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Sob alerta

ÃO
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Rodrigo Mauro, da ONG Viva Pacaembu, está, desde a semana passada, falando com
órgãospúblicos–comoPrefeitura,CETe PM– para garantir
a segurança dos moradores
do bairro, hoje, no jogo do Corinthians pela Libertadores.

Homem
do mundo
Tradicionalmentediscreto,Christopher Getty aceitou conversar
com a coluna sobre economia
mundial. No Brasil desde o começodoano,acompanhadodanamorada brasileira, Adriana Bittencourt (com ele na foto), o neto de
Jean Paul Getty, fundador da
Getty Oil Company, acredita que
o“takeover”daChinasedarámuito mais rápido do que se prevê.
“Os chineses não precisarão de
mais 20 anos para ultrapassar os
norte-americanos, mas, sim, de
4”, analisa o gestor de gigante fundo de private equity fechado.

POLAROID
•••

Muitos torcedores já afirmaram que, proibidos de entrar
no estádio pela Conmebol, ficarão no entorno da arena e
na Praça Charles Muller.

À beira da piscina do
Fasano, no Rio, e ao lado
de Adriana Bittencourt,
Christopher Getty
vaticina: “O futuro
está na Ásia”.

Sob alerta 2
“Não somos contra a torcida.
A praça é pública. Nossa preocupaçãoseestende àsegurança dos torcedores e também
de imóveis tombados da região”, afirma o presidente da
associação de moradores.

Para ele, o mundo passará rapidamente de unipolar (leia-se
EUA) para multipolar: tanto
econômica quanto política e militarmente. Em 2050, bem... a
China pode fazer com que o
mundo volte a ser unipolar.

Sob alerta 3
ApesardeosjogosnoPacaembu não serem um problema
paraosmoradores, nãoéaprimeira vez que eles se mobilizam com queixas desse tipo.

Xadrez petista
EmrecenteconversacomAlexandre Padilha, Lula disse
ao ministro da Saúde que, caso Mercadante queira mesmo ser candidato ao governo
de São Paulo em 2014, ele não
terá como impedir.
Para justificar, o ex-presidente adota discurso de gratidão
ao atual ministro da Educação, que, em 1994, abriu mão
de provável reeleição à Câmara dos Deputados para ser vicede Lula na disputa pelaPresidência da República.
Nesse contexto, a única pessoa capaz de pedir a Mercadante para que desista da eleição é... Dilma.

Ficha limpa
Cauê Macris quer criar a...
“Ficha Suja do Trânsito”. O
deputado tucano apresentou
projeto de lei na Assembleia
paulista que obriga o Estado a
divulgarosnomesdemotoristas flagrados sob efeito de bebida ou outras substâncias –
como maconha ou cocaína.

Arranha-céu?
E mais um esqueleto de Hussain Aref Saab saiu do armário.Graçasaumalvaráexpedido por ele à época emque dirigia o Aprov, em São Paulo, um
prédio na rua Peixoto Gomide, que deveria ter somente 5
andares, está sendo construído com... 22.
Abaixo-assinado já corre a região dos Jardins na tentativa
de impedir a obra.

Para o herdeiro – que ainda
não recebeu a herança,
masjá acumulouosuficiente para viver muito bem,
tendo trabalhado na Getty
Investment Company por
anos – o futuro está na
Ásia. “Eles serão os novos
consumidores do mundo”. E o Brasil? “Será beneficiado por essa mudança,
não tenho dúvida.”
À beira da piscina do Hotel
Fasano, no Rio, Getty não
revela seus segredos de
gestor, mas dá o parâmetro de sua ambição. “A
Getty Oil Company registrou 19% de retorno, em
dólar, para seus investidores durante 75 anos. Por
que nãosonhar com o mesmo resultado?”, brinca.
Gettynãotemresidênciafixa; vive pelo mundo, trabalhando de onde estiver.
Quem sabe não escolhe o
Brasil para se estabelecer...

FOTOS JUAN GUERRA/ESTADÃO

Suspense

1.

Na frente

O mercado financeiro estranha a
demoradoBancoCentralemdefinir o destino do BVA – a entrega
depropostasterminoudia18.Procurado, o BC esclarece: o prazo
era para que o interventor enviasserelatório.Aintervençãopodeir
até 19 de março e ser prorrogada.

2.

●

Abre hoje a mostra Verso,
no Sesc Pinheiros.

Nos bastidores, pelo que se apurou, consta que está em análise o
interesse de comprador.

● Rita Gargioni lança Vovó,
Socorro. Hoje, na Cultura do
Shopping Villa-Lobos.

A quem interessar
O Conselho de Administração do
CasinonaFrançatempelomenos
dois integrantes também conselheirosdaL’Oréal,companhiafornecedora do Grupo: Marc de LacharrierefazpartedoboardeSylvia Jay é chairman da empresa no
ReinoUnido eIrlanda desde2011.
A L’Oréal fornece produtos a
todaacadeiadesupermercados Casino na França.

● Wendy Woon, diretora
de arte e educação do MoMA, de Nova York, está em
São Paulo. Para acertar as
apresentações internacionais do Espetáculo da Terra,
de Denise Milan.

1. Marina Klink (na foto, com as três
filhas e o marido, Amyr Klink) lançou livro,
anteontem, na Livraria Cultura do Conjunto
Nacional. 2. Thereza Collor prestigiou.

● E a exposição de fotos de
Antanas Sutkus abre dia 2 –
na Caixa Cultura São Paulo.
FOTOS THIAGO BORBA

2.

1.

Chama...

3.

Dilma indicou o economista Ivo Bucaresky para vaga na
diretoria da Anvisa.OapoiodePadilha pesou na escolha – os dois se conheceram no PT.

...o síndico
Deveassumiradiretoriadegestão–responsável, entre outros, por negociar
com sindicatos.
“Vai organizar a casa, como um síndico”, comentou
fonte à coluna.

1. Luciana Siaulys e Vanessa Montoro, no jantar que a Vogue ofereceu em
torno de Kevin Robert Frost, CEO mundial da amfAR. 2. Carla e Kelly Amorim.
3. Bia Antony e Camila Fortes. Segundafeira, no Hotel Tivoli, nos Jardins.
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A situação, esclarece Mauro,
melhorou bastante. “Mas ainda temos uma preocupação
com ambulantes e ônibus fretados que estacionam em
ruas residenciais”, explica.

E onde foi que os Estados Unidos erraram a mão? “O principal
equívoco na história econômica
do país se deu em 1971. Nixon
não podia ter rompido o acordo
de Bretton Woods”, destaca o
economista. Assinado em 1944,
oacordofoiresponsávelpela im-

plantação de uma ordem
monetárianegociada entre
Estados – baseado no dólar
e no ouro. O então presidente norte-americano
quebrou esta relação.

