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Motoboy, respeite o espelho alheio! ele custa caro!

montagem Sobre foto de Sérgio Lima/foLhaPreSS 

Projeto do trem-bala 
entra nos trilhos
Tribunal de Contas da União autoriza início da licitação para a obra do 
expresso que vai ligar São Paulo e Rio em uma hora e meia  geral/pág. 5

Tô sussa, tava 
achando que isso 

era programa 
de índio mesmo

Não esquenta, 
Alvaro... Dias 

melhores virão.

VeJa O iNÍCiO DeSSa 
NOVela Na págiNa 4

Caciques indicam Indio 
como vice de Serra
PSdb queria alvaro dias, mas teve que ceder ao aliado 
dem, que indicou o deputado indio da Costa págS. 2 e 4

Greve da USP 
termina em 
churrasco
funcionários queriam 16%. 
Só levaram 5%. restou assar 
umas linguicinhas pág. 6

areNa/pág. 13

Cinema do medo
‘À Prova de morte’, de 
tarantino, está em mostra 
de filmes fantásticos pág. 10

Mallu Magalhães 
faz show hoje em  
festival de surfe pág. 7
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2zoom: a novela do vice
o assunto do dia

Ontem, o site Congresso em Foco 
– que faz a melhor cobertura sobre 
o parlamento – publicou a notícia 
de que o PSDB teria entrado com 
um processo para proibir qualquer 
político de usar em sua campanha 
a música “Eu Gosto É de Mulher”, do 
Ultraje a Rigor. Um dos seus versos 
termina com “mulher pra presidente”.

Quando li, primeiro retuitei e 
depois liguei para Justiça Eleitoral 
para saber se era fato. Não era. O 
site entrou num barco furado. Pegou 
a notícia do site Jus Brasil, que 
copiou do site Midiamax. Segundo 
a apuração do Congresso em Foco, 
para corrigir o erro, o Midiamax caiu 
numa pegadinha do site de humor 
Notícias Globais. Ninguém checou.

Ficou chato? Ficou. Mas numa 
campanha que já teve o PT forçando 
a TV Globo a tirar do ar anúncios 
sobre seus 45 anos, porque esse é o 
número eleitoral do PSDB, qualquer 
absurdo pode virar realidade. Em 
ano de eleição a paranoia rola solta 
mesmo. 

Mas fica o alerta: ainda vai 
rolar muita pegadinha bem e mal- 
intencionada na internet. A única 
arma pra se defender disso é duvidar 
de tudo o que lê e ouve, tentando 
checar sempre. Num mundo 
saudável, os jornalistas teriam esse 
papel. Mas no mundo hiperacelerado 
da internet, nem alguns dos 
melhores dão conta.

As pegadinhas 
que ainda vão 
aparecer por aí

lucas lima/mtv

E você com isso?
por marcelo soares 

No limite do prazo, DEM e PSDB se acertam 
para eleger Indio da Costa vice-candidato

Caciques 
elegem Indio 
vice de Serra

aos 45 minutos do segundo tem-
po, no último dia para as convenções 
partidárias definirem candidatos 
para eleição de 2010, um encontro 
de caciques partidários em Brasília 
decidiu que o deputado federal Ín-
dio da costa (DEm-RJ) concorrerá a 
vice ao lado de José serra (PsDB). 

“confesso que foi uma surpresa, 
para vocês e foi para mim também”, 
disse costa em seu discurso na con-
venção do Democratas, em Brasília. 
Relativamente jovem, aos 39 anos, 
costa está em seu primeiro manda-
to federal e é próximo ao grupo polí-
tico de Rodrigo maia, presidente do 
DEm. Praticamente anônimo nacio-
nalmente até maio, indio da costa 
foi o relator do projeto Ficha limpa 
na câmara dos Deputados. 

Embora tenha aliviado os atritos 
entre os dois partidos aliados, a cri-
se deve continuar. Pesquisa vox Po-
puli de ontem coloca Dilma Rousseff 
cinco pontos à frente de serra. 

a decisão encerra meses de desfi-
le de nomes de possíveis vices para 
serra. segundo a revista “Época”, 21 
políticos foram cotados até que o 
cacique do PtB, Roberto Jefferson, 
anunciasse na sexta-feira em seu 
twitter a escolha do senador alvaro 
Dias (PsDB-PR). Ele fora consultado 
pelo presidente do PsDB, sérgio Guer-
ra, e tuitou. membros do PsDB demo-
raram horas a confirmar – não haviam 
combinado com os outros ainda. O 
anúncio gerou desconforto no DEm, 
que chegou até a ameaçar lançar 
candidato próprio. marcelo soares

Antônio Pedro de Siqueira Indio da Costa (de gravata vermelha), 39, do DEM-RJ, 
está em seu primeiro mandato como deputado federal; ele começou a carreira 
política à sombra do ex-prefeito Cesar Maia, de quem se define como seguidor

fichas e fichas
Desde o final do ano pas-
sado, quando o esquema 
de corrupção do gover-
nador brasiliense José 
Roberto arruda ficou 
conhecido como “men-
salão do Democratas”, 
o partido vem perdendo 
prestígio rapidamente. 
O maior indicador disso 
foi a recusa de serra a 
chamar atenção para a 
aliança, o que irritou di-
versos caciques do DEm. 
Para reduzir o impacto 
da ficha suja de arruda, o 
partido indicou o relator 
do projeto Ficha limpa.

rodízio
antes do anúncio do 
novo candidato a vice, 
no começo da tarde, a 
convenção do DEm foi 
suspensa para os par-
tidos chegarem a um 
consenso. Na metade, 
os caciques do PsDB e 
do DEm foram almoçar 
numa churrascaria pró-
xima ao congresso. Por 
acaso, lá estava alvaro 
Dias, o vice preterido. 

