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Libera geral

Parceria criativa no
Villa

De um experiente político da oposição sobre o provável posicionamento de Marina Silva no segundo
turno: "Acho praticamente impossível Marina subir no palanque de Serra ou Dilma. Sou capaz de apostar
que o PV vai liberar o voto dos seus eleitores e não se comprometerá com ninguém".
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Blogs

Cobrança - Eduardo Campos confessou, ontem, a alguns amigos mais
próximos, que pretende parar pelo menos quatro dias para
descansar em família, no feriadão. Ainda não teve tempo de
resolver o destino, mas provavelmente irá para alguma praia
pernambucana. A família do governador, que costuma ser bem
compreensiva e tolerante, já estaria cobrando esses poucos dias de
relax.

Edição de quarta-feira, 6
de outubro de 2010

Parceria - A primeira-dama Renata Campos viajou para Brasília com
o governador. Ambos ficam por lá até hoje e retornam direto para a
Paraíba, onde Eduardo Campos arregaça as mangas em prol da
Tudo cor de rosa para Isabela Ferraz,
eleição de Ricardo Coutinho, do PSB, no segundo turno.
feliz da vida, na comemoração dos seus

15 anos. Foto: Lulu Pinheiro/Divulgação

No ar - Políticos de Pernambuco voltaram a se encontrar ontem, no
voo Recife/Brasília. Desde o check in até as horas no ar, o papo era um só: as surpresas, vitórias e
desventuras das eleições.
Os votos da capital
Os cinco deputados federais mais votados no Recife domingo foram: João Paulo (154.971), Eduardo da
Fonte (58.442), José Mendonça Filho (48.327), Pastor Eurico da Silva (39.097) e Raul Henry (38.862). Os
deputados estaduais foram: Cleiton Collins (38.141), Daniel Coelho (27.978), Presbítero Adalto (27.333),
Luciano Siqueira (27.247) e Francismar Pontes (27.138).
Gastronomia - O holandês Dov Melo está no Recife, hóspede de Moysés e Evânia Margolis. Veio
conhecer a loja da sua rede Wok do Walk, no Shopping Boa Vista. A cadeia foi eleita a melhor franquia
fast food da Holanda.
Casa Cor - Danielle Côrte Real e Dayanne Cavalcanti assinam o projeto da
recepção do edifício Maria Ângela, da Casa Cor 2010. Vão usar madeira de
demolição e concreto, para fazer um contraste no espaço de 100m!.
Herdeiros - Entre os novos deputados estaduais, 11 são filhos de exdeputados: Betinho Gomes, Pedro Serafim Neto, Leonardo Dias, Claudiano
Martins Filho, Raquel Lyra, Daniel Coelho, Vinicius Labanca, Manoel Botafogo
Filho, Diogo Moraes, Rodrigo Novaes e Gustavo Negromonte.
Feriado - O Litoral Sul será um dos mais disputados no feriadão da próxima
semana. Luz Simão e Rodrigo Picorelli revelam que todas as mesas do
Birosca já foram reservadas para os quatro dias.
Arte dupla - Esta noite, no restaurante Villa, no Espinheiro, teremos a

Look étnico e elegante de
Margot Monteiro. Foto: Nando abertura da mostra 2 em 1, com telas dos pintoresIsa Pontual e Rinaldo
Carvalho.
Chiappetta/DP/D.A Press

Temakeria - Marconi Vieira esteve em Porto de Galinhas, nesse final de semana, à procura de um ponto
para abrir a filial da Go Temakeria, mas revelouque ainda não se agradou por nenhum lugar.
É pique! - A publicitária Fernanda Muniz comemora seu aniversário, terça-feira, com sambão, no seu
prédio, em Apipucos. Robson Chagas faz a decoração e o boulevard recepções assina a feijoada. Como é
Dia das Crianças, providenciou uma recreação infantil para a garotada. A banda Samba Star animará o
dancing.
Debate Domingo, às 22h, a Band/TV Clube promove o primeiro encontro do segundo turno entre Dilma
Rousseff e José Serra.
Gratidão - Mendonça Filho está preparando agenda de agradecimento às suas
bases. Já nesse final de semana, volta a Belo Jardim e Santa Cruz do
Capibaribe. Depois, vai à praia de Mamucabinha, comemorar ao lado do
cunhado, Augusto Coutinho, a vitória de ambos.
Palestra - Convidado pelo comandante Garcia de Castro, Fernando Farias,
auditor da Receita Federal, ministra a palestra multimídia Imagem é tudo,
amanhã, na Escola de Aprendizes Marinheiros. Destaca o capital imagético
das pessoas, potencializando-o e conscientizando que vivemos numa
sociedade em que a boa aparência pessoal é fundamental.
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Livro - Chicão Trindade, legenda da medicina pernambucana, envolvido na
elaboração do livro que conta a trajetória da carreira, com inúmeros fatos
inusitados.

