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Peixinho 
de aquário!

Senhor do mar?

Novos inquilinos 
chegaram ontem 
ao Aquário de SP: 
duas fêmeas de 
tubarão-lixa pág. 6

Polícia para não 
precisar de polícia

O pai de todos 
os cadernos
Confira hoje edição especial 
sobre o Dia dos Pais

Sistema permitirá que 25 mil PMs informem a prefeitura em tempo real 
sobre problemas que facilitam a criminalidade, como postes sem luz pág. 4
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Queda 
internacional
O São Paulo até venceu por 2 a 1, mas 
não serviu para avançar à final da 
Libertadores e ir ao Mundial; o Inter 
está na decisão com o Chivas e no 
torneio dos Emirados Árabes pág. 9

paternidade precoce

pais com
cara de bebê
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Presidenciáveis têm 
primeiro cara a cara
Dilma e Serra travaram principal duelo ao  
comparar gestões de Lula e fHC zoom/pág. 2

Ladrão de sonho
Em “A Origem”, Leonardo 
DiCaprio entra na mente 
das pessoas durante o sono 
para roubar segredos pág. 12

Campeão de desrespeito à 
lei antifumo: Itaim gEral/pág. 6
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2zoom: eleições 2010
o assunto do dia

Comparacão entre governos 
Lula e FHC agita debate morno

Poucas farpas e algumas comparações mar-
caram o primeiro encontro entre os principais 
candidatos à Presidência. Saúde, educação e 
segurança pautaram os primeiros momentos do 
debate, que começou morno. Ao questionar José 
Serra sobre a geração de empregos no governo 
de Fernando Henrique Cardoso, a petista Dilma 
Rousseff esquentou a discussão. O tucano fugiu 
da comparação com o governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva e questionou a ex-ministra sobre garga-
los na infraestrutura, criticando a situação dos 
portos e aeroportos do país. 

Marina Silva, do PV, e Plínio de Arruda Sampaio, 
do PSOL, foram jogados para escanteio pelos can-
didatos que lideram as pesquisas de intenção de 
voto. Mesmo assim, Plínio passou grande parte do 
debate, transmitido pela Band, no topo dos assun-
tos mais citados no Twitter. Irônico, ele divertiu a 
plateia e os telespectadores que repercutiam na 
rede social. Entre outros cutucões, chamou Mari-
na Silva de ecocapitalista e disse que José Serra 
era hipocondríaco por só falar sobre saúde.

 A petista Dilma Rousseff voltou a se enfrentar 
com o adversário do PSDB ao falar sobre privati-
zações, e mais uma vez foram citados exemplos 
de governos anteriores. Nas considerações finais, 
José Serra falou sobre sua trejetória e disse que 
sua filha veio lhe dizer que ele sorriu muito pouco 
durante o programa. Já Dilma afirmou que o Brasil 
está preparado para ter uma mulher na liderança.

O 1º 
cara a 
cara

DILMA DISPARA NA LIDERANÇA

Segundo a 102ª pesquisa CNT/ Sensus, di-
vulgada ontem, a candidata do PT segue à 
frente na disputa. Dilma Rousseff apare-
ce com 41,6% das intenções de voto, uma 
diferença de dez pontos percentuais em 
relação ao segundo lugar, José Serra. Mari-
na Silva, candidata do PV, tem 8,5%. Em um 
eventual segundo turno entre Dilma e Serra, 
a petista venceria com 48,3%, contra 36,6% 
do candidato do PSDB. 

“A 
gente não 
deve fazer 

campanha com 
os olhos no 
retrovisor.”

“Vocês 
estão 

surpresos, não 
é? Eram só três! 
Agora apareceu 

mais um.”

“O combate 
ao crime 

não pode ser 
estadual, tem de 
ser federal. Para 
isso, vou criar um 

Ministério da 
Segurança.”

“E é isso 
que eu vim 
fazer aqui, 
defender a 
igualdade.”

“Eu acho 
muito 

confortável 
que a gente 

esqueça o passado. 
Não acho 

prudente.”

“Eu tenho um 
compromisso 

com a  
erradicação da 

pobreza e da 
miséria do 

nosso país.”

“A única 
forma 

de tirar as 
pessoas da 

miséria é dando 
uma educação 
de qualidade.”

“Não 
Estamos 

elegendo nem o 
super-homem nem 

a super-mulher. 
Estamos elegendo 

o presidente
 do Brasil.”

FOTOS FOLHAPRESS

Serra

Dilma

Marina

Plínio





NÚMERO 1 - A falta 
ou o uso irregular 
de alvarás pode es-
conder situações 
que exponham os 
cidadãos a perigo, 
como incêndios, ou 
encobrir ativida-
des criminosas, 
como jogos de azar

folhapress

De quinta a domingo, o número 190 da pM recebe 
centenas de reclamações de som alto. as viaturas 
são acionadas, mas logo o barulho volta. Com o sis-
tema, a central da pM notificará a subprefeitura, 
que enviará um fiscal com um decibelímetro (que 
mede ruídos) para multar na hora o responsável, e 
os oficiais trabalharão em outras ocorrências.