sÉRGiO lima/FOlhaPREss

Leia mais sobre a escolha do 

vice do PSDB na pág. 4





A novela do PSDB para montar sua chapa à Presidência

Me Ame, Vice

Os fatOs narradOs acima sãO uma adaptaçãO da nOssa apuraçãO 

jOrnalística aO  fOrmatO e à linguagem das fOtOnOvelas.

no final de março, após muito suspense, josé serra enfim 
se lança oficialmente como pré-candidato do psdB  
à presidência e inicia suas viagens pelo país

as pesquisas eleitorais mostra-
vam serra na liderança, mas a 
candidatura tucana sofreu uma 
baixa significativa quando aécio 
neves avisou que não seria vice 
na chapa de serra

no decorrer do 
mês de junho, as 
pesquisas come-
çaram a mostrar 
um empate técni-
co de serra com 
dilma e, pouco 
depois, a petista 
abriu distância na 
dianteira

depois de analisarem 
mais de 20 nomes, os 
tucanos anunciam que 
o vice de serra seria 
o senador alvaro dias 
(psdB-pr)

Os eternos aliados do dem não gostam na-
dinha da escolha por alvaro dias e começam 
a chiar, ameaçando romper o casamento de 
sua legenda com o psdB. foi aí que alvaro dias 
recebeu um telefonema sinistro

na convenção dos democratas, ontem à tarde, 
em Brasília, os caciques fumam o cachimbo da 
paz e o deputado federal indio da costa (dem-rj) 
é anunciado oficialmente como vice de serra na 
eleição de outubro

alvaro dias 
passa o 
bastão 
para indio 
da costa

Tô nas 
alturas. Calma, 

meu povo!

SurpreSaaaaa!!!!!!

Tô sussa, tava 
achando que isso 

era programa 
de índio mesmo.

Não esquenta, 
alvaro... Dias 

melhores virão.

amigão, vai indo 
que eu não vou. Cuma?

Nossa! preciso arranjar 
um vice bem bacana para 
turbinar minha votação.

Tô abafando!

Quem 
subiu no 
telhado?

Não 
entendi, 
dá para 
repetir?

  durante o evento em que foi oficiali-
zado candidato à presidência, plínio 
de arruda sampaio (psOl) fez críti-
cas duras ao pt e chamou a candida-
ta petista, dilma rousseff, de poste. 
ele também prometeu fazer a refor-
ma agrária e defendeu um sistema 
de saúde 100% público.

Plínio compara 
Dilma a poste

  a candidata do pv à presidência, 
marina silva, respondeu a críticas 
de que teria estagnado nas pesqui-
sas eleitorais. “Quero discutir esta 
história de estabilidade, porque co-
mecei com 3% e subi para 5%. aí vou 
para 8%, depois para 9% e 12% e di-
zem que estou estabilizada”, disse. 
ela também defendeu a reativação 
do fundo nacional de defesa civil.

Não estagnei, diz 
Marina Silva

dívida_Mais de 600 mil contri-
buintes paulistanos têm dívidas 
com a Prefeitura de São Paulo. A 
prefeitura oferece, até dezembro, 
opções de negociação para que o 
paulistano acerte suas contas. 

h1n1_Os profissionais de educa-
ção com mais de 40 anos têm até 
o dia 16 de julho para se vacinarem 
contra a gripe H1N1. Para tomarem 
a dose, é preciso confirmar a atua-
ção na área educacional. 

fáBiO Berriel/fOlhapress

mOacyr lOpes júniOr/fOlhapress

4geral
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Tribunal de Contas libera início do processo para construção do 
trem-bala brasileiro, que vai ligar São Paulo ao Rio em 1h33

Rio de Janeiro vai 
ficar mais perto

O sonho de sair da correria de São Paulo e – em 
menos de duas horas – tomar um banho de mar 
em Ipanema caminha para se tornar à realidade.  
E o melhor: sem passar pela ponte aérea. O TCU 
(Tribunal de Contas da União) autorizou ontem que 
o Governo Federal lance o edital de licitação para 
a construção de um trem-bala ligando a capital 
paulista ao Rio de Janeiro. Agora, a ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres) tem 15 dias 
para apresentar o documento com as alterações 
feitas pelos ministros do TCU, entre as quais a re-
dução do custo da obra para R$ 33,1 bilhões. Ini-
cialmente, ela estava orçada em R$ 34,6 bilhões.     

Além disso, o tribunal fixou um limite para o 
tempo de viagem entre as duas cidades: 1h33, 
mais do que a ligação aérea, que costuma girar 
em torno de uma hora (veja o quadro ao lado), mas 
com mais praticidade. 

O valor da passagem também foi definido. 
Quem optar por um assento na classe econômica 
deverá pagar, no máximo, R$ 199,80. Apesar de 
avançar, a novela do primeiro trem de alta velo-
cidade (TAV) do Brasil ainda está longe do fim. O 
serviço só deve entrar em operação cinco anos 
após as autorizações ambientais – previstas para 
o ano que vem. O trajeto inclui 90 km de túneis e 
103 km de pontes. 

