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A velhice é branca
Namesa da socióloga Eleonora

Menicucci, ministra da Secretaria de
Políticas para as Mulheres, está um
estudo quemostra que o rosto da
velhice no Brasil é, majoritariamente,
o de umamulher branca.
A população feminina brasileira é

formada por 50% de negras, 49% de
brancas e 1% de indígenas e amarelas.

Só que...
A partir dos 60 anos de idade,

esse quadro se inverte: 57% das
idosas são brancas.

Eu não tô nem aí
Obama, às voltas com a guerra

civil na Síria, parece não estar
muito preocupado com essa
denúncia do “Fantástico” de que os
EUA espionaram Dilma.
Os dois estarão sexta agora em São

Petersburgo, a antiga capital imperial
russa, para a reunião de cúpula do
G20. Até ontem, não tinham
agendado qualquer encontro.

Aliás...
Em tempos deWikiLeaks, o

escritor Frederick Forsyth, autor de
livros sobre espiões e roubos de
informações confidenciais, como “O
dia do Chacal”, disse numa entrevista
que não escreve em computador:
—Meus amigos dizem que sou

um dinossauro. A eles respondo
sempre a mesma coisa: Você já
ouviu falar de alguém que raqueou
umamáquina de escrever?

Em tempo...
Seu último livro, “The kill list”, que

acabou de ser lançado nos EUA, sai
no Brasil pela Record em 2014.

Força feminina
AMajor Priscilla Azevedo deve

mesmo assumir a UPP da Rocinha.
Ela comandou a primeira Unidade
de Polícia Pacificadora, no Dona
Marta, em 2008.
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Hoje, na Sala Funarte Sidney Miller, será
realizado o projeto “Pérolas do centauro”.
IsisPenido recebe, no dia 12, a Medalha
Presidente JK, em Minas.
AmaxiPago! participa do Congresso de Cartões
e Crédito ao Consumidor (C4), em São Paulo.
A Uncle K lança coleção Imersa.
A DalPizzol faz parceria com JoJo Bistrô na
ArtRio.
MonicaMartelli fará a palestra “Mulheres:
amor, carreira e perseverança” este mês no
Clube do Ser. As inscrições estão abertas.
Fundadora do Clube da Leitura, Danielle
Schlossarek lança “Irene na multidão”, hoje,
no Espaço Oito e Meio.
SergioRobertodeOliveira lançanovoCDdia10,
noCentroCultural JustiçaFederal.
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Sócio oculto
O espanhol “El País” fez uma

reportagem sobre os problemas da Lan
Chile, dona da TAM, na Argentina.
O jornalão diz que Cristina Kirchner

levantou a suspeita de que Sebastián
Piñera continua sócio da Lan Chile.
Como se sabe, antes de ser eleito

presidente do Chile, Piñera tinha
anunciado a venda de sua participação
de 20% na aviadora.

Preço administrado
Não é só a gasolina que tem seu

reajuste engavetado no Ministério da
Fazenda em nome do combate à
inflação.
O preço de cartas e telegramas

também. O último reajuste dos
Correios foi em junho de 2012.

Veja só...
Estudo da economistaMonica de Bolle

mostra que os preços administrados
cresceram apenas 1,3% nos últimos 12
meses. Já os preços livres subiram 8%.

Perto do inferno
Por falar em previsão do PIB, o Itaú

BBA reviu a projeção para o crescimento
do PIB no terceiro trimestre ante o
segundo: de 0% para -0,5%.

Tatá Werneck, de 30 anos, que arrasa como a periguete Valdirene, de “Amor à
vida”, penou tanto para virar atriz que quase desistiu da profissão. Foi salva por
um conselho da magistral Fernanda Montenegro: a pessoa pode até desistir da
carreira, mas, se perceber que não consegue viver sem ser artista, então que volte
correndo. “A Fernanda me inspirou muito”, conta Tatá na reportagem de capa da
revista “Quem”, que chega hoje às bancas. Na entrevista, ela fala sobre as
dificuldades que passou antes da fama. “A Valdirene mudou completamente a
minha vida, agradeço todos os dias o que está acontecendo comigo”, diz l

A PERIGUETE QUE O BRASIL ADORA

MARCOS ROSA/EDITORA GLOBO

Calma, gente
Sabe aquela história dos

adolescentes, filhos de bacanas, que
foram atendidos bêbados na Clínica
São Vicente, no Rio?
Ummédico da emergência foi agredido

comum tapa no rosto, dado por uma
mãe. É que ele não deixou amulher dar
um corretivo na filha em coma alcoólico.
O caso foi registrado na 15ª DP

(Gávea).

Viva Arlindo!
Sábado agora, Arlindo Cruz se

apresenta no festival Luanda Sounds
Fest, em Angola.
Na volta ao Brasil, ele prepara o show

que faz dia 14, no Vivo Rio. Vai
comemorar, além dos seus 55 anos de
idade, a conquista do DVD de Ouro de
“Batuques domeu lugar”.

