
peito e de outros colegas foram colocados pelo pessoal dele no almoço de boa vizinhança”, esclareceu.

Patriota ainda reforça sua escolha: “Meu candidato será o que ganhará a presidência: o deputado federal Júlio Delgado”.
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Maria Dapaz apresenta seu novo show no Teatro Santa
Isabel
Publicado em 14 de janeiro de 2015

Num emocionante recital, Maria Dapaz escolheu Recife para estrear essa homenagem muito especial à Amália Rodrigues, e seguir pelos palcos
de todo o país neste ano de 2015, quando Amália completaria 95 anos.

Dando uma interpretação personalizada e um sotaque brasileiro ao repertório imortalizado por essa diva da música portuguesa.

Num formato acústico, Maria Dapaz (violão e voz) e Mahatma Costa (acordeom) criam arranjos mais suaves,  ressaltando as influencias da
música cigana e moura, dando uma nova cor e mais leveza a esse gênero musical dramático e teatral na sua origem.

Teatro de Santa Isabel, 18 de janeiro (domingo) às 19h. R$ 40 e R$ 20 - Venda pelo site www.compreingressos.com ou no teatro das 9h-16h (81)
3355 3322
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Seca está mais intensa no Agreste e Sertão de
Pernambuco
Publicado em 14 de janeiro de 2015

A escassez crônica de água tem atingido moradores de várias cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco. Nas duas regiões, a situação atual
está bem pior, em comparação ao mês de janeiro do ano passado. A informação é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que
considera complicada a acumulação hídrica em vários municípios do Estado. Nove deles, segundo a agência, possuem reservatórios em estado
de colapso – ou seja, secaram totalmente ou estão com baixos níveis de água. A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) também
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