
Heracliton Diniz, que celebrou seu
aniversário e da sua Empório HD, quinta,

ao som da banda de Guga Albuquerque,
Gerlane Lops e Carla Sobral. 
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Nas redes

Hora de modelar
Dani Gusmão, Bárbara Maranhão, as irmãs Andrea e Paula Acioli,

Marcela e Eduarda Jungmann, Marion Maranhão, Taciana Carula, San-
dra Paes Barreto, Natália Taboas, Márcia Casanova, Karla Dantas,  Lu-
ciana Mapurunga, Aninha Figueira, Diana Vieira são alguns dos no-
mes que vão subir na passarela da Dona Santa para desfilar a grife da
marca própria na quarta-feira, às 17h30, junto com a Arezzo. Será uma
tarde divertida em que nomes da sociedade vão “brincar” de mode-
lar. 

Festa do DEM
O dia de hoje pertence ao prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que

faz grande festa política no Armazém 14 para se filiar ao Democratas,
partido que em breve deve se fundir ao PSL para garantir sobrevida,
com essa reforma eleitoral imposta pelo Senado. Mas a decisão do
PSDB, PL, PSC e Cidadania, tomada na quinta, de se contrapor à de-
cisão de Miguel de sair candidato em voo solo foi balde de água fria.
O gestor terá de rever seus conceitos junto com o bloco de oposição.

Juliana Lins está super feliz da vida e nos últimos preparativos
para a comemoração, em outubro, dos 10 anos da sua Vila 7

Eis a questão
Com o fim das coligações parti-

dárias e uma conta de que é neces-
sário pelo menos 170 mil votos
para se eleger deputado federal,
tem muito parlamentar atual já sa-
bendo que terá de se abrigar em ou-
tra sigla por sobrevivência, mesmo
que já tenha um partido. O que
mais importa neste momento é fa-
zer a conta: é melhor ter um parti-
do e não ter mandato ou ter um
mandato e não ter partido?

Colker de volta
Deborah Colker apresenta o seu

espetáculo “Cura” nos dias 20 e 21
de novembro, no Teatro Guarara-
pes. Amantes da dança e de um balé
de qualidade já podem se agendar.
Segundo uma das maiores bailari-
nas e cenógrafas do País, a monta-
gem “busca a cura do que não tem
cura, uma ponte entre a fé e a ciên-
cia. Mitos, histórias, canções. Pre-
servar a alegria”.

Anderson vai?
A prefeita de Caruaru, Raquel

Lyra, tem um curso nos EUA e já
avisou que não vai para a festa de-
mocrata, e o prefeito de Jaboatão,
Anderson Ferreira, liderança da
RMR, pois é gestor do segundo
maior colégio eleitoral, já deu a
entender que também não compa-
recerá aos festejos do DEM. Água no
chope da oposição?

Araújo encerra
A conferência de encerramento

do encontro internacional sobre
colecionismo, no InstitutoRB, nes-
te sábado, será com o respeitado
Emanoel Araújo, artista plástico
baiano, escultor, gravurista, com
mostras já realizadas no Brasil e fora
do país,  diretor de museu, já tendo
lecionado no Arts College , na The
City University of New York. Pro-
mete ser essa uma boa conversa.

Homenagem
A ciclovia Graça Araújo ganhou

uma placa em homenagem à sau-
dosa jornalista. A novidade, feita
em azulejos no estilo português,
tem uma breve biografia de Graça,
foi instalada pelo Instituto Ar-
queológico Histórico e Geográfico
Pernambucano e substitui uma an-
tiga placa de mármore aplicada no
local em 2019, que foi furtada
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Sábado
José Múcio Monteiro, Darley de Lima Ferreira, Celso Steremberg, 

Tereza Lapa, Lúcia Gondim, Felipe Cabral, Andréa Arraes, 
Deborah Chistakus, Luciana Souza Leão e Mônica Sá de Almeida.

Domingo
Marcelo Paranhos, Marcelo de Lucas Simon, João Humberto 

Martorelli, Ivani Ramos, José Tomaz Filho, Seabra Neto, 
Sheila Cohen, Maria Helena Mendonça, Herculano Lemos, Victor

Bandeira de Melo, Jaime Lima, Irani Ramos, André Luiz Reis, 
Clarissa Rau, Erivaldo Guimarães e Celso Alencar

NIVER DO DIA

A retomada dos torcedores nos estádios na maioria do estados 
brasileiros, inclusive em Pernambuco, já a partir da próxima 

semana, mesmo que com público reduzido.

A passagem do presidente Bolsonaro por NYC, que continua 
rendendo piadas e comentários na mídia mundial.

A decisão do Governo do Estado de, enfim, tombar a casa onde 
Clarice Lispector morou, na Praça Maciel Pinheiro. 

Tardou, mas não falhou.

A retomada dos eventos com mais de 2,5 mil pessoas, que começa
dar um ânimo na cadeia produtiva neste fim de ano.

O aumento do preço do gás e da gasolina, que parece não ter limite
e ninguém mais sabe onde vai parar. 

A saída de nova leva de atores consagrados da Rede Globo, esta 
semana, e dizem que ainda vem muito por aí. 
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Circulando 

O CHEF CLOUDETROISGROS, APRESENTADOR DO MESTRE DO SABOR,
COMANDA DEBATE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIA
PARA A GASTRONOMIA, DIA 6 DE OUTUBRO, ÀS 14H, NO FESTIVAL GAS-
TRONÔMICO DO AGRINORDESTE,

A PROFESSORA PERNAMBUCANA ANNA DOLORES BARROS,
EXPERT EM DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO, ASSU-
MIU CADEIRA NO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS (CARF), INDICADA PELA CNI.

O SHOW DE BELO, NO BOTECO PARADOR, DIA 23  DE OUTUBRO, BA-
TIZADO DE BELO IN CONCERT, CONTARÁ COM MAIS DE TRÊS HORAS
DE APRESENTAÇÃO, PROMETENDO EMBALAR O PÚBLICO COM OS SU-
CESSOS ROMÂNTICOS DA SUA CARREIRA. SERÁ NO ESQUEMA DE MESA.

Toda graça de Maria Paula Moreira, que mostrou como um
pretinho pode ser nada básico em recente encontrinho no Recife

A bela Duda Schwambach mostrando todo o seu estilo, com bata estampada e bolsa prata durante
aniversário que congregou nomes conhecidos da Cidade e foi super badalado, mas com segurança

Mutirão da vacina
É neste sábado o grande mutirão que os 184 municípios pernam-

bucanos farão para a aplicação da segunda dose da vacina contra Co-
vid-19. Batizado de "Dia D", a ação tem como objetivo acelerar a apli-
cação de segundas doses dos imunizantes. O estado tem cerca de 780
mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasa-
da. Vale lembrar a importância da vacinação completa para voltarmos
ao normal em breve. Então, corre para vacinar!
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A gente pede a Deus 
que agora em 

novembro, final de
outubro, venha 

chuva para valer no
Brasil. Para que 

a gente não tenha
problema no futuro"

JAIR BOLSONARO, PRESIDENTE

Sobre a crise nos reservatórios do país,
fazendo um apelo para que a população

economize eletricidade

“


