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1. Celso Lafer
com Maria
Bonomi, no
lançamento
de livro da
Fapesp que
ela ilustrou.
2. Teixeira
Coelho traba-
lhou no proje-
to e foi confe-
rir o evento.
Anteontem,
em Pinheiros.

l Com Paulo Herkenhoff na
curadoria, João Farkas abre
hoje a mostra Amazônia Ocu-
pada. No Sesc Bom Retiro.

l Estreia hoje o espetáculo
O Canto das Mulheres do Asfal-
to. No Largo do Arouche.

l O Coro Lírico do Teatro
Municipal se apresenta nas
escadarias internas. Hoje.

l Também hoje, mais uma
edição da festa Chá da Alice.
No Estúdio, em Pinheiros

l Taly Cohen inaugura ex-
posição na Urban Arts dos
Jardins. Amanhã.

l Festa na Flórida: sai ama-
nhã, entre 100 barbudos, o
vencedor do concurso O Mais
Parecido com Hemingway.

MARIO SORRENTITrombone

Consta que Roberto Trombeta
fez delação premiada na Lava Ja-
to. Segundo fonte do mercado
financeiro, o advogado trabalha
há 20 anos “ajudando” o fecha-
mento contábil de conhecidas
empreiteiras e acabou citado
por Ricardo Pessoa, da UTC.

Aliás, inimigos contavam on-
tem que ele já teria proposto a
delação antes mesmo de en-
trar no camburão...

Trombone 2

O MPF de Curitiba não confir-
ma nem desmente a delação.
Diz que existem, homologadas,
16 delações premiadas que são
públicas e outras seis estão na
mesa do juiz. E que, sobre essas,
não pode falar.

Negativo revelado
A SP-Arte/Foto – que abre a 20
de agosto no JK Iguatemi – terá,
entre pontos fortes, livros de fo-
tografia. O Estúdio Madalena
lançará um tabloide de Sebas-
tião Salgado – edição limitada
com fotos de Serra do Amolar. E
aSchoelerEditionspreparaport-
fólio de Cristiano Mascaro
com 18 fotos assinadas por ele.

Revelado 2
Outra novidade: mostras indivi-
duais, na feira, de Jean Man-
zon e Germán Lorca.

Doutzen Kroes posou para as
lentes do fotógrafo Mario Sorrenti
em estúdio de NY, em campanha
da Tiffany & Co. Curiosidade: a
ex-angel da Victoria’s Secret
levou seu filho mais velho,
Phyllon, para participar do ensaio.
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SONIA RACY

1. Lelê Saddi, em parceria com as revistas
Glamour e Quem, armou a Festa Julina Fashion.
2. Wanessa Camargo era uma das noivinhas da
noite. 3. Camila Klein. 4. Lisa e Buddy Valastro –
o Cake Boss. Anteontem, no Jardim Guedala.
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Extra
extraordinária

A criação de fundos para via-
bilizar a reforma do ICMS,
abastecidos por meio de tri-
butação sobre recursos repa-
triados, tem chance de suces-
so? A Fazenda acha que sim.
Tanto que incluiu na receita
do Tesouro deste ano a arre-
cadação de R$ 11,5 bilhões
por meio desse mecanismo.

Sete integrantes do sistema
financeiro, bastante expe-
rientes, foram ouvidos por es-
ta coluna, sobre a proposta
idealizada por Joaquim
Levy. E constatou-se não
existir unanimidade em rela-
ção ao tema. Vamos lá.

Extra 2

Parte dos entrevistados acre-
dita que há, sim, chance de
dar certo. Acham que a
alíquota de 35% a ser cobrada
(17,5% de multa e 17,5% de im-
posto) para quem trouxer di-
nheiro não declarado lá de fo-
ranão é fator impeditivo. “Lo-
go a Suíça deixará de lado o
sigilo bancário e restará en-
tão aos ‘sem registro’ deposi-
tar seu dinheiro ‘nuvem’ em
paraísos fiscais menos confiá-
veis”, justifica um banqueiro.

Extra 3

Outros avaliam que, se a
alíquota a ser cobrada não
cair,odinheiro não vem.Lem-
bram que a Colômbia e o
México adotaram processo
semelhante cobrando 10%.
Alemanha, entre 5% e 7%. E a
Itália aplica hoje taxa de 7,5%.

Extra 4

Dois dirigentes de bancos es-
tão pessimistas e apostam
que a adesão será ínfima.
Além do imposto alto, men-
cionam a insegurança jurídi-
ca. “Quem garante o sigilo da
operação?”, pergunta um. Ao
que outro acrescenta: “Em
tempos em que não se pode
sequer fazer anotações no ce-
lular,quem vaise arriscar?”

Mesmo que não seja a RF a
operar a internação dos re-
cursos, e sim o sistema finan-
ceiro, o histórico no Brasil é
de vazamento por todo lado.

Aprovado
Nabil Bonduki, secretário
de Cultura, esteve ontem
com Haddad para aprovar
os filmes da campanha publi-
citária do Teatro Municipal.
Que tem apoio da TV Globo.

Olá, Walt Disney
O diálogo entre Brasil e EUA
nem precisa de legenda. De
2010 a 2014, segundo a Anci-
ne, foram feitas 107 coprodu-
ções cinematográficas com
TioSam.Deumtotalde175.

Para ampliar a parceria, Ma-
noel Rangel, da Ancine, foi a
Hollywood debater, entre ou-
tros, com Steve Solot, da Rio
Film, e Ricardo Castanhei-
ra, da Motion Pictures AL.
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