Abaixe o som; fiscais 
estão de olho em você

Nova ferramenta da Polícia Militar ajudará Prefeitura a 
resolver problemas e inibir potenciais atos criminosos

Agora é caso 
de polícia

EVolução do rAiiA
Notificação chegará 110 dias antes às autoridades

Falta de iluminação pública 
Segunda ocorrência mais notificada 
pela polícia atualmente, a iluminação 
pública deficiente facilita a ação 
de bandidos. Com esse problema 
resolvido, acredita-se na redução de 
crimes como furto e estupro

como era

buracos nas ruas

 Os problemas com o asfalto 
das ruas e avenidas das cidades 
resultam diariamente em acidentes 
de trânsito que podem causar uma 
série de ocorrências policiais, além 
de prejuízos aos munícipes

sinalização de trânsito
Como cabe também à PM fiscalizar 
o trânsito da capital, a ausência ou 
a má conservação da sinalização 
de tráfego gera problema para a 
corporação. Está entre as cinco 
ocorrências mais notificadas

Tempo: 3 meses e 20 dias, em média

Tempo: um dia

Tempo: quase imediato

PM preenche 
uma guia

Papel passa 
por 5 órgãos 

Finalmente, chega 
à prefeitura

PM 
preenche 
uma guia

Notificação é 
digitalizada e enviada 
à subprefeitura

Subprefeitura 
gera um protocolo 
para o problema

PM passa 
rádio para 
a central

Central avisa a 
subprefeitura 
responsável

Subprefeitura 
gera um protocolo 
para o problema

como será

EM CaSO dE urgêNCia: a ocasião faz o ladrão, reza o dito popular. para 
prevenir, porém, que problemas de ordem pública, 
como a falta de iluminação em ruas, resultem em 
furtos ou em outras ocorrências policiais, a pM de 
são paulo contará, até o final do mês, com uma 
nova arma, o raiia eletrônico (relatório de averi-
guação de Indícios de Infração administrativa). 

pelo sistema, ainda em fase de implantação, os 
mais de 25 mil policiais militares da capital pode-
rão repassar às autoridades competentes quase 
em tempo real os problemas observados durante 
as rondas. “É como se são paulo ganhasse milha-
res de fiscais em período integral, sem nenhum 
custo”, diz Marcelo Vianna, capitão do 2º Batalhão 
de policiamento de Trânsito e autor do projeto. Na 
capital, as demandas serão repassadas às subpre-
feituras de duas formas. em casos de risco imedia-
to, o policial acionará por rádio o Copom (Centro de 
operações da polícia Militar), que informará ime-
diatamente o órgão municipal. 

em outras situações, o oficial notificará o bata-
lhão, que enviará a demanda ao subprefeito atra-
vés de um sistema informatizado. em ambas as 
ocorrências será criado um protocolo de identifi-
cação, pelo qual o responsável poderá ser cobrado. 

a ferramenta também cruza o problema indica-
do com o grau de incidência de criminalidade da 
região, gerando o nível de prioridade para o pedi-

do. atualmente, com o raiia tradicional, os policiais 
militares precisam preencher manualmente uma 
notificação, que é repassada a cinco órgãos da 
corporação antes de chegar ao conhecimento da 
prefeitura.

o procedimento burocrático leva em média três 
meses e vinte dias. “Quando a informação sobre 
um buraco na rua chega às autoridades, ou já  
virou uma cratera ou foi tapado, explica Vianna. 
Maurício Broinizi pereira, coordenador do Movi-
mento Nossa são paulo, elogia a ferramenta: ‘‘Com 
o aumento do fluxo de informações, ficará mais fá-
cil para a prefeitura solucionar os problemas do 
município.” pedro marcondes de moura

Além disso

de acordo com o capitão marcelo Vianna, o 
raiia eletrônico, além de prevenir questões 
relativas à criminalidade e ao trânsito, 
também poderá auxiliar a administração 
municipal a mapear outros problemas, 
como córregos sujos, que afetam a vida da 
população. ‘‘a ferramenta contempla três 
vertentes: segurança pública, tranquilidade 
e saúde”, explica.

mAis fiscAlizAção
Número de fiscais pode crescer 35,7 vezes

x
700
Fiscais
é o efetivo das 31 
subprefeituras da 
cidade de São Paulo 
para realizar os 
serviços de zeladoria 
da capital

25 mil
pms
auxiliarão na 
fiscalização da 
capital, apontando 
problemas por 
meio do raiia 
eletrônico

4geral
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Mar em fúria
Douglas aby saber/Folhapress

A praia do Gonzaguinha, 
em São Vicente, litoral 
paulista, ofereceu banho 
de mar aos pedestres, 
com a forte ressaca que 
invadiu o calçadão ontem

apertem os cintos: 
tripulação cansada

Anac multa em R$ 600 mil a 
aérea Webjet por atraso em 
voos; confusão nos céus já 
havia custado R$ 2 mi à Gol  

Mais uma companhia aérea apontou estar com 
sua equipe no limite. a anac (agência Nacional de 
aviação Civil) anunciou na tarde de ontem que vai 
multar a Webjet por constatar excesso na jorna-
da de trabalho da tripulação da companhia aérea, 
verificado no último final de semana. a multa mí-
nima é de r$ 600 mil. porém, pode aumentar em 
razão do número de reclamações de passageiros 
que não receberam assistência da companhia 
nos últimos dias. em nota, a Webjet declarou que 
os problemas operacionais já foram soluciona-
dos. “eventuais questões operacionais foram so-
lucionadas com a reacomodação dos passagei-
ros”, diz a empresa. Na quarta-feira, a anac havia 
penalizado a gol em r$ 2 milhões por atrasos e 
cancelamentos de voos da companhia, também 
gerados por problemas na organização da carga 
horária dos tripulantes.  

verde_O Parque da 
Água Branca, na zona 
oeste, vai ganhar uma 
trilha ambiental. O 
passeio está sendo 
construído e ocupa-
rá a área em frente ao 
Espaço de Leitura Pra-
ler. Ali serão plantados  
ipês e paus-brasil.

