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BATE-PAPO E MOSTRA
NO CENTRO MARCAM
DIA MUNDIAL DA
FOTOGRAFIA {pág 15}

Grupo RioFotográfico promove palestra no sábado

GOVERNO BRITÂNICO
AMEAÇA PRENDER
ASSANGE APESAR
DO ASILO {pág 13}

‘360’

A VOLTA AO MUNDO
DE FERNANDO
MEIRELLES
{pág 14}

RIO DE
JANEIRO
Sexta-feira,

17 de agosto de 2012

Edição nº 463, ano 2
Mín 15°C
Máx 30°C
Rachel Weisz, que está em “360”

Conectar
à economia
do 3G poupa
até R$ 675

Com a bola cheia

Plano de internet móvel que não seja adequado
ao perfil do consumidor pode gerar um gasto mensal
de até 75% a mais Pesquisa entre as principais
operadoras aponta como proteger seu bolso {pág 06}
Governo alega abuso

STJ limita
greves da
PF e da PRF
Ministro proíbe operação-padrão
alegando que agentes não podem
impedir livre circulação Houve
transtorno em 25 aeroportos {pág 12}
RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

De volta ao Rio, Fabi visita o centro de treinamento na Urca
BRUNA PRADO/ METRO RIO

‘Este ouro é para inspirar jovens’

Bicampeã olímpica, a líbero Fabi conta que o maior legado da conquista da medalha
de ouro em Londres-2012 será o incentivo ao esporte no país. Em entrevista ao
Metro Rio, ela fala de suas superstições durante as competições e assume que a
rivalidade com as russas é agora ainda maior do que com as cubanas {pág 20}

Condenação para
Cunha e Valério
Relator do mensalão quer penas
para petista e empresário {pág 08}

Romário pode
levar 5% dos
direitos de Dedé
Vasco tem passe do zagueiro
penhorado para pagar dívida
trabalhista. Pelo Brasileirão, time
empata com o Coritiba {pág 18}

Vergalhão de 2 m
atravessa crânio
de operário
Rapaz trabalhava no térreo ao
ser atingido por ferro caído do 5º
andar de obra em Botafogo {pág 03}

www.readmetro.com
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Marcos Sêmola fotografa
por hobby e criou o
projeto Mosaico Minuto

Domingo é o Dia Mundial da Fotografia Programação
para comemorar a data conta com exposição e bate-papo
FOTOS BRUNA PRADO/ METRO RIO

Entre um flash e outro, o escuro fica claro. Um click e a
imagem se congela. Basta
um olhar para tudo estar no
foco. O zoom deixa a realidade mais perto. O mundo
cabe no papel com o simples enquadramento. Assim, como em um passe de
mágica, ou melhor, registro
fotográfico, o tempo para.
Domingo é o Dia Mundial da Fotografia. Profissionais ou amadores, com
máquina analógica ou digital: não importa. A paixão
por essa arte transcende
antagonismos.
Evandro
Teixeira, um dos mais importantes fotojornalistas
brasileiros, é apaixonado
pelo que faz: “Queria ser
escultor. Mas, a fotografia
mudou minha cabeça”.
Ele, que já registrou fatos
e ícones mundiais, de Carnavais a golpes militares, de
Ayrton Senna à Rainha Elizabeth, é enfático ao dizer
que “o Brasil tem a melhor
fotografia do mundo”.

O Metro indica
ANDREA TEIXEIRA / DIVULGAÇÃO

Peça tem músicas afegãs

Teatro
“Kabul”. Espetáculo da “Trilogia da Guerra”, da companhia Amok, promove um
mergulho no Afeganistão.
No Centro Cultural Banco
do Brasil (rua Primeiro de
Março, 66, Centro.
Tel.: 3808-2020). Sábado e
domingo, às 19h30.
R$ 6 (inteira). 12 anos.

