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Setentinha
Fernando Bandeira, presidente da Urbana PE, comemora hoje, em Brasília, ao lado da
mulher, Beatriz, filhos, noras,
netos e alguns amigos, os seus
70 anos. A comemoração ocorre na capital federal porque a
norinha Gabriela está com 8
meses de gestação e não pode
mais viajar de avião.

PE na torcida

Cecília Lemos, Ricardo Brennand e Alair Couto, posando ao lado do casal Jorge e Patricia Petribu, durante encontro no último fim de
semana, para o pré-lançamento do Giardino-Reserva de Aldeia. Este é o segundo empreendimento do grupo Petribu e União Brasil

A Academia Brasileira de
Letras elegerá, amanhã, em
sessão híbrida no Petit Trianon, o novo ocupante da Cadeira 39, vaga com o falecimento do acadêmico Marco
Maciel. Concorrem à sucessão
seis candidatos, entre eles o jurista e escritor, expert em Fernando Pessoa, José Paulo Cavalcanti. Não precisamos nem
dizer que estamos de dedos
cruzados e na maior torcida
para que o pernambucano Zé
Paulinho, como é carinhosamente chamado, seja eleito
para ocupar a vaga que pertenceu ao também pernambucano Marco Maciel.

DIVULGAÇÃO

Tadeu aposta em
Lula e Geraldo
O deputado federal Tadeu Alencar, que também é vice-presidente do
PSB de PE, em live com esta colunista, falou que embora sempre tenha
advogado a tese de candidatura própria para presidente, no momento,
não vê um nome da sigla para postular o cargo e, portanto, apoia o nome
do ex-presidente Lula para presidente. É a favor, pessoalmente, da coligação do PT com o PSB, em âmbito nacional, mas volta a afirmar que tudo
só será decidido em março, no encontro nacional da legenda.

>Quanto à sucessão de Paulo Câmara, Tadeu, mais uma vez, falando em nome próprio, acredita que Geraldo Julio tem todas as condições de unir a Frente Popular de Pernambuco, vitoriosa há 16 anos
nas eleições estaduais. Caso Geraldo não aceite este desafio, diz que
seu nome não está em cogitação. Ele é candidato à reeleição e vai tentar um terceiro mandato.

Curiosidade

Alívio

A exposição permanente “Oitocentos Brasileiros’’, que acontece
no InstitutoRB, desperta curiosidade: As bonecas criadas por Maria Marcina C .Branco, inspiradas
na litografia de Debret (1768 –
1848), retratam o viver no Rio da
época e destacam vestes e comportamentos. Essa coleção esteve
na mostra Bonecas de Telas Famosas, no Espaço Cultural H.
Stern, no Rio, em 1991.

Após meses de impasse, Joe Biden conseguiu aprovar na Câmara
o pacote socioambiental de US$
1,75 trilhão, um dos principais projetos para seu primeiro ano de Governo. O “Build Back Better” (Reconstruir Melhor), agora segue para
o Senado, onde a aprovação exigirá ainda mais esforços. Biden diz
que essa iniciativa deixará o país
mais competitivo e dará aos trabalhadores uma possibilidade de lutar.

“

Não me faria bem.
Aumentaria minha
ansiedade e poderia dar
asas a um lado narcísico
que não me interessa
incentivar”
ADRIANA ESTEVES, ATRIZ.

João Pedro Coutinho e Ana Luiza Leite durante badalada cerimônia de casamento em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas
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Vazou
A biografia “Lula”, que Fernando Morais ainda nem lançou, já circula no formato online, aberto à leitura. O autor, indignado, diz que estão pirateando sua obra, e que isso o
prejudica. Fernando promete
descobrir os culpados e ir à justiça. “Dependo do meu trabalho
para viver”, lembra o escritor.
Mas agora já é tarde.

Xaropada?
Jair Bolsonaro taxa os que divulgam o desmatamento da
Amazônia de “mentirosos” e de
“xaropada”. O assunto irritou o
presidente nas últimas semanas por dar visibilidade à informação de que a área devastada
de agosto de 2020 a julho de
2021 foi de 13.235 Km², 22% a
mais que no período anterior.