BrUNO_Foi decreta–
da ontem pela Justi-
ça a prisão preventiva 
do goleiro Bruno Fer-
nandes e de oito sus-
peitos da morte de Eli-
za Samudio. A amante 
de Bruno, Fernanda de 
Castro, uma das acusa-
das, foi presa ontem.

5Sexta-feira, 6 de agoSto de 2010



Frequentadores de estabelecimen-
tos comerciais da zona sul são os que 
mais sofrem com a fumaça do cigarro 
na capital. Balanço divulgado ontem 
pela Secretaria Estadual da Saúde 
mostra que a região contabiliza o 
maior número de autuações por des-
respeito à lei que proíbe o consumo 
de tabaco em locais fechados. Foram 
109 (28,6% da cidade) de agosto a ju-
nho. O Itaim Bibi, que fica na área, é 
o bairro que mais recebeu multas: 32. 

Diretora da Vigilância Sanitária e 
responsável por fiscalizar o cumpri-
mento da lei antifumo, Maria Cristina 
Megid atribui o elevado número de au-
tuações na região à presença de mui-
tos bares e restaurantes: “A Vila Olím-
pia fica ali e é um lugar boêmio, com 
vários estabelecimentos desse tipo.”

Até 31 de julho, haviam sido feitas 
92.065 fiscalizações na cidade. Elas 
renderam 395 multas. Segundo ela, 
já é possível identificar uma tendên-
cia de queda do número de enfartos 
após a aplicação da lei, que comple-
ta um ano amanhã. Caio do Valle

Lei antifumo é mais 
ignorada no Itaim

O Aquário de São Pau-
lo (foto) ganhou ontem 
novos moradores: duas 
fêmeas de tubarões- 
lixa, com cerca de dois 
metros cada uma. Além 
delas, que ficarão no 
tanque de animais ma-
rinhos, outros bichos 
chegaram ao local: 
cinco lagostas, uma 
raia e um badejo. Os bi-
chos foram trazidos do 
Aquário de Guarapari, 
no Espírito Santo. Em 
julho, um lobo-marinho 
também chegou ao 
aquário, que fica na rua 
Huet Bacelar, 407, no 
Ipiranga. O telefone é 
2273-5500.

Aquário de 
SP ganha 
dois tubarões

6 geral sexta-feira, 6 de agosto de 2010

Virei síndica do meu prédio há 
dois anos, e minha primeira medida 
foi implantar a coleta seletiva. 
Esses dias tivemos problemas com 
a coleta, o que me fez pensar que 
algo está muito errado e que esse 
errado não é o caminhão que não 
está passando no horário, mas a 
quantidade monumental de lixo que 
a gente produz diariamente! Digamos 
que você não vai ao supermercado. 
Portanto não vê os saquinhos, 
bandejinhas de isopor, potinhos 
descartáveis, suportes de papelão, 
embalagens grandes para objetos 
mínimos, caixinhas, garrafinhas pet 
etc... Não, você não é um cidadão 
que lida com esse tipo de descarte. 
Então provavelmente você é o 
cidadão que no trabalho pede uma 
comida no delivery. Reparou quanto 
plástico sobra do seu almoço? Você 
também deve beber muita água 
durante o dia. Em copos descartáveis, 
evidentemente. O cafezinho? Em 
copinhos de isopor que a máquina já 
cospe com a colherinha de plástico, 
para misturar o açúcar que você 
não pediu. Ah, você não gosta do 
delivery, afinal, é uma chance de 
sair do escritório, respirar outros 
ares, é um horário que você usa para 
espairecer. Que bom! Pelo menos 
onde você almoça usam pratos de 
louça. Pois é, mas na semana passada 
foi aniversário da sua namorada e 
você foi comprar um presente. Legal, 
a moça da loja fez um embrulho 
superlindo com várias folhas de papel 
de seda, botou numa caixa de papelão 
e te entregou tudo numa sacola. 

Pois é, em uma semana um cidadão 
comum, sem grandes extravagâncias, 
produz uma quantidade de material 
reciclável que, infelizmente, na maioria 
das vezes, não vai ser reciclado. Esse 
lixo todo é realmente necessário? 

Só um pensamento. 

Reparou na sobra 
do seu almoço? 

luCAS lIMA/MtV

A cidadã por Marina person 

No primeiro ano da legislação que proíbe tabaco em local fechado, 
zona sul concentra 28% dos estabelecimentos infratores na cidade

AutuAçõeS NA CAPItAL
Itaim Bibi lidera lista de bairros com mais estabelecimentos multados

bairro

Itaim Bibi

Liberdade     

Sé e República

Vila Buarque

Campo Belo

Santana e Vila Guilherme

Anália Franco e V. Formosa

Lapa e Perdizes      

Butantã

Vila Mariana e Moema

Vila Mariana e Saúde

Multas

32

20

19

19

19

18

17

17

16

15

13
90.115 Vistorias
No período de agosto de 2009 a 
junho deste ano. A inspeção foi 
feita pela Vigilância Sanitária

eles taMbÉM desrespeitaM
Não foram só bares e restaurantes os infratores 
da lei no Estado. Veja outras autuações:

ranking

Multas por região

78
Centro

50
Oeste

70
Norte

74
Leste

109
Sul

381
Total

5
salões de 
beleza

4
lojas de 
bijuterias

21
lojas  
de roupas

31
mercearias e 
minimercados

37
padarias

11
postos  
de gasolina

InFOGráFICO: FABIO OtuBO/MtVDADOS DE AGOStO DE 2009 A junHO DE 2010.

