
E só dá ela... 

VMA 2010

Lady Gaga é indicada 
a 13 prêmios no Video 
Music Awards, da MTV 
almanaque/pág. 9
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Bota na agenda! Com a promessa de  
greve dos funcionários da Gol para 
o dia 13, uma sexta, o próximo caos 
aéreo já tem data marcada  geral/pág. 4

DAni SouzA/FoLhAPreSS

zAnone FrAiSSAT/FoLhAPreSS FreD DuFour/AFP

Sexta-feira 13: 
Terror no 
Aeroporto

SubvErSão na praça
Projeto Palco Giratório, do Sesc, apresentou ontem, 
na Sé, “O Amargo Santo da Purificação”, sobre Carlos 
Marighella, ícone da luta contra a ditadura  pág. 5

Com pegada pop, 
Flip começa hoje 
e traz Crumb pág. 8

Governo do Irã 
responde com 
#seligalula pág. 2

Novo Einstein 
já incomoda 
vizinhos pág. 6

fINAl dA copA do brASIl

Meninos da Vila: 
está na hora de 
dizer tchau!
Santos decide o título com 
o Vitória, em Salvador, no 
jogo que deve ser o adeus 
de uma geração que jogou e 
aprontou muito arena/pág. 11
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2zoom: irã
o assunto do dia

Na defesa, governo iraniano disse que presidente brasileiro é 
emotivo e desinformado; será o fim da lua de mel com o Irã?

Pedradas do Irã
atingem Lula

O governo iraniano deu uma pedrada na cara de 
Lula ontem. Avisou que rejeitará categoricamente 
a oferta do presidente Lula de asilo político a Mo-
hammadi Ashtiani, mulher condenada à morte no 
Irã por adultério e suposto envolvimento na morte 
do marido. Ela pode morrer apedrejada.

O apelo foi feito por Lula no sábado, em Curitiba, 
após a grande repercussão da campanha “Liga Lula”, 
que pedia, via Twitter, sua intervenção. “Se ela está 
causando incômodo, nós a receberíamos no Brasil de 
braços abertos. Nada justifica o Estado tirar a vida 
de alguém”, opinou o presidente brasileiro. De acordo 
com Ramim Mehmanparast, porta-voz do Ministério 
do Exterior do Irã, Lula tem uma personalidade mui-
to emotiva e por isso fez a oferta. “Ele provavelmente 
não tem informação suficiente sobre o caso”, disse. 

Para o professor Samuel Feldberg, especialista 
em Oriente Médio, os iranianos classificaram Lula 
como ingênuo, em mais um ponto negativo para a di-

plomacia nacional (leia mais ao lado): “Lula está des-
perdiçando capital político. Ele podia sair no auge, 
como Pelé, em vez de se envolver em confusões’’. 
Lula e Ahmadinejad se aproximaram quando o Brasil 
intermediou um acordo para evitar sanções contra 
Teerã. A iniciativa, porém, não foi bem aceita pela co-
munidade internacional. pedro marcondes de moura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu correspondente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, trocam gentilezas durante encontro em maio, em Brasília

toP 4
Saias-justas diplomáticas

2010
Lula compara presos políticos 
cubanos a bandidos

2010
Na contramão, Brasil não 
reconhece governo de Honduras

2010
Contra o mundo, Brasil faz acordo 
com Irã sobre questão nuclear

2007
Boxeadores cubanos pedem asilo, 
mas são deportados do Brasil

Mais sanções contra Teerã

os estados unidos intensificaram ontem 
os embargos impostos ao irã como 
forma de pressionar o país a abrir mão do 
desenvolvimento de seu programa nuclear. 
o tesouro americano proibiu 21 empresas 
de negociar com o regime islâmico de teerã. 
a lista relaciona companhias de diversos 
segmentos, como seguros e engenharia.

AgêNCIA BRASIL
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Depois de terça-feira caótica com problemas em voos da Gol, 
funcionários prometem parar os céus na semana que vem

Os passageiros que sofreram com 
os atrasos e cancelamentos no início 
desta semana mal se acomodaram 
nas poltronas e o próximo caos aéreo 
já está com data para acontecer: sex-
ta-feira, dia 13 de agosto. Funcionários 
da Gol prometem para a data paralisa-
ção reivindicando jornadas de trabalho 
menos abusivas e reajuste salarial. “As 
companhias aéreas estão trabalhando 
no limite”, afirma o especialista em se-
gurança de voo Jorge Barros. “Primeiro 
vendem as passagens e depois correm 
atrás de aeronaves e operadores”.

A falta de tripulantes foi a respon-
sável pelos mais de 500 voos atrasa-
dos na companhia. Segundo a Gol, as 
operações foram prejudicadas porque 

os pilotos e comissários de bordo já 
haviam atingido o máximo de 85 ho-
ras de voo mensais previstas pela lei, 
num momento em que a empresa está 
alterando a escala das tripulações. Os 
funcionários garantem que o proble-
ma não foi um acaso. “A sobrecarga 
dos tripulantes já evidenciava um co-
lapso. Neste ano, recebemos mais de 
500 denúncias contra as empresas”, 
afirma o diretor do Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas, Leonardo Souza. 
Segundo ele, a Anac (agência de avia-
ção) foi alertada sobre a questão: “Ao 
invés de defender nossos interesses, 
a agência recentemente autorizou as 
companhias a operar com um comis-
sário a menos.” fernanda nasCiMento

XANdO PereirA/AG. A TArde/FOLhAPreSS

de uma vez só, o Brasil ganhou 
quatro novos ministérios. O Senado 
federal aprovou ontem medida pro-
visória que transforma em ministé-
rios quatro secretarias especiais já 
existentes. Serão beneficiadas as 
pastas de  direitos humanos, Políti-
cas para Mulheres, igualdade racial 
e Portos. Agora, com a mudança, o 
país passa a ter 41 ministérios.

Com a presença de lideranças in-
dígenas nas galerias, o plenário do 
Senado também aprovou a criação 
da Secretaria de Saúde indígena. 

Em um dia, quatro 
novos ministérios

Ontem pela manhã, passageiros ainda esperavam a hora de embarcar no aeroporto de Salvador, na Bahia

Ressaca

Depois de uma 
segunda-feira com 54% 
dos voos atrasados e 
11% cancelados, ontem 
a Gol ainda registrava 
muitos problemas nas 
decolagens. Até às 20h, 
a Infraero registrou 
uma partida da 
empresa fora da hora 
marcada a cada três 
voos. Para regularizar 
a situação, a Anac 
recomendou medidas 
emergenciais. 

