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Prioridades
incompreensíveis na
lista da vacinação

No decorrer dessa semana, foram vacinados em Salvador, contra a Covid-19, os psicólogos, integrando assim um grupo prioritário. E nos vem a pergunta: por
quê? Atualmente, grande parte
dos atendimentos com esses profissionais são remotos. Os presenciais são sempre individuais.
Não há registro de aglomeração
em momento algum. Engenheiros, arquitetos e trabalhadores
da construção, por exemplo, estão super expostos em um mercado que não parou. Motoristas
de ônibus, de táxi e de aplicativo,
idem. Então, qual foi o sentido?
Nem Freud explica.

Americo Neto

P

ara o Padre Luís
Simões, da
Paróquia Nossa
Senhora da Vitória, em
Salvador, que celebrou esta
semana os 37 anos da sua
ordenação. Um dos
religiosos católicos mais
conhecidos da Bahia, ele
recebeu diversos
cumprimentos pela
ocasião.

Adeleke Anthony Fote/ Divulgação

ENTREVISTA
Thiago Peraltta

Americo Neto vai assumir a ABAP na Bahia em maio
A Associação Brasileira de Agências de Publicidade acabou de ter seu presidente
nacional Mario D'Andrea, reconduzido ao cargo para o biênio de 2021 a 2023.
Na Bahia, a entidade terá uma nova direção, liderada por Americo Neto,
fundador da agência Via Mídia, que já integrava a ABAP-BA. Além dele, Vítor
Barros, da Propeg, a diretoria de relações com o mercado, e, Eduardo Silva, da
Ideia 3, cuidará da direção administrativa e financeira. A cerimônia de posse
do novo conselho regional vai acontecer no próximo sábado (1º de maio).
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TENHO DITO...
"A lacuna entre o
que precisa ser
feito e o que
estamos realmente
fazendo está
aumentando a cada
minuto. A lacuna entre a
urgência necessária e o nível atual de
consciência e atenção está se
tornando cada vez mais absurda".
GRETA THUNBERG, ativista sobre a crise climática.

ANOTAaí

O festival online Cinema do Barulho
- O Cinema Nunca Foi Mudo, que vai
até 27 de abril, está oferecendo diversas atrações gratuitas. O projeto
inclui oito sessões: três masterclasses e cinco exibições de filmes, dois
curtas, dois longas e um média-metragem, todos com acompanhamento musical ao vivo.
Vera Pontes, produtora de moda,
empresária e pioneira em realização
de eventos há mais de 30 anos, retorna com a ExpoMade Pocket no
Shopping Bela Vista para o Mês das
Mães, de 1º a 31 de maio. A loja
apresentará uma versão pocket das
suas duas tradicionais feiras – a Expo
de Moda e Made in Bahia – com nove
expositores de moda masculina, feminina e infantil, bijouterias, calçados e bolsas.
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Caio Megale

ADEMI vai
apresentar dados
do mercado
imobiliário no
Panorama
Econômico 2021
A Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA)
vai apresentar os resultados
do primeiro trimestre de
2021, no evento Panorama
Econômico, que vai acontecer, virtualmente, na próxima terça-feira (27 de abril). O
encontro contará com a presença de Caio Megale, economista chefe da XP Investimentos, e, Marcus Araújo,
CEO e fundador da Datastore,
que vai discorrer sobre "A nova estrutura de decisão de
compra de imóveis".

Chef Lomanto Oliveira

Maion Boutique Hotel

Restaurante Fasano lança menu
especial para o Dia das Mães

Praia do Espelho, em Trancoso,
ganha novo hotel boutique

O Restaurante Fasano vai levar o sabor da clássica gastronomia italiana para celebrar o Dia das Mães, no
conforto e segurança de casa. Para isso, a equipe do chef
Lomanto Oliveira criou um cardápio especialmente para
a ocasião, sob encomenda. O menu oferece opções de
entrada, prato principal e sobremesa, como Insalata di
Grano, Tartare di Branzino, Gamberoni in Padella, Ravioli
di Vitello e Millefoglie Classica.

