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Depois de sua estreia no Museu Afro e em feiras de arte de São Paulo, Roberto Hötte tem individual – financiada via Lei
Rouanet – no segundo semestre de 2018.

Celia Pompeia será homenageada pela Esfe – Encontro do Setor de Feiras e Eventos – pela sua liderança empresarial. Dia 6,
no WTC.

E Murillo de Aragão, da Arko Advice, vai a Nova York dar aulas no mestrado da Columbia University. Sobre o sistema
político brasileiro.

Correção. O TJ informa: dados dos dias 8, 9 e 10 de janeiro apontam que 66% das 265 audiências realizadas terminaram em
prisão. E mais: a condenação por roubo de panetone foi a de um homem que furtou 72 unidades do produto.
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PRACA DA PAZ CELESTIAL, EM PEQUIM. FOTO JONNE RORIZ/ESTADÃO

Do quadro montado pela Embaixada do Brasil em Pequim sobre o orçamento chinês de 2018 – recentemente aprovado –,
chamam a atenção dois itens atrelados diretamente ao processo de crescimento econômico. A prioridade para Ciência e
Tecnologia, terceiro gasto mais importante da lista, e a irrelevância com que é tratada a Seguridade Social.

No Brasil, a Previdência custa US$ 300 bilhões para uma população de 205 milhões. A China separa US$ 19 bilhões para 1,2
bilhão de pessoas.

Em Ciência e Tecnologia, o Brasil destina este ano pouco menos de US$ 1 bilhão. A China? Mais de US$ 50 bilhões.

Dúvida cruel

P d i d Chi li i d d i li i d d Xi Ji i l á

NEWSLETTER Cultura
Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

 ASSINARDigite seu e-mail

PUBLICIDADE

inRead invented by Teads



javascript:void(0);
http://www.estadao.com.br/newsletters
http://inread-experience.teads.tv/