FOntE: SECrEtArIA EStADuAl DA SAúDE

luCAS lIMA/MtV
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Quem se recusar a fazer teste 
terá que assumir paternidade 

Uma proposta aprovada ontem pelo Senado tor-
na a recusa em fazer o teste de DNA como prova 
para atestar a paternidade. O texto afirma que, 
quando o suposto pai se recusa a fazer o exame, 
há a “presunção relativa” da paternidade. 

A regra só vale para pedidos feitos pelo Ministé-
rio Público ou por alguém que tenha “legítimo inte-
resse” na comprovação da paternidade. Atualmen-
te, a regra já tem sido aplicada por varas de Família 
com base no STJ (Superior Tribunal de Justiça). 

O projeto segue agora para a sanção do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a tramita-
ção do projeto, uma emenda que previa a permis-
são para o teste em parentes, em caso de recusa 
do suposto pai, foi discutida, mas acabou sendo 
retirada do texto final. 

Ou pai 
ou racha

reUTerS

em seu relatório anual 
sobre terrorismo glo-
bal, divulgado ontem, 
os estados Unidos elo-
giaram a atuação do 
Brasil no combate a 
atividades ligadas ao 
terrorismo, principal-
mente em São Paulo e 
nas áreas de fronteira, 
em ações em conjun-
to com os americanos 
e com os países vizi-
nhos. 

EUA elogia Brasil 
no combate ao 
terrorismo

morte_Um aciden-
te envolvendo dois ôni-
bus escolares, um ca-
minhão e outro carro 
deixou dois mortos e 
50 feridos ontem nos 
Estados Unidos. Os 
ônibus levavam estu-
dantes do ensino mé-
dio à escola.

Paquistão submersO 
Meio milhão de paquistaneses estão sendo  removidos das casas 
ameaçadas por inundações. As fortes chuvas que atingem o país já 
mataram 1.600 pessoas e deixaram quatro milhões desabrigados
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O orgulho de quem se 
reconhece nos herdeiros

“Não basta ser pai, tem de participar.” O lema é 
seguido à risca por muitos pais que não medem 
esforços para se tornarem amigos dos filhos e 
vice-versa. Isso inclui apresentar ao outro as coi-
sas que cada um mais gosta. Nessa troca, eles 
conquistam maior intimidade e uma relação que 
não existia há algumas gerações. Bom exemplo 
é o analista de negócios Ivan Alex Pinto, 37 anos, 
cujo sonho era ir com os filhos a um show como os 
que ia quando ela ainda era jovem. “Sempre quis 
que meus filhos, Ian, 13 anos, Igor, 11, e Gabriella, 
8, soubessem como era a balada que eu e a mãe 
deles frequentávamos. Outro dia, soube que ha-
veria uma festa com as músicas do nosso tempo, 
aberta a crianças, no Anhembi. A família inteira foi 
e adorou”, lembra. Do skate à literatura, passando 
pelo humor, os pais comemoram quando veem nos 
herdeiros traços seus. “Cada um pegou uma coisa. 
O filho mais velho adora ler. O do meio é piadista. 
A pequena tem meu gênio”, diz Ivan. MariaNa garCia

Um filho 
como eu

Morar na boêmia Vila Madalena 
para facilitar a vida de João Gabriel, 
14 anos, daqui a alguns anos. Foi o 
que Raul Figueiredo, 43, pensou ao 
comprar seu apartamento em 2008. 
“Ele já vai a umas baladinhas. Às ve-
zes, me pede para fazer uma festa 
em casa. Então pergunto: posso fi-
car?”, conta. Ator, músico, professor 
e palhaço dos Doutores da Alegria, 
Figueiredo testava seus “instrumen-
tos” de trabalho com o menino para 
saber se faria sucesso com a plateia 
infantil dos hospitais. Do pai, João 
acredita ter o mesmo tino para o 
humor: “Sou o engraçado da turma, 
mas não penso em ser ator. Quero 
ser tão bom para a população como 
meu pai.” Sozinho após dois casa-
mentos, Raul não quer mais filhos: 
“Pretendo me dedicar ao João.”

Humor no DNA

radical_Antes de 
aprender a andar, 
Bento, seis anos, 
já tinha seu skate. 
Presente do pai, o ex-
skatista profissional 
Schumacher. “Todo 
menino ganha uma 
bola de futebol no 
primeiro aniversário, 
não é? Bento ganhou 
também o skate. E 
começou a praticar 
engatinhando”, brin-
ca. Por conta do filho, 
o empresário não 
abandona o esporte 
de vez. “O que mais 
gosto de fazer é ir a 
uma rampa de skate 
para meu pai me 
ensinar novas mano-
bras”, conta Bento. 
“Ensino de acordo 
com o seu desenvol-
vimento físico. Ele 
leva jeito. Vai ser me-
lhor que eu”, aposta 
Schumacher.  

