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São Paulo

Sudeste
Angela Klinke reforçará a equipe do Neofeed

n O NeoFeed, plataforma
especializada em economia,
empreendedorismo e transformação digital, reforçará sua equipe com a chegada de Angela

Rio de Janeiro

Angela Klinke

Klinke (ex-O Globo, IstoÉ, Caras,
Veja, Playboy e Valor Econômico).
Ela estreia em janeiro, quando
passará a cuidar de uma nova
área na publicação, dedicada a
temas de cultura, arte, comportamento, bem-estar e opinião.
u Profissional com mais de 30
anos de carreira, Angela é autora
do romance Luxo e Crime (2012)
e organizadora de À mesa com
o Valor, livro lançado em 2015
para celebrar os 15 anos do Valor Econômico. Nos últimos três
anos vinha atuando em agências
de comunicação. Em seu novo
desafio responderá aos cofundadores do NeoFeed Carlos
Sambrana e Ralphe Manzoni Jr..
n Com o fim do jornal Agora São

Paulo, que circulou pela última
vez em 28/11, e o consequente
encerramento do caderno Máquina, o editor Fernando Pedroso
(fernando.pedroso@grupofolha.
com.br) despediu-se temporariamente do setor automotivo.
Ele foi realocado internamente
pelo Grupo Folha, passando a
integrar a equipe da editoria Poder, da Folha de S.Paulo, como
coordenador.

Curtas-SP
n A próxima edição do tradicional
encontro anual dos ex-profissionais do Jornal da Tarde já tem
data marcada. Depois de a última
edição ter sido suspensa por
causa da pandemia, o almoço

deverá ocorrer em 29/1, a partir
das 12h30, no restaurante Via
Castelli (rua Martinico Prado, 341).
O valor do pacote é de R$ 130
e inclui entrada, prato principal,
sobremesa e bebidas selecionadas. Mais informações com
Mario Marinho (mariomarinho@
uol.com.br).

São Paulo-Interior
n Morreu no domingo (5/12)
Adelmo Santos Reis Vanalli, aos
87 anos, em Presidente Prudente.
Ele foi diretor e sócio do jornal O
Imparcial e trabalhou por mais
de 60 anos no impresso. Deixa a
esposa, Dinorah Vanalli, e cinco
filhos: Marco Aurélio, Marco Polo,
Marco Túlio, Marcela e Múcia.

Paolla Serra lança Caso Henry e Isabel Clemente, A mãe da lua
n Nesta quinta-feira (9/12), a
editora Máquina de Livros convida para o lançamento de Caso
Henry, morte anunciada – A
investigação e os detalhes não
revelados da história que chocou
o País, às 19h, na livraria Travessa
do Shopping Leblon (av. Afrânio
de Melo Franco, 290).
u O livro-reportagem de Paolla Serra, de O Globo e Extra,
resulta da análise de mais de
1,5 mil documentos e cerca de
200 entrevistas. A autora foi a
primeira jornalista a publicar uma
reportagem na imprensa sobre
o caso: o menino Henry Borel,

Paolla Serra

de quatro anos, chegou morto a
um hospital, com a mãe Monique
Medeiros e o padrasto, Dr. Jairinho, vereador em quinto mandato, pouco depois acusados de
assassinar a criança. O prestígio
de Jairinho esbarrou em médicos
comprometidos com a vida, em
policiais focados em descobrir a
verdade e na determinação de
Paolla, em sua busca pelos fatos.

u “Procurei jogar luz na história, com máxima atenção aos
detalhes e aos relatos que colhi,
sempre checando e rechecando
as informações. Minha preocupação foi não fazer pré-julgamentos, nem ter uma visão parcial,
como reza a cartilha do jornalismo investigativo”, diz Paolla.
n Na outra quarta-feira (15/12),
será a vez de Isabel Clemente
lançar seu terceiro livro, A mãe da
lua e do vento, das 18h30 às 21h,
na Banca Bossa (rua João Lira, 97)
, em frente à Deli 43, no Leblon.
u Ela define: “Um livro de crônicas
escrito com humor e feito com
amor sobre o que acontece na
vida de toda a gente e que faz a
gente sorrir de vez em quando”.

Dos textos constam as brincadeiras, a irritação risível dos adultos,
as reações, as falas originais de
situações reais. Um trabalho que
se propôs a inserir leveza no
momento pesado que vivemos,
confinados em casa, equilibrando home office com escola à
distância.
u Isabel escreve profissionalmente há 25 anos. Foi repórter,
editora, colunista e correspondente em Londres para a Folha de
S.Paulo, a revista Época e o Jornal
do Brasil. Mora hoje em Portugal
com o marido e duas filhas.

Isabel Clemente

