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Joaquim Falcão!
De Joaquim Falcão, imortal da
ABL e jurista: “Considero que a
Constituição e o Estado Democrático de Direito não correm riscos políticos. Mesmo que a campanha eleitoral possa vir a ser um
filme de Tarantino. Teremos eleições livres. A ameaça à democracia não é eleitoral. A crise é a pobreza. É o conflito entre a descentralização do poder de voto – cada
dia mais votam mais – e a centralização do poder de renda. Cada
dia menos ganham mais”

Esperançoso
O pernambucano Daniel Queiroz, presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda, fez balanço sobre o mercado,
levando em conta a crise e a Covid19, que inclui incertezas, e ele se
mostra otimista. Lembra que 2021
foi um ano de retomada: “O último levantamento que fizemos
mostrou que 40% das agências
iam fechar o ano recuperando o estágio em que estavam em 2019. Ou
seja, 2022 é um ano de crescimento continuado, de recuperação
ao quadro da pré-pandemia. E eu
acho isso animador”, ressalta.

Mari Guedes mostrando todo o seu encanto durante animada recepção, que congregou a sociedade pernambucana no InstitutoRB

João afaga Danilo
e Geraldo Julio
No mesmo dia em que circulou com o deputado federal Danilo Cabral,
em obra de recapeamento no Cordeiro e postou ao lado do parlamentar que havia sido confirmado pelo colunista de O Globo, Lauro Jardim,
como o candidato ao Governo do Estado, o prefeito João Campos fez um
afago no seu antecessor, Geraldo Julio, pelas redes sociais.

>O gestor fez questão de enfatizar que estava visitando obras de pavimentação e drenagem em rua de Tejipió, “iniciada na gestão Geraldo Julio”. Um sinal de que pode ser o discurso de campanha. A verdade é que o nome de Danilo passou a ser colocado em teste, assim como
já foi o de Zé Neto. O martelo ainda não foi batido definitivamente.

A CEO da joalheria Prata Rara, Hellen Postai, em clique especial para
a Coluna Persona, através das lentes do fotógrafo Paulo Davino

É Geraldo

“

E a turma que trabalha dia e noite para Geraldo Julio ser o candidato da Frente Popular já criou o adesivo “É Geraldo Governador” com o
“É” igual ao de Eduardo Campos, em campanhas em que o falecido governador pleiteou o Governo do Estado. O pessoal não descansa, mostrando que o atual secretário de Desenvolvimento Econômico está no
jogo e quer ganhar essa corrida, por enquanto, interna.

FAUSTÃO, APRESENTADOR.

Nos bastidores da sucessão, voltou a crescer na cotação da bolsa de
apostas, nos últimos dias, o nome do deputado André de Paula (PSDPE) para ser o senador na chapa da situação. Ele é muito querido entre
todos, mas o grande problema é que o PT quer a majoritária e não abre
mão. Não se contenta com a vice. Mas se o “pacote” for fechado, André
é bem quisto por Paulo Câmara e João Campos.

A partir do momento
que eu me antecipei
em dizer que ia
voltar para a Band,
é claro que eles
não iam me
deixar na vitrine”
Explicando por que a Globo o
dispensou antes do contrato terminar.

André cresce
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Juntos e misturados?
Os produtores de eventos, que normalmente vivem em “pé de guerra”,
brigando por espaço, deixaram as divergências de lado em prol de uma
causa maior, que é o fim do plano de convivência, adotado pelo Governo do Estado. Resolveram se unir e esqueceram até as questões políticas
que os separam. O protesto de ontem deixou esse desejo bem evidente.
O setor foi recebido no Palácio do Campo das Princesas e deve se reunir
na próxima semana, na sede da Empetur, para apresentar sugestões de flexibilização ao Governo de PE.

Novo formato
O Verão Tamandaré, que aconteceria amanhã, por conta do decreto do
Governo de PE, foi cancelado. Mas Wesley Safadão fará um show para 3
mil pessoas, seguindo todos os protocolos exigidos, como cartão de vacinação e exame negativo de Covid. Terá início às 16h e vai contar com 3
horas de apresentação de WS e shows de Eric Land e Lipe Lucena.

Curta na Serra
O cineasta Marlom Meirelles assina a produção executiva da 3ª edição
do Curta na Serra, mostra audiovisual, que começa na terça e vai até o dia
30 deste mês, em Bezerros. Além da exibição de 35 curtas nacionais, o evento abriga atividades formativas, culturais e ecológicas, e ocorre pela 1ª vez
de forma híbrida. Toda a programação on-line poderá ser acompanhada
gratuitamente através do site. Já as atividades presenciais acontecerão de
forma descentralizada.

“Nossas águas”
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara aprovou Projeto de Lei que inclui a recuperação de bacias hidrográficas, incluindo o rio São Francisco, com recursos do Fundo Nacional
de Meio Ambiente, o mais antigo fundo ambiental da América Latina. A
degradação dos nossos rios, sabemos, contribui para a escassez de água
que, por sua vez, impacta a geração de energia Brasil afora.

Bruna Hannouche, famosa pelos bolos de sua Cake Hannouche, e que completou idade nova na
última quarta-feira, ao lado da cantora e empresária Felicidade Cordel, em clima de muita celebração
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Circulando
As comemorações de aniversário do Museu da Cidade do Recife, que
faz 40 anos hoje, começam nesta sexta, com o lançamento no YouTube, Instagram e Facebook, de vídeo produzido por Lúcia Matos.
O InstitutoRB manterá em sua rotina operacional as missas de fins de semana na Capela Nossa Senhora das Graças.
Neste domingo, 16, teremos celebração ali, ao meio-dia, com
acesso liberado ao espaço a partir das 11h.
O PIPA (Primeira Infância Plantar Amor) irá construir suas primeiras escolas nas Vilas das comunidades Viana & Moura em Pernambuco.
O médico geneticista Dr Diogo Soares modera webinar sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na prática médica, dia 17 de janeiro, em evento realizado pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.

NIVER DO DIA
Carlos Moraes, Eli Farias, Jorge Pontes, Antônio Augusto Moreira, Fernando Brasileiro Miranda, Francisco de Biase, Hugo
Alfredo Philippsen, J.A. Hawatt, José Eudes de Araújo Lima,
Robson Lins Cavalcanti, Sanelvo Cabral, Tânia Meira, Christiana Brito Caribe, Beth Itamar, Jane Suassuna e Manuella Lisboa

Maria do Carmo e Luiz Guilherme Pontes, que comandam uma das maiores redes hoteleiras de PE

Tancredo e Vilma Loyo em recente coquetel
que reuniu nomes de prestígio da nossa sociedade