Vai ao Rio antes do trem? VeJa o cRisto Repaginado
Após quatro meses de reforma e in-
vestimento de R$ 7 milhões, o Cristo 
Redentor mostrou ontem sua nova 
cara. No restauro, foi preciso trazer 
60 mil pedras-sabão da mesma jazi-
da que forneceu as peças originais

wAGNER mEIER/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Para muita gente, um dos meses 
mais aguardados do ano começa 
nesta semana. Embora as férias es-
colares de julho ainda estejam bem 
no início – momento em que todo o 
tempo do mundo parece estar ao al-
cance das mãos –, a maioria das pes-
soas já decidiu que irá desfrutá-las 
em casa. Segundo uma pesquisa da 
GfK, empresa de análise de merca-
do, no Brasil, 54% dos entrevistados 
afirmaram que não planejam gastar 
com viagens de lazer neste ano.

 Já entre os que decidiram passar 
alguns dias em outras bandas, o va-
lor médio que eles pretendem gas-
tar é de R$ 1.300. Se o destino fica 
longe, um serviço on-line da Anac 
(Agência Nacional de Aviação Civil) 
poderá ajudar. O site, disponível em 
www.infraero.gov.br/horadeviajar,  
mostra dicas importantes e cuida-
dos para a hora de embarcar.  

Maioria quer 
aproveitar as
férias em casa

Salvem oS romeiroS
O TCU pediu para retirar do projeto a esta-
ção de Aparecida, já que a estimativa de 
passageiros para a linha caiu pela metade.

Modal

Trem-bala

Avião**

Ônibus**

Carro

1h33* R$ 199,80*

1h02 R$ 269

5h R$ 62,50

4h R$ 100 (gasolina)

*VALORES dETERmINAdOS ONTEm PELO TCU NA CLASSE ECONômICA
**CALCULAdO COm BASE Em PASSAGENS dE AVIãO (CONGONHAS-SANTOS dUmONT) E dE 
ôNIBUS PARA SAídA àS 12H30 dO dIA 8/7 Em CLASSE ECONômICA

Velocidade nos tRilhos

São Paulo
Guarulhos

Jundiaí

Viracopos
Campinas

São José 
dos Campos

Resende

Volta Redonda / 
Barra Mansa

Galeão

Rio de Janeiro

Primeira fase
Segunda fase

Considerada
Opcional

INFOGRáFICO: FABIO OTUBO/mTV

LALO dE ALmEIdA/FOLHAPRESS

 A partir de hoje, pagar pedágio 
nas rodovias concessionadas do 
Estado vai pesar mais no bolso. Os 
reajustes vão de 4% a 5,2%. O pedá-
gio mais caro será o da rodovia dos 
Imigrantes: R$ 18,50. Na Raposo Ta-
vares, em São Roque, o preço da co-
brança será de R$ 6,25, e, na Ayrton 
Senna, em Itaquaquecetuba: R$ 2,40.

pedágios ficam 
mais caros hoje

cadê meu pipi?_Estudo ale-
mão revela que o faraó mais famo-
sos do Egito, Tutancâmon, pode ter 
sofrido de uma síndrome que o le-
vou ter a genitália pequena. Espe-
cula-se que o pênis da múmia do rei 
tenha sido separado do corpo pelos 
embalsamadores, a fim de evitar 
constrangimentos no pós-morte.

n
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Cansados de ficarem parados, funcionários 
anunciam fim da greve para aproveitar férias 

Greve acaba, 
mas férias 
continuam

Depois de 57 dias de braços cruzados, os fun-
cionários da USP (Universidade de São Paulo) de-
cidiram ontem em assembleia abandonar a gre-
ve e voltar ao batente. O momento é oportuno: o 
fim da paralisação coincide com o término das 
atividades na universidade, já que a maioria dos 
cursos entra em férias esta semana – e os funcio-
nários também. Segundo Magno de Carvalho, di-
retor do Sintusp (Sindicato dos Trabalhadores da 
USP), mais de 40% dos funcionários devem sair de 
férias em julho, emendando dois meses de greve 
com mais um de folga. A direção da universidade 
propôs ao Sintusp pagar os salários cortados dos 
servidores, caso a greve fosse suspensa. A nego-
ciação com a USP começa em 5 de julho, e a pro-
posta inclui reajuste de 5%. No início da greve, os 
funcionários pediam 16% de reajuste e chegaram 
a recusar aumento de 6,57%.

17.jun
piquetes

Funcionários em greve 
fecham o portão central 
da universidade. Na última 
segunda-feira, as creches 
que funcionavam dentro 
da USP foram fechadas 
por manifestantes.

5.mai
começo

Após assembleia, os 
funcionários decidem 
pela paralisação. As rei-
vindicações são: aumen-
to salarial de 16% mais 
R$ 200, além do repasse 
de 6% dado pela reitoria 
aos professores.

8.jun
reitoria

Os grevistas invadem 
o prédio principal após 
o corte no salário de 
mil funcionários. A 
universidade critica a 
violência usada na ação. 

diário de Greve

Com a trégua na chuva on-
tem, o nível dos rios come-
çou a baixar em Pernambuco 
e Alagoas (foto). Na terça, a 
Secretaria de Recursos Hídri-
cos e Energéticos  abriu uma 
das duas comportas da bar-
ragem de Carpina para mini-
mizar o efeito da invasão das 
águas, que poderiam provo-
car a inundação da rodovia 
PE-50. O prefeito de Água Pre-
ta (PE) disse que as pessoas 
que tentarem voltar a morar 
em áreas de risco podem ser 
presas.

A  Sony  anunciou ontem re-
call de notebooks Vaio dos 
modelos  VPC-F111FB, VPC-
F112HB e VPC-CW25FB para 
que façam  a  atualização do  
software firmware, devido 
a risco de superaquecimen-
to, deformação do aparelho 
e queimaduras no usuário. O 
telefone 4003-7669 está dis-
ponível para informações.

