
Dia 21, o arquiteto mineiro
Gustavo Penna estará

participando de um debate
sobre mobilidade urbana nas
grandes cidades, durante o

Fórum Internacional de
Arquitetura e Urbanismo. O evento vai reunir, no Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, figuras de destaque
dessas áreas. Tomarão parte na discussão os arquitetos
Jaime Lerner (foto) e Alejandro Aravena. A implantação

de ciclovias é um dos temas.

A tradicional festa julina dos
funcionários da LAR Imóveis,
presidida por Luiz Antônio
Rodrigues (foto), foi realizada
na sede da empresa, no São
Bento. Teve caráter beneficente,

com renda e doações revertidas para o Asilo Lar Cristo
Rei, da Sociedade São Vicente de Paulo. Houve eleição
da Rainha da Pipoca e do Rei do Amendoim. Luciana
Cristina e Rafael Miguel foram devidamente coroados. Já
Carla Magalhães foi a primeira-ministra da festa.
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PETROBRAS
SURREALISMOAO CUBO

Arespeitodaavalanchedeatosde corrupçãona
Petrobras, comnovos fatos escabrosos a cada instante,
leitorda colunaafirmaquepermanecepairandonoar
a estranha ideiadequeaadministraçãodaempresa
continua sendo realizadadentrodo sistemasurrealista
emquemergulhoude cabeçadevidoàherança
deixadapor anosdemanobras ilegais.No frigir dos
ovos, perguntas jápostasnamesaaindaestão sem
respostas claras. “Comoexplicarqueos auditoresda
Petrobras jamaispuderamdetectarqualquer
irregularidadenas contasdaempresa?Comoninguém
percebeuo superfaturamentona comprade refinarias
enaexecuçãodeobras?Comoaceitar as absurdas
nomeaçõesdepessoas inteiramentedesqualificadas
para cargosdedireçãonaempresa?”, indagaele.

●●●

O leitor prossegue: “Como é que a diretoria aprovou,
em2014, o pagamento aos funcionários de
participação nos lucros se a Petrobras acusou um
enormeprejuízo? Como admitir que a empresa
mantenha umexército de 300mil empregados
terceirizados? Como entender os absurdos de sua
estrutura funcional, emque apenas o setor de
comunicação contabiliza 1,2mil funcionários?”.
E por aí a coisa vai. Surrealismopuro, diz ele. Ou seria
outra coisa?

MINAS GERAIS
OBRAS INACABADAS

Aadministração FernandoPimentel anunciouquevai
iniciar umplanode açãovisando terminar obras
inacabadas eparalisadas.Medidadasmais adequadas.
Afirmaque elas sãomuitas, por issopretende fazer
umaescala deprioridades.MinasGerais émaior do
que a França, é bom lembrar. Aí no caso, emse
tratandodeBH, a coluna espera que sejamreiniciados
os trabalhos de recuperaçãoda Escola Estadual Barão
doRiodoBranco. Pichado e abandonado, oprédio
histórico, naAvenidaGetúlioVargas, na Savassi, está se
transformandoem lixo. Se continuar assim, vai virar
ruína.Há cerca dedois anos, seus alunos estão
estudandode favor emoutras escolas.

NELSON FREIRE
BIOGRAFIA BYMALHEIROS FIUZA

Dia 30, semnenhumprotesto do biografado (antes
pelo contrário), o jurista e acadêmico RicardoArnaldo
Malheiros Fiuza lança, na SalaMinasGerais, local de
acordo comaprofissão dohomenageado, um relato
descompromissado da vida do grande pianista
mineiroNelson Freire. A noite de autógrafos terá
início às 18h. Já em2de agosto, o autor repete a dose
na Casa de Cultura de Boa Esperança, cidade natal do
artista. O trabalho contémdetalhes familiares pouco
conhecidos de Freire, que vão de seunascimento às
glórias comogrande virtuosemundial do piano.

MAOMÉ
ANO-NOVO

Ontem, osmuçulmanos comemorarama
entrada no ano-novo de 1393. Seguindo a sua
religião, os filhos doprofeta deixamde lado o
calendário cristão e contamos anos a partir da

data da fuga deMaoméda cidade deMeca, onde
ele nasceu, paraMedina, onde recebeu abrigo. A

fuga é conhecida comoHégira. A título de
curiosidade, não custa lembrar: o nome legítimo

deMaomé éAbulqasimMohamed ibnAbdala
ibn al-Mutalib ibnHashim.Depois, passou a ser
simplesmenteMuhammad.O islã começou a
ser imposto pela força a partir daquela data

e as brigas entre cristãos emuçulmanos
prosseguematé hoje.