Sexta-feira 13 será dia
de terror e caos aéreo

A Polícia Militar demorou cerca 
de  12 horas para prender o acusa-
do de incendiar um ônibus municipal 
às 5h de ontem em São Bernardo do 
Campo, na Grande São Paulo. depois 
de receberem uma denúncia anôni-
ma, policiais da Força Tática do 40º 
BPM/M invadiram, durante à tarde, a 
casa do suspeito robson Nunes, 31. 
Lá, encontraram três coquetéis mo-
lotov (explosivo). 

Questionado durante a prisão, o 
acusado disse que só falaria em juízo. 
robson Nunes, que tem o apelido de 
robgol, já era procurado pela Justiça 
por roubo e estava foragido desde o 
úlitmo dia dos Pais, há quase um ano, 
quando recebeu indulto. O caso foi 
registrado  no 8º distrito Policial de 
São Bernardo do Campo.  

Suspeito de 
incêndio é 
preso no ABC

 ALMeidA rOChA/FOLhAPreSS 

Carro queimado na madrugada de terça
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Senado aprova projeto que 
amplia licença-maternidade

Se dependesse só dos senadores, as mães já 
teriam mais tempo para cuidar dos filhos recém-
nascidos. O Senado aprovou, ontem, em segundo 
turno, a ampliação de licença-maternidade obri-
gatória de seis meses para funcionários de em-
presas privadas. A iniciativa já vale para organiza-
ções públicas do país. A proposta agora precisa 
ser aprovada em dois turnos pela Câmara dos 
Deputados. Em seguida, o texto vai para promul-
gação.  Hoje, funcionárias têm direito a licença de 
quatro meses. Algumas empresas já podem, por 
iniciativa própria, estender o benefício às traba-
lhadoras em troca de incentivos fiscais. 

Mais dois 
meses de 
paparico 

 DAniElA SOuzA/FOlHAprESS 

um festival de teatro 
de rua animou ontem a 
praça da Sé, no centro 
da capital. O espetá-
culo é baseado na his-
tória de um dos princi-
pais combatentes da 
ditadura, Carlos Mari-
ghella. Dos poemas es-
critos por ele, um gru-
po de atores criou uma 
encenação coletiva 
para o teatro de rua. O 
festival do Sesc conta 
no total com 16 grupos 
de teatro e dança e 
terá 22 peças, e é uma 
oportunidade para que 
quem passa pela cida-
de possa assistir, de 
graça, a um bom espe-
táculo. Hoje, a encena-
ção estará na praça do 
patriarca e amanhã, na 
praça da liberdade.

Festival leva 
alegria à 
praça da Sé

Espetáculo do Sesc reuniu uma turma de espectadores na praça da Sé, no Centro



lucas lima/ mtv

De um lado, o hospital Albert Einstein inaugura nova unidade; de 
outro, vizinhos ainda convivem com problemas da construção

Hospital pronto, 
vizinho nem tanto

a inauguração da nova unidade do hospital al-
bert Einstein, em Perdizes, que ocorre hoje, deveria 
ser motivo de comemoração para moradores da 
região. No entanto, nem todo mundo ficou conten-
te com a chegada de um pronto-socorro perto de 
casa. Os problemas causados pela obras do hos-
pital começaram há sete meses e ainda são sen-
tidos por parte dos moradores do edifício leda, 
vizinho da construção.

Em janeiro, escavações feitas no subsolo do ter-
reno do hospital, que conta com cinco andares sub-
terrâneos, fizeram o prédio vizinho ceder 9,9 centí-
metros. E, passados meses, alguns apartamentos 
ainda convivem com rachaduras. É o caso de carlos 
alberto de almeida, morador do edifício leda: “No 
meu apartamento, as obras ainda nem começa-
ram. continuo com as rachaduras”. a construtora 
responsável pelas obras do Einstein refez toda a fa-
chada do prédio residencial. as garagens também 
foram reformadas. O “mtv na Rua” visitou o local 
há duas semanas e constatou que as rampas de 

violência_O número de aten-
dimentos feitos pelo serviço de de-
núncia Ligue 180, específico para 
receber queixas de violência do-
méstica contra a mulher, registrou 
alta de 112% de janeiro a julho deste 
ano na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Foram re-
gistrados 343 mil atendimentos.

uma onda de frio presenteou os 
moradores de cambará do sul, no 
nordeste do Rio Grande do sul, com 
neve na noite de segunda-feira. Foi 
a primeira neve neste ano na serra 
Gaúcha. Os termômetros da cidade 
registraram 2,3ºc negativos. segun-
do o inmet (instituto Nacional de 
meteorologia), o frio e as nuvens 
baixas foram responsáveis pelo fe-
nômeno. apesar disso, a neve não 
deve voltar a cair nos próximos dias. 
Em escolas da cidade foi preciso li-
gar aquecedores para espantar o 
frio dentro das salas de aula.

Enfim, neve 
chega ao 
sul do país

FOlhaPREss

a Fundação sOs mata atlântica lança 
hoje uma ferramenta especial com 
a qual os eleitores e candidatos po-
derão apontar as causas ambientais 
que deverão ser prioridade no próxi-
mo governo. O diretor de Políticas Pú-
blicas da entidade, mario mantovani, 
disse que o eleitor poderá, a partir 
do dia 17, cobrar do seu candidato os 
compromissos assumidos.

ONG lança campanha por 
compromissos ambientais

A construtora Racional, que responde pelas 
obras, afirma que a recuperação do prédio 
segue o combinado entre a empresa e o con-
domínio. A construtora afirma que em no má-
ximo 45 dias as reformas no local devem es-
tar totalmente concluídas.

acessibilidade que existiam na entrada do prédio 
não foram refeitas. No apartamento de Daniel Plu-
ciennik, rachaduras foram consertadas. “mas logo 
que ficarem prontas, tiveram que ser refeitas”, diz o 
morador. a nova unidade do Einstein tem capacida-
de para atender 36 mil pacientes por ano no pronto-
socorro e terá centro de oncologia. julia couto
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Nova unidade do hospital Albert Einstein (esq.) será inaugurado hoje; à dir., edifício Leda, prédio que sofreu abalos devido às obras



Proteção servirá para impedir que vento incomode visitantes e 
estrague plantas; instalação foi aprovada ontem pela prefeitura

Telhado de vidro 
no Terraço Itália

Uma das vistas panorâmicas mais famosas de 
São Paulo ganhará, em breve, um filtro de vidro. A 
administração do Terraço Itália, restaurante que 
há 42 anos ocupa a cobertura do emblemático 
Edifício Itália, no Centro, vai instalar uma faixa de 
vidros de segurança sobre o parapeito do obser-
vatório, situado no 41º andar, a mais de 160 m de 
altura. Blindadas, as lâminas receberão tratamen-
to para suportar as variações de temperatura.