O morador de São Paulo tem 
o 60 trajeto mais difícil entre 
a casa e o trabalho, quando 
comparado ao de outras 19 
cidades do mundo. Entre os 
entrevistados da capital, 73% 
disseram que o tRâNSitO 
afeta negativamente a saúde.

A Justiça decide hoje se a Uni-
ban (Universidade Bandeiran-
te de São Paulo) deve ou não 
indenizar a ex-aluna gEiSy 
ARRUdA em R$ 1 milhão por 
danos morais. geisy teve que 
sair escoltada da universida-
de em 22 de outubro de 2009 
após tumulto  de alunos gera-
do em função de seu vestido. 

expresso

DANilO VerPA/FOlhAPreSS

Unesp

se na usp a greve 
acabou, na unesp 
(universidade 
estadual paulista) 
não houve acordo. os 
campi que aderiram 
à paralisação não 
aceitaram propostas 
feitas pelo conselho. 
na unicamp 
(campinas),  os 
funcionários também 
aceitaram acordo 
e devem voltar ao 
trabalho hoje.

APU GOMeS/FOlhAPreSS

 Grevistas fazem churrasco 

durante as negociações com 

membros da reitoria da USP



Atração de festival no Espaço das Américas, banda mineira toca 
músicas que farão parte do CD/DVD gravado no estádio de BH

Skank traz o som 
do Mineirão a SP

Comemorando duas décadas de formação, o 
Skank apresenta nesta sexta-feira, no Espaço das 
Américas, o show “Estandarte”. A apresentação 
faz parte do festival Redecard Conexão Brasil. No 
palco, a banda mineira toca, além de faixas de seu 
décimo e mais recente álbum, sons inéditos que 
vão entrar do DVD/CD “Skank no Mineirão”, com 
lançamento previsto para o final de setembro.

“Esse registro é especial para nós porque re-
passa nossa segunda década de banda. A primei-
ra foi celebrada com o DVD da MTV, ‘Skank - Ao 
Vivo em Ouro Preto’, então achamos que seria 
bom repetir a dose”, disse o tecladista Henrique 

Portugal. Gravado em 19 de junho, no Mineirão, o 
show reuniu 50 mil pessoas. Do repertório, foram 
escolhidas 21 músicas. “Vamos promover esse 
trabalho durante um ano e meio, para só então co-
meçar a pensar no próximo”, conta Portugal. “Te-
mos duas músicas novas, ‘De Repente’ e ‘Presen-
ça’, que têm potencial para fazer muito sucesso.”

O festival começa hoje e vai até sábado. Ainda 
subirão ao palco Jota Quest, Jorge Ben Jor e Baile 
do Simonal. eduardo ribeiro

 Conexão Brasil: Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Bar-
ra Funda, tel. 4003-5588). 1º, 2 e 3/7. 19h30. R$ 80 a R$ 175. 

O vocalista e guitarrista 

Samuel Rosa durante show 

de gravação do novo DVD 

do Skank, no estádio do 

Mineirão, em Belo Horizonte

EDNilSON MAiADiVulGAçãO

 Em parceria com a revista de 
artes espanhola “Rojo”, o MiS abre 
hoje a mostra “ROJO®NOVA - Cultu-
ra Contemporânea”. O evento reúne 
modalidades em live Cinema, artes 
visuais e música, com programação 
que vai até 15 de agosto. Com uma 
proposta de mostra em construção, 
dá ao visitante a oportunidade de 
observar o processo criativo dos 
mais de 50 artistas participantes.
  MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa, tel. 
2117-4777). De hoje a 15 de agosto. R$ 4.

Mostra celebra 
40 anos do MIS 

Começa hoje a sétima edição do 
FestivAlma Surf, evento que leva ao 
Pavilhão da Bienal uma série de atra-
ções de moda, artes, cinema e músi-
ca envolvendo o universo praiano. Na 
programação musical, destacam-se 
os australianos do John Butler Trio, 
Mallu Magalhães, Hurtmold e os lou-
comotivos, o projeto paralelo de Fal-
cão, do Rappa.
  FestivAlma Surf (Pavilhão da Bienal, Parque 
Ibirapuera).  1º, 2 e 3/7. 14h às 23h. R$ 50. 
www.festivalma.com.br 

Alma Surf 
2010 invade 
a Bienal

FOTOS: DiVulGAçãO

07almanaquequinta-feira,
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 almanaque@mtvbrasil.com.br • editada por douglas vieira papo sem cabeça

A banda de Falcão resolveu tirar férias em 2010 
– há até quem fale que a banda pode não voltar –, 
mas deixou um álbum pronto. “O Rappa - Ao Vivo” 
(Warner, R$ 34,90), gravado na favela da Rocinha 
em agosto do ano passado e que acaba de chegar 
às lojas. Também disponível em CD, o registro traz 
25  sons que varrem toda a trajetória do grupo, 
inclusive do disco de estreia de 1994. 

O Rappa lança DVD
BENONiAS CARDOSO/FOlHAPRESS

Assista a clipes do 

Skank no site http://

music.mtv.uol.com.br
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ladY GaGa arranjou um novo 
jeito de causar. Nichola Formi-
chetti, o stylist por trás das 
roupas malucas da cantora, 
lançou ontem em seu Twitter 
fotos de um ensaio  do mode-
lo Joe Calderone para a edi-
ção de setembro da revista 
masculina “Vogue Homme Ja-
pan”. O grande porém dessa 
história é que o modelo é nin-
guém menos que a cantora 
travestida. O pseudônimo é 
um nome típico de ítalo-ame-
ricanos, mesma ascendência 
de Lady GaGa.