Jovialidade no close de
Larissa Mylla. Foto: Helena

Teen - Luan Santana já marcou a data e o local para a gravação do seu novo Pinheiro/Divulgação
DVD. Será no Rio de Janeiro, dia 11 de dezembro, com participações
especiais de Ivete Sangalo e Zezé di Camargo.
Ninho de tucanos

Bruno Araújo e Sérgio Guerra, os deputados federais tucanos eleitos no estado, são os dois
pernambucanos convidados para a reunião da executiva nacional do PSDB com o comando da campanha
de José Serra, hoje, em São Paulo. Em pauta: a linha da campanha e decisão sobre o marqueteiro que
assumirá a comunicação no segundo turno.
Destaque - Sylvia Patrícia, conhecida mundialmente por misturar diversos
estilos musicais, é uma das indicadas ao prêmio da Hollywood Music in Media
Awards & Conference 2010, que será realizado dia 18 de novembro em Los
Angeles.
Beach - Romildo Alves assina a decoração da festa de Carla Bensoussan,
sábado, em Porto de Galinhas. Na adaptação ao estilo balneário, ele vai
mesclar o tropical com o clássico.
Cinema mudo - Janela Molhada, de Marcos Enrique Lopes, é exibido hoje na
10ª Goiânia Mostra Curtas. No filme, entrevista com a única pessoa viva do
cinema mudo no Brasil: a pernambucana Adriana Falangola, filha de Ugo
Falangola, um dos pioneiros da sétima arte no estado.
Edson Cunha Neto e Carla da
Fonte, em festa, no Armazém Movimento
Blu'nelle.
Foto: Nando
"Deus não olha o que lhe é dado, mas o que se guarda em reserva."
Chiappetta/DP/D.A Press
Santo Ambrósio

Aniversariando hoje Alberto Brayner, André Lins, Arnaldo Maciel Filho, Dalila Caldas Domingues, Edgar
Albuquerque, Eliane Morais, Francisco de Albuquerque Maranhão, Karla Castelo Branco Paes e Melo,
Patrícia Blanke, Rose Mary Garziera e Taciana Amorim.
O presidente Aldo Guedes comemora o destaque da Copergás na edição Maiores e Melhores da Revista
Exame, ficando entre as 800 maiores empresas do país.
O nome completo de Marina Silva é Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima.
Hoje, às 19h, a Faculdade de Direito do Recife inaugura a exposição Joaquim Nabuco: o homem, o
político, o intelectual.
Mariana Carrilho embarcou para São Paulo, onde assistirá ao show de estreia da turnê do Bon Jovi no
Brasil.
Berenice e Cadoca Pereira serão hóspedes de Clarice e Carlos Rebelato no Litoral Sul, durante o
feriadão.
Mesmo ontem, depois das eleições, os computadores de candidatos ainda
estavam no automático, disparando e-mails, spans e newsletters.
Luiza Nogueira e Raul Henry, merecidamente, vão relaxar no feriadão. Já
que a casa do casal na Enseadinha de Serrambi está alugada, curtirão os dias
de folga em Porto de Galinhas.
Carlos Alberto Oliveira, presidente da Federação Pernambucana de Futebol,
e Antônio Luiz Neto, candidato a presidente do Santa Cruz, são
homenageados hoje em almoço do Caxangá Ágape, no Spettus do Derby.
Com o sucesso dos evangélicos nas urnas, vai ter muito candidato querendo
fazer alianças com pastores e igrejas nas próximas eleições.
Márcia Nejaim e Francisco
Trindade, diante da Igreja da
Pampulha, em Belo
Horizonte. Foto: Arquivo
O badalado estilista Ronaldo Esper, que aparece muito na TV, candidatou-se pessoal

A convite do Sebrae, o escultor Nicola vai mostrar seus trabalhos na Casa
Cor de Brasília.
a deputado federal em São Paulo e teve apenas 3,3 mil votos.

Humberto França faz palestra sobre Joaquim Nabuco, amanhã, na Escola de Magistrados da Bahia, em
Salvador.
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