
“
A FRANÇA ESTÁ 
SOB ATAQUE”
■ EMMANUEL MACRON, 

PRESIDENTE DA FRANÇA

Após novo ataque terrorista em
Nice, que deixou três mortos e o
país em alerta.

Ministro da Educação
em visita ao Estado

Muito à vontade, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, per-
correu  todo o campus da Fundação Joaquim Nabuco, em Casa For-
te, na quarta-feira. Foi a primeira visita do titular da pasta ao Nor-
deste desde que assumiu o cargo. Após a cerimônia de lançamento
do Prêmio Delmiro Gouveia de Economia Criativa, Ribeiro seguiu
com o presidente da Fundaj, Antônio Campos.

>
Os reitores das federais e a diretoria da Casa também acompa-

nharam até a obra de expansão do espaço museal, acessibilidade
comunicacional e de instalação de sistema de combate a incên-
dio do Museu do Homem do Nordeste. Logo na chegada ao cam-
pus, no almoço restrito a 13 convidados, Milton provou carne de
sol com queijo coalho, e de sobremesa, bolo de rolo e Souza Leão.
Saboreou com muito gosto nossas iguarias e agradeceu pela
hospitalidade.

Pernambuquês 1
O secretário do Trabalho de PE, Alberes Lopes, recebeu, em seu

gabinete, a visita da cônsul geral dos EUA no Recife, Jessica Simon,
e do cônsul de imprensa, Educação e Cultura, Jeffrey Lodermeier.
Alberes apresentou as potencialidades do Estado, os projetos da pas-
ta nas áreas de qualificação e empreendedorismo e falou sobre fu-
turas parcerias. O secretário ainda contou sobre a paixão do per-
nambucano pela própria terra e sobre nosso bairrismo, o qual che-
gou a chamar de “patriotismo pernambucano” e presenteou a côn-
sul com jogo de xadrez artesanal, do mestre Vitalino, de Caruaru.
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O presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Antônio Campos, ciceroneou o ministro da Educação,
Milton Ribeiro, que veio pela primeira vez ao Nordeste desde que assumiu a pasta

A Cônsul Geral dos EUA no Recife, Jessica Simon, apreciando o artesanato de Caruaru, que ga-
nhou do secretário de Trabalho de Pernambuco, Alberes Lopes, em visita oficial à pasta

O artista plástico Pragana, numa colaboração com o fotógrafo Paulo Higor Nunes, fez arte em cima
da foto do profissional das lentes, e o resultado foi esta tela maravilhosa

Pernambuquês 2
Como anfitrião, o secretário

contou sobre a mania de grande-
za tão peculiar do Estado, do
maior cuscuz, do maior teatro ao
ar livre do mundo, do maior blo-
co de carnaval (o Galo), do maior
Centro de Artes Figurativas da
Américas (Alto do Moura) e por aí
vai. Os cônsules amaram a re-
cepção. Os municípios mais cita-
dos por Alberes foram Caruaru,
Triunfo e Glória de Goitá. Per-
nambuco tem Sertão, mar e ca-
choeira, sol e frio, brega e cultu-
ra. “Tem melhor e maior e mais?”.

Niver do GPL
Haverá um momento de louvor

e agradecimento pelos 170 anos
de fundação do Gabinete Portu-
guês de Leitura, na solenidade co-
memorativa, terça. O evento será
restrito ao corpo diretivo do Ga-
binete, conselheiros e autorida-
des, seguindo todos os protocolos
de segurança. A cerimônia será
transmitida ao vivo pelo canal
da instituição no YouTube.
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Circulando >

O QUARTETO MÁRCIA LONGMAN, MÔNICA BOUQVAR,
MARIANA CAHU E CECÍLIA LEMOS, À FRENTE DO GRUPO MU-
LHERES DO BEM, REALIZOU GRANDE ALMOÇO NO RES-
TAURANTE DOURO IN, EM PROL DA REDE FEMININA DE COM-
BATE AO CÂNCER.

“A ELEIÇÃO VAI ACABAR NA SUPREMA CORTE”, JÁ ALERTOU
DONALD TRUMP IRRITADO E CONTRÁRIO AO VOTO PELOS
CORREIOS, NOS EUA. HAVERÁ TRANSFERÊNCIA PACÍFICA
DO PODER ELE PERDENDO AS ELEIÇÕES? SERÁ QUE A SU-
PREMA CORTE DARIA AO PRESIDENTE NORTE-AMERICA-
NO UM SEGUNDO MANDATO? SÃO PERGUNTAS PERTI-
NENTES NA PAUTA POLÍTICA INTERNACIONAL ATUAL-
MENTE.

THE UNDOING (HBO)  RECEBENDO SARAIVADAS DE PALMAS
DOS CRÍTICOS. A MINISSÉRIE É UM SUSPENSE CATIVANTE,
COM NICOLE KIDMAN, HUGH GRANT, DONALD SUTHER-
LAND. O CAPÍTULO INICIA SERÁ REPRISADO ATÉ SÁBADO, ÀS
23H. NESTE FIM DE SEMANA UM NOVO EPISÓDIO SERÁ APRE-
SENTADO. VALE ASSISTIR.

Flávia Lúcia Mota, Ana Moraes, Cyro Côrte Real, Marcelo Vinícius, Eva No-
gueira, Maria Elizabeth Chaves, Charles Ribeiro, Rita Pessoa de Melo, Bruno
Brito, Cristina Dourado, Rodrigo Nicéas, Elizabete Ferreira, Luciana e Sérgio
Monteiro Cavalcanti

Soprando velinhas >
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O quarteto Márcia Longman, Mônica Bouqvar, Mariana Cahu e Cecília Lemos à frente do grupo
Mulheres do Bem, se uniram no restaurante Douro In em prol do combate ao câncer de mama

A modelo Jade Morais apostou em um cropped com mangas levemente bufantes para curtir
noite animada no Recife Antigo, que contou com música ao vivo e reuniu a turma jovem

Suely Mendonça foi uma das embaixadoras do almoço
rosa promovido por Bia Guirão em sua loja para convidadas

Fabiana Waisman também se uniu à causa do Outubro
Rosa no fechamento do mês contra o câncer de mama

Retomada 
Após protestos de diretores de es-

colas particulares de Pernambuco
e familiares de alunos, o Governo
do Estado divulgou, ontem, as da-
tas para a retomada do ensino pre-
sencial na rede privada. Até o final
de novembro, os alunos de todas as
turmas poderão retornar às escolas.
Em 10 de novembro, alunos do 6º
ao 9º ano poderão voltar ao colégio.
O mesmo ocorre com os estudantes
do 1º ao 5º ano no dia 17 de no-
vembro. Por fim, a educação in-
fantil poderá retomar com aulas
presenciais no dia 24 de novembro.

Decoração botânica
A arquiteta especializada em decoração de eventos Tita Teixeira dá

início, em novembro, ao seu novo projeto, uma floricultura com foco
no requinte para decoração interna de casas e paisagismo. A loja Botâ-
nica vai funcionar na DOC Casa Forte e oferecerá uma variedade de plan-
tas especiais, vasos garimpados pelo mundo e elementos de decoração
para mesas postas e recepções intimistas.  
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