Para tristeza dos machos de 
plantão, MeGan foX se ca-
sou em uma cerimônia secre-
ta no Havaí. A atriz juntou os 
trapos com seu noivo, Brian 
Austin Green, que atuou no 
seriado “Barrados no Baile”.

A banda PortiShead anun-
ciou que voltará aos estú-
dios em agosto para gravar 
seu quarto álbum.

Depois de usar o 
mesmo unifor-
me por 70 anos, 
a Mulher-
MaraVilha 
ganhou uma 
repaginada no 
visual. Ao assu-
mir o roteiro dos 
quadrinhos na 
edição número 
600, J. Michael 
Straczynski  
resolveu radicali-
zar o visual da he-
roína com calça  
e jaqueta jeans, 
causando revol-            
ta em muitos 
fãs da série.

expresso

Festival de filmes de terror e violência que começa hoje exibirá 
30 filmes, entre eles uma obra inédita de Quentin Tarantino

	Em	 sua	 segunda	 edição,	 o	 Festival	 Interna-
cional	de	Cinema	Fantástico	-	SP	Terror	exibirá	o	
aguardado	“À	Prova	de	Morte”,	de	Quentin	Taran-
tino.	 O	 filme,	 que	 tem	 muita	 violência	 e	 sangue,	
encerra	a	mostra,	que	segue	até	o	dia	8.

A	abertura	do	evento		ficou	por	conta	da	exibi-
ção	de	“REC	2”,	uma	espécie	de		“A	Bruxa	de	Blair”.	
Ao	todo,	serão	exibidos		30	títulos,	entre	longas	e	
curtas-metragens.	Haverá	ainda	uma	mostra	es-
pecial	em	homenagem	ao	diretor	japonês	Takashi	
Miike	(“Ichi,	the	Killer”)	e	duas	competitivas.	

Entre	 os	 destaques	 da	 programação	 interna-
cional,	 está	 o	 polêmico	 “Centopeia	 Humana”,	 de	
Tom	Six,	que	conta	a	história	de	um	médico	luná-
tico	que	cria	centopeias	a	partir	de	experiências	
com	 humanos.	Já	 na	 Ibero-Americana,	 vale	 citar	

“Dirty	Love”,	de	Patrício	Valladares,	pelas	sequên-
cias	bizarras	de	extrema	violência.	

Segundo	a	idealizadora	do	evento,	Betina	Gold-
man,	o	objetivo	é	“questionar	as	fronteiras	do	bom	
gosto”.	Cada	uma	das	mostras	vai	eleger	o	melhor	
filme.	Para	o	jurado	Leopoldo	Tauffenbach,	do	blog	
Cine	Demência,	o	melhor	deste	ano	será	o	espe-
cial	de	Takashi	Miike:	 “A	obra	dele	é	de	uma	vio-
lência	tão	forte	que	beira	o	sobrenatural.	É	difícil	
acreditar	que	uma	pessoa	comum	possa	chegar	
ao	nível	de	loucura	de	seus	personagens”.	

	
				Festival Internacional de Cinema Fantástico - SP Terror. 
De hoje até o dia 8 . Programação: www.spterror.com
Reserva Cultural (av. Paulista, 900, tel. 3287-3529). R$ 13.
CineSesc (r. Augusta, 2.075, tel. 3082-0213). R$ 12.

Uma semana de 
terror em São Paulo

Até	Martin	Scorsese	embarcou	na	onda	3D.	Seu	
próximo	 longa,	 cujas	 filmagens	 já	 se	 iniciaram,	
será	voltado	ao	público	infantil.	A	história	é	base-
ada	no	 livro	 “A	 Invenção	de	Hugo	Cabret”,	sobre	
um	menino	de	12	anos	que	passa	a	maior	parte	
do	tempo	em	uma	estação	de	trem	de	Paris.	Ele	
é	filho	de	um	relojoeiro	que	morre	logo	após	mos-
trar	 ao	 pequeno	 uma	 descoberta:	 um	 androide	
com	uma	mensagem	a	passar.	Para	interpretar	o	
inspetor	 da	 estação,	 foi	 recrutado	 Sacha	 Baron	
Cohen,	dos	filmes	“Brüno”	e	“Borat”	(foto).		

Scorsese se rende ao 3D

“À Prova de Morte”, do diretor Quentin Tarantino, será exibido no festival em primeira mão; mostra segue até o dia 8 deste mês
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Peça da Cia. Os Satyros coloca espectador para tuitar, enquanto 
escola quer escolher o melhor drama escrito em 140 caracteres

Twitter em cena
Febre entre os brasileiros, o Twitter chegou ao 

teatro. Enquanto a peça “Hipóteses para o Amor 
e a Verdade” coloca o microblog literalmente em 
cena, a SP Escola de Teatro começa amanhã um 
concurso no site. O desafio é que as pessoas es-
crevam uma peça em, no máximo, 140 caracteres. 
As cem melhores – que devem ser postadas como 
#mdrama – serão publicadas em um livro e pode-
rão até ser encenadas. “O teatro precisa se apo-
derar das tecnologias e das redes sociais”, afirma 
Ivam Cabral, diretor da escola. 

