontes inova mais uma vez e  anima todos os fins de sema-
na do mês de agosto do Summerville Resort, em Muro Alto, com um
chef pernambucano da mais alta gastronomia do estado. No jantar
do dia 7, quando se comemora o Dia dos Pais, quem pilota a cozinha
é César Santos, do Oficina do Sabor. Já nos dia 14, quem mexe as pa-
nelas são Santi e Kaká.

>
O chef Joca Pontes, do Ponte Nova, se encarregará de criar o menu

no dia 21 de agosto. E quem encerra o festival será o mestre do sabor
japonês em Pernambuco, o chef Saburó. Vale muito passar um fim de
semana e degustar as delícias e sabores desses nossos talentos.

Habitat digital
Camila Barreto, diretora regional do Instituto Sinai de Inovação e

Tecnologia da Transformação e Comunicação, lança amanhã, às 19h,
o 1º ciclo do Seu Habitat Inovação, para a nucleação de indústrias e
startups para movimentar o setor produtivo brasileiro. É o polo di-
gital do Estado a todo vapor.

Nossa joia no Japão
Do outro lado do mundo para fazer a cobertura dos Jogos Olímpi-

cos, o apresentador da edição pernambucana do ‘Globo Esporte’, Tia-
go Medeiros, tem andado pelas ruas de Tóquio para contar todas as
novidades sobre o maior evento esportivo do planeta. 

>
Além de conhecer pontos turísticos da capital japonesa, têm cha-

mado a atenção os cenários escolhidos para as suas aparições nos pro-
gramas do SporTV. Este ao fundo mostra a movimentação do povo
local no dia a dia e o colorido do Centro da cidade-sede das Olimpíadas
deste ano.

Chefs em agosto
no Summerville
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O repórter Tiago Medeiros, diretamente do Japão, cobrindo as Olimpíadas, em momento de gravação
para o público pernambucano conferir o que está rolando por lá com um bom sotaque nordestino

Homenagem a Gonzaga
Jorge Du Peixe aproveitou o momento longe dos palcos com a Nação

Zumbi por causa da pandemia para produzir um novo projeto, o álbum
“Baião Granfino”. A obra vai homenagear Luiz Gonzaga, com versões
das músicas do Rei do Baião. O primeiro single, “Rei Bantu”, já foi lan-
çado. Vale a pena ouvir.

A odontóloga Nathália Lacet, toda produzida para curtir momen-
tinho relax com a família e desacelerar da correria do dia a dia
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O deputado Altair Moraes recebeu, na Assembleia Legislativa
de SP, o deputado estadual João Paulo Costa, recentemente

A Secretária da Mulher de Pernambuco, Ana Elisa Sobreira, e o presidente do Porto Digital, Pierre Lu-
cena, em recente encontro no núcleo de tecnologia, conhecendo as instalações do Cinema do Porto

O vice-provedor  do Hospital Português, Joaquim Amorim, a diretora de Comunicação Social da
instituição, Margarida Cantarelli, e o vereador Alcides Cardoso durante recente lançamento de livro 

Mota é eterno
O presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Antônio Campos, re-

cebeu em seu gabinete o sociólogo Roberto Mota, filho do escritor
Mauro Mota, escritor que presidiu o então Instituto Joaquim Na-
buco de Pesquisas Sociais (1956-1979). A Fundaj está com uma ex-
posição montada pela Cinemateca Pernambucana na Sala Mauro
Mota, campus Casa Forte, em homenagem ao seu célebre ex-diri-
gente.

Nossos artesãos
O deputado estadual Diogo Moraes, que ampliou as bases para o

Sertão, visitou o artista Marcos de Sertânia, das famosas escultu-
ras de cachorro em madeira, e se propôs a levar ao Governo de PE
projeto para realização de oficinas profissionalizantes do artista com
os jovens sertanienses, como forma de valorizar a cultura local e
estimular emprego e renda na região do Moxotó. O artista também
é responsável por um dos cartões postais da cidade. 

Sobre amizade
E o ator Nicolas Cage  arrasando em “Pig”, filme já nas telonas dos

EUA desde o último dia 23. A produção tem provocado comoção,
plateias de choro e aplausos. Trata da amizade entre um chef de co-
zinha de luxo e um porco catador de trufas. A inusitada história é
inspirada em narrativas dos caçadores da iguaria que o cineasta Mi-
chael Sarnoski ouvia quando criança. Pig marca sua estreia como
roteirista e diretor. No Brasil, só em janeiro.

Carros na pista 
Renato Franklin, CEO da Movida, uma das maiores locadoras de

veículos do nosso País, acredita que em quatro meses o segmen-
to de automóveis vai voltar ao normal e sentencia: “O pior da cri-
se das Montadoras já passou e o setor deve normalizar em 2022”,
celebra, apostando em crescimento inédito para ano que vem.

Produtivos em casa
Flexibilidade de horários, home office, requalifi-

cação, inclusão, bem-estar redefinem o cenário das
empresas e profissionais nos próximos anos. Com o
trabalho em casa devido à pandemia, os trabalha-
dores tornaram-se, pasmem, 58% mais produtivos,
segundo a Fundação Dom Cabral. E a  Live Career diz
que 30% dos funcionários do mundo preferem pedir
demissão do que voltar ao trabalho tradicional. 

Feira em Caruaru
O Polo de Caruaru vai receber a 6ª edição da Fei-

ra Moda Nordeste de Calçados e Acessórios, nos dias
24, 25 e 26 de agosto. Após um longo período de res-
trições por causa da pandemia, o evento promete tra-
zer força para a economia. A feira é voltada para va-
rejistas de calçados e de acessórios e reunirá quase
trezentas marcas nacionais e internacionais em um
só espaço com cerca de 100 estandes.

Doc dos medalhistas
As Olimpíadas de Tóquio estreou cinco modali-

dades: surfe, skate, karatê, escalada esportiva e bei-
sebol/softbol. Em duas delas, os brasileiros se des-
tacaram e agora vão ter suas trajetórias retratadas.
Rayssa Leal, no skate, e Ítalo Ferreira, no surf, leva-
ram medalha de prata e ouro, respectivamente, e os
dois estão confirmados na série documental que o
Globoplay está preparando sobre os medalhistas bra-
sileiros das Olimpíadas.

Tênis super cool
Conhecido também como excelente designer, já

tendo assinado alguns dos tênis mais cobiçados do
mundo, o cantor Kanye West lança novos pisantes
neste começo de agosto para o universo da moda. Em
parceria com a Gap que tenta recuperar o seu gran-
dioso prestígio de tempos atrás. A marca espera fa-
turar 1 bilhão por ano com o trabalho do rapper.
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