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Os loucos abrem os caminhos que
depois emprestam aos sensatos.
Carlo Dossi
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www.facebook.com/mp.marciapeltier

Nova ordem
O diretor de engenharia da
Petrobras, José Antonio
Figueiredo, enviou um
comunicado para os
principais executivos do
mercado de petróleo, nesta
quinta-feira, anunciando
mudanças. A partir do dia 3 de
fevereiro, qualquer solicitação
de modificação de projeto
que envolva contratos de
mais de US$ 300 milhões
deverá ser encaminhada
diretamente a ele.

BRUNO RYFER/DIVULGAÇÃO

JOÃO PIRES/DIVULGAÇÃO

COM MARCIA BAHIA E MARCIA ARBACHE

Vivi Nigri, Renata Meirelles e Erika Medeiros em
evento fashion em São Conrado

Está marcada para os dias 26 e 27 de maio, no
Grand Hyatt Hotel, em São Paulo, a terceira edição
do Women's Forum Brasil. É a versão nacional do
Fórum de Mulheres criado em Deauville, na
França, em 2005, como alternativa a Davos, cujos
líderes não ousavam analisar a economia e a
sociedade sob uma perspectiva feminina.
Véronique Morali, presidente mundial do evento,
promete para esta edição promover o Rising
Talents Initiative, reconhecimento de jovens
talentos femininos influentes no país.

IZABEL ABREU/ DIVULGAÇÃO

No terceiro ano

IZABEL ABREU/ DIVULGAÇÃO

Giovani Decker, presidente da Asics Brasil, e a ex- tenista Andrea
Vieira no lançamento da coleção para o Rio Open de Tênis

Futuro incerto
Inédito no Brasil, o filme Somos Todos Cobaias?, de JeanPaul Jaud, será exibido durante a Mostra Ecofalante de
Cinema Ambiental, em março, em São Paulo. O
documentário promete causar polêmica ao questionar
temas como os transgênicos. O diretor argumenta como é
possível que esses alimentos estejam nos pratos, quando
foram testados apenas em ratos. A edição deste ano terá
como homenageado o ambientalista Washington Novaes.
Serão exibidos episódios das séries assinadas pelo
jornalista, como Xingu – a terra mágica, Desafio do lixo,
Quarup e Pantanal, dentre outras.

Tá puxado

Veia artística

Marina Silva ainda não visitou Miguel, o filho
recém-nascido de Renata e Eduardo Campos,
presidente do seu partido, o PSB. Ela vai aproveitar
o convite feito pela Igreja Anglicana para participar
de um fórum em Recife, na próxima sexta, e
conhecer o caçula do governador de Pernambuco.
Dessa maneira, não terá de fazer uma despesa
extra com hospedagem e transporte. Segundo um
integrante do staff da ex-senadora, a ordem é
“vender o almoço para comprar a janta”.

Abel Dias, o jornalista da Terrinha que tem muitos amigos
no Rio, está investindo na carreira de ator. O ex-colunista
social, que há três
anos promoveu no
Pestana uma animada
festa na qual todas as
convidadas deviam
comparecer com
chapéus, está em
cartaz no Teatro Sá da
Bandeira, no Porto, em
Portugal. A peça se
chama O Meu Sótão.
IZABEL ABREU/ DIVULGAÇÃO

A ex-modelo Jerry
Hall na entrega
do Costa Book
Awards, que
destaca os
melhores autores
britânicos
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Anos 80 e o presente

A coleção da
marca Toke com K
para a folia, que
será lançada
neste sábado, no
Teatro Odisséia,
traz trechos
de músicas
carnavalescas nas
divertidas blusas

A Cosac Naif está lançando Formas de voltar para
casa, terceiro romance publicado no Brasil de
Alejandro Zambra, chileno que foi muito incensado quando esteve
aqui em 2012, na Flip. O autor é considerado um dos melhores de sua
geração na América Latina. Nessa obra, ele narra as memórias de um
homem que viveu a infância sob a ditadura de Pinochet.

Chico em inglês
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A top espanhola Vicky Manzano traduziu
o espírito da dança flamenca no vestido
vermelho com cauda de babados

L I V R E
O presidente da OAB RJ, Felipe Santa Cruz, dá
posse, nesta sexta, aos membros da Comissão do
Direito da Criança e do Adolescente.
A primeira edição do ano do Favela Gourmet
acontece este sábado, no The Line Gourmet e
Lounge, no centro do Rio. A chef Regina Tchelly
comandará o almoço em parceria com o Coletivo
Gourmet.
Esta sexta-feira é o último dia para participar do
bazar online da Rede Asta, de artesanato

A criação do estilista Antonio
Gutierrez para a
International Flamenco
Fashion Show, em Andaluzia

A top model russa Irina Shayk desfila
com um look da grife Desigual, que
aportou no Brasil em 2013, no
Barcelona Fashion, na Espanha

A C E S S O

sustentável, no site www.redeasta.com.br. Itens
de decoração e acessórios feitos por artesãs de
regiões de baixo poder aquisitivo estão com
descontos de até 30%.

livro Gerenciamento de Riscos Baseado em
Fatores Humanos e Cultura de Segurança, de
Geraldo Portela, na Livraria da Travessa, no
Barra Shopping.

A galeria Sergio Gonçalves, no Centro, abre neste
sábado, às 14h, a mostra Quem viver, verão!, com
criações de 24 artistas sobre guarda-sóis. No
vernissage, o artista Deneir apresentará
performance com sua bicicleta voadora.

O espetáculo Incandescente, fruto de uma
parceria entre o Brasil e a França, é apresentado
nesta sexta e neste sábado, no Teatro Arena, na
Caixa Cultural.

A editora Elsevier lança este domingo, às 17h, o

O produtor Orlando
José Leite de Castro
levou dez anos para
conseguir a
autorização de Chico
Buarque para lançar
um CD com dez
músicas do
compositor traduzidas
para o inglês, em
versões feitas por ele
próprio. Para isso,
precisou até pedir a
intercessão de um
amigo comum, o
embaixador Antenor
Bogea. O CD The Chico
Buarque Experience
tem a participação de
cantores como Jorge
Vercillo em All the
feelings (Todo o
sentimento), Cris
Delanno em What
might it be (O que
será) e Zé Renato em
Grove and love (Até
pensei).

A nova diretoria da Regional RJ da Sociedade
Brasileira de Mastologia toma posse, nesta sexta-

feira, às 19h30, no Conselho Regional de
Medicina, com apoio da Oncoclínica.
Até domingo, o CCBB Educativo oferece
programação infantil com contação de histórias,
música, artes e atividades para crianças de 3 a 6
anos.
A coach Carla Brocchieri, pioneira em
desenvolver life coaching em grupos, dá curso
intensivo de 7 a 9 de fevereiro, no hotel Royal
Tulip, em São Conrado.