Evandro Teixeira: mais de
50 anos de carreira

“Quero fotografar
até sei lá quando.
Eu vivo a fotograﬁa,
não sei viver sem.”
EVANDRO TEIXEIRA

“É uma linguagem
universal, caminho
para qualquer um.
Permite explorar
um mundo novo.”
MARCOS SÊMOLA

Shows
Maria Gadú. A cantora apresenta músicas do álbum
“Mais Uma Página”. No repertório, releitura de “Oração do Tempo”, de Caetano
Veloso, além de “No Pé do
Vento” e “Like a Rose”.
Na Fundição Progresso
(rua das Arcos, 24, Lapa.
Tel.: 2220-5070). Amanhã,
às 23h. R$ 80. 18 anos.
Forró de Gafieira. O show
fica por conta de Mariana
Mello e do Rastapé. Juntos,
eles trazem os grandes sucessos do forró pé de serra.
No Casarão Ameno Resedá
(rua Bento Lisboa, 4, Catete.
Tel.: 2556-2427). Amanhã,
às 22h30. R$ 40. 18 anos.

E não são apenas os profissionais que têm a sensibilidade de aproximar arte e
realidade. Existem também
os que fotografam por hobby. Marcos Sêmola, 40 anos,
trabalha com Tecnologia da
Informação, mas se encantou pela foto preto e branco.
“Eu gosto de memórias,
de gerar resquícios para
lembrar do passado no futuro. A fotografia me permite
isso”, revela. A paixão é tanta que criou o projeto “Mosaico Minuto”, pelo qual fotógrafos do mundo inteiro
clicam ao mesmo tempo.
Outra tribo é a daqueles
que transformaram a brincadeira em trabalho, como
Anderson Marcello, 28
anos, que, há 4 anos, largou a área de exatas para
fazer fotos de casamentos:
“A fotografia é divertida,
gostosa como qualquer
hobby. Mas, o melhor de
tudo, é que ela também pode ser profissão”, resume.

Programe-se
O Metro Rio separou uma
programação especial para
o Dia Mundial da Fotografia
Papo de fotógrafo
O fotoclube RioFotográfico
promove um bate-papo
com Roberto Soares-Gomes.
Na ABAF (rua Assis Bueno,
30, Botafogo. Tel.: 25416949). Amanhã, às 15h.
Grátis. Livre. Inscrições em:
www.riofotografico.com.br
Foto escambo
Imagens expostas em um
varal e sem o nome do
autor serão trocadas.
No CCJF (av. Rio Branco,
241, Centro. Tel.: 32612552) Sábado, das 12h às
19h. Grátis. 12 anos.
Mosaico Minuto
Profissionais e amadores
clicam no mesmo minuto de
qualquer parte do mundo.
Domingo, às 17h30.
Inscrição em:
www.s4photo.co.uk/
mosaicominuto2012

METRO RIO

Festas
Tikos Groove. Além da atração principal, o DJ internacional Tikos Groove, a programação inclui os DJs Caio
Bucker, Nath Carreiro e Falcão, na pista Eletro. Na
Black, o som é dos DJs Tucho, Lorão e Tubarão.
Na The Week (rua Sacadura
Cabral, 154, Saúde.
Tel.: 2253-1020). Hoje, à
meia-noite. R$ 80 (homem)
e R$ 60 (mulher). 18 anos.
DIVULGAÇÃO

DJ Tikos é atração hoje

Mug. Essa edição recebe Renata Gebara e Marcelo Paes
para esquentar a noite.
No Studio RJ - (av. Rainha
Elizabeth, s/nº, Ipanema.
Tel.: 2523-1204). Amanhã, à
meia-noite. R$ 60. 18 anos.
Cinema
Festival Varilux de Cinema
Francês. Hoje, destaque para os filmes “Adeis Berthe”,
às 18h35, no Espaço Itaú de
Botafogo (Praia de Botafogo, 316); “Aqui Embaixo”, às
19h, no Estação Sesc Rio (rua
Voluntários da Pátria, 35); e
“E Agora, Aonde Vamos?”, às
21h30, no Estação Sesc Ipanema (r. Visc. de Pirajá, 605).
Programação completa em
variluxcinefrances.com.