FOtOS luCAS lIMA/MtV

João com o pai, Raul Figueiredo, que integra o Doutores da Alegria

CaNivete   
A vinícola argentina Terrazas de los Andes dará 
um canivete a quem brindar o almoço do Dia 
dos Pais com um dos quatro rótulos da casa. 
Doze restaurantes participam da promoção. 
Mercearia do Francês: av. Ibirapuera, 3.103, 
Moema, tel. 5049-1026

viNho
No restaurante instalado no Copan, os pais que 
pedirem o stinco de leitoa caipira com feijão 
tropeiro e couve (R$ 40) vão ganhar uma taça 
de vinho Miolo Terranova Shiraz.
Av. Ipiranga, 200, lojas 27/29, tel. 3257-2016

ChoColate  
Pais que comemorarem a data na 
churrascaria Portucho vão ganhar de 
sobremesa um charuto recheado de puro 
doce de leite argentino. 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.261, Vila Olímpia, 
tel. 3045-8159

QUATRO PROMOÇÕES PARA OS PAiS

Café turCo   
No Dia dos Pais, o restaurante Kebab Salonu 
oferece uma cortesia aos pais: o autêntico café 
turco, que só é servido após um minuto
da infusão do pó na água fervente. 
R. Augusta, 1.416, Consolação, tel. 3283-0890
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Gravidez precoce mexe também 
com vida de menino que vira pai

Embora os dados demográficos no Brasil res-
saltem apenas a maternidade precoce, a realida-
de é que os meninos também têm filhos muito 
antes de estarem preparados para isso. Segundo 
estudo realizado pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, a média de idade dos rapa-
zes que engravidam suas parceiras é de 22 anos, 
cinco a mais do que a média feminina. Desses, 
apenas 16% afirmam usar camisinha, e quase um 
terço voltará a ser pai ainda na juventude.

Pouca intimidade com a parceira, preocupação 
com o desempenho sexual e rapidez nas relações 
são algumas das causas apontadas por Alberti-
na Duarte Takiuti, coordenadora do Programa de 
Adolescência da Secretaria, para a paternidade 
precoce. “Há também uma questão de gênero. 
Os meninos são poupados pela sociedade, quase 
blindados no que diz respeito à gravidez, o que faz 
com que tenham dificuldade em acreditar que te-
rão filhos se não se prevenirem, já que a respon-
sabilidade é jogada para a menina.”  MariaNa garCia 

Tem cara 
de filho, 
mas é pai

Faltavam dois meses 
para Antonella nascer, 
quando Naara Soares 
Pernas, 22 anos, e Pao-
lo Calicchio, 20, des-
cobriram a gestação. 
“Naara tem ovários 
policísticos, sabíamos 
que seria difícil engra-
vidar. Como ela já não 
menstruava, não des-
confiamos”, conta o de-
signer. Hoje, a menina 
tem oito meses e mora 
com os pais e os avós 
paternos. “Em janeiro 
começamos a pagar a 
festa do primeiro ani-
versário dela.” Mesmo 
surpreso, Paolo disse 
ter brigado com muita 
gente ao revelar que 
seria pai: “Ouvia que ti-
nha feito besteira. Mas 
não serei daqueles que 
estragam a vida por se 
tornarem pais cedo. É 
uma responsabilidade 
imensa, mas é só che-
gar em casa e ver a An-
tonella para me sentir 
recompensado.”

“Ouvi muito 
que ia estragar 
a minha vida”

ArquivO PESSOAl

“Eu não tinha a menor noção, acha-
va que criança nascia com dente.” Foi 
assim que, aos 24 anos, lucas Puntel 
Carrasco descobriu que seria pai. Hoje 
lucas tem cinco anos, e a preocupa-
ção do pai-coruja é arrumar programa 
quando o menino está em sua casa.  
Apesar de morar sozinho, Carrasco faz 
questão de deixar a casa pronta para 
receber o filho. “Também gravamos 
um podcast quando ele está com pa-
ciência”, conta, orgulhoso.   

Escritor não sabia 
nada sobre bebês

luCAS liMA/MTv

A pATernidAde precoce
Pesquisa feita com 908 jovens entre 1997 e 2010 

dos homens que se 
tornaram pais na adolescência voltaram 
a consumar a gravidez

dos rapazes que têm filhos
na juventude estudaram  
por mais de oito anos

dos rapazes 
assumiram 
seus filhos

das famílias 
paternas assumiram 
seus netos

dos rapazes 
afirmaram usar 
camisinha. Só!

30%

48,4%
8%

8%

16%

FONTE: CASA DO ADOlESCENTE DE PiNHEirOS (SãO PAulO – CAPiTAl)

obá   
A quinta semana de gastronomia mexicana 
é uma pedida para quem quer proporcionar 
um Dia dos Pais diferente. Prove o peru com 
toque de chocolate (R$ 43) e os tamalitos com 
sorvete e morango (foto). 
R. Dr. Melo Alves, 205, Jardins, tel. 3086-4774

MerCatto Caffe
O restaurante preparou dois menus especiais 
para a data, por R$ 74,90 por pessoa, 
com  sobremesa. As sugestões incluem 
espaguete ao vôngole e filé saltimboca. 
Av. Helio Pellegrino, 198, Vila Nova Conceição, 
tel. 3045-4542

Nou  
O restaurante criou um prato especial 
para a data: o torteloni de cordeiro ao 
molho do assado com passas e aspargos, 
que sai por  R$ 34. 
R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, 
tel. 2609-6939

QUATro LUGAreS pArA LeVAr SeU pAi pArA coMer

baMbi   
O restaurante vai fazer domingo o menu do Seu 
Louis, em homenagem ao fundador, Louis Sader, 
com um cardápio bem clássico. Sai por R$ 59, 
e os pais ganham o clássico chocolamour (foto).
R. Jorge Coelho, 162, Jardim Paulistano, 
tel. 3071-4600
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“Nunca fui 
uma figura 
muito exótica”

Pai, você pintaria seu cabelo de colorido se 
você fosse um jovem dessa geração?
Eu acho mais fácil decidir quando ficar tudo bran-
co (risos). Até lá eu não pretendo pintar o cabelo 
de nenhuma cor.

