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Foco na conscientização

p Emmanifestação provocada por nota
publicada na coluna – sobre o

desrespeito demotoristas à faixa de pedestre –,
oManaustrans respondeu que a Prefeitura vai
lançar no dia 9 de junho o Programa
Permanente de Educação para o Trânsito, que
incluirá a campanha “Ei! Tô na faixa!”.

Discutindo a Copa 2014

p A deputada estadual Myrian Rios,
presidente da Comissão de Turismo da

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
participa hoje emManaus do 1º Encontro
Nacional das Comissões de Turismo das
Cidades Sub-sedes da Copa doMundo de 2014.

Prêmio da Indústria local

p Amanhã acontece evento no Clube do
Trabalhador para a entrega do prêmio aos

melhores da Indústria local emedalhas do
Mérito Industrial a personalidades locais.

Arraial do Amor no parque

p OParqueMunicipal do Idoso irá sediar o
Arraial do Amor, domingo que vem, com

direito a barraquinhas e atrativos da época. A
verba arrecadada será destinada aoNúcleo de
Amparo Social Tomás de Aquino – Abrigo
Moacyr Alves, Casa do Caminho Simão Pedro,
Casa da Santíssima, Lar Francisco de Assis e
Centro Espírita Tomás de Aquino.

k

As amigas Ana
ValériaMatos e
Núbia Lentz no
varandão do
Mon Plaisir, o
novo bistrô

inaugurado no
topo do hotel
Park Suites, na
Ponta Negra

v

LizaMelo com
Salomão Rossy e
Luana Aquino em
noite de evento

k

Barbarah e Joy
Israel comAna
Ceregatti na

palestra da Green
Hera na Feira Bem
Estar Amazônia

AMBIENTALFASHION
,OManauara sediará
amanhã umdesfile demoda
sustentável, o Ambiental
Fashion III, que é fruto de
umaparceria do shopping
comaSecretaria Estadual
doMeio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável. Mostra o
trabalho de 15 estilistas
locais, valorizando a arte e
abrindo oportunidades para
geração de renda.

FERRAZNABRAZTOA
,Marco Ferraz, daMonark,
é o novo presidente da
Associação Brasileira das
Operadoras de Turismo.

ARRANCADANAAMAZÔNIA
,Campeonato Amazonense
de Arrancada abre no
próximo final de semana no
AmazonasMotorpark, em
Iranduba.

DJ LOCALNAEUROPA
,ODJCézarDantascomeça
nofimdesemanaumaturnê
deverãopelaEuropa. Inicia
porViena,naÁustria,e
depoissegueparaa
Espanha,FrançaeAlemanha.

p rogério pina
rogeriopina@acritica.com.br
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circulando

, Raimundo Colares Ribeiro
assumiu a presidência da
Academia de Letras, Ciências
e Artes do Amazonas

,Hoje tem aNoite Latina na
Cervejaria Fellice

, Elizeth Lange abre a Flag
amanhã noMadeira Fashion

,Hoje tem happy hour no
hotel Caesar Business

, Pedro César Ribeiro e La
Bamba tocam amanhã no Sax

,DJ residente da Pink
Elephant (SP), Marco Hanna
toca amanhã naMusique Nuit

v

A cantora
amazonense Eliana
Printes – com o fiel
escudeiro, músico e
marido Adonay
Pereira – já está na
Alemanha, onde
aproveita para
conhecer pontos
turísticos e ensaiar
com aOrquestra de
Potsdam para o
concerto em praça
pública que irá
participar no dia 25
de junho, num
projeto assinado
conjuntamente com
omaestro alemão
Knut Andreas e o
brasileiro Leonardo
Cunha

v

Carol Balieiro: champanhe
e celular no giro peloMon
Plaisir, na Ponta Negra

k

José Augusto Souza Júnior e
Rhayssa Tavares pilotaram
animado chá de panela no

final de semana
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CASACOR
HORÁRIODE FUNCIONAMENTO
Aberta aopúblico apartir
de30de setembro
Terça a quinta: 16h às 22h
Sexta-feira: 16h às 23h
Sábados, domingos e feriados: 12h às 23h
quanto:R$20(bilheteúnico)eR$70(passaporte)
informações: (92) 3643-1225 e 3643-1223

Arquiteta estreante,
mas cheia de talento
RAFAELSEIXAS
ESPECIAL PARA ACRÍTICA

.
“Busco reconhecimen-
to profissional e oportu-
nidade de poder divul-
gar todos os meus tra-

balhos”. Assim Alanna Miranda, ar-
quiteta e urbanista, explica a impor-
tância da segunda edição da Casa
Cor Amazonas para sua carreira. E
completa: “Os profissionais de ar-
quitetura podem mostrar seu talen-
to, ideias e conceitos inovadores por
meio dessa mostra”. Essa será a pri-
meira vez que Miranda participará
da iniciativa, com a missão de proje-
to o ambienteWine Bar.
A jovem se formou em Arquitetu-

ra e Urbanismo pelo Centro Univer-
sitário Nilton Lins (UniNilton Lins).
Ela já assinou o design de interiores

do hotel Blue Tree Premium (aveni-
da Umberto Calderaro Filho, 817,
Adrianópolis), além dos projetos ar-
quitetônicos do condomínio de edifí-
cios Laranjeiras Village (em fase de
construção, localizado no Parque
das Laranjeiras), da sededa empresa
Senso Engenharia (finalizado) e do
também hotel InterCity Premium
(em processo de execução, situado
no Boulevard ÁlvaroMaia).
Ela revela que cada projeto que

pega é bastante pessoal: “Sempre
me preocupo com as novas tendên-
cias e participo sempre de grandes
exposições. Levo em conta dimen-
sões, cores adequadas para cada es-
paço e que astral se pretende atingir
com ele”.

Opinião
Ao ser indagada sobre o que repre-

senta arquitetura na sua vida, ela é
categórica ao dizer: “A arquitetura
não é feita somente de cimento, tijo-
los e tinta. Ela carrega consigo o pe-
daço de cada pessoa que comparti-
lhamomentos de sua existência, não
só com outras pessoas, mas também
com as paredes. Enquanto a vida vai
passando, as próximas gerações
continuam experimentando novos e
agradáveis momentos com esses lu-
gares que já forambemespeciais pa-
ra alguém”.
Para quem quiser saber mais so-

bre essa profissional, é só visitar seu
escritório, intitulado Unique Arqui-
tetura & Computação Gráfica (locali-
zado no Parque 10). Informações:
(92) 2126-0053. Agora é só aguardar
para ver o que essa amazonense irá
desenvolver no Wine Bar da Casa
Cor 2011.

Nas imagens da es-
querda, umpoucomais
do projeto arquitetôni-
co desenvolvido por
AlannaMiranda para o
Laranjeiras Village. À
esquerda, confira o tra-
balho efetuado no Blue

Tree Premium
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Alanna
Miranda
irá fazero
WineBar