A mesma coisa defende a Cia. Os Satyros. Na 

porta do teatro os atores já avisam: “Por favor, 
mantenham os celulares ligados”. Enquanto as-
sistem ao espetáculo, as pessoas estão liberadas 
para falar ao telefone e, claro, tuitar. “Quando o 
Antonio Fagundes ouvir isso, ele vai nos matar”, 
brinca Fabio Penna, assistente de direção da 
montagem. Os tuítes podem até parar no telão 
que fica no palco em alguns momentos da peça. O 
grupo tem comemorado a repercussão: “No boca 
a boca, o público só tem crescido”. CLeIde fLOreSTA

	 No	Espaço	dos	Satyros	Um	(praça	Franklin	Roosevelt,	
214).	R$	30.	Sexta,	sábado	e	domingo,	às	21h30

Cena do espetáculo “Hipóteses para o Amor e a Verdade”, que usa Twitter e celular em cena para interagir com a plateia

GRAFITE na galeria

Abre	 hoje	 a	 exposição	
“Desafiando	 Sonhos”,	 de	
Nina	 Pandolfo.	 A	 artista	
foi	 uma	 das	 pioneiras	 da	
street	 art	 no	 Brasil.	 Até	
dia	7/8.	Na	Galeria	Leme,	
tel.	3814-8184

Menos de 24 horas após a estreia, 
“Eclipse”, novo filme da saga “Cre-
púsculo”, já estava acumulando re-
cordes. O filme foi o que estreou em 
mais salas nos Estados Unidos (4.416 
ao todo) e no Brasil (780). A primei-
ra sessão, à 0h,  também foi a mais 
rentável dos três filmes: acumulou 
30 milhões de dólares em território 
americano. No Brasil,  levou 200 mil 
fãs aos cinemas. Outro recorde na-
cional batido pelos vampiros foi o de 
pré-venda: foram 320 mil ingressos 
vendidos até a noite de terça-feira.

‘Eclipse’ estreia   
batendo recordes

FASHION_Madonna divulgou ima-
gens dos modelitos de sua coleção 
para a loja norte-americana Macy’s. 
As roupas são releituras de seu es-
tilo nos anos 80,  graças à partici-
pação de sua filha Lola, que é ob-
cecada pela década. A menina, que 
tem apenas 13 anos, esteve envolvi-
da em todo o processo de desenvol-
vimento da linha.

A venda de ingressos para o SWU Music and 
Arts Festival, que tem sido chamado de Itustock, 
começa à 0h do dia 13 de julho por meio do site 
www.ingressorapido.com.br. A página do festival 
traz 90 postos de vendas, que começarão a fun-
cionar às 9h. Os preços não foram divulgados. O 
evento receberá 60 atrações em três dias, como 
Incubus (foto).

Venda para o SWU 
começa no dia 13
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coreia do norte x 
coreia do sul
Já que eles brigam por tudo, 
está aí um motivo mais legal

austrália x nova Zelândia
Dérbi da Oceania oporia duas 
tradicionais, mas diferentes,
escolas de futebol

itália x frança
Seria muito interessante ver
esses dois eternos favoritos
na Segundona do Mundial

inglaterra x portugal
Eternos quase-bons-times, iriam
a campo mostrar seu valor 
em uma arena mais apropriada

Para você, como 
é o dia sem um 
jogo da Copa?

“o dia fica meio 
devagar, sem graça. 
mas para os taxistas 
melhora um pouco.”
alexandre rodrigues, taxista

“olha, para mim 
fica até melhor. o 
movimento aumenta 
quando não tem jogo.”
alex pastore, comerciante

Teve gente que não sabia o que
fazer durante a folga no Mundial

Vinte dias depois, a Copa parou. Ou melhor, o 
mundo parou. Ontem e hoje estamos sentindo na 
pele o que é acordar, pegar a tabela e não ver o 
dia que está começando na lista dos próximos jo-
gos. O pior é que só vai piorar, já que na semana 
que vem só vai ter jogo na terça e na quarta. O que 
vamos fazer na segunda-feira se até domingo não 
tem nenhum joguinho? Aliás, domingo sem jogo 
é um sacrilégio! O cara que faz a tabela da Copa 
deveria ser processado por isso. E no telão do 
Anhangabaú, vai passar o quê? A reprise do pro-
grama da Ana Maria Braga? A convenção do DEM? 

Para comprovar a teoria de que o mundo fica 
mais chato nesses dias, saímos às ruas da cidade 
e vimos que ninguém está com vontade de traba-
lhar, de estudar, só se pensa em colar na televisão 
e assistir seja lá quem contra quem. O pior é que 
ainda falta um dia para o jogo do Brasil. 

Em dia sem
Copa, SP 
fica triste

Férias no melhor momento

O palmeirense Rodrigo Generali, 26, conseguiu 
o que todo torcedor sonha: tirar férias só para 
assistir aos jogos da Copa em casa. Se não 
bastasse, marcou seus compromissos para 
os dias de folga do Mundial, ontem e hoje. O 
consultor de planejamento driblou seu chefe e 
só volta ao trabalho dia 12. Até lá, verá todos os 
jogos. A folga na Copa, para ele é dia “útil”. 

O “MTV na Rua” quer aproveitamento de 100% 
de jogos durante a Copa. Isso quer dizer que dia 
sem jogo é dia perdido. Falta assunto, dá melan-
colia e até assuntos como os ossos do Elano ga-
nham muito destaque.

Por isso, lançamos a campanha “Repescagem  
Já”. Se tem para se classificar, por que não para 
uma última tentativa durante o torneio? Poderia 
funcionar assim, os eliminados de cada chave fa-
riam uma espécie de série B no torneio. E aí, joga-
riam entre uma quarta de final e outra. O vencedor 
garantiria a vaga para a próxima Copa. 

E mais, os últimos colocados entre de todos 
cairiam para a Segunda Divisão, abrindo espaço 
para outras equipes emergentes, como a Malásia, 
o Paquistão, a Tailândia, o Suriname, sempre injus-
tiçados nas eliminatórias. Para dar mais emoção à 
disputa, seriam escalados para apitar as partidas 
os juízes responsáveis pelas maiores trapalhadas 
da Copa, o italiano Roberto Rossetti e o uruguaio 
Jorge Larrionda. Assim, haveria um joguinho qual-
quer para ver durante a tarde.  

