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Todos por Elis
Adalgisa Marques, Kiki Barreto, Betinha
Emerenciano, Luciana Cruz, Pedro Oliveira,
Thina Cunha, Yeda Bezerra de Melo, entre
outros nomes, são protagonistas do Nós,
Voz, Elis, musical que estreia sexta, às 21h,
no Valdemar de Oliveira.

Constelação
Safadão, Leo Santana e Jonas
Esticado são as estrelas da terceira
edição do Seu Antônio na Serra, em
Gravatá. Acontecerá no dia 20 de
abril e oferecerá ao público o serviço
de open bar.

De rosa, tá?!

PRETO E BRANCO Maria Paula Moreira, um dos rostos da nova geração

FOCO NAS JOIAS A designer Cris Lemos se prepara para chegar à Zona Norte

DIVULGAÇÃO

O perfil dos
turistas de
Carnaval em PE

O presidente do Sindaçúcar-PE,
Renato Cunha, participa, hoje, em
Ribeirão Preto, da abertura da safra
de cana-de-açúcar no Brasil. No
Centro-Sul, a colheita começa este
mês. No Nordeste, em agosto.
O Amaré Grupo de Teatro faz curta
temporada da peça Espera o Outono,
Alice, de sexta a domingo, no Teatro
Arraial. Já no fim do mês, a cia. viaja
para quatro sessões em Portugal.

Boa aceitação

Aposentadoria

Nos seis primeiros dias da pulseira de
pagamento por aproximação em Noronha,
já foram comercializadas 300. A iniciativa
é da netPDV e da Visa, em parceria com a
Getnet e a BPP. A ilha caminha para ser a
primeira 100% cashless no mundo.

O ex-ministro da Previdência
Ricardo Berzoini é a “atração” do
Seminário Reforma da Previdência,
amanhã, às 9h, no auditório da sede
da Associação dos Docentes da
UFPE. Vai esclarecer e tirar dúvidas.

Uma vida...

... exemplar

Vinícius Streda, autor do livro Nunca
Deixe de Sonhar – A Vida de um Jovem com
Síndrome de Down, vem ao Recife esta
semana. No sábado, autografa, às 18h, no
restaurante Vó Philó. Dia 19, fará palestras,
às 14h, na Interne, e às 19h, na Facho.

O jovem escritor e palestrante
gaúcho deverá contar como, em acordo
com os pais, decidiu morar sozinho, no
fim do ano passado. “Trabalho, pago
contas e administro meu lar. Um dia de
cada vez e de muito aprendizado.”

na Rosenbaum, de 20 a 23, no Edifício
Califórnia. Os trabalhos são das cinco
regiões. De bijus, objetos, mobiliários,
utilitários e moda à muita arte.

O cantor Kevin Ndjana, finalista
do último The Voice Brasil, é atração
do Festival de Jeans de Toritama,
que vai rolar de 2 a 4 de maio. Vai
se apresentar entre os desfiles.

Noiva de ouro
A nossa pentatleta Yane Marques
vai trocar o sim, dia 11 de maio, com
Renato Xavier, seu colega de PCR. Ela é
atual secretária-executiva de Esportes.
Ele é uma figura queridíssima. Era dono
do Oitão, bar de sucesso na ZN. O local
do casamento é emblemático: no
Caxangá Golf, onde ela começou a
treinar hipismo, uma das modalidades
do pentatlo. Yane vai usar modelo de
Roberta Imperiano.

Jeneci, seu fofo

A nata do design brasileiro
Um caminhão-baú carregado de
peças de artesãos e designers
independentes pega a estrada rumo
ao Recife para “ilustrar” o projeto Feira

Geraldinho Lins comemora idade
nova, dia 23, na Sala de Reboco.

DIVULGAÇÃO

Vasconcelos, Antônio Henrique
Wanderley, Andréa Siqueira, Gabriel
Dubeux Neves, Tomás Ribeiro de
Paiva, Sheila Gonçalves, Paulo
Varejão e Xico de Assis.

Entre os dias 21 e 31, o RioMar
recebe a 2ª edição do Go Imob com
quatro grandes incorporadoras do
Estado: Gabriel Bacelar, Moura
Dubeux, Pernambuco Construtora e
Queiroz Galvão.

BIQUÍNI A estilista Poca Bradley abrindo mercado na Europa da sua beachwear

Aniversariantes do dia
Dia de desejar os melhores votos
para RonaIdo Ferreira, Izabella de
Barros Melo, Sevé Rodrigues,
Joaquim Ferreira da Costa Neto,
Roberto Gadelha, Adécio

Peggy Côrte Real comemora o 1º ano
do Camará Shopping com 14 novas
operações, como C&A (a 9ª âncora do
mall), Espaço Laser, Sal e Brasa, unidade
do Detran e lotérica.

Ana Vasconcelos Negrelli assumiu a
parte de Direito de Família de Martorelli.

é oriunda do Ceará (18%), Rio de
Janeiro (12%), Paraíba (8%) e Bahia
(7%). O mercado internacional
também teve participação: 10,6%. Os
principais emissores são Argentina
(40%), Portugal (12%), Alemanha
(10%), França (10%) e Canadá (5%).

MERCADO DA TORRE Adriana Dias cercada pelos filhos Ricardo e Eduardo Batista

Rápidas

Paulo Magnus recebe hoje, em SP, o
Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde,
na categoria Referência.

MID/DIVULGAÇÃO

A maioria dos turistas no Carnaval
de Pernambuco é de São Paulo (29%),
segundo levantamento da Empetur,
com cerca de 303 mil entrevistados
nos polos de folia do Recife, de Olinda,
Triunfo e Nazaré da Mata. Depois dos
paulistas, a maioria dos nossos foliões

A secretária da Mulher do Recife, Cida
Pedrosa, participa da Semana Arte Mulher
de Figueira da Foz, em Portugal. Vai
apresentar programas de empoderamento
e prevenção da violência de gênero.

OPORTUNIDADE Ben Beregon, o papa do crossfit mundial, com Mauro Lucena

No show que Marcelo Jeneci
canta e o Quinteto da Paraíba toca,
dia 5 de abril, no Teatro Boa Vista,
destaque para o clássico armorial
Aboio, do maestro Clóvis Pereira,
que abre a apresentação. O
repertório é todo das lindas
composições de Jeneci, mas há
espaço para o tango Oblivion, de
Astor Piazzolla.