O principal objetivo, segundo Dorival Sperzel, 
administrador do estabelecimento, é bloquear 
os ventos fortes que atingem constantemente o 
local. “Muitos clientes têm dificuldade de ficar lá 

fora devido à ventania, que é frequente. Eu mes-
mo não passo muito tempo no terraço.” Ele expli-
ca que os vidros também protegerão as plantas 
nos vasos: “Temos que refazer o paisagismo sem-
pre, pois as plantas não aguentam muito.”

Outro ponto que será contemplado é o da se-
gurança dos frequentadores. “Com esses vidros, 
teremos mais uma garantia de que ninguém cor-
rerá risco algum ao se aproximar da mureta”, diz. A 
instalação foi aprovada ontem pelo Conpresp, ór-
gão municipal de defesa do patrimônio histórico, e 
deve começar em breve. Aberto em 1965, o Edifício 
Itália é o segundo mais alto da capital. Caio do Valle

7geralQuarta-feira, 4 de agosto de 2010

Praça da República menor?

o Conpresp também aprovou um projeto da 
secretaria estadual da educação para ampliar 
o espaço protegido por grades no entorno 
do edifício Caetano de Campos, na praça da 
república. o projeto, porém, terá de ser refeito 
e apresentar outra posição para as grades. a 
proposta original tirava 2.200 m² da praça.

AtAque nos euA_Um atirador 
deixou nove pessoas mortas ontem 
em uma cidade do nordeste de Con-
necticut, nos Estados Unidos. Se-
gundo a polícia, o massacre foi pro-
vocado por um funcionário de uma 
empresa de distribuição de cerveja 
descontente por ter sido repreendi-
do. O assassino se matou logo de-
pois do crime.

MArginAl_O Ministério Público 
e a Dersa assinaram anteontem um 
Compromisso Preliminar de Ajusta-
mento de Conduta para a instala-
ção das sinalizações horizontal e 
vertical da Marginal Tietê, no tre-
cho entre as pontes da CPTM e Ta-
tuapé, até dia 31. Se descumprir, a 
Dersa pagará uma multa diária de 
R$ 100 mil.

bruno_Os advoga-
dos de defesa do go-
leiro Bruno apresen-
taram ontem novos 
documentos ao gabi-
nete do juiz da 1ª Vara 
Criminal do Rio. Eles 
pediram mais uma vez 
a revogação da prisão 
preventiva.

A prefeitura aplicou, nos últimos 
seis meses, cerca de 1.200 multas 
a feirantes que não respeitaram o 
horário de funcionamento das feiras 
livres. Outras 240 autuações foram 
por falta de ensacamento do lixo.

Feiras de SP levam 
mais de 1.200 multas

TUCA VIEIrA/FOlhAPrESS

ChAMiné é toMbAdA

Ponto de referência para par-
te da Mooca, na zona leste, a 
chaminé da antiga Companhia 
União de Refinadores, na rua 
Borges de Figueiredo, foi defi-
nitivamente tombada ontem 
como patrimônio arquitetônico 
pela prefeitura. Com isso, ela 
não poderá ser demolida – des-
tino oposto ao que encontrou 
o complexo a que pertencia, 
derrubado em 2009. O proces-
so levou quase dois anos para 
ser concluído. A incorporadora 
Cyrela, dona do terreno, infor-
mou que prepara um proje-
to que “englobe a chaminé e 
respeite as decisões” sobre a 
preservação da estrutura. Não 
foram divulgados detalhes. A 
região vive um boom imobiliário 
que ameaça outros galpões de 
valor histórico.  

lUCAS lIMA/MTV

Chaminé na Mooca foi tombada ontem após processo que levou quase dois anos para ser avaliado; construtora disse que vai incorporá-la a projeto

Casal observa vista noturna da cobertura do Edifício Itália



Festa Literária Internacional de Paraty 
aposta cada vez mais no público jovem

Cada vez mais pop. Assim tem sido a Flip (Festa Literária Inter-
nacional de Paraty) desde sua criação, em 2003. A sinergia entre o 
novo e o clássico é o segredo do sucesso do evento, que abre hoje 
a edição 2010 e espera receber mais de 20 mil pessoas. Boa parte 
desse público deve novamente ser formado por jovens, fenôme-
no que se deve à presença constante de autores com linguagem 
mais acessível, com destaque para as histórias em quadrinhos, 
sempre tema de destaque na programação.

Na edição deste ano, por exemplo, um dos nomes mais 
aguardados da Flip é novamente um cartunista: Robert 
Crumb, ícone dos quadrinhos underground e um dos no-
mes mais importantes da contracultura norte-americana 
dos anos 60. Na Flip, ele fala de seu trabalho mais recen-
te, “Gênesis” (ilustração acima), em que transforma o livro 
homônimo da Bíblia em HQ. Ao seu lado, estará outra lenda 
viva do gênero, Gilbert Shelton, criador dos “Freak Brothers”. 
Shelton, aliás, tem uma opinião curiosa sobre a presença dos qua-
drinhos no evento: “Estou muito orgulhoso, e imagino que Crumb 
também esteja, de ser lembrado entre os literatos. Porém quadri-
nhos deveriam ser mais precisamente definidos como semilitera-
tura”, acredita o cartunista, que publica toda sexta-feira aqui no 
jornal “MTV na Rua” a tira “As Aventuras do Gato de Fat Freddy”.

