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Voo solo

Responsável por descobrir
algumas das maiores jazidas
do Nordeste, o geólogo baiano
João Carlos Cavalcanti não
é mais sócio de Daniel Dantas,
contam arapongas da Bahia.
Cavalcanti teria deixado a Brasil
Exploração Mineral S.A, do Grupo
Opportunity, para constituir uma
empresa própria de exploração
de projetos na área mineral.

Desembarque

É com 443 escalas em
13 cidades brasileiras que a
MSC Cruzeiros chega ao fim de
mais uma temporada nacional.
Primeira companhia a chegar
e última a fazer a travessia
de volta para a Europa,
a empresa embarcou 298,4 mil
turistas na América do Sul
entre 2010 e 2011.
Destes, 50 mil foram estrangeiros.
Além de cidades brasileiras,
os navios da MSC também
jogaram âncora em Buenos
Aires (Argentina) e Punta Del
Este (Uruguai) nesta temporada.

Banho de loja

A TIM tem planos de inaugurar
aproximadamente 40 lojas até o
final do ano, em diversas capitais
do país, com um novo conceito
de atendimento ao cliente.
Com a bandeira TIM Store,
as primeiras unidades foram
abertas em São Paulo, Porto
Alegre e Belo Horizonte.
A próxima loja a abrir as portas
fica no Barrashopping, no Rio.

Revival

Ribeirão Preto acaba de
reinaugurar o antigo Hotel
Diederichsen, tombado
pelo patrimônio histórico.
Depois de uma grande reforma,
foi reaberto com o nome de
Ribeirão Grande Hotel.

O piano Eavestaff
que foi adquirido
em 1926 pela
família da cantora
britânica Alma
Cogan e onde Paul
McCartney tocou
pela primeira vez a
canção Yesterday
será vendido por
aproximadamente
€ 141 mil,
em Londres.
Além do Beatle,
o instrumento
também já passou
pelas mãos de
Sammy Davis Jr.
e do Rolling Stones
Mick Jagger.

Ficção na mira
O saudoso editor Geraldo Jordão Pereira, fundador da Salamandra,
serviu de inspiração para seus filhos Marcos e Tomás Pereira, sócios
da Sextante, lançarem no mercado a nova Editora Arqueiro, dedicada
a obras de ficção. Até o final de 2011, a Arqueiro deverá lançar cerca
de 15 títulos. Os primeiros livros devem chegar às prateleiras neste mês.
Best-sellers como Água para Elefantes, A Cabana e O Símbolo
Perdido migrarão para o catálogo da nova editora.

● O Istituto Europeo
di Design realiza, amanhã
e dia 15 de abril, em
São Paulo, o Modacamp.
O evento reúne grandes
nomes do jornalismo de
moda para debates, palestras
e workshops sobre o mercado.

MARCADO

Joia brasileira

A top model Fernanda
Motta é a nova
estrela da campanha
Outono-Inverno 2011 da
grife Fabrizio Giannone.
A marca apostou em
um cenário vintage e
de atmosfera intimista.
Fernanda, que foi clicada
por Tarciso de Lima,
traduziu nas imagens
a beleza das pedras
brasileiras e dos acessórios
do designer italiano.

Diagnosticado

O Hospital Paulistano
acaba de inaugurar sua
nova Unidade Diagnóstica,
no Jardim América,
em São Paulo.
O espaço, com 2 mil
metros quadrados,
reúne 18 especialidades.

Temperatura certa

A linha de sucos Fruthos
está presenteando seus
consumidores com
uma edição especial
de copos termos
sensíveis e colecionáveis.
As peças que mudam
de cor de acordo com
a temperatura da bebida
estão disponíveis nas
lojas Pão de Açúcar.

Fortuna de mentirinha
Graças aos seus investimentos de títulos do
Tesouro e minas de ouro, Tio Patinhas recuperou
seu posto de personagem mais rico da ficção
mundial, em ranking elaborado pela Forbes.
Segundo a publicação, o pato avarento soma
fortuna de cerca de US$ 44 bilhões — boa
parte guardado em seu caixa-forte.
Com a cifra, Tio Patinhas retomou o título
que, no ano passado, tinha sido sugado pelo
vampiro Carlisle Cullen, da saga O Crepúsculo.
Na lista atual, Cullen foi empurrado para
a segunda posição, com US$ 36,2 bilhões.
No total, os 15 personagens mais ricos
da ficção acumulam fortunas de
mais de US$ 147 bilhões.

OS PERSONAGENS MAIS RICOS DA FICÇÃO

Tio Patinhas
US$ 44,1 bilhões

1

2
Carlisle Cullen (de O Crepúsculo)
US$ 36,2 bilhões

Artemis Fowl II
US$ 13,5 bilhões

3

4
Riquinho
US$ 9,7 bilhões

5
Clampett (Família Buscapé)
US$ 9,5 bilhões

Tony Stark (O Homem
de Ferro) - US$ 9,4 bilhões

6

7
Smaug (dragão de O Hobbit)
US$ 8,6 bilhões

Bruce Wayne (Batman)
US$ 7 bilhões

8

9
Sr. Monopoly
US$ 2,6 bilhões

10
Arthur Bach
US$ 1,8 bilhão

Jo Bennett
US$ 1,2 bilhão

11

12
Montgomery Burns
(Simpsons) - US$ 1,1 bilhão

Chuck Bass (Gossip Girl)
US$ 1,1 bilhão

13

14
Gordon Gekko
US$ 1,1 bilhão

15
Jeffrey Lebowski
US$ 1 bilhão

Atirando para todos os lados

A Empresa Brasileira de Treinamento e
Simulação acaba de chegar ao mercado
com uma novidade: o primeiro simulador
de tiros em 360 graus totalmente projetado
e fabricado no Brasil. O investimento em
pesquisa e desenvolvimento nos últimos
12 meses foi R$ 2,4 milhões.
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