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● Tommy Trash, Yves V, o
duo holandês Bassjackers,
Life is a Loop, Vintage Cultu-
re e Leo Janeiro estarão no
Creamfields Brasil 2015. O
festival de música eletrônica
acontece hoje, no Stage Mu-
sic Park, em Florianópolis.

● O Museu de Arte Sacra de
São Paulo abre a mostra Arte
Sacra na Ourivesaria. Em co-
memoração ao aniversário
da cidade. Hoje.

● Também hoje tem show
de Roberto Carlos no Con-
rad Punta del Este.

● A festa Clubinho fará edi-
ção especial (Amor de Verão)
no Sea Club, em Ilhabela.

● Paulo von Poser lança o
livro Um Viaduto Chamado
Minhocão. Amanhã, no Eleva-
do Presidente Costa e Silva.

● O selo carioca Funfarra
arma festa pré-carnaval no
Cine Joia. Hoje.

● A Orquestra Instituto
GPA, com regência de Da-
niel Misiuk, comemora os
461 anos da cidade de São
Paulo. Amanhã, no Museu da
Casa Brasileira.

● Não há limite mesmo para
o humor carioca. Na Terça-
feira Gorda – 17 de fevereiro
– já tem encontro marcado
no Largo do Machado para
saída do bloco... “Pega no
pau de selfie e balança”.
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1. Julio e Carla Serson ofereceram jantar para os participantes da Business Trip
Marrakesh – organizada por 2. João Doria. 3. Gustavo do Vale. 4. Wilson Martins
Poit. 5. Teresa e Edson Moura. 6. Gilberto Peralta. Anteontem, nos Jardins.

3.

1. Akira Luiz, na abertura da Galeria Sancovsky, de
Marco Sancovsky. 2. Celso Fioravanti e o anfitrião.
3. Aieto Manetti. Quinta, na Praça Benedito Calixto.
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Je suis quadrinho
A Pólen Livros expande hori-
zontes e lança novo selo, o Pó-
len HQ. A editora – comandada
por Lizandra Magon – resol-
veu ingressar no universo dos
quadrinhos com o pé direito.

Para tanto, escolheu dois títu-
los promissores: Eu Sou um Pas-
tor Alemão, de Murilo Martins,
e Cidade das Águas, da dupla Gui-
lherme Caldas e Olavo Rocha.
O evento de lançamento aconte-
ce hoje, na loja Monkix.

Brazuca
Já têm nome as exposições que
a anglo-americana Sarah Mor-
ris apresentará em São Paulo. A
da White Cube, que abre dia 7,
foi batizada de Galeria do Rock.
Já a da Fortes Vilaça, em cartaz
a partir do dia 10, chama-se Rio.

Nome de alguns dos trabalhos?
Fura-fila, Praça do Patriarca,
Avenida Ipiranga...

Vento em popa
A Popcorn Filmes, de Tatiana
Quintella, acaba de fechar a co-
produção para o longa E.A.S –
Esquadrão Anti-Sequestro. No
elenco, Murilo Rosa, Humber-
to Martins e Carol Castro.

Trata-se de parceria com a D’Ar-
tagnan Filmes, com estreia pre-
vista para este semestre.

Íntimo
A Duloren vai patrocinar uma
chuva de duas mil calcinhas na
hora que o Fogo e Paixão sair às
ruas do Rio de Janeiro, dia 8.

Motivo? É que, este ano, o bloco
homenageará o cantor Wando.

NA FRENTE

Orelha

Diante da desastrada declara-
ção pública de Eduardo Bra-
ga, anteontem, Dilma encar-
regou Aloizio Mercadante
de passar ao colega um curto
recado: que o ministro de Mi-
nas e Energia não insista em
dizer que 10% de água nos re-
servatórios é o limite para a
introdução do rodízio no se-
tor de energia elétrica.

Caso contrário... sabe-se lá.

Orelha 2
Já com Eliseu Padilha a con-
versa foi direta. Dilma não te-
ria gostado do prazo com
que a Aviação Civil e a Infrae-
ro trabalham para leiloar 11
novos aeroportos.

Quer antecipar em três me-
ses o início do programa, pre-
visto para o fim do ano.

Orelha 3
Cansados de ver um pedido
de poda de árvore adormeci-
do há 15 anos nas gavetas da
Prefeitura, moradores da es-
quina das alamedas Jaú e Joa-
quim Eugênio de Lima apro-
veitaram a presença de Had-
dad no pedaço – ele visitava a
sogra, que mora por ali – para
cobrar uma solução.

O prefeito prometeu provi-
dências imediatas.

Bonde andando
Cerca de 70% dos executivos
ligados à Amcham acham
que Dilma deve trabalhar pa-
ra reaproximar o Brasil dos
Estados Unidos.

A pesquisa mostra que os em-
presários entrevistados es-
tão preocupados com a parte
do discurso de Obama que
fala de acordos comerciais
apenas com União Europeia
e países asiáticos. Para Ga-
briel Rico, CEO da Câmara
Americana de Comércio, “o
Brasil precisa se inserir mais
na economia dos EUA”.

Mapeamento
Mais de 50% das vítimas de
tráfico de pessoas ou traba-
lho análogo à escravidão em
São Paulo são bolivianas e
7%, haitianas, nos casos enca-
minhados pelo Ministério
Público Federal.

Brasileiros? Cerca de 38%. O
levantamento é da Secreta-
ria Estadual da Justiça.

Coisa nossa
Tudo bem que, após o fracas-
so da política econômica he-
terodoxa, a ação fiscalista de
Joaquim Levy faça sucesso
ao abrir espaço para o equilí-
brio das contas públicas.

Agora, a reação positiva da
Bolsa brasileira – forte valori-
zação das ações de empresas
que justamente vão pagar
mais impostos e, portanto,
gerar menos lucrar – é, no mí-
nimo, uma “jabuticaba”.

Coisa exclusiva do Brasil.
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