A Flip é pop
túnel do tempo
Veja a lista de personali-
dades que apostam em 
linguagens jovens e já 
passaram por Parati em 
outras edições da Flip:

2004: Angeli (cartunista), 
Arnaldo Antunes e Caeta-
no Veloso

2005: MV Bill (rapper e 
escritor carioca)

2006: Lourenço Mutarelli 
(quadrinista e escritor) e 
Benjamin Zephaniah (rap-
per e escritor inglês)

2007: Lobão, Guillerme Ar-
riaga (roteirista) e Mario 
Bortolotto (dramaturgo)

2008: Neil Gaiman (es-
critor e quadrinista) e 
Richard Price, que fez 
roteiros para Spike Lee e 
Martin Scorsese

2009: Alex Ross, crítico 
musical, e os cartunistas 
Fábio Moon, Gabriel Bá, 
Rafael Coutinho e Rafael 
Grampá 

8almanaque
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Confira alguns dos nomes 
que se destacam dentro da  
programação da edição 2010 
da Flip.

isabel allende: A auto-
ra é um verdadeiro best-sel-
ler, com 18 livros publicados 
em mais de 30 países. Peru-
ana naturalizada chilena, foi 
revelada no livro “A Casa dos 
Espíritos” (2002). Lança “A 
Ilha sob o Mar” e participa da 
mesa “Veias Abertas”.

Hermano vianna: Estuda 
a diversidade das manifesta-
ções culturais. Escreveu “O 
Mistério do Samba” e “O Mun-
do Funk Carioca”. É cocriador 
do site colaborativo Over-
mundo e, na Flip, discute “Gil-
berto Freyre e o Século 21”.

benjamin moser: O pro-
fundo interesse por Clari-
ce Lispector o levou a cinco 
anos de pesquisa que origi-
naram a biografia “Clarice”. 
Moser participa da mesa “Na-
cional, Estrangeiro”.

wendy guerra: A cuba-
na ganhou fama pelos emba-
tes com o governo de seu país, 
onde sua obra permanece iné-
dita. Teve sua correspondência 
vigiada e causou polêmica com 
ensaios de nudez. Ela vem lan-
çar “Nunca Fui Primeira-Dama” 
e faz parte da mesa “Cartas, Di-
ários e outras Subversões”.

expresso flip

a abertura e os homenageados

A edição de 2010 do evento vai homenagear o sociólogo 
Gilberto Freyre, autor de “Casa-Grande & Senzala”. A obra 
do autor será debatida em mesa que conta com o ex-pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso. Além do pernambu-
cano, serão homenageados Carlos Drummond de Andrade, 
José Saramago e Ferreira Gullar.



Na piscina com katy perry

A cantora inventou uma nova modalidade de coletiva de imprensa. Em Cin-
gapura, onde participa do Singfest 2010, ela convocou os jornalistas para 
uma entrevista dentro da piscina do Marina Bay Sands SkyPark

Ilustre fã do seriado 
“Glee”, Paul McCartney 
quer ouvir algumas 
de suas músicas na 
nova temporada, que 
estreia em setembro. 
Segundo Ryan Murphy, 
criador do programa, 
McCartney enviou dois 
CDs em uma embala-
gem azul com um pe-
dido pessoal. “Sem dú-
vida vamos fazer algo 
com ele”, disse Murphy 
ao portal da BBC.

‘Glee’ está com tudo e 
agora tem paul McCartney
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“O que há de errado 
com o que ele já deixou 
ao mundo?”, protesta 
Will.i.am, do Black Eyed 
Peas, sobre o lança-
mento no fim do ano 
de um CD de inéditas 
de Michael Jackson. Se-
gundo ele, que está em 
uma das faixas, o can-
tor era perfeccionista 
e jamais divulgaria as 
músicas como estão. 

Will.i.am é 
contra novo CD 
do Rei do Pop

FRANCOIS GUILLOT/AFP

REUTERS

DIvULGAçãO

DIvULGAçãO

Musa pop bate recorde em indicações ao VMA; 
evento da MTV norte-americana é em setembro

Só dá Gaga
Essa só é surpresa para quem an-

dou fora de órbita nos últimos tem-
pos. Se Lady Gaga é o fenômeno pop 
da vez, nada mais natural que sua 
hegemonia se reflita em uma das 
mais importantes premiações da 
música, o vMA. A irreverente canto-
ra coleciona 13 indicações no even-

to deste ano, dia 12 de setembro, 
em Los Angeles. Com isso, Gaga é a 
mais nova recordista em indicações 
na história do prêmio. “Estou ainda 
mais orgulhosa por ser um número 
de azar: 13”, declarou ela. Seu maior 
rival é o rapper Eminem, que concor-
re em 8 categorias. 

queM aMeaça o reiNado de GaGa No vMa
Confira os adversários da cantora em cada categoria 

Clipe do ano

Lady Gaga “Bad Romance” Eminem  “Not Afraid”

Melhor Clipe pop

Lady Gaga “Bad Romance” Katy Perry ft. Snoop Dogg  “California Gurls”

Colaboração

Lady Gaga featuring Beyoncé “Telephone” Jay-Z & Alicia Keys  “Empire State of Mind” 

Melhor Clipe feMinino

Lady Gaga “Bad Romance” Ke$ha  “Tik Tok”

Melhor Clipe de danCe MusiC

Lady Gaga “Bad Romance” David Guetta ft. Akon  “Sexy Chick”

direção

Lady Gaga “Bad Romance” 30 Seconds To Mars  “Kings and Queens”

direção de arte

Lady Gaga “Bad Romance” Beyoncé ft. Lady Gaga  “Video Phone” 

efeitos espeCiais 

Lady Gaga “Bad Romance” Green Day  “21st Century Breakdown”

fotografia

Lady Gaga “Bad Romance” Florence + The Machine  “Dog Days Are Over” 

Coreografia *

Lady Gaga “Bad Romance” Usher ft. Will.I.Am  “OMG” 

edição

Lady Gaga “Bad Romance” Rihanna   “Rude Boy”

x

G
a

G
a

*NA cATegoriA coreogrAfiA, LAdy gAgA coMpeTe coNsigo MesMA, já 

que TANTo “BAd roMANce” quANTo “TeLephoNe” esTão No páreo

O “VMA” vai ao ar 

no dia 12/9, às 22h



Cada vez menos canais usam 
o som original, que mais 
afasta do que atrai a audiência

Muita gente reclamou do aumento de atrações du-
bladas na TV paga. Mas muito mais gente aprova os 
programas com versão em português. Para quem se 
revoltou, o futuro está longe de ser animador. A von-
tade da maioria parece prevalecer, já que a audiência 
subiu para todos que aderiram à dublagem. A pio-
neira foi a TNT, que permanece há anos na primeira 
posição na audiência dos canais pagos. Entre os 
cinco primeiros, aliás, está ainda a Fox, que aderiu 
ao formato em 2007. “Existem duas coisas que for-
mam a audiência: o número de pessoas assistindo e 
quanto tempo elas assistem. A dublagem aumentou 
a audiência da Fox nos dois indicadores”, revela o 
diretor de marketing da emissora, Marcello Braga. 