Belo gesto

Antônio Cláudio e Carla Cavalcanti, casal que não falta aos eventos
mais prestigiados que ocorrem no Recife, em recente casamento

Circulando
É hoje, a partir das 16h, o reencontro de fim de ano de Úrsula Fontes, na sua Alameda Décor, para brindar o Natal em
clima de confra com arquitetos e amigos.
O professor e cientista Silvio Meira lança seu novo livro “O que é estratégia?”, amanhã, às 17h, em evento
aberto ao público na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.
Luciana e Guisepe Bonani, casal dos mais queridos da nossa sociedade, clicados em recente festa que congregou todos de PE

Programação natalina
Neste dezembro, a Capela N. Senhora das Graças, do InstitutoRB, realizará celebrações nos domingos 05 e 19. Com a presença dos padres Bosco e Francisco Sales. Sempre ao meio dia. Vozes do Natal é a programação
conjunta com o Grupo Aria, dias 03 e 04, às 19h, na área externa da Capela. Trata-se de cantatas natalinas, com canções da época e com a participação de corais adultos e infantil.

Apelo contra a folia
O deputado pastor Cleiton Collins faz apelo aos prefeitos e ao Estado para
que não promovam Carnaval em 2022. Segundo o parlamentar, é preciso evitar o surgimento de nova onda de Covid-19 em Pernambuco e para
isso é necessário manter todos os cuidados e não se deixar enganar pelo
momento e achar que tudo já se encontra normal. Collins lembra que Galo
da Madrugada pode ser um dos maiores disseminadores do vírus, se levar em consideração a quantidade de mais de 2 milhões de pessoas que
participam da festa, segundo os últimos dados das edições.

Gerlane Lops apresenta o espetáculo inédito “Vida, Música Viva”,
no Teatro do Parque, sábado, às 20h, com as participações de
Isabella Taviani e o sanfoneiro Felipe Costta.
Zeferino Ferreira da Costa, que completa 80 anos hoje,
receberá o título de Doutor Honóris Causa da Universidade Nilton Lins, Manaus, dia 29 de novembro.Vai
à cerimônia com a mulher, Maria do Carmo e família.

NIVER DO DIA
Sérgio Martorelli, Carlos Alberto Fernandes, Tereza Laprovítera, Simone Maciel, Neide Câmara, Edson de Almeida, Ana Pimentel de Lira, João Bravo Filho, Zeferino Ferreira da Costa,
Yara Neves Baptista, Sandra Massa, Lourinaldo do Espírito
Santo, Pedro Paulo Perez, Márcio Lélis, Irma Ferreira, Thelma
Rebelo Pereira, Rui Barbosa de Araújo, Anita Percínio e
Themis Uhebe

O nosso eterno rei do futebol,
Pelé, engaja-se em leilão de
máscaras de proteção contra a
Covid. As máscaras protetoras
terão a assinatura do craque em
20 peças que mostram partidas
famosas. A Pelé Foundation, à
frente da ação, destinará o que
for obtido para assistir crianças carentes.

Natal francês
Tradicional em vários países da
Europa, o mercado de Natal também movimentará o período que
antecede as festas de final do
ano aqui na capital pernambucana. A Aliança Francesa Recife
promove, no dia 04 de dezembro,
das 14h às 20h, na sua sede no
Derby, o Marché de Noël, inspirado nos mercados ao ar livre das
cidades francesas. Na programação, oficinas, artes, música e gastronomia, além de aula experimental do idioma francês.

Bom Finde
Estreia, sexta, o projeto Bom
Finde, na Pousada da Paixão e
no Teatro de Nova Jerusalém,
em Fazenda Nova. O evento
promoverá várias ações durante o fim de semana, como tours,
contemplação do pôr do sol,
jantar temático e almoço assinado pela chef Tânia Gulde. Os
convidados também poderão
contar com festival de churrasco e shows com Domingos Acioly, Geraldinho Lins, Manoel Netto e DJ André Vink.

