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Crimes virtuais

‘Cyber’ agentes

Pedofilia, crimes contra o sistema financeiro,
espionagem e falsidade ideológica estarão na pauta de
debates da VII Conferência Internacional de Perícias em
Crimes Cibernéticos, a ICCyber 2010, que movimenta
Brasília (DF) entre 15 e 17 de setembro. Mais de 800
especialistas em Direito Eletrônico, Computação
Forense e Segurança da Informação de diversos países
darão palestras. A expansão do número de usuários da
internet trouxe um crescimento
dos chamados crimes
cibernéticos no Brasil. Em
2008, a Polícia Federal
registrou cerca de 25 mil
diferentes golpes
virtuais enviados
por e-mail.

A PF, aliás, vem
investindo pesado no
treinamento de
agentes para enfrentar
os bandidos digitais.
Desenvolveu um
programa de mestrado
profissional em
Informática Forense,
em parceria com a
UnB. Pioneiro na
América Latina, o
mestrado formará a
primeira turma,
composta de 30
alunos, entre
peritos federais e
estaduais, no ano
que vem.

O governador do Rio Sérgio Cabral e a primeira-dama Adriana Ancelmo prestigiam
a final do Athina Onassis International Horse Show
Família reunida: Ricardo e Viviane
com Álvaro de Miranda Neto, respectivamente
pai e filha do campeão Doda
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Athina Onassis de Miranda
confere pessoalmente a montagem
dos obstáculos na Hípica carioca

Prédios
Síndicos, condôminos e
administradores têm encontro
marcado. Nos próximos dias 21 e 22,
será realizada a Feira Secovi Rio de
Condomínios, promovida pelo
Sindicato da Habitação. Este ano, a
novidade é o Espaço Inovadores,
onde serão lançados serviços
especializados de gestão
condominial. É o caso do sistema
que fotografa a placa do carro e abre
a cancela após o reconhecimento;
dos cilindros capazes de captar até 4
vezes mais energia do que as placas
solares comuns; e membranas que
melhoram a qualidade da água
originária do tratamento de esgoto
ou de reaproveitamento de água da
chuva. A expectativa é de mais de
três mil visitantes por dia e um
aumento de 25% nos negócios que
serão realizados em relação à edição
anterior.

Nos céus do Brasil
O Banco Santander, a Azul, a Embraer e o BNDES
acabam de fechar spanish leasing, uma operação
até então inédita no Brasil. O Santander compra
os jatos 195 da Embraer com 80% de
financiamento do BNDES e os aluga à Azul. A
garantia é da Sociedade Brasileira de Crédito à
Exportação. Foi um negócio de US$ 250 milhões,
que a partir da operação dos voos vai gerar 100
empregos diretos e 300 indiretos.

Fada madrinha

O cantor Lionel Richie, ao centro, se
confraterniza com Patrícia Dias e Humberto Magalhães,
um dos sócios da Four Music, após show
histórico na Barra da Tijuca

A Miss Mundo Brasil 2010 Kamilla Salgado vestiu
a camisa das causas sociais. Acaba de arrecadar
mais de R$ 20 mil para uma instituição
filantrópica que abriga crianças e adolescentes
com câncer, doenças renais e cardíacas em
Belém, a cidade natal dela. Semana passada, a
bela visitou o projeto Instituto da Cidadania, na
comunidade do Borel, na Zona Norte carioca.
Sensibilizada, pediu apoio ao Tribunal de Justiça
do Rio para uma campanha de doação de
sangue e de medula. Ela será a primeira doadora
e pretende estender a parceria para outros
tribunais do Brasil.

Boa fase
Em tempo, o Rio de Janeiro vive um
momento especial. Segundo o
Departamento de Pesquisa da
entidade, até junho de 2010 a
valorização para venda de
imóveis na Zona Sul chega a
77%, graças à realização da
Copa de 2014, das
Olimpíadas de 2016 e da
instalação das UPPs. A
indústria da construção
civil deve crescer em torno
de 15% até o fim do ano.