PLANO REAL
SESSÃODE 21 ANOS

Na reunião especial realizada terça-feira, na
Câmara dosDeputados, para homenagear o 21º

aniversário do Plano Real, lançadopelo então
presidente Itamar Franco para acabar coma

violenta inflação e complementadona
administração de FHC, a bancada tucana

aproveitoupara fazer uma séria advertência. É
para se registrar que o grupo, embora de

oposição, teve toda a razão. A atual situação
econômica dopaís está deixando todomundo

assustado coma ameaça da volta de uma
inflação arrasadora, que pode destruir todas as

conquistas do Plano Real. Sai, Satanás!

14 DE JULHO
COMEMORAÇÃOATRASADA

Afestaderuaparacomemoraro14de julho,adata
nacionaldaFrança, amaisantigacelebraçãodesse

tiponacapitalmineira,nãoserealizounodiacerto.
Paranãodeixarapetecacair, oconsuladofrancês
promoveráoeventonodomingo–comosempre,

naSavassi. Seráa16ªediçãodafesta,das11hàs
22h,naAvenidaGetúlioVargas, entreaAvenidado

ContornoeaRuaAlagoas. Serãomontadas
barraquinhascomcomidas típicas,vinhose

cervejasartesanaisepalcoparashows.

ALBERGARIA
TRAVESSURAS EMBH

Oescritor e tradutormineiro Lino deAlbergaria
vai comemorar seus 30 anos de praia no setor
literário promovendo o lançamento de dois
livros, ambos tendoBeloHorizonte como

cenário. São eles:Umbailarino holandês, cujo
desfecho se dá no Palácio das Artes, eOs 31 dias,
que relata as peripécias de umpasseio virtual

pelos pontosmais interessantes da cidade.
Manhã de autógrafos em22de agosto, na

Livraria Scriptum, a partir das 10h30.

Luiza Barbosa
Mello e Eduardo
Eustáquio com as
demoiselles
d’honneur de seu
casamento, no
Casa Tua

Carico Dumont, Leila Haddad, Gustavo Penna, Ângela Roldão e
Pedro Paulo Duque Estrada em evento no Funcionários

BÁRBARA DUTRA/DIVULGAÇÃO

De 28 a 30 de agosto, BH volta a ser o cenário de umgrande evento do setor de
malhação. OMinascentro receberá o 12º Encontro Nacional de Atividades Físicas.
Profissionais de ginástica e especialistas nasmais diversasmodalidades esportivas
participarão de seminários e aulas práticas e teóricas. Tudo dentro do lemamens sana
in corpore sano.
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H E LV É C I O C A R L O S

AGENDA
Junte o crosfit, a
atividade física do
momento, àmúsica
da festa Camarim,
projeto dosmais
aclamados da
balada, e a
gastronomia,
representada por
umavariedade de
food trucks. Está
pronta a receita da
WodExperience,
que rola amanhã,
das 9h às 23h, no
Alphaville, e
promete ser
destaque do fim
de semana.

NO PALCO
Grace Passô vive outro bom

momento de sua carreira. Uma
das revelações de sua geração, a
atrizmineira está no elenco de
Krum, texto inédito noBrasil

escrito pelo israelenseHanoch
Levin. Amontagem reúne Renata

Sorrah, EdsonRocha, Rodrigo
Bolzan, Rodrigo Ferrari e Ranieri

Gonzalez – integrantes e
colaboradores da Cia. Brasileira

de Teatro emoutras produções –,
alémdeCris Larin, Danilo

Grangheia e InezViana. Oponto
de partida da trama é omomento
da chegada emcasa de umanti-

herói fracassado, que tenta se
reconciliar comopassado.

● ● ●

EmBeloHorizonte, amontagem
vai integrar a programação do
projeto Teatro emmovimento,
de Tatyana Rubim, emparceria
comoSesc Palladium. As três

apresentações forammarcadas
para 28 e 29 de agosto. A Rubim
Produções e o Sesc comemoram

quatro anos de trabalho
conjunto.

NA PASSARELA
A9ª edição doMinas Fashion

Week, dia 2 de agosto, noHotel
OuroMinas, vai fazer omundo

damoda refletir sobre o
consumoda água. O tema estará
nas passarelas pormeio de peças
fluidas e transparentes, nas quais
os tonsmais presentes serão azul,

verde, terroso, amarelo, laranja,
vermelho, coral e dourado. O

objetivo é fazer comque o
público repense seus hábitos

cotidianos.

Marina Ruy
Barbosa em

noite de moda
em Belo

Horizonte

LUIZA FERRAZ/DIVULGAÇÃO

DRIKA VIANNA/DIVULGAÇÃOARQUIVO PESSOAL

MÁRCIA CHARNIZON/DIVULGAÇÃO


