
Circulando >
O BOTECO PARADOR TERÁ
MAIS UMA EDIÇÃO SÁBADO,
EM FORMATO DE BAR, COM O
CANTOR MUMUZINHO, A PAR-
TIR DAS 15H.

NO EVENTO DA CIS, DE CRIS
LEMOS, NA POUSADA ANT-
TUNINA, EM ALAGOAS, CADA
CONVIDADA VAI CRIAR SUA
PRÓPRIA JOIA. IMAGINA QUE
MARAVILHA TER UMA PEÇA
PARA CHAMAR DE SUA?

UMA PESQUISA DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO MATO
GROSSO IDENTIFICOU O PRI-
MEIRO CASO DE GATO DE ES-
TIMAÇÃO COM TESTE POSITIVO
PARA O NOVO CORONAVÍRUS
NO BRASIL. O ANIMAL PEGOU O
VÍRUS DE SEUS DONOS E NÃO
APRESENTOU SINTOMAS.

NOS SEPARAMOS COMO
HOMEM E MULHER.
QUANDO A SEPARAÇÃO
ACONTECE DE MANEIRA
SAUDÁVEL, NÃO HÁ
MOTIVOS PARA O
CONVÍVIO NÃO SER
AMIGÁVEL”
■ BERNARDINHO, TREINADOR

Após anunciar a separação da sua
mulher, Fernanda Venturini Novo magistrado

para o TRE-PE
O plenário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em eleição reali-

zada na manhã de ontem, elegeu  a lista tríplice com os nomes dos ad-
vogados Gustavo Ramiro, Plínio Pimentel e Washington Amorim para
disputar uma vaga de desembargador eleitoral no pleno do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Pernambuco.

>
A vaga, atualmente pertence ao desembargador Washington Amorim,

que concluiu seu biênio, mas tenta a recondução ao cargo. Mas quem
decide quem integrará a corte é o presidente Jair Bolsonaro. A última
indicação foi, também na vaga pertencente a classe de jurista, o nomeado
foi o advogado Rodrigo Beltrão. 

Negroni e Vermute
Kiko Tude e Ricardo Jaegger reúnem grupo seleto de produtores de

eventos, chefs e jornalistas para apresentar duas bebidas especiais, que
vão distribuir no Nordeste: o Negroni N45 e o Vermute Aureah, suces-
so entre os frequentadores das noites paulistanas. A degustação dos pro-
dutos, da Família Griffo, em São Paulo, será amanhã, à noite, na Gale-
ria Armando Garrido.
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Debora Miranda, pioneira no método 3MH, com ênfase na
barriga negativa, é sucesso na Zona Sul da Cidade

Sylvio Drummond, nome à frente do Camarada Camarão, que
está expandindo a rede para o todo o Brasil e vai abrir em SP

Recife é tech
O governador Paulo Câmara anunciou, ontem, a construção de

Data Center, espaço para concentrar dados, e  Estação de Aterris-
sagem para Cabo Submarino. A obra será realizada pelo consórcio
de investidores Recife Co., em parceria com a Seaborn Networks,
dos EUA. O novo Centro de Processamento de Dados será instalado
no Recife e aumenta a competitividade da prestação de serviços
em sete estados do Nordeste. A conexão que chegará a Cidade fará
“ponte” com a estrutura já existente de 10,5 mil km de cabos do
SeaBras-1, que começa em Nova Iorque e vai até Praia Grande, em
São Paulo, pelo fundo do mar. 

Internacional
A The Pollination Project, de Berkeley, na Califórnia, enviou aju-

da para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Em Pernambuco,
por exemplo, o Instituto Cidadania Para Todos e Associação Saú-
de Solidária receberam subsídios de resposta rápida e famílias de
regiões carentes receberam máscaras de proteção.

Título digital
O e-Título, aplicativo desen-

volvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que é uma versão digi-
tal do Título Eleitoral, recebeu no-
vas atualizações. Agora, o app
passa a mostrar a foto do eleitor,
permitindo que o cidadão apre-
sente apenas o seu perfil no apli-
cativo para ingressar na seção
eleitoral e votar. A funcionalida-
de  está disponível somente para
quem realizou o cadastramento
biométrico.

“
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Nara Carneiro Mendonça, Paula Arruda, Pedro de Souza, Severino Men-
donça, Tonico Araújo, Sônia Medeiros, Náiade Lins, Justiniano Luna, Már-
cia Silveira, Stênio Coentro, Vera Erhardt e Fred Pires

Soprando velinhas >
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Mário Neto, Benildes Melo, Marcos Melo e Ricardinho Melo Filho durante momento de ho-
menagem especial para a família: a posição da placa da Rua Desembargador Mário Melo

Kika Leite apostou no look rosa em sintonia com outubro,
o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama

Renata Machado arrasando
com produção animal print

Sem chegada de Papai Noel
O Shopping Recife já começa a montar sua decoração natalina

com uma grande estrutura na parte externa do mall, por conta dos
tempos de pandemia. Hoje, em encontro virtual com a impren-
sa, o marketing do centro de compras vai explicar como será o Na-
tal totalmente atípico. O que já se sabe é que não haverá a tradi-
cional chegada do Papai Noel, na área externa, que congrega mais
de 15 mil pessoas, por razões óbvias.

Butantan avançada
O governo de São Paulo anunciou, ontem, que a vacina Coro-

navac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a
farmacêutica chinesa Sinovac, está em estágio mais avançado en-
tre todas as que estão em produção no mundo e se mostrou se-
gura em testes com nove mil voluntários brasileiros, reafirman-
do os resultados de pesquisa anterior com 50 mil participantes chi-
neses.

Acordo com os EUA
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil dá “clara e sin-

cera” prioridade à relação com os Estados Unidos e que está em
curso uma parceria “ousada” entre os dois países. Segundo ele,
o Brasil e os EUA finalizaram três acordos bilaterais: facilitação de
comércio, boas práticas regulatórias e anti-corrupção, que devem
“reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento” ao comércio
entre os países. 

Natal no Agreste
A prefeitura de Garanhuns já está nos preparativos finais para mais

uma edição de A Magia do Natal, entre novembro e dezembro, em
formato reduzido. As Praça Tavares Correia, que tem o Relógio das
Flores, e a Souto Filho foram fechadas no último sábado para rece-
ber a decoração natalina. A previsão da abertura é para a segunda
quinzena de novembro e, claro, por causa da pandemia, não conta-
rá com espaços interativos para evitar aglomerações. Os shows que
acontecem no Polo Prefeitura também estão suspensos, assim como
os tradicionais desfiles do Papai Noel.
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