Você não era uma pessoa “clássica”. foi ska-
tista, surfista. Como era a tribo da qual parti-
cipava na sua juventude?
Eu nunca fui uma figura muito exótica. Eu tinha 
cabelo comprido, essas coisas, e eu transitava 
nas tribos de uma maneira normal, era mais ou 
menos como você. Nós temos várias coisas pare-
cidas. Eu levava a escola numa boa, fazia as coi-
sas, era responsável. 

Você se veste de uma maneira muito específi-
ca. Como se vestia nos seus 20 anos?
A gente fazia nossas próprias roupas. Foi a primei-
ra coisa que eu e um amigo fizemos para ganhar 
dinheiro. Tínhamos uma mesa de pingue-pongue 
em casa, desmontamos e fizemos um lugar para 
fazer silkscreen e tie-dye. Pintávamos camisetas 

a mão, algumas coisas para a gente 
se virar. Então, era um pouco estra-
nho mesmo. E, como passei um tempo 
fora do Brasil, também tinha roupas 
importadas, coisas meio maluquetes 
que ainda não existiam por aqui.

alguma vez pensou em trabalhar 
na tV?
Se isso acontecesse, eu seria apre-
sentador, porque eu não sou um im-
provisador. Para mim, tudo é fruto do 
planejamento. Eu tenho facilidade 
para me comunicar, mas eu preci-
so estar muito seguro sobre o que  
falar. Então apresentar seria minha 
única alternativa.

se você pudesse apresentar um 
dos meus três programas, qual 
escolheria?
Comandaria o “Acesso MTV”, só que 
eu levaria bandas diferentes (risos).

Qual banda você gostaria de en-
trevistar?
Ah, eu gostaria de entrevistar ban-
das como Radiohead, Foo Fighters, 
U2. Gente que tenha coisas a dizer.

das bandas da nova geração, gos-
ta de alguma?
Eu gosto muito do Charlie Brown Jr. 

Você teria uma banda?
Eu tinha vários amigos músicos, e 
o problema é que eles eram muito 
bons. Eu, se tocar campainha, desa-
fino. (risos)

se não fosse arquiteto, o que seria?
Acho que eu seria publicitário de uma 
maneira criativa. Eu não ia conseguir 
trabalhar com atendimento, planeja-
mento, mas eu acho que trabalharia 
numa boa com redação, alguma área 
criativa dentro da publicidade.

Entre pai e filha as semelhanças estão 
literalmente na cara. A VJ MariMoon 
acha que, além do rosto parecido, ela e 
seu pai, Manoel Lima, são batalhadores 
por natureza e muito sensíveis – fato 
confirmado pelas lágrimas emocionadas 
que a moça deixou escapar durante 
a entrevista. Manoel entrega que as 
características em comum não param por 
aí: “A gente é muito cabeça de vento (risos),  
compete para ver quem esquece mais 
coisas, datas e horários.” Confira abaixo a 
entrevista que MariMoon fez com seu pai.

Marimoon x Manoel Lima

DE filha PaRa Pai

LUCAS LiMA/MTV

Piano   
Domingo, às 11h, o Museu da Casa Brasileira 
apresenta um show gratuito com o pianista 
Pedro Assad, acompanhado do Meretrio, que 
lança o CD “Na Cozinha”. O local também tem 
um charmoso restaurante e um bonito jardim.
Av. Brig. Faria Lima, 2.705, tel. 3032-3727

BiCiCleta
Não tem bike? Aluga uma para você e outra para 
o seu pai para que possam pedalar juntos no 
Ibirapuera.  O aluguel é feito próximo ao portão 
3. O responsável pelo serviço é o Flávio, que 
cobra R$ 5 por hora. 
Telefone 8753-1617

feira  
O MuBE (Museu Brasileiro de Escultura) 
realiza aos domingos uma feira de 
antiguidade e design. Lá são encontradas 
luminárias de época, porcelanas, pinturas, 
esculturas e peças de design dos anos 50.
Av. Europa, 170, tel. 2594-2601. Das 10h às 18h

QUATRO OPÇÕES DE PASSEIO PARA OS PAIS

ConCerto   
Domingo, às 11h, a Sala São Paulo sedia um 
concerto gratuito sob a regência do holandês 
Paul Peter Spiering. Contará ainda com a 
participação do violoncelista Luiz Hernane 
Barros de Carvalho.  
Praça Júlio Prestes, 16, Luz, tel. 3223-3966
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Não erre no presente

ONDE ENCONTRAR: 1. Perfume Jaguar Classic Black (R$ 306,20), na Top International, tel. 2122-6090; 2. Abajur Dula (R$ 385), da Dominici, tel. 5105-8500; 3. Kit de ferramentas de chocolate (R$ 28), www.maramello.com.br; 

4. Cafeteira Nespresso Circolo (R$ 999), SAC 0800 776-2233; 5. Chapéu Panamá (R$ 240), da Conceito:FirmaCasa, tel. 3068-0380, www.conceitofirmacasa.com.br; 6. Óculos (R$ 98), da Chilli Beans, tel. 3062-3266; 7. O Melhor 

