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O Pestana Rio Atlantica está totalmente renovado esperando 
por você. Experimente momentos inesquecíveis em 
um de nossos apartamentos que foram reformulados 
especialmente para recebê-lo com muita comodidade. 
Vivencie uma vista maravilhosa do nosso espaço de 
cobertura que está ainda mais espetacular. E tudo isso 
num hotel 5 estrelas, com localização privilegiada, uma 
verdadeira referência em Copacabana.

NOVO PESTANA RIO ATLANTICA. 

O SEU ENDEREÇO NO RIO 

TOTALMENTE RENOVADO.
AGOSTO 2012EMBARQUE

Clique coletivo 
Projeto convoca fotógrafos e entusiastas do 
mundo todo a compartilhar suas imagens

 POR LUIZA TERPINS  

Em 19 de agosto comemora-se o Dia Mundial da 
Fotografi a. Para a data não passar em branco, o 

fotógrafo carioca Marcos Semola criou em 2010 o 
projeto coletivo Mosaico Minuto, em que pessoas de 

várias partes do mundo param às 17h30 (horário 
de Brasília) do dia 19 e fotografam o que estiverem 

fazendo. “O objetivo é congelar o mesmo instante em 
diversos lugares”, explica Semola. Qualquer um pode 
participar e vale todo tipo de equipamento. Basta se 

cadastrar no Flickr ofi cial do projeto e enviar as 
imagens. Os cliques serão postados na rede social e 
irão compor a exposição no Centro Cultural Justiça 

Federal (CCJF), no Rio de Janeiro, que fi cará em 
cartaz de 15 de setembro a 28 de outubro. Inspirados 

nessa iniciativa, pedimos que nossos leitores 
fi zessem uma foto às 17h30 do dia 15 de julho. As 
imagens enviadas por eles ilustram esta página.

WWW.FLICKR.COM/GROUPS/MOSAICOMINUTO/2012

ALMANAQUE QUENTIN TARANTINO 
ROBERTO CARLOS INSPIRA FILME
SOPAS QUE FOGEM DO ÓBVIO
FUTEBOL AMERICANO NO BRASIL
HOTÉIS COM SALAS DE CINEMA

CRÉDITOS (EM SENTIDO HORÁRIO, A PARTIR DO ALTO, À ESQ.): XENIA BARROS, JEANE PANTALEÃO, ALÉSSIA MICHELIN, WANY RODRIGUES, ISABELA LIMA, CRISTIANE OLIVEIRA, 
CRISLEI DE JESUS, REINOLDO MIRANDA, SARAH MEL E DIEGO FORMIGA
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