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João Gomes
Atualmente ando um pouco distante da 
TV, até mesmo dos filmes, para quem me 
conhece de perto sabe que sou uma cinéfila 
de carteirinha. Tenho optado mais pelas 
redes sociais, em especial o Instagram, que 
dispõe de várias opções como o aplicativo 
chamado Reels. E foi em um destes vídeos 
curtos que descobri o jovem cantor João 
Gomes, pernambucano que está estourado 
no Nordeste, mesmo no período de 
pandemia.

*** Tímido, porém talentoso e dono de 
uma poderosa voz, ele mexe com o público 
com seu estilo singular e sem afetação. No 
palco faz o “Piseiro” bombar!!!  Para quem 
está lendo e possa estar admirado, além 
de jornalista, eu também sou historiadora, 
tenho pós graduação em História do RN, 
sou uma eterna apaixonada pela cultura 
do nosso Nordeste. Outro motivo que me 
identificou com o cantor é que ele fala muito 
em Deus.

*** Torço para ele não mudar seu modo 
simples, elegante e ímpar de apresentar seu 
trabalho ao público pelo qual é ovacionado. 
Receba também meu aplauso e parabéns 
pelo jeito discreto e atencioso para com 
seus fãs. Ah!!! Sobre o “Piseiro”, é ritmo 
de origem nordestina, que vem ganhando 
repercussão nacional e está tomando conta 
dos passinhos e playlists na internet. Ou 
seja, novo estilo musical, um mix do forró.

*** Aproveitando a oportunidade, e já 
que estou falando no Reels, pelo amor de 
Deus, também se vê cada marmota!!! Tem 
gente que não tem simancol, e o pior é que 
tem gosto pra tudo, até recebem elogios!!! 
Já vi jornalista postando cada absurdo da 
sua própria intimidade que fico chocada. 
Mas, como diz o ditado popular, não se 
faz mais profissionais como antigamente, 
como também postura e classe não são para 
qualquer um!!!

MUDANDO DE ASSUNTO, 
a partir de 1º de outubro, Fernando 
de Noronha entra em outra fase de 
flexibilização e terá novas regras para quem 
pretende visitar o destino. Segundo nota 
emitida pela Administração do arquipélago 
pernambucano, a ilha passará a exigir 
apresentação da carteira de vacinação 
digital, comprovando que o visitante tomou 
as duas doses da vacina ou a dose única.

O PORTAL G1 estreou esta semana 
nova marca, em comemoração aos 15 anos 
de atuação. O projeto gráfico foi pensado na 
diversidade de conteúdo do portal e buscou 
formas mais amigáveis e leves para os diversos 
meios de consumo.

Elegância de Neide Maciel, ilustrando a coluna

As queridas Teca Melo, Violeta Araújo e Ana Maria 
Cavalcanti, em tarde de celebração antes da pandemia

Do acervo da colunista, o ex-deputado Ricardo Motta 
com sua Catalyna, pelas lentes do fotógrafo Jovinho

ANGELA MERKEL
Com um cenário eleitoral indefinido, 
a chanceler da Alemanha, Angela 
Merkel, pode continuar no poder até 
o fim do ano, mesmo que as eleições 
estejam marcadas para 26 deste mês. 
No poder desde 2005, a líder não vai 
disputar o pleito e deixará o cargo após 
a formação de um novo governo, mas 
esse processo pode levar alguns meses. 
Informação portal Terra

www.liegebarbalho.com

Setembro Verde
Pouco conhecida do grande público, mas de 
extrema relevância, a campanha do “Setembro 
Verde” traz o alerta para a prevenção ao câncer 
de intestino e ao do câncer de cólon e reto. 
Neste sábado, a Rede Mater Dei realiza o VI 
Simpósio de Câncer Colorretal, dessa vez, em 
formato totalmente online. O público alvo 
são coloproctologistas, gastroenterologistas, 
oncologistas, nutrólogos e endoscopistas, 
entre outros especialistas, além de residentes e 
acadêmicos de medicina. Mais informações no 
site www.materdei.com.br

Do Instagram: charme e beleza de Paula Gaspar
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