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Recife no Congresso
Mundial do ICLEI
A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, está representando o Recife além mar, no Congresso Mundial do ICLEI Governos Locais pela Sustentabilidade, que ocorre em Malmö, na Suécia. O evento reúne gestoras e gestores públicos de várias partes do mundo para promover a troca de informações e experiências, além de estabelecer parcerias estratégicas. Assim como Isabella, que é coordenadora das relações internacionais da Prefeitura do Recife e embaixadora para a América do Sul
da Cities Climate Finance Leadership Alliance, o secretário de Desenvolvimento Econômico de PE e presidente do ICLEI América do Sul, Geraldo Julio, também participa do Congresso.

>A vice-prefeita palestrou em painel sobre o projeto ProUrbano – Seguro de Infraestrutura Urbana. Ela também foi uma das convidadas de
honra de jantar que ocorreu na Prefeitura de Malmö, a convite da primeira prefeita eleita na cidade, Katrin Jammeh. Entre outras atividades,
Isabella de Roldão tem participação confirmada nos próximos dias nos
painéis.

Patrimônio Imaterial
O Prefeito do Recife, João Campos, decretou a Rádio Frei Caneca o mais
novo Patrimônio Cultural Imaterial do Município do Recife. A emissora, ligada à Fundação de Cultura Cidade do Recife, começou a transmitir,
em caráter experimental, com uma programação musical inovadora, em
junho de 2016.

Piseiro faturando
A Prefeitura Municipal de Bom Conselho, no Agreste pernambucano,
resolveu caprichar no São João deste ano. Ontem, divulgaram um aviso de licitação com nome das atrações que devem agitar os festejos juninos da cidade. Entre elas está João Gomes, grande destaque no piseiro,
e que vai faturar R$ 350 mil com seu show.

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, ao lado da prefeita de Malmö, na Suécia, Katrin Stjernfeldt Jammeh, em evento que busca promover estratégias e experiências sobre sustentabilidade
HÉLIA SCHEPPA/SEI

Posse da OAB-PE
A diretoria e conselheiros da OAB Pernambuco tomaram posse,
quarta, em cerimônia no Teatro Guararapes. O evento, que homenageou
os 90 anos da instituição, contou com a presença de nomes como: governador Paulo Câmara; vice-governadora Luciana Santos; os prefeitos
do Recife e Olinda, João Campos e professor Lupércio, respectivamente;
o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros; o ex-presidente da OAB-PE e conselheiro federal Bruno Baptista; o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti; além de
integrantes e representantes da Justiça.

NIVER DO DIA
Antônio Pessoa, Isabel Braga, Sérgio Lobo Jardim, Dario Sobral, Fátima Emerenciano, Cristina Victor, Helena Souza Leão,
Maria Margarida Wanderley, André Lubambo, Antônio Tiné,
Paulo Roberto Souza e Silva, Bruna Monteiro, Adriana Guerra,
Ana Carolina Correia de Melo, Aristeu Chaves Filho, Betânia
Vieira e Sílvia Furtado

O governador Paulo Câmara, ladeado por Fernando Ribeiro Lins e Ingrid Zanella, presidente e vicepresidente da OAB-PE, respectivamente, em cerimônia oficial de posse da diretoria da instituição
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Lendas de Jaboatão
O Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira (Cehibra)
da Fundação Joaquim Nabuco, em parceria com o Shopping Guararapes,
promove a exposição que celebra os 429 anos da cidade. A mostra gratuita
“Lendas de Jaboatão” resgata histórias e memórias de momentos importantes da formação do estado de Pernambuco e da Região Metropolitana do Recife, inspirada em um livro do professor James Davidson, que
assina a curadoria. Disponível no corredor do Cinema do Shopping Guararapes até domingo, no mesmo horário de funcionamento do mall.

Visita tecnológica
O diretor presidente do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação
(IATI), Guilherme Cardim e o diretor de negócios Paulo Gama, recebem,
hoje, comitiva das centrais elétricas Epesa (PE), Epasa (PB) e CPFL (SP).
Na ocasião, o grupo irá conhecer toda estrutura laboratorial do instituto,
onde são realizados projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
(PD&I) como também a nova “Usina de Biodetergente”.

Circulando
Depois de dez anos em que foi realizada no Recife a exposição das
pinturas de Tereza Costa Rêgo com as crônicas de Bruno Albertim,
o Diário das frutas ganha versão em livro, com lançamento hoje, na
Casa Estação da Luz, em Olinda.

“

A realidade é que o PSB
não tem credibilidade
para prometer mais nada”
MIGUEL COELHO, PRÉ-CANDIDATO AO
GOVERNO DE PERNAMBUCO.

A renomada dentista Cynthia Gusmão, do centro Adílson Torreão,
que está indo curtir temporada de descanso no Sul da França

Criticando a gestão atual e as
promessas de melhorias que ficam
apenas no papel.

Mércia Moura levou sua trajetória à frente da marca para
o Café com Amigos, ontem, em encontro para a troca de
experiências promovido pela Geração X Mais. O grupo social foca em ações em prol da consciência do bom envelhecer.
A cirurgiã-dentista Rosa Gomes é a nova vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Esta é a primeira vez que um CD ocupa essa
função no CES.
A Guarda Civil Municipal do Recife oferece homenagem às
mães da corporação, hoje, a partir das 14h, no Compaz Escritor Ariano Suassuna.
ED MACHADO

Tarifa mais alta?
Quem usa transporte público pode ter que desembolsar mais nas próximas passagens. A Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU) estima que as tarifas de ônibus no país podem ser reajustadas em 15,4% ainda este ano. Pelas estimativas da entidade, apenas em
2022, o diesel já subiu 47%, fazendo com que as empresas precisem do reajuste para não operar no prejuízo.

Nipo-pernambucano
O presidente da Japan House São Paulo, Eric Klug, aterrissou no Recife, ontem, para uma agenda de vínculos entre a instituição - idealizada pelo
governo japonês para difusão da cultura nipônica no mundo - e as potências
culturais e tecnológicas de PE. Na programação, a assinatura do Acordo
de Cooperação junto ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, que trará a exposição “Japonésia” para o museu Cais do Sertão.

Agito na Arena
A Arena de Pernambuco volta a receber mais um grande show, hoje,
a partir das 18h. Dessa vez, é a festa Só Track Boa, que promete movimentar o público apaixonado por música eletrônica. O DJ Vintage Culture será o anfitrião do evento, que terá mais de 10 horas de duração.
A festa contará com um palco inédito no Estado, shows pirotécnicos e
efeitos especiais.

Eric Klug, em visita ao Recife, junto a Maria Rosa Maia, gerente do Cais do Sertão, a primeira-dama Ana
Luiza Câmara, Milu Megale, secretária de Turismo, e Antônio Neves Baptista, presidente da Empetur