Repescagem já CláSSiCoS da rEPESCagEm
A Fifa bem que podia marcar uns joguinhos para 
esses dias de folga. Aí vão algumas sugestões:

Patrocínio

LuCAS LIMA/MTVnARuA

LuCAS LIMA/MTV



Meia é desfalque na partida decisiva amanhã contra a Holanda 
e corre o risco de não atuar mais caso a seleção siga no Mundial

É hora de a torcida brasileira juntar figas, patu-
ás, santinhos  e começar a rezar. Ontem, o meia 
Elano foi cortado da partida de amanhã contra a 
Holanda e corre sérios riscos de não se recuperar 
até o fim da Copa. O anúncio foi feito pelo médico 
da Seleção, José Luís Runco, que revelou um ede-
ma no osso da perna direita do boleiro. 

A situação de Elano é tão preocupante que 
Runco até já providenciou uma ajudinha divina. 
“Conto com a ajuda do Papai do Céu. O que po-
demos fazer é tratá-lo, e a natureza me ajudar”, 
disse o doutor, que não quis dar um prazo para a 
recuperação do meia. “Pode levar uns dias, sema-
nas, até um mês”. Elano se machucou no jogo con-
tra Costa do Marfim depois de uma saraivada do 
meia Tioté. No lance, o árbitro não deu falta nem 
cartão amarelo ao carniceiro marfinense que su-
miu do mapa depois da eliminação do seu time. 

Elano não joga 
contra a Holanda

ReclamaRam dos volantes....

Parece que Dunga adivinhou que a Seleção 
Brasileira precisaria de tantos volantes na 
Copa. Desde a estreia, ele teve de recorrer a 
todos os jogadores do setor levados por ele. 
Até Kléberson, que parecia ter ido passear 
na África do Sul, já ganhou uma chance.

O médico brasileiro 

José Luis Runco ao 

lado de Elano e Juan

Uma foto publicada ontem no 
jornal “Daily Mail” mostra que os in-
gleses não deram muita bola para 
a eliminação da Copa do Mundo. A 
imagem, que teria sido tirada após o 
jogo em que o time foi goleado pela 
Alemanha por 4 a 1, mostra alguns 
jogadores na maior bagunça. Apa-
rentemente bem à vontade, Aaron 
Lennon, Shaun Wright-Phillips, Jer-
main Defoe, Glen Johnson e Michael 
Dawson estão sentados em torno de 
uma mesa com copos e cervejas. Um 
deles, que seria o meia Aaron Len-
non, está até fumando. 

Ingleses na 
maior farra 
após fracasso

REPRODUçãO

fAbiO OTUbO/MTv

Torcida inglesa não gostou nada da festinha

A zebra continua solta em Wimble-
don. Depois de venus Williams e Kim 
Clijster, ontem foi a vez do suíço Ro-
ger federer cair do equino. O agora 
número três do mundo perdeu nas 
quartas de final para o tcheco To-
mas berdyche e vai ficar fora da fi-
nal do Grand Slam pela primeira vez 
desde 2002. Na coletiva após o jogo, 
o suíço culpou as dores nas costas 
e na perna direita pelo fracasso. Já 
o sérvio Novak Djokovic e o espanhol 
rafael Nadal estão nas semifinais.

Federer perde e 
culpa as lesões

caso bRuno_O goleiro do Fla-
mengo treinou ontem com os junio-
res no centro de treinamento do clu-
be. O jogador, que não falou com a 
imprensa, está afastado do elenco 
principal devido às suspeitas sobre o 
desaparecimento de Eliza Samudio. A 
polícia confirmou que os vestígios de 
sangue achados no carro do goleiro 
passarão por exames de DNA.
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Nutricionista dá dicas para não perder tempo durante compras na feira 

Lição de feirologia
Fazer feira parece uma coisa sim-

ples. O problema é quando a gente 
chega em casa e percebe que os ali-
mentos não estão lá essas coisas. 
Segundo a nutricionista Leila Nas-
ser, o principal erro é levar frutas 
fora do cacho ou então não reparar 
na tonalidade dos alimentos. 

“Se os alimentos não estiverem 
com as tonalidades originais, a pes-
soa tem de desconfiar”, afirma Leila, 
que faz parte do programa do Con-
selho Regional de Nutrição, que tem 
orientado os consumidores em fei-

ras livres da capital. A alteração de 
cor pode esconder desde uma sim-
ples superexposição ao sol até uma 
contaminação. Ou seja: perigo na 
certa. Quem vai às compras na hora 
da xepa – como é chamado o fim da 
feira – precisa redobrar a atenção. 
Como os alimentos que sobram são 
sempre os mais maduros, a primeira 
coisa é tomar cuidado ao pegá-los 
para não amassar ainda mais. 

De um modo geral, os alimentos 
devem estar sempre firmes, sem 
manchas e sem furos. 

Ecos na mira

Item obrigatório 
para quem quer 
ajudar o ambien-
te, as ecobags es-
tão na mira dos 
cientistas. Estudo 
da Universidade 
do Arizona mostra 
que as bolsas re-
tornáveis podem 
ser foco de conta-
minação por bac-
térias bem nocivas 
à saúde. De acor-
do com o estudo, 
o problema é que 
97% dos consumi-
dores nunca lavam 
sua sacola.  