Resta aos descontentes, portanto, contar 
com a tecnologia digital que permite optar no 
controle remoto pelo formato original da série. 
“Nós sempre disponibilizamos os conteúdos 
dos canais tanto no idioma original como no 
dublado. Para gente é tecnicamente muito sim-
ples e não gera nenhum custo”, afirma Braga.

Porém, o fato é que muitas vezes a tecnolo-
gia não funciona como deve. Os canais empur-
ram a culpa para as operadoras, que garantem 
que o serviço é eficiente. “O sistema funciona 
bem. O sincronismo é responsabilidade do ca-
nal. O que costuma dar essa percepção de pro-
blema é quando volta do comercial, que demora 

uns segundos para sincronizar”, conta o diretor 
de marketing da Net, Alessandro Maluf. 

Ao público dos legendados, em caso de falha, só 
resta a Internet. “Eu acabo sempre baixando”, reve-
la o estudante Igor Nunes, de 22 anos. Até porque o 
sucesso da dublagem não deixa espaço para outra 
opção. Sobre a insatisfação de parte do público, Bra-
ga explica. “Muita gente não verbaliza por vergonha o 
desejo por programação dublada. A rejeição de quem 
prefere legendas é muito maior”, acredita. douglas vieira

Dublagem 
empesteia 
a TV paga

Em uma semana assombrada pela 
onipresença de Larissa Riquelme, 
outro assunto capturou minha 
atenção sem precisar de tanto 
silicone. Um assunto que fala ao meu 
coração por se tratar de uma barra 
pesada pela qual está passando 
alguém que, se o acaso não tivesse 
nos feito nascer tão distantes, seria 
minha melhor amiga no colégio: 
Lindsay Lohan.

Condenada a 90 dias de prisão 
por ter violado a condicional, 
Lindsay emocionou todo um planeta 
estarrecido com sua convincente 
e tocante choradeira ao ouvir a 
sentença. Atuação que, ironicamente, 
não conseguiu imprimir em nenhum 
dos filmes dos quais participou. Não 
que algo pudesse salvar aquele filme 
do fusca atrapalhado de ser uma 
merda. Mas, enfim...

Já na cadeia, após ouvir muitos 
gritos de “Carne nova no pedaaaço!”, 
Lindsay teve seu mega-hair retirado 
pelas carcereiras e seu pedido de 
sorvete para a sobremesa negado. 
Onde está o Bono Vox e sua luta 
pelos direitos humanos quando mais 
precisamos dele? 

Peraí... O quê? A Lindsay já saiu 
e foi direto para uma clínica de 
reabilitação? Na segunda-feira? 
PORRA, LINDSAY! PORRA, SISTEMA 
CARCERÁRIO AMERICANO! Não dá 
nem tempo de terminar de escrever 
uma coluna sobre a Lindsay NA 
CADEIA. Mas OK, fica bem sussa aí na 
rehab, desmega-hairizada, tomando 
remedinho em copo plástico de café, 
que quando você sair eu te conto tudo 
que aconteceu até agora em “Ti-Ti-Ti”. 
E Larissa Riquelme: A Angélica ligou, 
ela quer a pinta na coxa de volta.

Lindsay balança 
o meu coração

lucAS lIMA/MTV

Pág. 666 por didi 
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“Didiabólico” vai ao 
ar hoje, à 0h15

Jack Bauer vai continuar falando português em “24 Horas”

A busca do filósofo 
Bertrand Russel por 
estabelecer os fun-
damentos lógicos da 
matemática. Parece 
estranho para um ro-
teiro de HQ? Pois é 
com esse mote que os 
autores de “logicomix” 
(348 págs, R$ 65) cria-
ram um belo, instigan-
te e acessível romance 
em quadrinhos.

HQ serve de
introdução à
matemática

nerd-o-rama
animação_“Mary 
& Max”, animação em 
stop-motion sobre a 
amizade de uma ga-
rota solitária e um ho-
mem mais velho que 
sofre de autismo, é o 
vencedor do 18ª festi-
val Anima Mundi.
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Time que encantou o país pode conquistar hoje a Copa do Brasil ou se 
desmanchar levando só o Paulistão e a imagem de meninos malcriados

Tudo ou nada para os 
‘marrentinhos’ da Vila

O Santos tem a pimenta e o acarajé nas mãos 
para conquistar o inédito título da Copa do Brasil, 
hoje, contra o Vitória, em Salvador, e consagrar de 
vez os Meninos da Vila versão 2010. Após vencer a 
primeira partida por 2 a 0, o time pode até perder 
por uma diferença de um gol que mesmo assim 
levantará a segunda taça do ano. No entanto, uma 
derrota nesta noite, que já deve marcar a despe-
dida de alguns jogadores, como Robinho, André e 
Wesley, vai deixar marcas profundas nas carreiras 
de alguns dos jovens jogadores santistas.

 Além do perigoso time baiano, a turma de Ney-
mar, Ganso e companhia vai ter de ficar bem es-
perta com a própria marra. Depois de encantar o 
país com um futebol alegre, dancinhas engraça-
das e muito bom humor, parece que os talentosos 
jovens santistas confundiram as sadias moleca-
gens com prepotência. Desde o título paulista, as 
goleadas foram trocadas por atitudes de displi-
cência, arrogância e indisciplina (veja abaixo algu-
mas pisadas na bola dos “marrentinhos”).

A mais recente veio no último domingo, quando 
o goleiro Felipe, ao lado de Madson e Zé Eduardo, 
humilhou um torcedor que o chamou de “mão de 
alface” através do Twitter. O jogador, que atual-
mente é reserva no time, respondeu comparando 
o que gasta em ração para seu cachorro com o 
salário do torcedor. Só o título salva! 

 X  vitória: Lee; Rafael Cruz, Anderson Martins, 
Wallace e Egídio; Neto, Bida, Fernando e Ramon; Elkeson e 
Schwenck. santos: Rafael; Pará, Durval, Edu Dracena e Alex 
Sandro; Arouca, Wesley e Ganso; Robinho, André e Neymar. 
às 21h50, no Estádio Barradão, Em salvador. 
árBitro: Carlos Eugênio Simon.

campo minado_ 
As chuvas que casti-
gam a cidade de Sal-
vador nos últimos dias 
deixaram o gramado 
do Barradão em es-
tado lastimável. Para 
tentar amenizar os 
problemas, o Vitória 
mandou colocar areia 
em algumas crateras 
abertas no campo.

olho nele_As dire-
torias de Santos e Vi-
tória não gostaram da 
escalação do árbitro 
Carlos Eugênio Simon 
para a partida decisi-
va. Simon é conside-
rado “perigoso” pelas 
duas equipes.

