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De olho no crescimento da TV por assinatura e nos
conteúdos de cinema e vídeo nacionais, o Rio de Ja-
neiro vai ganhar um novo pólo audiovisual. A ideia
da Prefeitura é instalar as empresas daqui e pro-
dutoras internacionais no Porto Maravilha, que vai
contar com escolas técnicas para o setor.

Sem legendas

Ao mesmo tempo, há um projeto para ampliar a ca-
pacidade dos pólos existentes na Barra da Tijuca,
coordenado pela Associação de Empresas do Pólo, e
em São Cristóvão, sob os cuidados daCia Rio.Atual-
mente, a cidade conta com equipes de 72 canais de
TV e produz apenas 20% de todo o conteúdo visual
do país.

Parceira afinada

O prefeito de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, es-
tá no Rio para lançar o projeto Los Angeles Business
Exchange. Trata-se de um centro de negócios que re-
ceberá US$ 1,5 milhão e funcionará em Hollywood.
Com o apoio da Rio Negócios, as principais áreas a
serem exploradas são entretenimento, infraestrutura,
tecnologia, voos diretos entre as duas cidades e a in-
dústria do etanol.

Em alta

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brin-
quedos (Abrinq) prevê queos novos lançamentos pa-
ra o Natal vão chegar a 600, 30% a mais do que o
volume registrado em 2011. As bonecas, aliás, con-
tinuam imbatíveis na lista de presentes infantis.
Respondem por 40% do volume total de vendas no
varejo, que este ano deverá bater os R$ 7 bilhões.

Facilidade

A partir de janeiro, qualquer conta poderá ser paga
através de mensagens de texto. É que a Vivo e a Mas-
tercard se uniram para criar uma empresa de pa-
gamento móvel via celular. Ainda sem nome, a nova
companhia terá solução para os aparelhos de te-
lefones mais simples.

Na torcida

Amigos da natureza e ecologistas estarão ligados na
última rodada do Campeonato Brasileiro, no pró-
ximo domingo, no Engenhão. Cada gol marcado pe-
los craques do Vasco ou do Fluminense serão
transformados em 100 novas árvores, que deverão
ser plantadas até o fim do ano. A iniciativa faz parte
da campanha em prol do meio ambiente da Brahma,
que conta com o slogan Alegria no Pé é Floresta de
Pé.

Natureza

Em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas
(Ipê), que realiza programa de conservação da bio-
diversidade na Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal,
a cervejaria da Ambev vai gerir ainda um fundo que
prevê investimentos de R$ 3 milhões em ref-
lorestamento até 2014. O objetivo é estimular a con-
servação das florestas e manter as áreas verdes
urbanasem todoo país.Outros times e jogadores, que
estarão na Copa das Confederações de 2013 no Bra-
sil, participarão do programa.

Sem cobaias

As pesquisadoras francesas Nathalie Alépée e
Aleksandra Devys-Makowskaestarão em Niterói en-
tre hoje e quinta-feira para o I Congresso La-
tino-Americano de Métodos Alternativos ao Uso de
Animais no Ensino, Pesquisa e Indústria. Elas vão
apresentar alternativas com tecidos biológicos em
pesquisas in vitro. Há 20 anos, algumas empresas de
cosméticos usam pele humana reconstruída nos tes-
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tes.

Esquenta

Alguns dos 500 vips cariocas já começaramrecebero
save the date para o Camarote Renner no show da
Madonna, no próximo domingo, na Barra. O ponto
de encontro será no Copacabana Palace, onde haverá
coquetel. No lounge, make-up da Lancôme para as
mulheres, DJs tocando hits de diva pop e estilistas de
São Paulo customizando as camisetas-convites. A
turma vai e volta de van.

Royalties

Mesmo numa segunda-feira chuvosa, mais de 200
mil pessoas compareceram na passeata que lotou a
Av. Rio Branco contra a nova divisão dos royalties
do petróleo. O Rio de Janeiro, comandado pelo Go-
vernador Sérgio Cabral, pediu o R20;Veta Dil-
maR21;. Nas ruas, cariocas e turistas sacudiam
bandeirinhas com a inscrição R20;Em Defesa do
RioR21;.

Livre Acesso

Rafa Zveiter lança no próximo dia 10 de dezembro o
livro de poesias Visceral, pela Editora Faces. Será na
Livraria Travessa, do Shopping Leblon, às 19h.

O Rio está sediando a reunião do Comitê In-
tergovernamental do Iberescena, fundo de incentivo
às artes cênicas. O premiado cenógrafo Guillermo
Heras, diretor da concorrida Mostra de Teatro Es-
panhol de Autores Contemporâneos, faz palestra so-
bre artes públicas, hoje, no Palácio Gustavo
Capanema.

A estilista Marcela Basto lança amanhã sua primeira

loja de acessórios na Galeria da Dias Ferreira, no Le-
blon. Ela apresentará nova coleção de sapatos ita-
lianos, produzidos em parceria com fornecedor de
Christian Louboutin e de Manolo Blahnik. A espaço
de40m2éassinadopelo arquiteto Felipe RioBranco,
e os móveis usados na decoração também estarão à
venda.

Amanhã, a artista plástica Isabella Francisco faz vi-
sita guiada na exposição Des&encontros, com telas
dela, no Centro Cultural da Justiça Federal. Na quin-
ta-feira, é a vez da psicanalista Regina Navarro Lins
fazer a palestra Amor R11; o fruto que se anuncia, às
18h30.

A Associação Franquia Sustentável promove o sim-
pósio O que pode mudar no Franchising Pós Rio +
20?, hoje, no Golden Tulip, em Copacabana. Fátima
Rocha, presidente da rede MegaMatte, falará sobre o
uso da erva-mate orgânica, copos de papel obtido por
reflorestamento e coleta seletiva, que ela implantará
nas lojas em 2013.

O chef e fotógrafo Alex Herzog lança, hoje, na Liv-
raria Argumento, o guia Bistrôs Rio de Janeiro. A
obra reúne 75 endereços agradáveis.

Os 20 anos da morte do compositor Ronaldo Boscoli
serão lembrados hoje, às 20h, no show Noite da Bos-
sa Nova, no Cariocando, no Catete.

A Clínica de Diagnóstico Por Imagem lidera o
ranking das instituições brasileiras que apresentarão
mais trabalhos científicos na 98ª edição do Con-
gresso Anual da Sociedade Norte-Americana de Ra-
diologia (RSNA) R11; o mais importante forum
científico em Radiologia do mundo, que acontece até
o dia 30, em Chicago.
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Filho mais velho de Hélio Gracie, Rorion fala hoje,
às 19h, no restaurante Vizta, sobre o livro A Dieta
Gracie - O segredo dos campeões. O criador do UFC
contará os benefícios deste tipo de alimentação.

ComMarcia Bahia, CristianeRodrigueseMarcia Ar-
bache
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