
Circulando >

ÁLVARO DANTAS FAZ PALES-
TRA NO 10º CONGRESSO BRA-
SILEIRO DE CATARATA E CI-
RURGIA REFRATIVA, NESTE FIN-
DE, EM BRASÍLIA, SOBRE  AVAN-
ÇOS EM CIRURGIA DE CATA-
RATA 3D, TRATAMENTO DO
ASTIGMATISMO NA CIRURGIA
E INOVAÇÕES NO DIAGNÓS-
TICO E TRATAMENTO A LASER
DO OLHO SECO. 

ANDRÉ CARÍCIO VAI ASSINAR
O ESPAÇO DECA DA CASA
COR, COM MAIS DE 90 M².

O GRUPO PERNAMBUCANO
DE XAXADO CABRAS DE LAM-
PIÃO DEIXA SERRA TALHADA E
SE APRESENTA EM VÁRIAS CI-
DADES DO INTERIOR DE  SP,A
PARTIR DO DIA 8 DE JUNHO.

ELBA RAMALHO É O NOME
DA 11ª EDIÇÃO DO FORRO-
ZÃO DO GALO, HOJE, ÀS 19H.
O AGITO ROLA NA PRAÇA
SÉRGIO LORETO E O ME-
LHOR: A ENTRADA É GRA-
TUITA!

JORGE ARRUDA PARTICIPA,
HOJE, ÀS 9H, NO DERBY, DA
RODA DE DIÁLOGOS SOBRE
“ASPECTO DO IMPACTO SO-
CIAL PSICOLÓGICO, ECO-
NÔMICO E RELIGIOSO NO
COTIDIANO DOS NEGROS
NO BRASIL”.

A posse de Tonca 
será terça no MEC

Antônio Campos toma posse como presidente da Fundação Joaquim
Nabuco, formalmente, no fim da tarde da terça, no gabinete do minis-
tro da Educação,  Abraham Weintraub. Mas a posse festiva, na Fundaj,
em Pernambuco, com a presença de muitas autoridades, inclusive da
mãe de Campos,  a vice-presidente do TCU, ministra Ana Arraes, será
dia 17, na sede da instituição, em Casa Forte. O advogado e escritor, que
é irmão do saudoso ex-governador Eduardo Campos, foi candidato a pre-
feito de Olinda pelo Podemos e tem muita ligação com os mundos po-
lítico, cultural e jurídico do Estado.
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O presidente do Gere, Ricardo Lustosa, o secretário de Turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes, e o di-
retor desta Folha, Américo Góis, em almoço, ontem, para falar sobre perspectivas de turismo no Estado

O deputado Clodoaldo Magalhães e a editora-chefe
desta Folha, Leusa Santos, durante a visita ao jornal

Natália Paes Barreto dará dicas especiais sobre mesa posta du-
rante tarde só para elas, na Dona Santa, na quarta, às 17h30

JOSE BRITTOJOSE BRITTO

DIVULGAÇÃO

A missão de Clodoaldo 
O deputado e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Per-

nambuco, Clodoaldo Magalhães, está numa luta para tornar o histó-
rico prédio da Alepe, conhecido como Casa de Joaquim Nabuco, em
museu. Fechado em 2017, quando foi inaugurado o novo edifício-sede,
batizado de Miguel Arraes, o casarão à beira do Capibaribe está em es-
tado precário e pode ser vítima de curto a qualquer momento.

>
Para tornar o espaço em museu, com acervo histórico de toda a so-

ciedade pernambucana, inclusive do legislativo, o parlamentar en-
contra-se num périplo: está atrás de recursos da ordem de R$ 17 mi-
lhões, via Lei Rouanet, uma vez que a nova Medida Provisória não en-
globou prédios tombados. 

>
Como está há dois anos em desuso, a situação está bastante precá-

ria, com fios expostos, forro caindo e um perigo iminente de uma ca-
tástrofe tal qual ocorreu com o Museu Nacional.  Ontem, o deputado
esteve em visita a esta Folha de Pernambuco e foi recebido pelo di-
retor Operacional, José Américo Góis, e pela editora-chefe do jornal,
Leusa Santos.      



“
NÃO É CARIDADE, É
NECESSIDADE DO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO.”
■ BARACK OBAMA, EX-PRESIDENTE 

Sobre educação e serviços sociais,
durante o encontro sobre inovação, do
qual participou em São Paulo, ontem. 

