
Aventuras no
Brasil

Mesmo em meio à crise
política e econômica, o
interesse de investidores
estrangeiros pelo Brasil
está crescendo este ano.
Até o mês passado, foram
fechados 285 negócios,
entre aquisições e fusões
de companhias.
Representa um
crescimento de 5% ante
mesmo intervalo do ano
passado. Já os brasileiros
fizeram 275 operações do
tipo, redução de 26% em
relação a 2014, nas contas
da Pricewaterhouse.

Bilhões
indefinidos 

A criação de um novo fundo
bancado pela Samarco deve
ser a proposta que
prevalecerá na reunião de
hoje, em Brasília, onde
representantes dos
governos do Espírito Santo
e de Minas Gerais se
encontram com o Governo
Federal para discutir uma
ação conjunta contra a
mineradora, em função da
tragédia de Mariana. O
valor a ser estipulado ainda
não foi definido por
nenhuma das partes, mas
deve superar bastante a
soma de R$ 1 bilhão
acordada entre a Samarco e
o Ministério Público
Federal em Minas. 

Valor abaixo 

Aliás, esse valor acertado
entre Samarco (controlada
pela Vale e BHP Billiton) e
MP está distante, e muito!,
das indenizações pagas em
outras grandes tragédias,
como os US$ 20 bilhões
depositados pela BP após o
acidente do Golfo do
México, em 2010. A ideia é
que o novo fundo com
recursos da Samarco tenha
valores similares às multas
aplicadas em grandes
desastres ambientais que
já aconteceram pelo
mundo. A conferir...

Ultrapassando

A Índia vai assumir o posto
de segundo país com mais
internautas no mundo,
tomando o lugar que até
então era dos Estados
Unidos. É resultado do boom
nas vendas de smartphones
no país asiático. Segundo
estimativas do setor de
internet da Índia, o número
de internautas no país deve
ultrapassar a marca de 400
milhões no próximo mês. A
China está no topo da lista,
com mais de 650 milhões de
utilizadores. 

Dois andares 
de letras

Um "ônibus-biblioteca"
percorrerá por várias
cidades brasileiras a
partir do ano que vem,
com cerca de três mil
livros doados pela
Secretaria de Cultura do
Município do Rio. A meta
é levar o veículo a
localidades que não
possuem bibliotecas
públicas. O projeto está
previsto para começar já
em janeiro e os
organizadores foram
autorizados a captar 
R$ 3,2 milhões para a
realização da iniciativa.

Aposta nas ruas

Nova pesquisa com donos de
food trucks mostra que um
em cada quatro destes
empresários está faturando
mais de R$ 20 mil por mês
com os caminhõezinhos de
comida. Para 36% dos
entrevistados na pesquisa
Food Truck nas Ruas, a aposta
em novos negócios foi a
principal causa para
investirem neste setor.

Para não se
afogar
Mais de 170 países já
enviaram seus planos para
diminuir a emissão de
gases do efeito estufa, em
preparação à COP 21, e o
último a ingressar no
grupo foi Cuba. Entre as
preocupações expostas
pelo governo de Raúl
Castro, está a
vulnerabilidade costeira
por causa do aumento do
nível do mar. Uma das
contribuições sugeridas
pelo país para diminuir
suas emissões é a
construção de parques
eólicos, de usinas solares,
além de investimentos em
outras energias renováveis
- estimados em US$ 4
bilhões. Também está
prevista a distribuição de
13 milhões de lâmpadas de
LED para residências. 
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O tempo é pouco para o 
muito que espero...
Machado de Assis
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��A Academia Brasileira de Educação, presidida
por Carlos Alberto Serpa, elegeu o professor
Diego Lima, diretor da Escola Municipal Darcy
Ribeiro, em São José do Rio Preto, como o
Educador do Ano 2015.

��A Orquestra Violões do Forte de Copacabana e
SindiRefeiçõesRJ recebem o Grupo Social Soul
no dia 28 de novembro, às 18h, na Alameda
do Forte de Copacabana. 

��No dia 28 de novembro, às 16h, acontecerá

conversa aberta ao público na exposição
Fluidostática, de Ursula Tautz, com
participação da artista e da curadora Isabel
Portella. O evento será na Galeria do Lago -
Museu da República. 

��A Academia Brasileira de Letras convida para
o Seminário Brasil brasis, com o tema É
possível republicanizar a República?, que
acontecerá no dia 26 de novembro, às 17h30.

��O lançamento do livro Negros e Judeus na

Praça Onze. A História que Não Ficou na
Memória, de Beatriz Coelho será no dia 10
de dezembro, às 18h, na Livraria Folha
Seca, no Centro.

��A Unidade de Ensino Einstein, no Rio,
promoverá o Fórum de Saúde Einstein –
Rio, no dia 26 de novembro, a partir das
12h, no Centro, com inscrições gratuitas.

��Dois musicais infantis vão estrear no
próximo final de semana no Sesc Ginástico.

Sambinha, no dia 28 de novembro; e Bossa
Novinha, no dia 29. Ambos às 11h, sempre
aos sábados e domingos.

��O livro Marcas - Design estratégico - Do
símbolo a gestão da identidade corporativa,
de Cecilia Consolo, será lançado amanhã, a
partir das 19h, na Travessa de Ipanema.

��Você também pode me seguir no Instagram:
@marciapeltieroficial

L I V R E A C E S S O

Gilberto Ururahy, diretor médico da MedRio e autor do livro Emoções e Saúde,
entre sua mulher Marie Bendelac e Beth Accurso na sessão de autógrafos da obra

Regina Martelli e Marisa Coser foram convidadas para
animado coquetel promovido por Ricardo Stambowsky

O casal Marcelle e Guilherme Assis no 
evento literário da Zona Sul 

Entre os presentes no lançamento da obra, estavam Paulo e Angela Rocco

O diretor Moacyr Goes e a atriz
Tânia Pires na estreia do
espetáculo Ibsen Venusianas

A estilista Anne Catherine Lips com Alda Soares e Cristina Lips 
durante evento de moda realizado em Ipanema
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