Época certa

Erra menos quem compra os 
alimentos da época. “Além de 
eles serem mais baratos, sempre 
estão mais frescos”, afirma Leila 
Nasser. Julho, por exemplo, é 
mês de mexerica, kiwi, cenoura, 
agrião, espinafre, coentro, 
cogumelo etc. Quanto mais 
saudáveis estão os alimentos, 
mais fácil de aproveitá-los 
integralmente.
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Para almoçar na Casa 
da Lica, no Embu, é pre-
ciso deixar o relógio 
em casa. Da entrada 
à sobremesa, leva-se 
em torno de quatro ho-
ras à beira do fogão à 
lenha.  O local só rece-
be 40 pessoas por dia, 
com hora marcada, só 
abre aos fins de sema-
na, e a refeição sai por 
R$ 55. Tel. 4704 - 4689.

Para comer 
bem devagar

frutas
• Não podem ter furos e manchas ou soltar 
líquidos
• A mexerica e a banana devem estar bem 
fechadas, as abertas são contaminadas
• Abacaxi bom tem a parte em volta da  
coroa bem durinha

como conservar
• O ideal é só lavar na hora de comer
• Deixe-as bem separadas umas das outras

legumes
• Preste atenção nas cores
• Se a cenoura estiver muito esverdeada, é sinal 
de que ela não está boa para o consumo
• Cebola e alho não podem estar moles
• Batatas com partes esverdeadas não servem

folhas
• A alface tem de estar bem verde
• Folhas rasgadas ou com furos devem  
ser descartadas

como conservar
• Se não for lavar as folhas, coloque-as  
na última gaveta da geladeira
• Folhas higienizadas podem ser guardadas 
bem secas e em sacos limpos ou em potes

fique atento ao que coLoca na sacoLa
Dicas para aproveitar os alimentos ao máximo



Malvados  andré dahmer Horóscopo 
sUsan mILLer
www.astroLogyzone.com
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ÁRIES (de 21/3 a 19/4) Você está sendo puxado em 
várias direções. Vênus te deixa tentado a se indulgen-
ciar com o lado prazeroso da vida; Marte te motiva a 
ficar horas extras no trabalho. Tente espantar a soli-
dão e dormir bem, junte energias para o que der e vier.

TOURO (de 20/4 a 20/5) Nos próximos dois dias, você 
terá uma chance de se alinhar com as outras pes-
soas de uma forma bem positiva. Procure cercar-
se de pessoas simpáticas, que podem te deixar 
relaxado e à vontade. Aproveite este momento.

GÊMEOS (21/5 a 21/6) Situações complicadas no seu 
dia a dia profissional podem começar a se encami-
nhar para uma solução. Graças a Mercúrio e Marte, 
você iniciará discussões em tom civilizado, mesmo 
quando o dinheiro é o tema em questão.

CÂNCER (22/6 a 22/7) Com o Sol e Mercúrio em Cân-
cer, você vai impressionar as pessoas. Há força e vi-
talidade por trás de seus pensamentos, e você terá 
sucesso na missão de transformar planos e proje-
tos em algo real. Aproveite esta sensação de poder.

LEÃO (de 23/7 a 22/8) Agora que Vênus está em Leão, 
seu poder de atração está ampliado, e as pessoas 
tendem a se aproximar. O Sol e a Lua te estimulam a 
dar uma atenção para os seus conflitos internos. Dis-
cussões sobre o dinheiro chegarão a um bom termo. 

VIRGEM (de 23/8 a 22/9) Com o Sol em sua casa de 
aspirações e Marte em Virgem, você estará preparado 
para ir atrás de suas prioridades. Mas inclua uma boa 
dose de flexibilidade em sua programação, porque al-
gum fator externo poderá subverter seus planos.

LIBRA (de 23/9 a 22/10) Com a Lua em sua casa do tra-
balho e o Sol iluminando a sua casa das relações com 
outras pessoas, os seus esforços hoje podem ajudá-
lo a alavancar sua carreira. Este mês, quando Marte 
entrar em Libra, grandes mudanças acontecerão.

ESCORPIÃO (de 23/10 a 21/11) O Sol em sua casa de 
aventura estimulará o seu desejo de ampliar seus 
horizontes. Você pode viajar ou aprender algo novo 
que vai expandir seu intelecto. De qualquer forma, 
isso vai atender seus impulsos criativos.

SAGITÁRIO (de 22/11 a 21/12) A preocupação da fa-
mília pode ser o centro do palco como um choque 
entre a Lua e Marte, o guerreiro. Seja cuidadoso se 
os seus planos incluem uma reunião com um fami-
liar para falar sobre dinheiro.

CAPRICÓRNIO (de 22/12 a 19/1) As pessoas vão te 
requisitar por meio de telefonemas, mensagens ele-
trônicas e visitas inesperadas, mas você infelizmen-
te não terá como atender todas essas solicitações. 
Tente não se irritar nem ficar frustrado. Faz parte. 

AQUÁRIO (de 20/1 a 18/2) Você vai fazer avanços em 
tarefas no trabalho e projetos de aperfeiçoamento. 
Um choque de energia de Marte, Sol e Lua vai te aju-
dar a executar em tempo recorde tudo que aparecer, 
mas não hesite em solicitar ajuda, caso seja preciso. 

PEIXES (de 19/2 a 20/3) A Lua está em Peixes, au-
mentando sua confiança. Confie em sua intuição e 
vai obter resultados satisfatórios. Sob a influência 
de Mercúrio e Marte, você será capaz de gerar ideias 
valiosas, especialmente se for para fins artísticos.

ARIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

AQUARIO

PEIXES

“escorpiano: o sol em sua casa da aventura 
vai estimular seu desejo de ampliar seus 
horizontes; viaje, expanda seu intelecto”

15etceteraQUInta-feIra, 1º de jULho de 2010
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