
Off-road MARCADO
● Nos dias 20 e 21 de agosto,
voluntários da IBM se unirão
à ONG Um Teto para Meu País
para construir 100 casas de
madeira para moradores das
Comunidades Cata-Preta (Santo
André) e Santa Rita (Osasco),
na Grande São Paulo.

Fotos: Divulgação

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Chegam ao
mercado
brasileiro nesta
semana as
torres infláveis
e portáteis
criadas nos
Estados Unidos
para a instalação
temporária de
telefonia, rádio,
e vídeo-câmera.
Desenvolvidas
pela LTA
Projects, uma
empresa
baseada no
Tennessee, as
torres são fabricadas com
a mesma tecnologia utilizada
em balões dirigíveis.
Com 5 metros a 18 metros de
altura, os dispositivos são
montados em apenas 5 minutos.

MARAVILHASDO FUTURO

A Renner é uma das grandes
empresas brasileiras a se render
à onda azul dos Smurfs.
A marca acaba de lançar uma
coleção de camisetas estampadas
com os personagens do desenho
que está chegando aos cinemas.

A publicidade acaba
de desbravar mais
um espaço insólito -
de atratividade
inquestionável.
Jogadoras olímpicas de
vôlei de praia da Inglaterra
venderam para anúncios
a traseira da parte
inferior de seu biquini,
que costuma ser alvo
de olhares tanto
quanto suas jogadas.
Os biquinis de Zara
Dampney, 24, e Shauna
Mullin, 26, (foto) exibem
uma peça publicitária em
Quick Response (código
de barras em 2D, próprio
para ser fotografado com
celulares e desvendado
na internet ) da casa
britânica de apostas
Betfair, patrocinadora
da dupla.
Para que o anúncio
funcione, as jogadores
devem estimular
que espectadores e
torcedores fotografem
suas ‘retaguardas’.
A ação de marketing foi
recebida com protesto
por outras atletas, que
acusam a dupla e seu
patrocinador de estimular
os britânicos a ver as
jogadoras de vôlei de praia
como símbolos sexuais,
e não desportistas.

Vai ser construído no Recreio dos
Bandeirantes o primeiro
empreendimento residencial com
gerador de energia eólica e vagas com
tomada para abastecer carros
elétricos da cidade do Rio de Janeiro.

O residencial Wonderfull (fotos)
marca o lançamento do Selo
Verde da construtora carioca
Calper, que vai reunir os projetos
sustentáveis do grupo.
O empreendimento, que será

lançado neste mês no Rio de Janeiro,
terá oito geradores eólicos e oito
painéis solares que trabalharão
simultaneamente para gerar
energia limpa para a área comum
de cada bloco do condomínio.

O Wonderfull terá 512 unidades
residenciais com preço a partir
de R$ 239 mil cada.
O empreendimento terá Valor
Geral de Vendas (VGV) da ordem
de R$ 180 milhões.

Torres infláveis

Vestindoa camisa

Dois projetos feitos pela
Bacco Arquitetos Associados
para a Prefeitura de São Paulo
vão integrar o acervo
permanente do Centro Cultural
Georges Pompidou (Museu
Beaubourg), de Paris.
A instituição francesa selecionou
maquetes e desenhos das
Estações de Transferência
(paradas de ônibus em estrutura
metálica - foto abaixo) e do
Conjunto Habitacional COHAB
Pedro Facchini (Ipiranga),
implementado em 2004.

Uma Harley-Davidson marca
o lançamento do primeiro site
de fun commerce brasileiro,
que funcionará como uma
espécie de leilão de centavos.
A máquina está avaliada em
R$ 26 mil e poderá ser comprada
com desconto de até 99%.
O site iniciou o cadastramento
ontem, e o leilão da Harley
terá largada no dia 17 de agosto.

GIRO RÁPIDO

A fabricante de brinquedos Candide volta a acelerar os motores na
19ª edição do Rally Internacional dos Sertões, que tem largada hoje em
Goiânia (GO) e chegada prevista em Fortaleza, no dia 19 de agosto.
A empresa participa pela segunda vez como patrocinadora e
competidora da segunda maior competição fora-de-estrada do mundo.
Para homenagear o evento, lançou um carro de brinquedo inspirado
na pick-up com que a equipe vai encarar as estradas do Nordeste.

Ângulo
publicitário
controverso

SampaemParis

Comprasdivertidas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.
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