AlMEiDA ROChA/FOlhApRESS

 Os seguranças do 
Santos tiveram traba-
lho para conter a eu-
foria dos cerca de 200 
torcedores que acom-
panhavam o treino nas 
arquibancadas do cam-
po onde o time realizava 
seu último treino antes 
da final. Os fãs invadi-
ram o campo e tenta-
vam encostar nos ído-
los Neymar e Robinho, 
que fugiram rapidamen-
te para o vestiário. 

Confusão no 
último treino 
antes da final

EDSON RuiZ/FOlhApRESS

Hora do adeus: Robinho está 

de malas prontas e quer 

voltar para a Europa com 

mais um título na bagagem

Meninos leVados
As malcriações dos jogadores do Santos

1º de abril  
neymar, robinho 
e sua turma 
foram visitar 
uma instituição 
de caridade, 
mas quando 
viram que se 
tratava de uma 
entidade espírita 
se recusaram a 
entrar

20 de maio  
neymar, madson, 
Ganso e andré 
vão para uma 
balada, aparecem 
quatro horas 
depois do 
combinado e são 
afastados do 
confronto contra 
atlético-Go pelo 
Brasileirão

15 de julho 
após a derrota 
no clássico com 
o Palmeiras, o 
popstar neymar 
reclama da 
substituição e 
diz que se tivesse 
ficado em campo 
teria causado 
mais problemas 
ao adversário 

18 de julho   
após uma singela 
brincadeira 
durante um 
treino, robinho 
quebra o celular 
de Wesley, que, 
com um taco de 
sinuca, arranca 
o retrovisor 
do Porsche de 
robinho

26 de julho 
Em vídeo que 
mostrava 
as reações 
de neymar e 
Ganso durante 
a convocação, 
quando o nome 
de diego tardelli 
é anunciado, 
neymar comenta: 
“é a pior do ano”

28 de julho  
no primeiro jogo 
da final da Copa 
do Brasil contra 
o vitória, neymar 
desperdiça 
pênalti ao 
bater cheio de 
displicência. a 
partida estava 1 
a 0 e o atacante 
saiu vaiado 

2 de agosto 
Em vídeo postado 
no twitter, 
madson, Zé 
Eduardo, Felipe e 
outros jogadores 
ofendem 
torcedores  e 
robinho, que 
preferiu não 
entrar na 
polêmica



Não adiantou ligar para 
o trabalho e inventar 
doença para ver o cra-
que. Vários torcedores 
do Palmeiras foram 
ontem ao aeroporto 
de Guarulhos receber 
Valdivia, mas o chileno 
perdeu o voo e só che-
ga amanhã a São Paulo.

Despertador 
separa Mago 
do Palmeiras

Ronaldo e Roberto Carlos não 
aprovam cachê e ficam de fora

O torcedor corintiano que quiser colecionar as 
figurinhas do álbum oficial do Campeonato Brasilei-
ro, que chega às bancas no próximo domingo, não 
vai contar com as principais estrelas do time. Isso 
porque os “pobres” Ronaldo e Roberto Carlos não 
aceitaram o mesmo valor em dinheiro que a editora 
Panini, responsável pelo álbum, pagou aos demais 
atletas dos 20 times. Com isso, eles não estão entre 
as 521 figuras autoadesivas do Brasileirão 2011. O 
atacante Dentinho também achou pequeno o cachê 
oferecido e preferiu impedir que a editora comercia-
lize figurinhas com seu rostinho bonito.  

Vilson Manfrinati, chefe da divisão de futebol 
da Editora Panini, garantiu que não há distinção 
de cachê entre os jogadores da série A, mas o va-
lor oferecido não interessou aos pentacampeões 
marrentos. Ronaldo sequer respondeu à proposta 
da editora. Já Roberto Carlos quis negociar, mas, 
segundo o executivo, não foi possível chegar a um 
acordo. “Mesmo sendo eles quem são, a gente 
não vende mais [cromos] deles do que dos outros 
jogadores”, explica Vilson.

Ainda assim, o álbum é o mais completo dos 
últimos anos. Pela primeira vez em três tempora-
das, todos os times das séries A e B estão presen-
tes. Cada pacote com cinco figurinhas custará R$ 
0,75, e o álbum estará disponível por R$ 3,90.  

Desfalques de peso no 
álbum do Brasileirão Através do seu Twitter 

(@cielofc), o nadador 
pediu a devolução dos 
prêmios para o líbero 
da seleção brasileira 
Mário Jr, que perdeu a 
medalha da Liga Mun-
dial de Vôlei e a placa 
de melhor líbero do tor-
neio. Mário foi roubado 
quando estava em um 
restaurante em Floria-
nópolis. Os objetos es-
tavam no seu carro.

Cesar Cielo faz 
campanha por 
Mário Júnior

fatura _Espanha e 
Holanda pagarão pela 
violência na final da 
Copa. Os campeões 
devem R$ 18 mil pelos 
5 amarelos recebidos. 
Oito amarelos e um 
vermelho custarão R$ 
28 mil aos holandeses.

vaga _ O anúncio de 
que o título da Sulame-
ricana dá vaga na Li-
bertadores foi bem re-
cebido por brasileiros, 
mas, caso o campeão 
seja daqui, o 4º coloca-
do no Brasileirão não 
vai para  o torneio.

DIEGO PADGuRSChI/FOLhAPRESS

O São Paulo segu-
rou, segurou, mas aca-
bou cedendo e fechou 
negócio com a Lazio 
por cerca de  R$ 25 
milhões. Os times, en-
tretanto, preferiram 
não oficializar, já que 
hernanes joga amanhã 
contra o Internacional 
pela Libertadores. Em 
caso de classificação 
do tricolor, hernanes só 
sai após a final do tor-
neio continental. Caso 
contrário, antes de se 
apresentar ao clube 
italiano, o volante viaja-
rá com a Seleção para 
enfrentar os EuA, na se-
mana que vem.  

São Paulo tentou segurar, 
mas Hernanes vai embora

RODRIGO COCA/FOLhAPRESS

AGIF/FOLhAPRESS 

você 
ouviu 
eSSa?

