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Paulo Moura lança
livro sobre política
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Recife,quarta-feira, 15 de setembro de 2021
Colaboração de JULIANA GOMES
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O estrategista político Paulo Moura, que tive o prazer de entrevistar em live, na segunda, já está ultimando o seu livro “Inteligência
política e campanhas eleitorais”, que lançará no fim do ano. O título, com capa e direção de arte de Heitor Pontes, será interativo e vai
narrar as mais de 100 eleições que Moura já comandou em diversos
países.

>Aliás, na live, Paulo afirmou que nem só de redes sociais viverá a
próxima campanha e que os candidatos proporcionais precisam “arrumar” estratégias de comunicação desde já. Quanto a tão falada 3ª
via, ele afirma que só será possível se for formada em torno de um
projeto e não de um nome.

Niver do RHP
O provedor do Hospital Português Alberto Ferreira da Costa e toda
a diretoria da unidade médica celebram os 166 anos da instituição
amanhã, às 10h, com missa em Ação de Graças e sessão solene. O orador será o diretor médico Cristiano Hecksher. Por causa da pandemia,
o evento ocorre de forma híbrida, sendo transmitido pelo Youtube
e Facebook.

Homenagem a Vilaça

As amigas Sandra Paes Barreto, Ana Flávia Pedulla e Martha Barbosa conferindo as novidades da
primavera/verão 2022, em evento de moda que congregou todos os nomes do circuito feminino
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A secretária executiva de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Ana Paula Vilaça, será homenageada na posse da Associação
Comercial de Pernambuco dia 7 de outubro, às 19h, quando Tiago Carneiro será conduzido à presidência. Vale lembrar que Tiago está no
exercício da presidência da entidade desde 2019, mas agora assume
efetivamente o cargo junto com a nova diretoria.

Troca-Troca
Juliana Santos aporta com sua coleção da Dona Santa, batizada de
“ Lembranças do Sertão”, na Maison Empório HD, de Heracliton Diniz, amanhã . O encontro das duas badaladas maison começa no fim
da tarde, regado a champanhe, docinhos e terá direito a mini desfile. As peças de Ju ficam na loja de Heracliton até dia 22. Lília Santos já confirmou presença.

Encarando
Susana Vieira é exemplo de superação. Ela volta aos palcos do Rio
dia 1° de Outubro. Vai fazer o monólogo “Uma Shirley qualquer”, do
aplaudido Inglês Willy Russel, numa versão do amigo Miguel Falabella. Susana tem leucemia e foi ainda acometida por uma anemia hemolítica autoimune. Segue, no entanto, trabalhando e com uma alegria de viver ímpar.

NIVER DO DIA
Edelson Barbosa, Carlos Duarte Filho, Miguel Vita, Maria Peretti, Pedro Carneiro, Rosa da Fonte, Rosane Carneiro, Zildo
Paes Barreto, Luciano Braun, Tereza Coelho Rabelo, Vilma
Granjeiro, Regina Maura Lemos, Ricardo Japiassu, Sílvia Sá Leitão, Leonardo Spinelli, Cláudia Paes Barreto, Fernando Martins e Silvio Medeiros

A indígena da etnia Fulni-ô, Ivellyne Melo, que está concorrendo ao Miss Universo Pernambuco 2021,
no dia 1º de outubro, acredita que a conquista pode trazer uma visibilidade para a população indígena
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Cultura
A Prefeitura do Jaboatão, leiase Anderson Ferreira, lançou
editais para a 2ª etapa da Lei Aldir Blanc. A previsão, segundo
publicação do Ministério do Turismo, é de que cerca de 200
propostas sejam contempladas.
São recursos de aproximadamente R$ 2,5 milhões para os artistas e seus projetos.

iPhone 13
O tradicional evento de lançamento da Apple, ontem, anunciou oficialmente o iPhone 13, o
iPhone 13 mini, o iPhone 13 Pro
e o Pro Max, que chegam com as
telas de 6,1; 5,4; 6,1; e 6,7 polegadas, respectivamente, mais
resistentes, com proteção contra
água e até 1T de memória.

>A câmera possui recursos “de
cinema”: são duas câmeras traseiras, ambas com 12 MP de resolução cada, sendo uma de lente grande-angular e outra de lente ultra-wide, que também consegue aplicar o modo retrato em
vídeos, com o nome de “modo cinematográfico”. No Brasil, os valores dos aparelhos vão variar
entre R$ 6.599 e R$ 15 mil.

As amigas e artistas Bella Andrade e Cynara Casé, vocalista e baixista da banda Clave de Fá, que estão super animadas com a temporada de jazz que protagonizam no Fabbrique do Poço da Panela, amanhã, às 20h, prometendo reunir os amantes da boa música
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Visita ao Recife “Vendendo” PE
O advogado baiano Samuel
Queiroz Júnior esteve no Recife
para viagem a trabalho. Ontem à
tarde, aproveitou para almoçar no
tradicional Leite, que foi fundado em 1882, e é apontado como o
restaurante mais antigo do Brasil.

>“Frequentado por reis e rai-

“

nhas, príncipes e princesas, tenho
muitas lembranças afetuosas desse lugar. Amo, imensamente”,
disse, conversando com esta colunista.

Na hora de me contratar,
aceitaram todas as
minhas exigências com
carpete vermelho. Na
hora de me dispensar,
me chutaram pela porta
dos fundos, sem
qualquer consideração”

>A capacitação passará por nove
cidades do país e pretende capacitar ao total cerca de 800 profissionais do segmento.

Circulando
A XIII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE PERNAMBUCO
SERÁ DE 1º A 12 DE OUTUBRO, NO PAVILHÃO INTERNO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, E CONTARÁ COM
TODA SEGURANÇA, INCLUNDO MÁQUINA SANITIZANTE CONTRA A COVID-19.
NENA QUEIROGA CONVIDA ALUÍSIO MALUF PARA UM GRANDE ENCONTRO MUSICAL AMANHÃ, À NOITE, NO SEU BOTECO.

EVARISTO COSTA, JORNALISTA

Sobre a sua saída da CNN, que soube
de sua demissão pela televisão ao ver
que seu programa não estava na grade

O secretário de Turismo do Estado, Rodrigo Novaes, iniciou,
ontem, o roadshow “Pernambuco Como Você Nunca Viu”, por
Brasília. A ideia é divulgar o destino nesta retomada, apresentando o Estado, com rodada de
negócios e degustação da nossa
tão cantada gastronomia.

O advogado baiano Samuel Queiroz Júnior desfrutando das delícias do Restaurante Leite, o mais antigo do Brasil, no Recife

DORIS DAVID DE SOUZA FAZ ALMOÇO, NA SEXTA, EM TORNO
DA ARQUITETA JULIANA PIPPI, NA SUA CASAPRONTA.