Com 13 suítes, divididas por quatro alturas, em um terreno
que começa na mata tropical e chega ao mar, o Maion
Boutique Hotel acaba de ser inaugurado na Praia do Espelho, em Trancoso. O espaço, que funcionou no passado
como Pousada do Baiano, teve concepção do arquiteto
Marlon Gama e busca atrair os hóspedes também pela sua
gastronomia, que funde receitas mediterrâneas, baianas e
mineiras, criadas pelo chef Henrique.
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Dose dupla
O cantor Gilberto Gil
tomou, nesta semana,
a segunda dose da
vacina contra a
Covid-19. O artista já
havia tomado a
primeira dose da
CoronaVac no dia 12
de março, em
Salvador. E desta vez,
sua esposa, a
empresária Flora Gil
também foi imunizada
com a dose inicial.
Gilberto Gil
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Por conta da
pandemia,
muitas
pessoas estão
voltando a
descobrir os
encantos
nacionais e
regionais
existentes em
destinos
turísticos no
Brasil. A
médica Camila
Camila Meccia
Meccia, por
exemplo,
aproveitou alguns dias na Chapada Diamantina,
no interior da Bahia. Ao lado do marido Pedro
Castro, ela fez trilhas, passeou pelos rios e tomou
banhos de cachoeira.

Baby boom!
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Gabriel Fernandes e Alice Prado
A apresentadora e criadora de
conteúdo Alice Prado e o empresário
Gabriel Fernandes estão grávidos.
Eles, que se casaram em 2019 com
uma grande festa em Salvador,
anunciaram a chegada do primeiro
baby através das redes sociais.

CANTOR CONTA
SOBRE SUA
TRAJETÓRIA E
LANÇAMENTOS EM
MEIO À PANDEMIA

Hercules Bandeira / Divulgação

Cantor e compositor nascido
em Salvador, Thiago Peraltta
deu os seus primeiros passos
na música ainda na adolescência, quando começou a escrever as suas primeiras canções. “As composições de um
adolescente são sempre mais
lúdicas e utópicas, eu comecei
passeando por essa etapa”,
lembra ele, que assim se descobriu enveredado pelo caminho musical: “Fiz o caminho
inverso, comecei compondo e
senti a necessidade de cantar
as coisas que eu escrevia. Isso
exigiu e ainda exige de mim
muito estudo e dedicação”.
Passeando entre o pop/rock e
suas referências da MPB e bossa nova, foi na Faculdade de
Comunicação que o artista começou a experienciar de fato
as primeiras oportunidades na
música em parceria com amigos, até que em 2014, foi um
dos fundadores da banda Dom
Sá. “Foi a minha grande escola
de música, onde eu pude experimentar e aprender com
grandes músicos e fazer parcerias que eu carrego até hoje”. Após uma série de shows
com o grupo, em 2020, Peraltta se lançou como artista
solo e apresentou para o público, seu primeiro EP: “Existe
em mim uma inquietude artística, eu sinto cada vez mais a
necessidade de fazer coisas novas. As minhas referências são
muito ecléticas e eu queria
também colocar isso no meu
trabalho. Saí de uma banda de
rock e lancei, como primeiro
single, uma música romântica,
mostrando uma outra vertente”, disse. “Tinha muitas canções engavetadas, e ainda tantas outras que eu quero continuar mostrando ao público.
Acho fantástico poder lançar
uma música onde as pessoas
às vezes nem imaginam que
ela foi escrita há 10, 15 anos
atrás”, pontua. A pandemia
mexeu com os planejamentos
do cantor, que teve que frear
um pouco seus projetos em
seu primeiro ano de carreira
solo. Mas ele não se manteve
inerte e lançou Mundo, canção
de sua autoria que contava
sobre as angústias relacionadas às restrições impostas pelo
isolamento social. “Abracei a
rede social como uma grande
aliada de propagação do meu
trabalho, é a grande oportunidade que eu tenho de fazer
as pessoas me verem”, analisou. Por fim, o artista começou 2021 lançando seu novo single, Supernova, um rock
que passeia por referências
dos anos 1980 e 90. “Eu fiz
essa canção que conta um pouco do começo do meu relacionamento.
Todo
casal
LGBTQIA+ sonha em viver num
mundo sem preconceitos e violências, onde o amor reine, por
isso eu quis fazer essa música
criando um multiverso colorido”, revelou ele, que em parceria com Mora Fratel e Júnior
Carvalho, também dirigiu o videoclipe do novo trabalho.

