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DIRETO DA FONTE

l Claudia Rondon, da RP1
Comunicação, foi eleita pre-
sidente da Abracom, com o
desafio de regulamentar a
existência jurídica das em-
presas do setor.

l Bob Wollheim, do Grupo
ABC, recebe hoje Dinho Fran-
ça para bate-papo sobre as rela-
ções das classes C, D e E com o
mundo digital. No Cubo Itaú.

l Alexandre Farah lança
101 Filmes para quem Ama Mo-
da. Domingo, no Chez Oscar.

l Betty Milan lança A Mãe
Eterna. Segunda, no Spot.

l Renato Meirelles, do Da-
tapopular, apresenta ama-
nhã a pesquisa A Economia
pelo Olhar dos Brasileiros.

NA FRENTE
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1. Fabio Souza e Alexandre Herchcovitch,
no desfile de estreia da À la Garçonne na
SPFW. A marca de Fabio tem Herchcovitch
como diretor criativo. 2. Bruno Gagliasso.
3. Luciana Curtis, Henrique Gendre e
Marcelo Sommer. Quarta, na Bienal.
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SONIA RACY

Menina de Oyá
Maria Bethânia reabrirá a Con-
cha Acústica do Teatro Castro
Alves, em Salvador.

O espaço – tombado pelo IP-
HAN – ficou fechado por mais
de dois anos para reformas e
reabrirá dia 13, com show da ar-
tista. O projeto teve investi-
mento de R$80 milhões.

Direto da Olimpíada
A Sociedade Vegetariana Brasi-
leira está na batalha pelos atle-
tas e profissionais veganos que
participarão dos Jogos Olímpi-
cos. A organização já garantiu
junto ao COB um cardápio es-
pecial sem origem animal.

Olimpíada 2
Na delegação brasileira não há
atletas veganos. No entanto, a
nadadoraJoannaMaranhãoes-
tá na transição para o vegetaria-
nismo e quer adotar durante os
Jogos a “Segunda Sem Carne” .

Vaso de ouro
A última do Guggenheim, em
NY, é uma escultura do italiano
Maurizio Cattelan. Um vaso
sanitário em tamanho normal e
todo em ouro 18 quilates.

Que já deixou parte do público
irritada e críticos rediscutindo
– de novo – qual o sentido da
arte contemporânea.

Antecipando

Não foi surpresa para fontes
próximas de Michel Temer a
sua afirmação, em entrevista
no SBT na noite de ontem, de
que não vai concorrer às elei-
çõesde2018–umpassoadian-
te quanto ao pretendido en-
vio, acordado com Aécio, de
PEC prevendo o fim da reelei-
ção. Durante a manhã, duas
pessoaspróximasaovice-pre-
sidente já davam como certo,
o fato. “Ele quer se compro-
meter rapidamente, não vai
esperar que a PEC comece a
tramitar”, disse uma delas.

Temer, segundo a outra fonte,
já tinha claro que um posicio-
namentopúblico arespeitodo
tema iria facilitar sua vida e a
donovoExecutivo.“Nãoseen-
gane, ele está convencido de
que precisa entrar na história
como um estadista”, ressalta..

Antecipando 2

Empresário peso pesado
achou perigoso Temer assu-
mir que não vai concorrer
em 2018. “E se ele estiver
com a popularidade alta até
lá?”, pergunta.

Bem-humorado, ele lembra
a história de um mineiro que,
ao voltar atrás na sua palavra,
justificou: “A palavra não é
minha? Pois bem, estou pe-
gando ela de volta”.

Em trânsito

Nem Eduardo Braga nem
Jader Barbalho estarão em
Brasília, semana que vem, na
votação da admissibilidade
do impeachment de Dilma.
Ambos estão em tratamento
de saúde em São Paulo.

Entretanto, estarão no Sena-
do entre 11 e 13 de maio, para
votar o afastamento de 180
dias de Dilma. Ao que se apu-
rou, estão entre os indecisos.

Faturamento zero

Em maio, não vai ter multa
estadual para empresas. É
que os agentes fiscais paulis-
tas decidiram fazer uma gre-
ve branca e não aplicar ne-
nhum auto de infração. Que-
rem, entre outras, a aprova-
ção da Lei Orgânica da Admi-
nistração Tributária, há tem-
pos parada na Assembleia.

Em maio de 2015, as multas
extras renderam aos cofres
de Alckmin R$ 1,5 bilhão.

Para depois

Em encontro sobre Brasil no
MIT/Harvard, que teve tam-
bém Rodrigo Janot e Jorge
Paulo Lemann, coube a Ne-
ca Setubal falar sobre os dile-
mas da educação brasileira –
em especial a desigualdade
das oportunidades.

À coluna, ela conta como vê o
momento: “Tanto se fala de
crise e não vemos ninguém
defendendo a educação. Esta
nossa geração será cobrada,
no futuro, por esse descaso”.
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1. Lenny
Niemeyer
recebeu Cleo
Pires no
restaurante
Sallvattore,
depois de seu
desfile na
SPFW. 2. Azuri
Safra, Rica Ortiz,
3. Carol Gime-
nes, Chris Pas-
qualette, 4. Kika
Rivetti, Monica
Jafet, Laly Man-
sur, 5. Lulu Li-
ma e Silva e Lou-
renço Nabuco,
todos na Bienal.
Anteontem.

1.

2.

3.

4.

%HermesFileInfo:C-2:20160429:

C2 Caderno 2 SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2016 O ESTADO DE S. PAULO

Rodrigo
Highlight