“Até estou com 
uns negócios pra 
vender pra ele, que 
vai chegar a pé, 
sem apartamento 
e cheio de dinheiro 
dos sheiks. Eu 
vou falar: ‘cola no 
Marcão aqui’.”
do goleiro Marcos, do 

PalMeiras, sobre a volta do 

Meia valdivia ao clube
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60% das mulheres sofrem com os sintomas da tensão 
“daqueles dias”, mas ainda há quem ache que não é nada

TPM sob controle

13 bem-estar comboquarta-feira,
4 de agosto de 2010

  combo@mtvbrasil.com.br • editada por cleide floresta guia de assuntos aleatórios

Choro

A relações públicas 
Sandra Ippolito, 23 
anos, percebe que 
está com TPM quando 
começa a chorar ao ver 
uma propaganda na TV: 
“Fico bem sentimenal.” 
A emoção à flor da 
pele também deixa 
Sandra irritada, o que 
gera brigas sem razão 
ou motivo aparente. 
“Lá em casa são três 
mulheres. Uma fica 
avisando a outra que 
está exagerando, que 
deve estar naquele 
período”, diz. Para ela, 
ter consciência do 
que está acontecendo 
ajuda a enfrentar 
melhor os sintomas.

Em torno de 60% das mulheres sofrem com a tensão pré-
menstrual – as variações hormonais que começam alguns dias  
antes do início da menstruação e seguem por mais dois dias. O 
número é alto, mas muita gente insiste em dizer que é apenas 
frescura. Se você ainda encara a TPM como sendo uma coisa 
normal, é hora de mudar de postura para viver melhor. “O impor-
tante é as pessoas buscarem ajuda. É preciso desfazer o mito de 
que a TPM não existe, que não é nada. É real, dá para melhorar e 
ninguém precisa passar por ela todos os meses”, afirma Carlos 
Petta, ginecologista da Unicamp. O médico coordenou uma pes-
quisa que mostra que, para os homens, 85% das mulheres têm 
TPM. Ou seja, eles também sofrem os efeitos desse período 
que leva muita mulher à loucura.

A ginecologista Mara Diegoli diz que quase 40% das mulhe-
res têm sintomas moderados ou intensos – que vão de dor de 
cabeça a irritação e compulsão por doces – e precisam tomar 
medicamentos como analgésicos, antidepressivos e inibido-
res da menstruação.  Mas ainda existe um grupo (7%) que não 
consegue nem trabalhar nesses dias e aí não podem ficar sem 
remédio. “É difícil acabar com os sintomas, mas é possível di-
minuí-los em 50%”, afirma Petta. Pequenos cuidados também 
podem ajudar as mulheres “naqueles dias”: como praticar uma 
atividade física, evitar comidas com excesso de sal, beber mui-
ta água e se divertir!  O teste ao lado pode ajudá-la a descobrir 
o grau de intensidade do seu mal-estar. 

resultado

Some o grau de intensidade mais apontado e veja o resultado:

o que ajuda a enfrentar a tpM

EM quE nívEl você EsTá?
Veja quais os sintomas afetam você

sintoMas

Tensão nervosa

Humor instável

Irritabilidade

Aumento de peso

Inchaço no abdome

Inchaço nos membros

Dor nas mamas

Dor de cabeça

Compulsão por doces

Aumento de apetite

Taquicardia

Fadiga

Tontura

Depressão

Esquecimento

Choro fácil

Confusão

Insônia

Total

1. Exercícios físicos

2. Tomar bastante água: você vai 

urinar mais e reter menos líquido

3. Cereais integrais também 

diminuem os inchaços

 

4. Tire do cardápio alimentos 

ricos em sódio, café,  

álcool e refrigerantes  

“naqueles dias”

5. Coma carboidratos integrais  

e vegetais verde-escuros

6. Abuse das frutas: elas ajudam 

a aliviar a tensão

7. As carnes magras também 

amenizam as dores nas mamas

Ausente    Leve    Moderado   Severo

leve: seu desconforto mensal pode ser controlado com 

atividade física regular e mudança na dieta

Moderada: nesse nível, os sintomas podem comprometer    

as atividades do dia a dia. Vitaminas, analgésicos e   

fitoterápicos podem resolver

severo: sua TPM pode te impedir de realizar atividades no dia 

a dia. Nesse caso, você pode requerer acompanhamento médico

FOnTE: TAbElA UTilizADA nO CEnTrO DE APOiO à MUlhEr COM TPM DO hOSPiTAl DAS ClíniCAS, 

COOrDEnADO PElA DOUTOrA MArA DiEgOli

FOnTE: ginECOlOgiSTAS MArA DiEgOli E CArlOS PETTA

lUCAS liMA/MTv

Sandra Ippolito fica sentimental 
e irritada quando está com TPM
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UM PALADAr 
BOMBAS DE SABOR

A Opera Ganache está promovendo entre os dias 16 e 

29 deste mês o Festival de Eclairs, o clássico doce fran-

cês que aqui no Brasil é conhecido como “bomba”. Eles 

estão disponíveis em sabores como pistache, damasco, 

framboesa, praliné e chocolate. Cada um custa R$ 7,50.

Opera Ganache: www.operaganache.com.br 

Encomendas pelo tel. 5017-6928

UM SoM
AMY winEhOuSE DOS jARDinS

Já ouviu falar em Miranda Kassin? A moça é uma cover 

de Amy Winehouse daqui de São Paulo que há meses ga-

nha a vida fazendo shows só com hits da problemática 

e talentosa britânica. Amanhã ela faz um pocket show 

na charutaria Buchanan’s Lounge by Ranieri, às 22h30.

Buchanan’s Lounge by Ranieri: alameda Lorena, 

1.221, jardins. Tel. 3082-5504. ingressos a R$ 25

UM ToqUe
hiDROMASSAGEM quE vEM DO ALTO

O chuveiro Cortina, da Interbagno, proporciona um ba-

nho gostoso com a água tocando o seu corpo por meio 

de 348 pequenos jatos. A sensação é muito agradável e 

relaxante, mas a peça custa R$ 1.434,28.

interbagno: alameda Gabriel Monteiro da Silva, 

770, jardim Paulistano. Tel. 3081-2664

UM AroMA
fOfOS & PERfuMADOS

Quer deixar os pelos do seu cachorro mais cheirosinhos 

e sem odores desagradáveis? O Pet Center Marginal ofe-

rece colônias da Dog Clean que podem ser usadas até por 

filhotes. Há fragrâncias de gengibre, jasmin e violeta (o 

frasco de 200 ml custa R$ 13,90). Mas cuidado para não 

aplicar o produto em olhos, boca e mucosas.

