
Por iniciativa da empresária
Liliane Carneiro Costa, o consultor

alemão Martin Bernhard (foto)
faz palestra quarta-feira no

Automóvel Clube, focalizando
aspectos transversais existentes

entre Brasil e Alemanha nos
setores imobliário, de moradia, novas tecnologias e estilos

de construção. O evento será dedicado principalmente
aos que atuam nessas áreas. Às 20h, encerrado com um

jantar de congraçamento.

Já com expressivo número de
centros de eventos da Grande BH,
o Jardim Canadá acaba de ser
contemplado com um novo
endereço para recepções: o
luxuoso BHZ Espaço de Eventos.
Construção moderníssima. Seus

salões têm capacidade para receber 800 pessoas.
A cozinha ocupa uma área de 400m2. O serviço de bufê será
chefiado por Massimo Bataglini (foto), do Club do Chef. Fica
na Rua Niágara.
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CORRUPÇÃO
BRASIL VARONIL

Negócio de louco o tamanho das operações
de corrupção envolvendo a Petrobras e um
batalhão de políticos reveladas pelo ex-diretor
da estatal Paulo Roberto Costa. A denúncia
explodiu no noticiário de jornais e TVs de
todo o país no fim de semana. Embora o
brasileiro já esteja acostumado com a onda
de escândalos do gênero, essa foi de arrebentar
a boca do balão. Onde é que nós estamos?
É claro que nada ainda ficou provado, mas,
cá entre nós, esse tal de Paulo Roberto Costa,
preso e fichado, não iria fazer uma denúncia
dessas caso não tivesse provas. Mesmo no
caso de delação premiada. Vamos esperar
para ver no que vai dar e o reflexo na campanha
eleitoral. Minha Santa Gertrudes!

TRABALHO
MÉRITO JUDICIÁRIO

A solenidade de entrega da Ordem do Mérito
Judiciário do Trabalho Ari Rocha, do Tribunal do
Trabalho da 3ª Região de Minas Gerais, será realizada
dia 23, no Centro Cultural Banco do Brasil. Serão
agraciadas 54 personalidades, na maioria figuras
do setor jurídico. Entre os condecorados com a
Grã Cruz, estão os ministros do Tribunal Superior
do Trabalho Alberto Fontan Pereira, Aloysio da
Veiga e Maria de Assis Calsing. A presidente do
TRT/MG, desembargadora Maria Laura Lima de
Faria, vai presidir a cerimônia.

BANCOS
PIOR A EMENDA

No princípio, a medida de liberação do depósito
compulsório, decretada em julho pelo Banco
Central, no que toca à atuação dos bancos
públicos e privados, foi considerada uma
benesse. Mais de R$ 40 bilhões em depósitos
foram liberados. Pois bem. Transcorrido pouco
mais de um mês, os bancos já não estariam
gostando nada do processo. Segundo as novas
disposições, terão de emprestar muito mais
dinheiro do que vinham fazendo. Ora, com
o calote correndo solto e a inadimplência
aumentando, estão fugindo de tomador de
empréstimo. Nem vem que não tem.

CICLOVIAS
QUE TAL UM PLEBISCITO?

Como tem muita gente a favor da implantação
de ciclovias em BH e também tem muita gente
contra, leitor sugere por e-mail que seja feito
um plebiscito. Se possível, pela internet.
O problema seria resolvido pelos habitantes
da cidade, ouvidas todas as partes interessadas.
Vocês, o que é que acham?

FURNAS
COM POUCA ÁGUA

Inaugurada em 4 de setembro de 1963, a Hidrelétrica de
Furnas, obra do presidente Juscelino Kubitschek,
comemorou seu 51º aniversário com uma triste marca:
o nível da represa, conhecida como Mar de Minas, está
com menos de 30% de sua capacidade. O último
registro acusou que o reservatório de 1.440 km2 está
com apenas 26,98%. Aliás, a demorada seca que aflige o
Sudeste, e principalmente Minas Gerais, está afetando
várias outras hidrelétricas. Três Marias está muito pior
que Furnas, com apenas 6,95% da capacidade de seu
reservatório. São Simão, com 22,76%. Marimbondo,
com 12,3%. E por aí vai.

MARINA
ESQUEMA FINANCEIRO

Dizem que a candidata Marina Silva estava querendo
mudar o nome do coordenador de seu comitê
financeiro de Bazileu Margarido para Bazileu
Margarina. Só para mostrar que ele tem chumbo na
cartucheira para duelar com o ministro Guido
Mantega, chevalier servant da presidente Dilma. No
entanto, como Mantega acabou sendo
desmoralizado pela própria Dilma, que disse que ele
não continuará ministro em um possível segundo
mandato, a “mudança” perdeu o sentido.

