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Porto tem primeiro
Westin do Brasil
A Westin Hotels & Resorts, rede de hotelaria com foco em bem-estar e parte do grupo Marriott Bonvoy, acaba de inaugurar o Westin Porto de Galinhas. Aberto há duas semanas na área do antigo Porto de Galinhas Resort e SPA, este é o primeiro resort da marca Westin no Brasil e a primeira unidade da rede, em todo o mundo, com serviço allInclusive, introduzindo um novo nível de hotelaria distinta e personalizada no Brasil.

>De frente para a praia de Porto de Galinhas, a propriedade, de mais
de 2 hectares, conta com um conceito de conexão com a natureza. Não
só nas áreas comuns, mas também nos quartos, os hóspedes encontrarão muito verde e elementos naturais. O Westin Porto de Galinhas
ainda conta com acomodações de estilo contemporâneo, SPA, 10 opções gastronômicas e espaço para eventos. Toda essa estrutura oferece uma experiência premium para quem busca relaxamento e
tranquilidade.

Gesto de Bolsonaro
Toda a “varredura” que precede uma visita presidencial, feita
pelo Gabinete de Segurança, já foi realizada para que o presidente Bolsonaro possa aterrissar com tranquilidade em Caruaru, Capital do Forró, hoje, e mexer com todo o cenário da região, que já está fervendo
por conta do São João, considerado o maior do mundo. Sem dúvida,
não se sabe de uma visita de um presidente na véspera de São João,
uma data tão “cara” para o pernambucano. Independente da ideologia, é um gesto político de tamanha grandeza para com o nosso Estado. Vamos ver se ele saberá capitalizar todo o esforço para si eleitoralmente.

Ana Helena Lacerda Malheiros, diretora do Westin Porto de Galinhas, recém inaugurado no litoral
sul de Pernambuco e que promete ser referência em hospedagem de luxo all-inclusive na região
DIVULGAÇÃO

Senador e sanfoneiro
Aliás, o pré-candidato ao Senado pelo PL, Gilson Machado, ex-ministro
do Turismo de Bolsonaro, toca sanfona hoje à noite, na sua Banda Brucelose, no Pátio do Forró, em Caruaru, para o presidente e uma multidão ouvirem o seu desempenho como sanfoneiro. Em entrevista à jornalista Terezinha Nunes, Machado falou: “Eu sou mais pernambucano
que Lula. Sempre morei aqui enquanto ele passou pelo Estado durante cinco anos”. Gilson diz que Pernambuco é dos pernambucanos, que
está pronto para atuar como Senador e se derrete em elogios para o chefe Bolsonaro.

Cinema
O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE) comemorou o convênio firmado entre o governador Paulo Câmara e o prefeito
Professor Lupércio para revitalização do Cine Olinda, que está fechado há 40 anos. O parlamentar articulou a parceria entre o estado e o município para realização das obras, orçadas em R$ 1,9 milhão. O sinal verde foi dado durante reunião no Palácio do Campo das Princesas.

NIVER DO DIA
Anna Tereza Ayalla, Silvio Lins de Albuquerque, José Ricardo
Rodrigues de Mello, Magali Wolfenson, Ary Haack, Fernando
Camarotti, Ingrid Luck, João Batista Montenegro, Violeta da
Costa e Silva, Naira Rossiter, Maria das Graças Lapa, Sylvia Dimenstein, Ana Margarida Furtado, André Falcão, Tereza Menezes, Ronaldo Uchoa e Luciana Andrade

“

Na minha opinião, o
nome de Luciana
fortalece o nosso projeto”
SILVIO COSTA FILHO,
DEPUTADO FEDERAL (REPUBLICANOS-PE).

Advogando o nome da vice-governadora
Luciana Santos para ser também a vice
na chapa de Danilo Cabral.

Guido Stütz, gerente geral do Westin Porto de Galinhas, que celebra a chegada da rede, membro do grupo Marriott, em Pernambuco
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O cantor Leonardo ladeado pelo pré-candidato ao Governo de Pernambuco, Miguel Coelho,
e a mulher, Lara Secchi, em noite de arraial animado na casa de Fernando Bezerra, em Petrolina

O cantor André Rio, que volta aos palcos, neste São João, com
agenda cheia, com show em diversas cidades pernambucanas

Circulando
Fernando de Noronha recebe, no auditório do Centro de Visitantes do ICMBio, segunda e terça, a Mostra Cinemas do Brasil. As sessões apresentarão um recorte de filmes das três edições do evento, que já percorreu mais de 50 cidades brasileiras.
Vai ficar no Recife neste feriadão de São João? O Paço
do Frevo estará de portas abertas todos os dias: hoje e
sexta, das 10h às 17h, sábado e domingo, das 11h às 18h.
Programa cultural bom para as famílias e visitantes.
A jornalista Meiry Lanunce, que é natural de Taquaritinga do Norte, será agraciada com o título de Cidadão do Recife, por proposição do vereador Doduel Varela. A data da entrega do título ainda será marcada.

PE na Bienal

Agraciados Grande Oficial

A 26ª Bienal Internacional
do Livro de SP, de 2 a 10 de julho, contará com o pernambucano Patrick Barbosa, que
participará da rodada de negócios, com editores de todo
o mundo. Patrick, que é diretor da União Brasileira de Escritores em Pernambuco
(UBE), fará os pré-lançamentos da Revista Biográfica Referência Pernambucana e do
Livro Destaque Nordeste edição 2022. Para completar essa
edição histórica, a bienal terá
Portugal como Convidado de
Honra.

A medalha Joaquim Nunes Machado, mais alta comenda do Tribunal de
Justiça de Pernambuco, na categoria Grande Oficial, será entregue às seguintes personalidades: Henrique Costa da Veiga Seixas (defensor público de PE), Cel. José Roberto Santana (comandante Geral da PMPE), Erik
Sial (cônsul honorário da Suécia no Recife) e ao desembargador Eduardo
Pugliesi (TRT/6ª). A entrega ocorre em agosto, por ocasião do aniversário
do TJPE.

Educação
Com a fusão da Escola Eleva Recife com o renomado
grupo britânico Inspired Education, a pernambucana Duda
Falcão, Co-CEO da rede Eleva
Educação, que também conta
com unidades em Brasília e no
Rio de Janeiro, passa a assumir a posição de Conselheira
Consultiva do Inspired Education.

Canal do Sertão 1
Inspirado em um grande sonho do seu pai, o eterno Osvaldo Coelho, o
pré-candidato a deputado federal Guilherme Coelho planeja uma série de
encontros políticos para tratar sobre o Canal do Sertão, um projeto grandioso que busca levar água para cidades do Sertão pernambucano.

Canal do Sertão 2
A “Rota do Canal do Sertão” consiste em apresentar o projeto hídrico
e seus benefícios à população de cada um dos 15 municípios pernambucanos onde o Canal vai passar: Afrânio, Dormentes, Santa Filomena, Santa Cruz, Parnamirim, Ipubi, Granito, Exú, Bodocó, Araripina, Moreilândia,
Trindade, Cedro, Serrita e Ouricuri.

Despedida
O velório do indigenista Bruno Pereira será aberto ao público no Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Paulista. A data depende da liberação dos corpos de Bruno e de Dom Phillips pela perícia da Polícia Federal
em Brasília. A expectativa é que o corpo chegue ao Recife às 17h de hoje.