Bolo de Chocolate do Mundo (R$ 69 e R$ 99), tel. 3061-2172; 8. Cueca (R$ 35,90 e R$ 27,90), da Kevinston House, tel. 5093-4882; 9. Porta-retrato (R$ 54,90), da Imaginarium, www.imaginarium.com.br;  10. Minipebolim 

(R$ 115), da  Tabacaria Di Lucca, tel. 5576-9640; 11. Máquina de pão ArtPane (R$ 299,99), da Mallory, SAC 0800 704-0848; 12. Relógio The Cannon (R$ 598), da Nixon, tel. 3081-2798.
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é, ricardão....
Até o final da noite de ontem, o São Paulo 
ainda não havia anunciado, mas a demissão 
de Ricardo Gomes é questão de tempo. Com 
a cabeça pedida já há algum tempo pela 
torcida, o treinador deve oficializar hoje sua 
saída do Morumbi.

criação de frangos
Depois do argentino Abbondanzieri, que 
andou colecionando frangos nas últimas 
vezes em que foi titular, o Inter viu o goleiro 
Renan falhar feio no primeiro gol tricolor. 
Após cruzamento de Hernanes, ele catou 
borboleta e deixou a bola escapar para 
Alex Silva completar para as redes. Se 
Alecsandro não fizesse o gol colorado, ele 
não voltaria para Porto Alegre.

AlmeidA RochA/FolhApRess 

Imagens do jogão

FeRnAndo ViVAs/FolhApRess

São Paulo vence o Internacional em jogo dramático, mas acaba 
eliminado da Libertadores e deixa a vaga no Mundial para os gaúchos

o sonho tricolor de conquistar o tetra da liber-
tadores e, consequentemente, a vaga para o mun-
dial, acabou na noite de ontem. Apesar da vitória 
por 2 a 1, o time do morumbi pagou pelos erros 
cometidos em porto Alegre, quando foi apático e 
viu o inter vencer por 1 a 0. o resultado levou os 
gaúchos à decisão do torneio continental contra 
o chivas, do méxico e, de quebra, ao mundial de 
clubes, já que o time com nome de uísque não po-
deria representar a América do sul no interclubes 
em Abu dhabi, nos emirados Árabes.

o que mais doeu nos são-paulinos foi ver a 
desclassificação ser arrancada com requintes 
de crueldade. o são paulo jogou bem, conseguiu 
abrir o placar ainda no primeiro tempo, com um 
presente do goleiro Renan, mas acabou levando 
um gol. Ainda teve forças para fazer o segundo, 
pressionar o inter, que ainda teve Tinga expulso, 
mas não conseguiu tirar a diferença. 

Fim do mundo

 2X1  São PAulo: Rogério Ceni; Jean, Alex Silva, 
Miranda e Junior César; Rodrigo Souto (Marcelinho Paraíba), 
Cléber Santana (Marlos) e Hernanes; Dagoberto (Fernandinho), 
Fernandão e Ricardo Oliveira. InteRnACIonAl: Renan; Nei, 
Bolívar, Índio e Kléber; Sandro, Guiñazu, Tinga e D’Alessandro 
(Giuliano); Alecsandro e Taison (Wilson Mathias). GolS: Alex 
Silva, aos 30 do primeiro tempo; Alecsandro, aos 6 e Ricardo 
Oliveira, aos 8 do segundo tempo.

você 
ouvIu 
essa?

“Estou frustrado. 
Queria sair 
com o título da 
Libertadores que eu 
tanto busquei. Mas 
eu saio de cabeça 
erguida. Fomos uma 
equipe guerreira. 
Merecíamos um 
resultado muito 
melhor.”
hernanes, que fez sua última 

partida pelo são paulo

pAulo WhiTAkeR/ReuTeRs

dAniel mARenco/FolhApRess 
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As cores de todos os times são bem vindas ama-
nhã, no Pacaembu, das 10h às 17h. Em frente ao 
portão principal do estádio, na praça Charles Miller, 
duas grandes mesas e varais estarão à disposição 
de quem quiser mostrar e/ou trocar camisas do es-
porte mais popular do mundo. É o 1º Encontro de 
Colecionadores de Camisas de Futebol. Qualquer 
um pode aparecer com seu enxoval futebolístico ou 
apenas curtir as peças expostas, tudo na faixa.

Numa parceria do Museu do Futebol com o portal 
Minhascamisas.com.br, definido pelo criador, Felipe 
Augusto Marx, como um “mini-orkut de colecionado-
res de camisas”, o encontro é a realização de uma 
ideia antiga. “A gente já tem a conversa com os cole-
cionadores desde a fundação do Museu”, diz Renato 
Baldin, coordenador de eventos, que vê futuro na ini-
ciativa. “Esse é o primeiro encontro, mas queremos 
que outros sejam realizados”. 

Da gaveta 
direto para 
o museu

Camisas dos mais variados clubes e épocas podem e devem aparecer 

faixa preta_Alguns jogadores 
da equipe sub-20 da Ponte Preta fo-
ram demitidos após câmeras flagra-
rem os atletas invadindo o quarto do 
time sub-15 vestidos de ninjas e agre-
dindo os garotos com barras de ferro. 

a grana fica_O goleiro Felipe 
não faz mais parte do grupo do Co-
rinthians. O jogador chegou a um 
acordo com a diretoria do clube, res-
cindindo o contrato. Ele vai devolver 
R$ 500 mil que recebeu de luvas.

valdivia_O mago deve ser apre-
sentado amanhã à torcida palmei-
rense, em grande festa no estádio 
Palestra Itália. A apresentação está 
marcada para as 12h e o ingresso 
será um quilo de alimento.

