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Reconduzida
A promotora de Justiça Deluse
Amaral Rolim Florentino será reconduzida ao cargo de presidenta da Associação do Ministério
Público de Pernambuco (AMPPE) em cerimônia que será realizada hoje, às 19h, na Villa Ponte
D’Uchôa, no bairro das Graças.
Deluse integra a chapa Avançando com compromisso e, juntamente a nova diretoria eleita, vai
presidir a AMPPE por mais um
biênio (2022-2024). Na solenidade, estarão presentes autoridades
do nosso Estado e também de outros estados da Federação. O governador Paulo Câmara e o prefeito João Campos, bem como
senadores e deputados, confirmaram presença no evento.

Alerta
A Nefrologista, Drª Ana Carolina Pessoa, chama atenção para o
próximo 8 de agosto, Dia Nacional de Prevenção e Controle do
Colesterol. Segundo ela, acompanhar os níveis do colesterol no
organismo faz parte dos cuidados
preventivos que devemos ter para
evitar uma Doença Renal Crônica. “Controlar os níveis de gordura no sangue também faz parte do nosso arsenal para tentar reduzir a progressão para Doença
Renal Crônica Terminal”, explica.

As queridas Alê Pires, Bia Guirão e Paula Belo, que curtiram o
local do momento na capital paulista, o Rosewood São Paulo
Dandarah Cavalcanti vai comandar tarde de bate-papo sobre
harmonização facial, invisalign e beleza, dia 16, no SPA Beauté

O Dia D de Danilo
e da Frente Popular

Circulando
A cantora MC Melody apresenta-se amanhã no Club Metrópole, durante o Baile Fake Amor. A artista, com apenas 15 anos, tem autorização do juizado de menores para
realizar shows noturnos.

Fim do prazo das convenções partidárias e o PSB foi o único partido
de grande porte que deixou para a data limite a realização do seu grande evento para oficializar o nome de Danilo Cabral como candidato ao
Governo de Pernambuco. A festa está marcada para ter início às 14h, no
Clube Português, mas o ápice deve ocorrer no fim da tarde.

>Todos os expoentes da Frente Popular estarão presentes, incluindo
a chapa majoritária, formada por Luciana Santos (vice-governadora) e
Teresa Leitão (senadora). Mas a grande pergunta de todos é se Lula, principal cabo eleitoral de Danilo, aparecerá no telão pedindo votos, assim
como fez Bolsonaro para Anderson Ferreira. Resta aguardar.

Teste de popularidade
O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro volta a testar sua
popularidade no Recife, amanhã, quando sai em motociata do aeroporto
até a Marcha de Jesus, que ocorre na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul
da Cidade. Estará, claro, ao lado da chapa que apoia em Pernambuco,
formada por Anderson Ferreira, Izabel Urquiza e Gilson Machado.

“

Zé Leôncio fez eu me
ver como um homem
maduro”
MARCOS PALMEIRA, ATOR.

Confessando que levou um tempo até
achar o tom do personagem de
Pantanal, pois não queria aceitar que
está com 59 anos.

Marcelo Médici e Ricardo Rathsam escreveram, dirigiram e, agora, protagonizam a comédia “Teatro para quem não gosta”, que
chega ao Teatro RioMar dia 27 de agosto, às 21h.
Os cirurgiões Thales Batista, Mario Rino e Felipe Lopes,
do RICO, estão entre os convidados do 5º Simpósio de
Oncologia do Real Hospital Português, que acontece no
dia 3 de setembro, e que conta com grandes nomes da
oncologia do Brasil.
Hellen Melo, que acaba de abrir as portas da segunda unidade
do seu badalado Studio HM Unhas em Gel no Espinheiro, aposta em uma novidade que promete bombar no mundinho das nail
arts: as unhas 3D. O primeiro Studio HM fica em Piedade.
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Catarina Ferraz, que apostou no longo pink, cor de grande sucesso entre as fashionistas, para curtir o casamento da irmã, no InstitutoRB, ao lado do namorado, Josh Cason

Excesso

Com Raquel

De volta do recesso parlamentar, deputados e senadores terão que analisar uma série de medidas provisórias
(MPs) editadas pelo Executivo.
Na lista, à espera, 22 MPs. Todas passarão por votação na
Câmara e, se aprovadas, seguirão para análise do Senado.

Nome mais do que reconhecido na área de comunicação e marketing,
Aguinaldo Viriato está coordenando a comunicação da campanha ao Governo de Pernambuco da candidata do PSDB, Raquel Lyra. Viriato já
atuou em outras campanhas estaduais e tem larga experiência em eleições.

Maratona
A 9º edição da Meia Maratona Eu Amo Recife já está com
as inscrições abertas, com valor promocional para o primeiro lote.

>O evento, organizado por
Eduardo Couceiro, acontecerá
no dia 12 de novembro, às
17h30, tendo como ponto de
partida o Recife Antigo.

Lançamento
O padre Joselito Freire lança,
na próxima terça-feira, seu segundo livro, intitulado “O Sonho Sou Eu”. O evento de lançamento acontece na Livraria
Leitura do Shopping Recife,
das 18h às 22h.

Cumprindo missão
A decisão da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, de sair candidata a deputada federal é puramente uma missão partidária. Ela precisa cumprir a cota feminina e também fazer a tão famosa cauda eleitoral para o PDT, que hoje já não tem tantos quadros como puxadores
de votos. O partido deve fazer só um deputado federal, que tende ser
Wolney Queiroz. Portanto, Isabella deve permanecer como vice-prefeita.

Livro sobre eleições
O ex-ministro do TSE Walter Costa Porto recebeu a visita do ministro
do STF Gilmar Mendes a quem entregou um exemplar de seu novo livro intitulado “Eles e o Voto”, que vem obtendo ampla repercussão nos
meios políticos e acadêmicos. Pernambucano radicado em Brasília, Walter Costa Porto foi também professor de Direito Constitucional na UNB,
secretário geral do Ministério da Justiça e é autor de vários clássicos sobre a história das eleições no Brasil.

O que é censo?
O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro brasileiro entrevistado para
o Censo 2022. Pesquisa do próprio IBGE, em 212 cidades brasileiras, mostra que 29% da população ainda desconhecem o Censo e 17% dizem se
sentir desconfortáveis em receber os recenseadores. A conclusão é que
o maior desafio do Censo é fazer os cidadãos quebrarem essa barreira
e responderem o questionário.

Um clique especial de Dr. Sávio Cardoso, renomado médico
que é referência em qualidade de vida e alimentação saudável

NIVER DO DIA
Carlos Trevi, Ana Lúcia Maranhão, Bruno Rodrigues, Maria Arivan de Lucena, Patrícia Calazans, João Antônio Bartolo, Maria
Júlia Nogueira, Ricardo Cunha, Graça Campos Goes, Antônio
Serra, Maria Raquel Borba, Andrea Carvalho, Francisco Ventura Araújo Filho, Juliana Aragão, Kátia Botelho, Ana Cristina Machado, Maria das Graças Lacerda, Mássimo Pelliteri, Maria das
Neves Soares de Araújo, Roberta Callou, Silvana Maranhão,
Cristina Maria, Silvinho Niceas, João Arraes, Adriana Mota Peixoto, Cristiane La Grega, Guilherme Pontes, Ana Patrícia Galvão, Rodrigo França e Ludmila Correia

