16

Roberta

Jungmann

PERSONA

Folha de Pernambuco
Recife, sexta-feira, 15 de outubro de 2021
Colaboração de SOFIA ALVES

HÉLIA SCHEPPA/SEI

Casais de Pernambuco
em fórum no Guarujá
O Experience Club Nordeste, liderado por André Farias, levará 25 casais
de Pernambuco para o Fórum CEO Brasil do Experience Club, no Guarujá. Entre os nomes já confirmados de Pernambuco, Paulo Sales, Halim Nagem, Jorge Petribu, Beto e Alvarito Ferreira Costa, e João Marinho.

>O Fórum CEO Brasil é a principal agenda nacional do Experience Club
e reunirá 170 casais de grandes presidentes de empresas de todo Brasil, de 21 a 24, no Sofitel Jequitimar Guarujá. Os bilionários Pedro Bueno, CEO do Grupo Dasa, e Daniel Castanho, da Ânima Educação, já confirmaram presença.

Nunca é tarde
Um sonho jovem que vigora entre os mais velhos. Hoje, o Brasil leva
para os cursos universitários nas suas faculdades um “exército” de 27
mil idosos em busca de mais conhecimento. Os dados são do Censo
de Educação Superior, do Ministério da Educação, de 2019. Mesmo
sem dados atualizados a expectativa é de que o fenômeno tenha crescido com a pandemia.

Para tirar o sono
Não está fácil manter os boletos em dia. O endividamento dos brasileiros já começa a bater na insônia. Com a inflação em alta, as dívidas globais das famílias já correspondem a 59,9% da renda média anual, segundo levantamento do Banco Central.

Caruaru

O governador Paulo Câmara esteve em Primavera, onde liberou fundos para a elaboração de projeto
e obra da APE-010, no acesso à Cachoeira do Urubu, e duplicação da ponte sobre o Riacho Aurora
DIVULGAÇÃO

A prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, nome que sempre aparece forte para a disputa do Governo de Pernambuco em 2022, colhe fruto do
programa de inseminação artificial em bovinos. A Secretaria de Desenvolvimento Rural oferece, gratuitamente, aos pequenos produtores
rurais do município, o serviço de inseminação artificial em bovinos.
Desde 2019, mais de 150 animais já foram inseminados, beneficiando 48 famílias de criadores do campo.

Talento nosso
Um professor brasileiro, Greiton Toledo, de 31 anos, pesquisador do
Instituto Federal Goiano, do interior de Ipameri, é um dos 50 finalistas
do Global Teacher Prize, o Nobel da Educação. A premiação da Varkey Foudacion tem parceria com a Unesco. O prêmio de U$ 1 milhão
será anunciado em novembro. Toledo criou projeto onde os estudantes
criam atividades sustentáveis para tratar o mal de Parkinson.

Circulando
Victor Amorim Mesquita fará 15 anos em novembro e vive
mergulhado no universo da leitura. Em dezembro lança o
livro-comentário “O Ente e a Essência” de São Tomás de
Aquino.
“Matheus, o Sonhador” é o espetáculo que o 17° Festival de Teatro
para Crianças de PE exibe, às 16h, no Cine Teatro Joana Batista.
As quintas do Galo voltam no dia 21 de outubro, com Gustavo Travassos, que terá como convidados Almir Rouche, Renata Arruda, Marcelo Rossiter e o sanfoneiro Damião Mota.

Carla Antoneli e Sandra Alves apostaram em tons de rosa para aproveitar o lançamento da cerveja
Bella Sour, em prol do combate ao câncer de mama, no Hier e Brewery, na Zona Sul do Recife
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Jorge e Maria Ângela Côrte Real, que também estiveram na inauguração do novo complexo hospitalar da Unimed, na Ilha do Leite

Pedro Barbosa, Valdeir Batista e João Lídio, sócios do novo point Hier, em Boa Viagem, que na quarta lançaram a cerveja Bella Sour, na cor rosa, com parte da venda revertida para a ONG Casa Rosa

Educação Inclusiva

Cerveja rosa

A Prefeitura de Olinda investe cerca de R$ 1 milhão em ações para
a Educação Inclusiva para formação de professores e tecnologia em
Educação Especial. Houve entrega de tablets para atender os estudantes com paralisia cerebral, autismo e síndrome de down, além da
aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos de acessibilidade e de tecnologia assistiva para 18 escolas.

Muito legal a ideia dos sócios Pedro Barbosa, Valdeir Batista e Joâo
Lídio, do Hier & Brewery, de lançar, na noite de quarta, a cerveja
Bella Sour, na cor rosa, com parte da venda revertida para a ONG
CasaRosa, para conscientizar a necessidade de prevenção do câncer de mama neste Outubro Rosa. A aconchegante casa, que tem
ousado projeto de Humberto Zírpoli, além de ótimo som, traz música ao vivo nas quintas, sextas e sábados.

Violivoz
Geraldo Azevedo selou o reencontro pós-confinamento com seu público em show com a Brasil Jazz Sinfônica, na Sala São Paulo, semana passada. Agora se prepara para sair em turnê ao lado de Chico César. O espetáculo “Violivoz”, que teve sua estreia adiada em mais de
um ano, cumprirá agenda grande pelo País: a primeira parada, dia 29
de outubro, será aqui, no Teatro Guararapes.

NIVER DO DIA
Nizete Paes Mendonça, Ricardo Pessoa de Melo, Francisca de Assis Guerra, Silvana Pereira Luiggi, Lúcia Queiroz, Graça Oliveira,
Marcelo Guerra, Zenaide Rios, Terezinha Catão, Rosalvo Mafra,
Gileusa Freitas, Joana Bandeira de Melo, Gleyson Ramos, Antônio
Vicente Bezerra, Cláudia Araújo, Angelo Rizzo e Júnior Cabral

Fundaj

“

Bilionários deveriam se
concentrar em achar
soluções para salvar a
Terra, em vez
de se dedicar
ao turismo espacial”
PRÍNCIPE WILLIAM,
HERDEIRO DO REINO BRITÂNICO.

Defendendo a necessidade de proteger
nosso planeta do aquecimento global.

A Fundação Joaquim Nabuco, junto ao Instituto de Inovação e
Economia Circular, inaugurou, ontem, os ecopontos de coleta de
lixo eletrônico nos seus campi de Casa Forte e Derby. O lançamento
da iniciativa, que faz parte do Projeto Fundaj Sustentável, ocorreu
no jardim do Museu do Homem do Nordeste, próximo ao mural de
Brennand.

Vercillo
Mestre em emplacar suas músicas em novelas da Globo, Jorge Vercillo terá um de seus grandes clássicos no próximo folhetim das 19h.
“Final feliz” estará na trilha de “Quanto mais vida melhor”, que estreia
mês que vem e traz Mateus Solano e Giovanna Antonelli no elenco. A
música é também título do novo show de Vercillo, que, concebido durante a pandemia, chega ao Teatro Guararapes em 26 de novembro,
numa produção da Art Rec e Estandarte Eventos.