REPRESÁLIA
RÚSSIA AMEAÇADA

A medida inicialmente circulou como mera
hipótese. No entanto, com o agravamento do
conflito na Ucrânia, especula-se sobre a ideia da
União Europeia de sugerir à Fifa o cancelamento da
Copa do Mundo de 2018 na Rússia e indicar um novo
país-sede. De preferência que tenha estádios prontos.
Obviamente, tudo depende da marcha dos
acontecimentos, já que um cessar-fogo foi decretado.
A UE quer usar todos os recursos para impedir que
Vladimir Putin dê prosseguimento ao projeto de
anexar a Ucrânia à força.

IRAQUE
NOVA EMBRULHADA

Com a desculpa de restaurar a democracia,
derrubar um ditador sangrento e impedir a
fabricação de armas de destruição em massa, o
presidente George Bush invadiu o Iraque,
derrotou Saddam Hussein e tumultuou a vida do
país. Pois bem. Passados 11 anos, os resultados da
invasão americana foram os mais catastróficos
possíveis, mergulhando o povo iraquiano
numa carnificina sectária sem paralelo.
Agora, ao que parece, os Estados Unidos terão de
repetir tudo o que fizeram para enfrentar os
radicais do Estado Islâmico, cujos chefes
passaram a se divertir cortando as cabeças de
jornalistas americanos.

Fernando Areco
Motta e Álvaro
Teixeira da Costa
no Encontro
Gastrô,
na Serraria
Souza Pinto

Fernando Vasconcelos e Babi em noite de black tie e longos no Automóvel Clube

EDUARDO XAVIER/DIVULGAÇÃO

Está previsto em cerca de R$ 250 milhões o investimento que a Localiza fará na
construção de sua nova sede em BH. O prédio terá 26 andares, abrigando todos os
departamentos da empresa fundada por Salim e Eugênio Mattar e que hoje é a maior
locadora de veículos da América Latina. Ocupará um terreno de 30 mil m2.
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SAPATILHAS
A Russian State Ballet desembarca na capital no
fim da semana. Sexta-feira e sábado, a companhia
apresentará o clássico A bela adormecida no Sesc
Palladium. As estrelas desta temporada são a
japonesa Fukuda Shiori e a italiana Spiller Elena.
Andrey Evdokimov, solista do Bolshoi, também
participa da turnê brasileira.

● ● ●

Os figurinos de A bela adormecida são especiais.
Eles foram criados para as apresentações no Brasil
pelos mesmos fabricantes que trabalham com o
Bolshoi, de Moscou. Vestuário e cenografia do balé
pesam nada menos de 3 toneladas.

INTERINO

BIG APPLE

Até sexta-feira, Nova York recebe o Savassi Festival, que
programou 13 shows em clubes de jazz e no Symphony
Space. Egberto Gismonti, André Mehmari, Chico Pinheiro,
Cliff Korman, Paula Santoro, Scott Feiner e Túlio Araujo
estão entre os artistas que se apresentarão por lá.

SALVE, SONIA!
A obra da artista plástica belo-horizontina
Sonia Lins (1919-2003) será reunida em
museu virtual cujo lançamento ocorrerá
hoje, no Oi Futuro Flamengo, no Rio de
Janeiro. Irmã da vanguardista Lygia Clark
(1920-1988) – a criadora da série Bichos e
pioneira da arte participativa mundial –,
ela deixou desenhos, livros, objetos,
filmes e instalações. Não tinha ambição
de exibi-los, mas chamou a atenção com
sua obra, que transita entre a palavra e a
linguagem gráfica.

● ● ●

Sonia criou objetos inusitados como o
Guarda-chuva morcego, devidamente
registrado no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), e editou
o livro de poemas És tudo em um rolo do
papel higiênico. Em 2000, aos 81 anos, ela
fez sua primeira exposição individual no
Museu Nacional de Belas Artes (MNBA),
no Rio de Janeiro; em 2002, apresentou
a segunda, Zumbigos (2002), também no
MNBA. A política foi o tema de sua última
exposição, chamada Brasil passado a sujo,
com apresentação de Millôr Fernandes
e Luciano Figueiredo. Em seus filmes,
a mineira trabalhou com Fernando Alves
Pinto, Grupo Karnak e Walter Carvalho.

● ● ●

O site www.sonialins.com.br traz textos
e obras da irmã de Lygia Clark, além de
documentário com depoimentos de
Tunga, Luciano Figueiredo e Vanda
Klabin. Biografia póstuma, assinada
por Marcel Souto Maior, está disponível
para download.

FOTOS: MUSEU VIRTUAL SONIA LINS/DIVULGAÇÃO

Vídeo com o
Guarda-chuva
morcego, criado
por Sonia Lins

Sonia Lins escreveu o
livro És tudo em rolo

de papel higiênico
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