Pega ladrão
Ummédico famoso foi furtado

ontem dentro do vestiário da badalada
academia BodyTech, na Barra, na
Zona Oeste do Rio.
Roubaram da mochila dele a carteira

com dinheiro, cartões de crédito e os
documentos. Mas, veja só, deixaram o
relógio Rolex.

Juntos de novo
A formação original da banda Barão

Vermelho vai voltar a se reunir para
homenagear Cazuza.
Na primeira noite do Rock in Rio,

Frejat, Maurício Barros, Guto Goffi e
Dé Palmeira vão tocar três músicas no
show “Cazuza, o poeta está vivo”.

Jesus baleado
O juiz João Batista Damasceno teve

que retirar da parede de sua sala o
quadro que retratava Jesus baleado
por um PM, de Carlos Latuff. A
decisão foi do Órgão Especial da
Justiça do Rio.
Mas o desembargador Siro Darlan

concedeu o que ele chama de “asilo
artístico” para a obra. Ela ficará em seu
gabinete até ser leiloada. A renda será
destinada à família de Amarildo.

POCKET SHOWS
Local: Quiosque Pesqueiro
Av. Lucio Costa, 7.992

• 7/9 (sábado) - 16h: Banda Resgate 80
• 8/9 (domingo) - 16h: Woodhouse

OFICINA DE FOTOGRAFIA
Local: Windsor Hotel
Av. Lucio Costa, 2630
ATIVIDADE ESGOTADA
• 31/08 e 07/09 – 09h às 18h
O fotógrafo Marco Sobral dará aula
prática com roteiro pela orla e Bosque
da Barra, com dicas de como obter os
melhores clicks.
É necessário ter câmera digital.

DEBATE
Local: Windsor Hotel
Av. Lucio Costa, 2630
Lotação por ordem de chegada

• 4/9 (HOJE) - 9h
Tema: Crescimento e preservação
ambiental da Barra

Apoio: Realização:

São muitos motivos para você ir à Barra.
Esportes, música, artes, gastronomia, debates e muito mais. Até domingo.

OFICINAS DE ESPORTES
Local: Av. Lucio Costa, 3646
Altura do Condomínio Beton
Inscrições pelo telefone: 2497-0026
segunda a sexta - 10h às 18h

• 31/8 até 8/9 - 8h às 15:30h
Atividades com a orientação de
instrutores, área infantil, beach tênis,
vôlei, futevôlei, slackline, ioga e
alongamento.

• 7/9 (sábado) - 9h
Encontro Bem-Estar com profissional
da Rio Sport Center
Tema: A importância da prática
de exercícios físicos para qualidade
de vida

BICICLETAS NA ORLA
Local: Av. Lucio Costa, 3646
Altura do Condomínio Beton

• 7 e 8/9 das 9h às 14h
Uma tenda com mecânicos da Biketech
do BarraShopping vai oferecer ajustes
e reparos básicos para sua bicicleta.

CIRCUITO ESPORTIVO
COM AULÃO DE ZUMBA
Local: Praia do Recreio
entre o posto 10 e 11,
em frente ao Quiosque Tubarão
Inscrições pelo telefone: 2497-0026
segunda a sexta – 10h às 18h

• 7/9 (sábado) - 9h às 11h
Grande circuito funcional da
Rio Exercício, para adultos e
crianças (a partir de 9 anos), com
aulão de Dança-Zumba da equipe
Arte e Forma

OUTROS EVENTOS
Semana Gourmet BarraShopping
Pratos especiais para todos os gostos
e bolsos. Restaurantes participantes:
Salitre, The Fifties, Zuka, Carolina
Salles Patisserie de Brigadeiros,
Delírio Tropical, Garcia & Rodrigues,
Antiquarius Grill, Le Vin Bistrô,
Cantina Buonasera, Brownieria,
Crepe Locks, Devassa, MegaMatte,
Rei do Mate – NYCC, Joe & Leo’s e
Sorvete Brasil

Palestra MED RIO
Local: Auditório do Edifício Barra
Prime Office
Av. Afonso Arinos de
Melo Franco, 222
Inscrições: 3252-3006
• 6/9 (sexta) – 10h
Tema: “Melhor que curar, prevenir”
com Dr. Gilberto Ururahy

Mesa-redonda na PUC
Local: PUC Barra
Inscrições: 0800 970 9556
• 2 a 5/9 – 19:30h às 21:30h
Tema: Inovação

Exposição Art Nouveau Art Déco
Estilos de Sedução
Local: Espaço Cultural Península
Av. dos Flamboyants, 500
Península
• 31/8 a 8/9
Quinta e Sexta - 14h às 21h
Sábado – 10h às 21h
Domingo – 10h às 19h
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