Claudia e Olavo Monteiro
de Carvalho no campeonato
de hipismo que
agitou o Rio

Fofo
João Ubaldo Ribeiro embarcou ontem para
Santa Cruz do Sul. Escolhido como patrono da
23ª edição da Feira do Livro do município
gaúcho, o convite para o evento reproduz um
jogo de palavras cruzadas com o rosto do
escritor baiano desenhado em cartum.

Copo cheio
Dois jovens e um projeto audacioso: percorrer
todas as principais regiões vitivinícolas do
mundo. Esta é a empreitada de Anja Cheriakova
e Georges Janssens desde o começo do ano. Mas
ao contrário do que possa parecer, eles não são
turistas ou enófilos apaixonados. Os estudantes
estão numa missão humanitária. Vão coletar
garrafas de vinhos para doá-las a um leilão
beneficente que ocorrerá no próximo outono na
Califórnia, na Vinícola Robert Mondavi. "Toda a
renda será doada para a Reabilitação Lao
Foundation, que ajuda famílias pobres da
China", adianta Anja. A dupla, que mora na
Holanda, acaba de chegar ao Brasil para
conhecer a tradicional Serra Gaúcha, onde fica
até o próximo dia 16.

Lembrete
O teaser do filme Como
Esquecer, de Malu De
Martino, já foi assistido por
mais de 120 mil espectadores. O
longa acaba de ser selecionado para
o Festival do Rio. Conta a relação
homossexual da professora Júlia,
vivida por Ana Paula Arósio, que,
após ser abandonada pela
namorada, vai morar com o amigo
gay, Hugo, papel de Murilo Rosa.

Leila Shuster e o marido José Luis Gandini,
presidente da Kia Motors

Angélica e Luciano Huck levaram
os filhos Benício e Joaquim à tarde
esportiva, no Jardim Botânico

L

4O programa Marcia Peltier Entrevista nesta

terça-feira recebe Carmen Mayrink Veiga. A
socialite, considerada uma das mulheres mais
elegantes do Brasil e também uma das mais
bem vestidas do mundo pela revista Vanity
Fair, relembra parte do passado e conta os
novos desafios dela. A conversa começa às
22h30, na rede CNT.

4A Orquestra Petrobras Sinfônica faz concerto,
hoje, no Teatro Oi Casagrande. O programa
trará obras inspiradas na Espanha, como a
Suíte nº 1 de Carmen, de Georges Bizet,
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Concierto de Aranjuez e Fantasia para un
gentilhombre, de Joaquín Rodrigo, e Capricho
Espanhol, de Rimsky Korsakov. O maestro
será Carlos Prazeres e o violonista Fábio
Zanon atuará como solista.

4O Emporium Di Vino realiza hoje degustação de
cinco novos vinhos da importadora Grenache,
dois são do Uruguai e três do Chile.

4Mil e oitocentos ciclistas vão desfilar na orla
carioca na noite de hoje no Night Bikers. O
objetivo do encontro é incentivar o uso de
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bicicletas como transporte alternativo. O
número de participantes corresponde ao de
árvores que serão plantadas na Mata
Atlântica em parceria com o Instituto Terra/
The Nature Conservancy. O evento é
realizado pela SulAmérica com a rede de
academias A! Body Tech.

4Acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro

o Encontro Brasileiro de Juventude pela
Acessibilidade. De hoje até quinta-feira, 50
jovens trocam histórias de vida e conversam.
Os tratados internacionais, como a
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência da ONU, estão na pauta.

4O espetáculo Deus da Carnificina, de Yasmina 4O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta,
Reza, tem pré-estreia, hoje, no Teatro
Maison de France. No elenco, Deborah
Evelyn, Julia Lemmertz, Orã Figueiredo e
Paulo Betti.

celebra, hoje, às 18h, Missa de Ação de
Graças pelos 70 anos do Colégio Padre
Antonio Vieira, na sede da instituição, no
Humaitá.