Pet Center Marginal: av. Pres. Castelo Branco, 

1.795 (Marginal do Tietê), Pari. Tel. 2797-7400

UM viSUAL
DE OLhO nO univERSO

Sábado, às 17h, e domingo, às 16h, o Planetário do Ibira-

puera vai exibir incríveis imagens captadas pelo teles-

cópio Hubble. Você poderá ver com riqueza de detalhes 

galáxias, constelações, estrelas, cometas e planetas.

Planetário: av. Pedro Álvares Cabral, s/ nº - portão 

10 do Parque ibirapuera. Tel. 5575-5425. R$ 5

São Paulo em todoS oS SentidoS por kike martins da costa

fotoS DIVULGAçÃo

  

Uma Amoreira 
com muitos frutos

Cristina Rogozinski e sua 
prima Fernanda Rezende aca-
bam de abrir no Alto de Pi-
nheiros a Amoreira, uma loja 
onde você encontra centenas 
de produtos dos quais pode 
até não precisar, mas vai fa-
zer questão de ter em casa.
   Há móveis, brinquedos, ca-
dernos, luminárias, vasos, bi-
cicletas, origamis, vitrolinhas, 
chás orgânicos, queijos, cho-
colates com alto teor de ca-
cau e muito mais. Os produ-
tos ficam todos à mostra, es-
palhados por um galpão que 
durante décadas abrigou uma 
oficina mecânica. 
  Não deixe de se refestelar 
nas poltronas arrematadas no 
leilão dos móveis do tradicio-
nal Grand Hotel Ca D’Oro, que 
recentemente fechou suas 
portas após décadas de fun-
cionamento na rua Augusta. 
  Outra atração são as pílulas 
milagrosas da marca Jesus 
Had a Sister. Você pode com-
prar remédios malucos com 
os seguintes nomes: “Tenha 
uma Família Feliz”, “Entenda a 
sua Mãe Instantaneamente” 
e, para seus pets, “Faça Seu 
Gato Miar como Celine Dion”. 
   Os preços não são exorbi-
tantes, mas também não es-
pere nada na linha R$ 1,99, 
afinal a loja trabalha com de-
signers consagrados como 
Lina Bo Bardi, criações do Es-
túdio Manus, muitos artigos 
importados e um atendimen-
to que inclui um gostoso ca-
fezinho e um manobrista para 
estacionar o seu carro nos 
fundos da loja. 

amoreira: rua dos Macunis, 
510, Alto de Pinheiros. Tel. 
3032-5346

LUcAS LImA/mtV



Horóscopo 
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áries (de 21/3 a 19/4) Uma tensão entre os planetas 
na sua casa da identidade vai afetar seu trabalho 
e o seu relacionamento. Isso vai gerar um desejo 
de maior autonomia e independência, te opondo ao 
seu chefe. Use a criatividade para evitar deslizes.

touro (de 20/4 a 20/5) Você vai tentar encontrar 
uma motivação maior no trabalho. Aprenda a rea-
gir mais rapidamente às mudanças e aproveite as 
oportunidades que se apresentam. Procure fazer 
algo que estimule os seus sentidos.

gêmeos (de 21/5 a 21/6) Com a sua 11ª casa, a das es-
peranças e desejos, transbordando energia, você pre-
cisa de foco para atingir suas metas. Como Saturno e 
Marte transitam em sua 5ª casa, a do desempenho, o 
ideal é concentrar sua força em vez de “espalhá-la”.

câncer (de 22/6 a 22/7) Sua carreira começa a deco-
lar, mas uma situação em casa vai tomar seu tempo e 
sua atenção. Equilibre essas duas áreas para manter a 
sanidade. A Lua, seu regente, junto com Vênus e Netuno 
indicam que é hora de participar de atividades de grupo.

leão (de 23/7 a 22/8) O Sol, seu regente, pode te propor-
cionar um dia relativamente tranquilo e livre de estresse 
hoje. Seu desejo de libertar-se através da espiritualidade 
ou da aventura deve ser equilibrado com cautela e disci-
plina para acompanhar a velocidade das mudanças.

virgem (de 23/8 a 22/9) Você terá a oportunidade 
para se aproximar de alguém especial. Não deixe a 
insegurança ou eventuais manias e fixações te atrapa-
lharem. Reconheça seus limites e avance na velocidade  
mais adequada a sua vontade e suas possibilidades.

libra (de 23/9 a 22/10) Graças a Marte e Saturno, 
você está gastando muita energia para manter seu re-
lacionamento sob controle. Atividade em sua 7ª casa, 
a das parcerias, sugere surpresas. Trate essas ques-
tões com cautela para evitar maiores consequências.

escorpião (de 23/10 a 21/11) Marte, seu planeta re-
gente, sinaliza problemas em seus relacionamentos 
mais profundos. A questão é: quanta energia você é 
capaz de canalizar para você mesmo e suas ques-
tões íntimas e ainda dar atenção a outras pessoas?

sagitário (de 22/11 a 21/12) Seu desejo de se en-
volver em diversão e lazer será forte, e todas as obri-
gações sociais serão vistas como fardo. Tente achar 
uma maneira de equilibrar os dois. Converse com seus 
amigos e compartilhe sonhos, planos e expectativas.

capricórnio (de 22/12 a 19/1) Uma mudança está no 
horizonte, e o melhor a fazer agora é estar preparado 
para tudo. Como um barco na água, você fará mais pro-
gressos se for com a maré, e não contra ela. O dia tam-
bém favorece o fechamento de contratos e negócios.

aquário (de 20/1 a 18/2) Você vai sentir que a vida 
está um pouco desequilibrada, e isso pode ter raízes na 
sua carreira ou em problemas financeiros. Hoje à noite, 
com a Lua em sua 5ª casa, a da autoexpressão criativa, 
você terá vontade de compartilhar suas experiências.

peixes (de 19/2 a 20/3) Júpiter, seu planeta regente, 
faz movimento retrógrado em sua 2ª casa, a da renda. 
Pode ser hora para conter seus gastos e quitar dívi-
das. Com a Lua em sua 4ª casa, a do lar e da família, 
arranje tempo para socializar com os irmãos e primos.

“geminiano: você vai precisar de foco para atingir 
suas metas; concentre suas energias e sua força 
em vez de espalhá-las e atirar para todo lado”
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