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IGARASSU INAUGUROU
NOVO ESPAÇO PARA VISI-
TAÇÃO, O MEMORIAL DO
LIVRAMENTO, COMPOSTO
POR PEÇAS QUE REPRE-
SENTAM SÍMBOLOS DA
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO.

A INFLUENCIADORA E EX-
BBB BIANCA ANDRADE, MAIS
CONHECIDA COMO BOCA
ROSA, ESCOLHEU AS BELEZAS
DA NOSSA PRAIA DE PORTO
DE GALINHAS PARA CURTIR
O ÚLTIMO FIM DE SEMANA
COM O NAMORADO, O
YOUTUBER FRED.

APÓS PASSAR POR MANU-
TENÇÕES NO PISO, O TEA-
TRO BEBERIBE, NO CEN-
TRO DE CONVENÇÕES, FOI
LIBERADO PARA RECEBER
EVENTOS.

A ARGENTINA VOLTARÁ A
RECEBER TURISTAS BRASILEI-
ROS A PARTIR DO DIA 2 DE
NOVEMBRO, MAS APENAS
POR TRANSPORTE AÉREO. AS
FRONTEIRAS TERRESTRES
CONTINUAM FECHADAS.

Bertoldi ficou encantada
com os espaços do IRB

Marina Bertoldi, vice-presidente da Christies no Brasil, ficou en-
cantada com as instalações  e o acervo global do Instituto Ricardo
Brennand. Acompanhada de Marcelle Farias em sua passagem pelo
Recife, semana passada, e na Várzea recepcionadas pelo grupo do
instituto, comandado por Lourdes e Renata Brennand, Marina,
acompanhada do namorado, João Francisco Adrien, aproveitou
também para conhecer a capela Nossa Senhora das Graças. Sem dú-
vida um encontro que pode gerar futuros trabalhos conjuntos.

>
E, agora, o Instituto Ricardo Brennand retorna com a agenda da

Capela Nossa Senhora das Graças com celebrações nas manhãs dos
domingos, gratuitamente. A volta seguirá todo o protocolo de se-
gurança exigido pela pandemia.

Uma doce espera
A arquiteta Luiza Nogueira avança com a repaginação da loja de

Anna Corina, no Pina. O local, que funciona com cursos e produ-
ção da chocolateir, ganhará espaço para um novo conceito de falgs-
hips store. Promete surpreender a clientela no quesito interação:
ganhará área para degustação de vários e diferentes produtos e café
.

A pedra no caminho
Alta rejeição. Esse é um ponto que pode destruir o sonho de  ma-

joritários no atual pleito. Como Manuela D´Avila em Porto Alegre.
“ Rejeição é construída com mentiras distribuídas pelo gabinete do
ódio”, alerta a candidata líder na disputa com  24% das intenções
dos votos, mas que  num eventual  segundo turno acena para uma
rejeição de  28%. Muitos outros candidatos também nessa fila.

O voto da pandemia
Programas de transferência de renda à população, nos moldes do

auxílio emergencial do Governo Federal, são discutidos no atual
pleito por cerca de 30 candidatos a prefeito nas principais cidades
do país. Há proposta em nove capitais: Salvador, São Paulo, Rio,
Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Goiânia e Porto Ale-
gre, onde vivem cerca de 34,3 milhões de pessoas, feitas por ma-
joritários de diferentes vertentes políticas.
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João Francisco Adrien e sua namorada, a vice-presidente da Christies no Brasil, Marina Bertoldi
com Lourdes e Renata Brennand e Marcelle Farias durante visita ao Instituto Ricardo Brennand

A médica Angela Falcão, do  Centro de Doenças do Esôfago da En-
dogastro, participa de live hoje, às 19h30, no IG @robertajungmann

Aviação
O secretário Rodrigo Novaes recebeu o trade no Cais do Sertão em

evento para traçar os caminhos para o turismo do Estado nos próximos
dois anos. O evento PlanejaPE contou com a parceria do Sebrae, Reci-
fe CVB e Porto de Galinhas CVB. Um dos destaques foi a mesa-redon-
da que reuniu o diretor da Azul, Marcelo Bento, e o presidente da Aena
Brasil, Santiago Yus, com mediação de Jeanine Pires, ex-presidente da
Embratur. Entre outros temas, destacaram a rapidez na recomposição
da malha aérea pernambucana, que cresce a cada mês. 

Eleições 2020
Antonio Lavareda e Mônica

Bergamo conversam com o pre-
sidente do TSE, Luis Roberto
Barroso, nessa amanhã, às 23h,
no Ponto a Ponto, semanal to-
cado pela dupla na Band-
NewsTV. Sem dúvida uma
oportuna conversa,  faltando
poucos  menos de um mês para
as  chamadas eleições da pan-
demia que Barroso tanto tem se
empenhado para realizar sem
transtornos.  

Medalha
O Senador Jarbas Vascon-

celos é um dos agraciados
com a Medalha do Grupo Olho
D`água, concedida em fun-
ção da 100ª safra de produção
e moagem de cana-de-
açúcar do engenho e usina. O
reconhecimento também ce-
lebra os 100 anos do grupo,
que contribui com o desen-
volvimento e valorização da
indústria sulcroalcooleira do
Nordeste.
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“
NÃO PODE FAZER
SHOW, MAS PODE
FAZER COMÍCIO”
■ WESLEY SAFADÃO, CANTOR

Afirmando que tudo está de volta ao
normal, menos a área de eventos

Ana Moraes, Cyro Côrte Real, Flavia Mota, Marcelo Vinícius, Eva Nogueira,
Maria Elizabeth Chaves, Charles Ribeiro, Cristina Dourado, Bruno Brito, Rita
Pessoa de Melo, Roberta Lessa e Vera Pinheiro
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Marta Barbosa, que apostou em um vestido todo vermelho, curtindo alguns dias de descan-
so merecido em pousada no Litoral de Alagoas, com muita classe e estilo, como faz sua linha

A dermato Cláudia Magalhães segue para Belo Horizonte e de-
pois para São Paulo, amanhã, para participar de congresso 

A médica Bruna Amaral ladeada pelas amigas Letícia e An-
gélica Garcia e Érica Campos durante celebração especial 

Jornada 
Sileno Guedes, secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Ju-

ventude (SDSCJ) comemora o sucesso da II Jornada do Desenvolvi-
mento Infantil de Pernambuco, que está chegando ao final. Nesta ter-
ça-feira (27/10), acontece o último webinário com o tema “Desen-
volvimento Infantil: Diálogos Necessários”. E na quinta-feira (29/10),
a última live “Institucionalização e acolhimento das crianças e ado-
lescentes – reflexões, desenvolvimento e desafios”.

Casos em Noronha
A administração de Fernando de Noronha divulgou cinco novos ca-

sos de Covid-19 durante o último fim de semana. Com isso, subiu para
14 o número de casos desde a reabertura total da ilha, no dia 10 des-
te mês. Ainda segundo a administração, atualmente há 12 contami-
nados se recuperando. Na última sexta, o arquipélago voltou a registrar
casos de transmissão comunitária.

Patrono oficial
O saudoso escritor recifense João Cabral de Melo Neto foi reco-

nhecido como Patrono da Poesia de Pernambuco. O título, conquis-
tado no ano do seu centenário, foi concedido pela Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco através de um projeto de lei do deputado
Clodoaldo Magalhães (1º Secretário da Alepe). Vale ressaltar que Ca-
bral faria 100 anos no dia 9 de janeiro de 2020. A homenagem, de fato,
consagra o grande escritor do Brasil.
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