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José Paulo Cavalcanti foi eleito, ontem, como imortal da Academia Bra-
sileira de Letras (ABL). Com 21 votos, o advogado e romancista pernam-
bucano ocupará a cadeira 39, que ficou vaga após o falecimento do Aca-
dêmico e vice-presidente Marco Maciel, no dia 12 de junho de 2021. “En-
saísta e pesquisador refinado, a biografia que ele redigiu sobre Fernan-
do Pessoa circula nos quatro cantos da Terra. José Paulo entra para a ABL
com o passaporte da literatura”, destacou o Presidente da ABL, Acadê-
mico Marco Lucchesi.

>
José Paulo Cavalcanti Filho tem grande destaque, tanto nacional

como internacional. Autor de 18 livros, alguns publicados no exterior, ele
foi secretário-geral do Ministério da Justiça e ministro (interino) da Jus-
tiça no governo do ex-presidente José Sarney, além de consultor da Unes-
co e do Banco Mundial. Também ocupa a cadeira 27 da Academia Per-
nambucana de Letras e é membro da Ordem dos Advogados do Brasil.

Black Friday
Expectativa grande nos comércios físico e on-line para uma explosão

de vendas com a tradicional promoção da black friday. Assim como nos
Estados Unidos, os brasileiros costumam madrugar nas lojas, especial-
mente de eletrodomésticos, para pegar os produtos com melhores pre-
ços. Muitos levam vários para revender no fim do ano no interior.

José Paulo é
imortal da ABL

Úrsula Fontes promoveu sua tradicional confraternização de Natal, quarta, na Alameda Décor, com
vitrine assinada pela badalada arquiteta Sandra Brandão, que também projetou todo o espaço da loja

Suzana Mont’Alverne é só felicidade com a comemoração dos 42
anos do seu Colégio Equipe, localizado na Zona Norte do Recife

No Paiva
Atletas profissionais e amado-

ras competem, de hoje até do-
mingo, no Circuito Brizza Beach
Tennis, o esporte do verão 21. O
torneio, que reúne cerca de 300
mulheres, vai ocorrer nas dez
quadras do centro de serviços
Empório Reserva do Paiva, à bei-
ra-praia. Durante os três dias, se-
rão jogadas quase 250 partidas
com competidoras de PE, AL e
PB.

Romantismo 
O público mais maduro e fã de

música romântica baixa em peso,
hoje à noite, no Classic Hall, para
o esperadíssimo show de Fábio
Júnior e Zezé Di Camargo e Lu-
ciano, que há mais de dois anos
não se apresentam no Recife. 

>
As mesas esgotaram rapida-

mente, assim que as vendas fo-
ram abertas. A noite promete
muita emoção e paixão com vá-
rios clássicos.

Reencontro com Úrsula 1
Toda a turma da decoração, arquitetura e muitos nomes da sociedade

compareceram à tradicional confraternização natalina da Alameda Decor,
comandada pela querida Úrsula Fontes, quinta, que ela batizou de reen-
contro, uma vez que foi uma maneira de muitos se reverem depois de lon-
go tempo de confinamento. O ponto alto foi a vitrine assinada por Sandra
Brandão, com cadeira de Jason e obras do acervo de Janete Costa, valo-
rizando nosso artesanato.

Reencontro com Úrsula 2
Úrsula montou uma linda mesa com quitutes natalinos e presenteou a

todos com lindas velas natalinas. Entre os nomes anotados, Ana Cristina
Cunha, Paula Meira, Elisa Coelho, Cordélia Machado, Márcia Souto Car-
valho, Branca Góes,  Alice Gibson, Tancredo Albuquerque, Verônica Ma-
chado…

Carnaval: todos contra
Os secretários estaduais de Saúde são unânimes na reprovação à reali-

zação do Carnaval em 2022. É o que afirma Carlos Lula, presidente do Con-
selho Nacional de Secretários de Saúde e titular da pasta no Maranhão. “En-
tre os secretários, ninguém concorda com o Carnaval”, diz. Mas sabemos
que há muito mais em jogo, como o setor de entretenimento, músicos, em-
pregos informais, interesses de grandes marcas de bebidas e por aí vai. Mas
já está mais do que na hora dos governantes se posicionarem. Ficar em-
purrando com a barriga não vai resolver o problema, que é real no Brasil
e, em especial, em Pernambuco, um dos grandes polos de folia do País.
É parar, sentar, ver os prós e contras e resolver. 
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Por mim, não teria
carnaval, só que tem um

detalhe: quem decide
não sou eu” 

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO. 

Afirmando que a realização do Carnaval
é de responsabilidades de prefeitos e

governadores e que não vai se
aprofundar nessa “polêmica”.

“
Circulando 

O livro Ensaios de Direito Empresarial, em homenagem ao
professor Ivanildo Figueiredo, será lançado hoje, às 19h, na Fa-
culdade de Direito do Recife.

Ney Matogrosso apresenta seu show “Bloco Na Rua”, amanhã, a par-
tir das 22h, no Classic Hall. A abertura dos portões está prevista para
as 20h.

João Barroso, filho de Marta Lima e Cláudio Barroso, e Ticiana
Machado Dias, filha de Dulce e Sérgio Machado Dias, trocam
as alianças, sábado, em celebração intimista em Enseadinha.

Para celebrar seus 90 anos, o Homem da Meia-Noite vai ganhar um
espaço exclusivo no Shopping Patteo Olinda, com mais de 120 metros
quadrados e um acervo exclusivo, a ser inaugurado em dezembro.

João Campos, Og Marques Fernandes, Rodrigo Latache, Glória
Gondim, Geraldo Pinho Alves Filho, Emílio César Salvi, Ianna

Queiroz, Renata Reynaldo, Maria Cecília Melo, Rodolfo Aguiar,
Lúcia da Silveira, Socorro Maciel e André Maia
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A publicitária Duda Haeckel, que apostou no look vermelho total
para brilhar em recente evento de gala que agitou noite no Recife

Luiz Fernando Bandeira comemorou a chegada de seus 70 anos em
Brasília, quarta, ao lado da mulher, Beatriz, da família e de amigos

Alice Gibson marcou presença na animada noite de confraterni-
zação e reencontro, em clima de final de ano, na Alameda Décor

Livro e praça
Suzana Mont’Alverne comemo-

rou muito os 42 anos do seu Colé-
gio Equipe, esta semana. Além do
lançamento do livro que conta a
história de projeto social mantido
pela instituição e a posição de
placa na praça que leva o nome da
diretora fundadora da escola e
idealizadora do projeto Manguei-
ra da Torre, Florance Mont’Alver-
ne. Aliás, a publicação está à dis-
posição de outras unidades parti-
culares de ensino como fonte de
conhecimento e inspiração para
adoção de projetos sociais seme-
lhantes.

Léo é recifense
O cantor e compositor baiano

Léo Santana recebe hoje, às 17h, o
Título de Cidadão do Recife, na Câ-
mara Municipal da Cidade. O au-
tor do requerimento é o vice-pre-
sidente da Câmara do Recife, o ve-
reador Hélio Guabiraba. Claro que
Léo, conhecido como o Gigante,
vai agradecer fazendo o que mais
sabe: cantando.

Niver do prefeito
O prefeito do Recife, João Campos, comemora hoje seu primeiro ani-

versário como gestor da capital pernambucana. Até o fechamento des-
ta coluna, não se sabia sobre comemorações. Em recente encontro,
João falou a esta colunista que passaria a chegada da nova idade tra-
balhando, mas deve haver um “Parabéns pra você” junto aos colegas
de trabalho.
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