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Claquete 
O cineasta Kunle Afolayan,
considerado pelo jornal
americano The New York
Times o “Scorcese da Nigéria”
está na cidade. Participará
como diretor convidado do
festival Nollywood: o Caso do
Cinema Nigeriano, que ocupa
a Caixa Cultural até domingo.
Depois de ter aberto, na terça-
feira, a sessão do seu filme
The Figurine: Araromire, ele
integra hoje à noite a mesa de
debates sobre a estética do
cinema de seu país. Que, aliás,
já ultrapassou Hollywood e
Bollywood em volume de
produção de filmes.

Ruas livres
O túnel da Via Binária, em construção na
Praça Mauá, entrou em uma nova fase, com a
abertura dos túneis laterais. A Concessionária
Porto Novo está escavando esses poços para
dar acesso a operários e máquinas e permitir a
entrada e saída de material, com menos
interferência no trânsito. 

Fogo de palha
Pesquisa revela que 61% dos
brasileiros não gostam de
cozinhar, quando isso se
torna uma tarefa do dia a dia.
Entre os que se arriscam a
pilotar o fogão, 46% já fizeram
arroz empapado, 17%
queimaram o bife e 15%
deixaram murchas as batatas
fritas. Os dados são do
RestauranteWeb.

Amadores
Aliás, dos ferimentos mais
comuns ocorridos na cozinha,
50% já se cortaram com faca e
25% queimaram-se no fogão.
Apenas 2% declararam não ter
sido vítima de acidente
culinário.

Peregrinação 
Réplicas de quase dois metros de altura do
Cristo Redentor começam a ocupar
entradas laterais das principais igrejas
católicas do mundo. Com a meta de atrair
turistas para a Jornada Mundial da
Juventude no Rio, no ano que vem, as
imagens foram instaladas na St. Patrick's,
em Nova York, e na Notre Dame, em Paris.
Em ambos os endereços, há filas de fiéis
para fazer uma foto. Os próximos centros
religiosos a entrarem na rota da fé é a
Basílica de Santa Maria, em Trastevere, uma
das igrejas mais bonitas de Roma, e o
Santuário de Fátima, em Portugal.

Robôs em série
O Centro Alemão de Pesquisa em
Inteligência Artificial estuda a criação de um
laboratório no parque tecnológico da UFRJ.
O ministro da Tecnologia Marco Antônio
Raupp se reúne, neste feriado, em Bremen,
com Franck Kirchner, diretor da instituição.
A sucursal brasileira do DFKI desenvolveria
projetos de robótica sob encomenda da
indústria brasileira. 

Dicionário
Um empresário brasileiro
doou mais de 300 livros sobre
poesia e contos nacionais para
a Universidade Hertzen de São
Petersburgo. Alguns autores
também fizeram doações de
romances. É que o maior
centro de estudos de
pedagogia da Rússia está
ampliando o acervo de obras
em língua portuguesa. A escola
pretende formar 12 estudantes
russos em Português
anualmente. A meta é
aumentar as vagas em 2013.

‘Save the date’
O advogado Ronaldo Petis, vice-presidente da
Associação Comercial do Rio, vai representar a
Casa de Mauá na posse do ministro Joaquim
Barbosa na presidência do STF. Durante o
evento, que acontece no próximo dia 22, em
Brasília, Petis formaliza o convite para uma
homenagem, com almoço na ACRJ, no
Centro. A data será acertada de acordo com
agenda de Barbosa.

Exploração inédita
Até o fim do ano, a Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais irá formalizar o
pedido de exploração do subsolo marinho
em águas internacionais no Atlântico Sul à
ISBA (International Sea Bed Authority),
órgão das Nações Unidas e autoridade
mundial no assunto. O Ministério de Minas
e Energia quer avançar em pesquisas
geológicas além da zona costeira do país e
prepara o documento. Os cientistas
brasileiros já conseguiram 85% dos
requisitos técnicos para atuarem em uma
área de 3 mil km², que pode ter alta
concentração de chumbo, cobre, zinco e
ouro. Rússia, China e Coreia já desenvolvem
pesquisas na região. 

��A Sociedade Hípica Brasileira, no Jardim
Botânico, não quer comemorar o Réveillon
2013 só com champanhe. A ideia é
arrecadar leite em pó para as 120 crianças
atendidas pelo Patronato da Gávea, no
Jardim Botânico. As doações já podem ser
feitas. 

��A 3ª edição do Miss Plus Size Carioca será
no Salão Nobre da Casa de Espanha, no

Humaitá, no próximo sábado. O concurso
tem 28 candidatas e o ator Maurício Mattar
é um dos jurados. Parte da renda será
destinada à Casa de Apoio à Criança com
Câncer Santa Teresa.

��A Associação Brasileira de Psiquiatria
promove, este mês, a Campanha Nacional
de Conscientização sobre o transtorno
bipolar, com o apoio da Abbott.

��A cantora Ana Costa apresenta o novo CD
Novos Alvos, hoje, às 22h, no Rio
Scenarium, na Lapa. 

��A comédia Jacinta, protagonizada pela atriz
Andréa Beltrão, tem estreia hoje, às 21h, no
Teatro Poeira, em Botafogo. 

��A primeira turma da Gastromotiva, ONG que
promove a qualificação de jovens e adultos

de baixa renda, será formada por alunos do
Complexo do Alemão. O chef David Hertz,
que comanda a organização, fez parceria
com a Unisuam e os restaurantes
Aconchego Carioca e Entretapas.

��No próximo sábado tem o Australian Gold
Stand Up Paddle Cup, evento esportivo na
praia do Leblon. A Frescatto vai assinar
cardápio da área VIP.
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Aquilo que não puderes
controlar, não ordenes.
Sócrates
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Maria Cristina e Galileu Assis
comemoram a inauguração da 

nova unidade médica

Andrea, Ruth e Ricardo Stern, família
unida em noite de bem-estar na Barra 
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A futura mamãe Fabiana
Ururahy, ao centro, com

Romero e Silvana Soares em
coquetel elegante, no Rio

O chef Roland Villard e Eduardo
Assis nos salões do moderno

empreendimento de saúde

Carol Murta Ribeiro e
Silvia Ururahy atualizam a
conversa em recente
evento social

Jacques Stewart e o casal
Robert e Deise Rebelli em
momento de descontração

Philippe Ururahy e Nedia Cheble,
filho e mãe de Giberto Ururahy, na
recepção que agitou o Centro de
Convenções Prime Tower 

O casal Marie Bendelac e Gilberto Ururahy,
diretor-médico da Med-Rio Check Up, recebe a

desembargadora Maria Regina Nova e Maurício
Dinepi, presidente do Jornal do Commercio
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