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Correntistas mais seguros

Órgãos do Executivo estadual estão debruçados na
criação de uma nova lei para bancos e caixas au-
tomáticos. A intenção é exigir que as agências ban-
cárias coloquem película de insulfilm em toda a
fachada, para evitar que clientes sejam observados
por assaltantes. Já, pela parte dos bancos, corre a dis-
cussão sobre a troca de paredes e portas de vidros por
materiais mais resistentes. A regulamentação deve
ficar pronta até o dia 20 de dezembro.

Violência de longe

O curso mais procurado este ano no vestibular da
Universidade Aberta do Brasil é o de Tecnologia em
Segurança Pública. A curiosidadeéquese tratadeum
curso à distância e, por enquanto, só será ministradoa
servidores das polícias Militar (PMERJ) e Civil (P-
CERJ) do Estado do Rio de Janeiro, além de pro-
fissionais ativos nas áreas da Segurança Pública,

como bombeiros, guardas municipais e agentes pe-
nitenciários.

Folia na rede

Desde a semana passada está disponível na web o
Portal do Carnaval (www.portaldocarnavalnet.br),
um novo e gratuito canal de fomento às opor-
tunidades de empregos e negócios em torno da festa
deMomo. Éaprimeira iniciativa do mundodo samba
com o objetivo de se tornar uma rede social que en-
volve profissionais, empreendedores, grupos e ins-
tituições culturais vinculados à economia criativa.

Fã de buzum

O urbanista e ex-prefeito de Bogotá, Enrique Pe-
nalosa, participa amanhã, no Palácio do Itamaraty,
do seminário internacional Urban Age 2013. Ele de-
fenderá a idéia de que os ônibus, embora pouco
atraentes, são a única solução para desafogar o trá-
fego nas megalópoles. Dirá que enquanto as recentes
linhas de metrô de São Paulo custaram US$ 250 mi-
lhões por quilômetro, o Rio implanta linhas de BRTs
por menos de US$ 10 milhões por quilômetro. Em
sua gestão, o colombiano criou o Transmilênio, sis-
tema de ônibus interligados e de alta velocidade, em
substituição ao metrô.

Orientais na praia

De olho no mercado asiático que não para de crescer,
empresas brasileiras de moda praia vão desembarcar
na China. Marcas como Triya, Sinesia Karol, Bri-
gitte, Cecilia Prado e Uma participam da Chie Y oun-
gBlood International Clothing andAccessories
Fair. O evento começa nesta sexta-feira e vai até do-
mingo, em Pequim. Estudos da Apex e Abest
revelam que cerca de 67% das orientais desejam bi-
quínis mais ousados.
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O presidente da Associação de Amigos da Fundação
Cidade das Artes, Luiz Geraldo Doüno, Françoise
Forton, André Midani e Emílio Kalil em sessão fes-
tiva da companhia La Comédie-Française, na Barra
Kiki Penteado, Nina Luz e Patrícia Marinho no en-
contro que reuniu apaixonados pelo Rio, na Casa de
Cultura Laura Alvim

O jovem surfista Anderson Carvalho, mais co-
nhecido como Pikachu, entre o jornalista Rogério
Daflon e o fotógrafo Carlos Secchin na noite de au-
tógrafos do livro RioAtivo: Geografia Social do Es-
porte

PAULO JABUR/DIVULGAÇÂO

Roda de samba no palco

Campeão pela terceira vez na disputa de samba en-
redo da Vila Isabel, Ariindo Cruz terá nova alegria
em novembro. O premiado diretor João Batista, da
Cia Dramática de Comédia, estreia dia 15 o musical
Quando a gente ama, só com sucessos do com-
positor e de parceiros, no Teatro Sesc Ginástico. A
idéia da peça surgiu numa feijoada, quando o diretor
presenciou a quadra inteira de uma escola cantando
junto uma música deAriindo. "Também quero lançar
um olhar diferente sobre o musical brasileiro", revela
João.

Herança

Três sobrinhas de Candinha da Silveira vão colocar à
venda o suntuoso apartamento da Avenida Rui Bar-
bosa da viúva do presidente da Fábrica de Tecidos
Bangu, Joaquim Guilherme da Silveira, morto em
1997. Seu valor de mercado deve girar em torno dos
R$ 10 milhões.

Abalou Paris

Aliás, não é só esse o tesouro que está em mãos das
herdeiras. Elas encontraram caixas com centenas de

fotos, um retrato da época de glamour do Rio e das
festas que Silveirinha promovia no exterior. Entre os
registros memoráveis, imagens da festa em Veneza e
do célebre baile de Corbeville, próximo a Paris, em
1953. Para divulgar o algodão brasileiro, o dono da
Bangu convidou celebridades da época, como Orson
Welles, Ginger Rogers e Clark Gable e levou
socialites daqui para uma festança no palacete do es-
tilista Jacques Fath. Foram consumidas 1.400 gar-
rafas de uísque, duas mil de champanhe e 100 de
cachaça.

Cidade colorida

É do francês nascido no Líbano Jacques Stemer a ex-
posição Dois e muitos, que terá seu vemissage, dia 5
de novembro, na Galeria Manuel Bandeira, na ABL,
com curadoria de Alexei Bueno. Também formado
em farmacologia clínica e farmacocinétíca, inclusive
detentor de licenças internacionais de me-
dicamentos, o artista é um entusiasta da luz tropical e
garante que foi marcado pelo Rio de Janeiro, em suas
várias passagens pela cidade em visita à irmã, a em-
baixatriz Michele Corrêa da Costa.

Reinaldo Lourenço em recente evento concorrido na
Fundação Ema Klabin, no Jardim Europa

Livre acesso

Começa hoje a série Classique, que une apresentação
de música erudita com a alta gastronomia, no res-
taurante Zozô. O show será do Trio Aquarius e conta
com direção artística de Sérgio Roberto de Oliveira.
O cardápio é assinado por David Mansaud. Os in-
gressos custam R$ 500.

O Senai está com matrículas abertas para 15 mil va-
gas de cursos técnicos, de qualificação e também pa-
ra gratuitos de curta duração, todos com início em
2014.
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Tânia Bulhões inaugura, hoje, nova loja no Shopping
Leblon.

O chef Carlos Pissani virá de São Paulo para o lan-
çamento, no Shopping Leblon, amanhã, da sua nova
coleção de massas Vivace.

O modelo Revel, da Levi&rsquo;s, que foi lançado
em julho no Hemisfério Norte e em agosto na Ásia,
foi apresentado, ontem, para as fashionistas cariocas
em almoço na Cavist de Ipanema. A calça usa uma
tecnologia de modelagem líquida fundida ao jeans.

Ana Cecília Friedheim e Beth Noronha de-
senvolveram rasteirinhas com palhas do Nordeste
tingidas com azulão e amarelo ouro e turquesa com

laranja, dentre outras combinações. A coleção será
lançada hoje, no atelier Anas, no Leblon.

Tem início hoje, no Centro de Convenções Su-
lAmérica, o Fomenta - Oportunidades para as Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedores Individuais nas Compras Go-
vernamentais, realizado pelo Sebrae/RJ.

A atriz Izabella Bicalhocomemora as mais de trêsdé-
cadas de carreira com o espetáculo Izabella Bicalho
em 3.5, hoje, no Teatro Café Pequeno, às 20h30.
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