Folha de Pernambuco 19SEXTA-FEIRA, 31 de maio de 2019 Persona
Baixe o aplica-

tivo QR Code >
Aponte a câ-

mara para 
o ícone 

www.robertajungmann.com.br

Alanne, filha de Rafaella e Abiathar Carvalho, que fez ensaio especial para o seu álbum de 15 anos,
na paradisíaca Ilha de Fernando de Noronha, por Bosquinho Lacerda; o festão será no dia 15

O cônsul geral da Argentina no Recife, Alejandro Funes, e a mu-
lher, Maria Antonieta, em comemoração referente àquele país

Arte urbana
Zeh Palito passa temporada em Pernambuco, de 1º a 18 de julho: além

do Recife, também visita Olinda e Caruaru. O artista plástico vem através
da Nuvem, leia-se Claudinha Aires e Guga Marques, para intervenções ar-
tísticas no Estado. Ele estará disponível para fazer pinturas indoor e out-
door. Ou seja: fica a dica para quem quiser agendar. 

Comunidade científica 
O Recife foi a capital escolhida para sediar a 19ª edição do Congresso Bra-

sileiro de Coluna, em 2023, no RioMar. O congresso durará três dias e re-
ceberá 1.200 pessoas, com impacto econômico de quase 1,7 milhão.

Carlos Eduardo Pugliesi, Graça
Tenório, Joezil Barros, Lúcia Ma-
ciel Alves, Fernando Brasileiro,
Sebastião Rufino, Mauro Ferreira
Lima, Romeu da Fonte, Ana Maria
Leite, Rodolfo Moreira, Reginaldo
Valença, Clélio Falcão, Henrique
da Fonte, Léo Medrado, 
Dalmo Oliveira, Onilda Souza,
Gilka Buril Weber, Paulo 
Carneiro, Ana Maria Xavier,  
José Ubaldo Baiano do 
Nascimento e Sandra Regina.

Soprando velinhas >

Super São João 
O cantor Leonardo será uma

das grandes atrações do São João
de Gravatá, capitaneado pelo pre-
feito Joaquim Neto, que promete
festas nos dias 14 e  15, 21, 22 e 23
de junho. A programação com-
pleta será divulgada pelo gestor
na segunda, no Mercado Cultural
de Gravatá, em coletiva para Im-
prensa. Vale lembrar que antes,
de 5 a 7 de junho, Neto comanda
no município a tradicional Festa
do Cavalo. 

Sim em Aldeia
O juiz Luiz Rocha, titular da 7ª

vara da Fazenda Pública, troca o
sim com Carla Rafaella Braga, ad-
ministradora de empresas. A ceri-
mônia religiosa ocorrerá no clube
campestre Sete Casuarians, à bei-
ra do lago do Campão e a recepção
ocorrerá no salão de eventos da ca-
pela. Entre os convidados, os pre-
sidentes da Alepe e TJPE, Eriber-
to Medeiros e Adalberto Oliveira,
respectivamente. Orquestra Uni-
versal vai animar a noite. O bufê
terá assinatura do Villa Sandino. 

O nutrólogo Savio Cardoso, ex-
pert em alimentação saudável 
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Niver do bem 
A unidade do Boris Berenstein

Medicina Diagnóstica do Cabo ce-
lebra 20 anos e dá um big presente
para a população daquele municí-
pio. O grupo, liderado por Boris e
Leon Berenstein, acaba de firmar
convênio com a prefeitura para
prestação de serviços de tomogra-
fia computadorizada e ressonância
magnética através do SUS. 

Para mulher
Cida Pedrosa entusiasma para as

pré-conferências municipais da
mulher, que começam amanhã. A
secretária comanda oito encontros
com a sociedade civil para debater
políticas de gênero e o contexto na-
cional, norteados pelo tema “Em
defesa da democracia, direitos e
participação social”. 

Insubstituível 
O cantor Gabriel Diniz, que fale-

ceu na segunda, não será substi-
tuído no São João da Capitá, dia 8.
A produção da festa emitiu nota ofi-
cial sobre o assunto: “O cantor
sempre foi único e insubstituível
para toda a família do festival e, por
essa razão, não poderíamos deixar
de homenagear a trajetória de GD,
que, por tantas vezes, abrilhantou
a nossa festa com a sua alegria”.

Aventura  
Evandro Gringo organiza a 13ª

edição da Trilha do Litoral, em ju-
lho, na Zona Rural de Ipojuca, com
quatro modalidades de trilhas e
ação ecológica. Com participantes
de vários estados, evento contará
com uma feira de produtos off-
road e mountain bike voltada para
o público em geral provando que
nem só de praia vive a cidade. Con-
firmadas a presença de grandes
marcas do setor oferecendo equi-
pamentos e acessórios. 

Arte no restô 
Sandro Maciel e Fábio Rafael co-

mandam o vernissage da exposição
“Eu Vi Lá”, quinta à noite. A mos-
tra busca criar uma narrativa con-
tra a “velocidade”, com pinturas
mutáveis, que transporta as pessoas
para diferentes momentos do pas-
sado, presente e futuro. 


