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Estímulo para empreender
O prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, que estará em São Paulo, segunda, para inaugurar o primeiro Centro
Acadêmico de Negócios Sociais da América Latina, inaugura no Rio, em 2014, organização semelhante. Em
parceria com a ESPM, que abrigará o centro em seu prédio, a instituição vai capacitar microempresários e
desenvolver projetos que coloquem o bem da sociedade acima do lucro. Foi o próprio Yunus quem procurou a
ESPM, que há dez anos faz consultoria para pequenas ONGs.
Fidelidade
Quem desfruta da convivência com o novo ministro do STF Luís Roberto Barroso sabe que o seu melhor amigo
é o ministro aposentado Sepúlveda Pertence. Desde o primeiro mandato de Lula Pertence vinha batalhando pela
indicação de Barroso, que é procurador do Estado do Rio.
Álibi
O advogado natural de Vassouras teve, ontem, um ótimo pretexto para fugir do assédio geral após o anúncio da
sua nomeação por Dilma. Hoje, pela manhã, ele abre o XIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado no Othon
Palace, em Salvador. Por isso, Barroso, que mora há oito anos em Brasília e mantém um apartamento no
Leblon, pegou o avião para a Bahia ao entardecer.
Turbinado
O Ministério do Turismo está projetando crescimento de 8% ao ano, até 2016, do número de turistas
estrangeiros no país, de 6,2 milhões para 7,9 milhões. Os gastos se elevarão 11,69% ao ano, de US$ 7,7 bilhões
para US$ 10,34 bilhões no ano das Olimpíadas. Os empregos formais no setor terão aumento anual de 6,64%,
elevando o estoque de 3,1 milhões para 3,59 milhões em quatro anos. Os números serão divulgados hoje no
lançamento do PNT 2013/2016, pelo ministro Gastão Vieira.
Muso & musa
O Prêmio da Música Brasileira, dia 12, no Teatro Municipal, além de ter o maestro Tom Jobim como
homenageado, contará com uma musa. Ela será a cantora paulista de raízes nordestinas Tulipa Ruiz, e terá a
responsabilidade de interpretar Garota de Ipanema. As cantoras Adriana Calcanhoto e Zélia Duncan são as
mestres de cerimônia da badalada noite.
Garota do Arpoador
Aliás, Tulipa Ruiz, que foge dos padrões estéticos dos frequentadores de academia, é a nova contratada da
Natura. A marca de beleza irá patrocinar sua turnê pelo Brasil. Para quem quiser conferir sua personalíssima
voz, ela se apresenta no 1º de junho no Studio RJ, no Arpoador.
Escalação fechada
Do elenco de atores que irão participar da Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, dia 26 de julho, na
Avenida Atlântica, a única celebridade é a atriz Cássia Kiss Magro, que irá interpretar Nossa Senhora. O grupo
já está formado e vem ensaiando no Colégio Santo Inácio. Nenhum ator representará Jesus: sua presença será
ora indicada pela Cruz Peregrina e, em alguns momentos, pela figura do Papa Francisco.
‘Cast’ estelar
O bonitão Bradley Cooper e a entourage de Se beber, não case!  parte III chegam ao Rio na terçafeira, para a pré
estreia, na mesma noite, no Cine Odeon. A coletiva do longa será na quarta, no Morro da Urca e, a quintafeira
será reservada para as entrevistas para as TVs no hotel Fasano, onde todos estarão hospedados até sexta. A
atriz Heather Graham é a única que vai esticar na cidade até o domingo. A moça gosta de ioga, meditação
transcendental e é ativista da Children International.
Limpeza geral
Moradores de uma rua da Vila Valqueire se mobilizaram contra os sujismundos. Prenderam caixas de papelão
nos postes com mensagens como 'lixinho aqui é um porco a menos' e 'recolha o número 2 de seu cachorro'.
Livre Acesso
Motoristas poderão abastecer seus veículos, nesta sextafeira, das 8h às 12h, no posto Santa Cecilia, em
Botafogo, pagando R$ 1,41 pelo litro da gasolina, sem os 53% de impostos. A ação faz parte do Dia da Liberdade
de Impostos, promovido pelo Instituto Millenium.
Paraty, que já estará agitada este fim de semana com o Bourbon Jazz Festival, terá um badalado happy hour no
seu Centro Histórico. A empresária Tetê Etrusco festeja os cinco anos de sua pousada Casa Turquesa
brindando os convidados com coquetel e exemplares de um livro de receitas ilustrado pelo artista plástico
Filipe Jardim.
A Supergasbras, em parceria com a FIA, lança este sábado, Dia Internacional da Criança Desaparecida, na
Central do Brasil, cartaz anual do projeto Chega de Saudade, com fotos de crianças e adolescentes
desaparecidos. A tiragem será de 40 mil exemplares.
Bel Pesce, a empreendedora que trabalhou cinco anos no Vale do Silício e teve seu primeiro livro, A Menina do
Vale, baixado dois milhões de vezes, parte para sua segunda obra. Ela lança Procuramse Super – Heróis,
domingo, na Saraiva Rio Sul, às 16h.
Neste sábado tem nova edição da Jazz Ahead no Clube dos Macacos, com participação do saxofonista Rodrigo
Shá.
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Daniel Azulay é um dos convidados da Educar/Educador 2013, a maior feira educacional da América Latina, este
sábado, em São Paulo. Ele dará a palestra Fazendo Mais com Menos: como inovar em atividades educativas
com recursos limitados.
O empresário José Hilário Júnior lança o livro O Salaminho e a Gravata Francesa – 100 formas bem humoradas de
repensar administração, segundafeira, na livraria da Travessa, em Ipanema.
A ONG Paraíso dos Focinhos promove sua primeira feijoada em prol dos animais sem lar este domingo, na Nuth
Lounge da Barra.
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