Phelps é o maior  
Com a 49º medalha, conquistada nos 200 
m borboleta do Campeonato Nacional, Mi-
chael Phelps se tornou o maior vencedor 
de todos os tempos da natação americana

MikE BlAkE/REutERs

AMANhã
18h30 Botafogo x Atlético-MG
18h30 Goiás x Avaí
doMiNgo
16h Corinthians x Flamengo
16h Ceará x Atlético-GO
16h Santos x Internacional
16h Goiás x Palmeiras
18h30 Vasco x Vitória
18h30 Cruzeiro x G. Prudente
18h30 Atlético-PR x São Paulo
18h30 Grêmio x Fluminense

13ª rOdada

       Pg V gP Sg
1 Fluminense 26 8 18 10

2 Corinthians 25 7 21 8

3 internacional 20 6 19 4

4 Ceará 20 5 10 4

5 Avaí 19 5 21 5

6 Cruzeiro 19 5 14 3

7 Santos 18 5 19       3

8 Flamengo 17 4 12 2

9 São Paulo 15 4 15 1

10 Botafogo 15 3 20 3

11 Palmeiras 15 3 13 0

12 guarani 15 3 12 -4

13 g. Prudente 14 3 14 -2

14 Vitória 14 3 14 -2

15 Vasco 14 3 11 -3

16 Atlético-PR 13 4 16 -7

17 goiás 12 3 12 -7

18 grêmio 12 2 14 -3

19 Atlético-Mg 10 3 14 -8 

20 Atlético-go 8 2 11 -7

classificaçãO

Cerca de 5.000 torcedores encara-
ram frio e chuva para comemorar 
junto com o time a conquista da 
Copa do Brasil. Houve queima de fo-
gos e shows em um palco armado no 
gramado do estádio.

Santos é recebido 
com festa na Vila

O meia kaká, do Real 
Madrid, passou por 
uma astroscopia no jo-
elho esquerdo e deve 
desfalcar o time madri-
lenho durante todo o 
segundo semestre do 
ano. O treinador José 
Mourinho lamentou a 
ausência do atleta, mas 
disse que o clube tem 
outros jogadores e vai 
sobreviver sem ele.

Kaká só deve 
voltar a jogar 
em 2011

DOuglAs ABy sABER/FOlHAPREss
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“Sou autorreferente e 
delirante. Eu não paro”
a literatura foi um escape? Como 
você começou a escrever?
Foi uma fuga, sim, eu imagino. Mas 
não foi consciente. Eu escrevia diá-
rios desde criança. Mas era mais 
para escapar de meus pais do que 
do Estado. Quando você é criança, 
você não tem como se dar conta 
de tudo que acontece no país. Eu 
aprendi a escrever fazendo diários.

viver em um lugar com censura é 
criativamente estimulante?
Sim. Apesar dessa situação, Cuba é 
um país muito criativo. Muito fértil. 
Criar é um alimento para a alma.

você escreve e vive em um país 
em que as pessoas têm dificulda-
des para se expressar. Não pensa 
em sair de lá? você sente necessi-
dade de viver em Cuba?
Eu sou um habitante de meu país. 
Tem a ver com carinho, herança e 
resignação. Mas também tem a ver 
com muita capacidade de mudar. A 
vontade de querer mudar as coisas. 
Algo que não é fácil, já que são coi-
sas que me tocam como pessoa, 
como ser humano. 

você também se aventura em ou-
tros tipos de arte?
Sim. Eu gosto muito de performan-
ces. Eu faço algumas de vez em 
quando. E moro com um músico de 
jazz. Então eu escuto muita música e 
colaboro com as letras. O que é bem 
diferente, já que são muito mais di-
retas, embora sejam abstratas em 
alguns momentos. Mas mesmo as-
sim são mais diretas. A poesia tem 
uma musicalidade muito diferente 
dessa.

você pensa na reação das pesso-
as quando escreve?
Não. Eu penso na minha reação. É 
como fazer amor. Eu estou gozando. 
Eu colaboro para que a outra pessoa 
se sinta bem. É realmente como o 
sexo. Literatura é muito sexual. Se 
eu ficar pensando no outro, não me 
concentro.

Como você define sua literatura?
É minha vida toda. Escrevo diários to-
dos os dias. Não faço outra coisa que 
não seja escrever. Eu sou o tema. Sou 
autorreferente e delirante. É o nome 
da minha patologia. Eu não paro. 

Ela se resignou 
à situação em 
que vive, em um 
país onde não se 
pode falar o que 
pensa. Mas deixa 
claro que isso 
não é fraqueza. 
Na Flip, lança seu 
primeiro livro no 
Brasil, “Nunca Fui 
Primeira-Dama”. 
Wendy conversou 
com o “MTV na 
Rua”. douglas vieira

Wendy Guerra
Escritora cubana, um dos 
destaques da Flip 2010 

entrevista

Se depender de ca-
risma,  Isabel Allende 
dificilmente deixará o 
posto de best-seller. 
Sempre bem-humora-
da, a escritora chilena 
divertiu o público ao fa-
lar sobre seu trabalho. 
O ponto alto foi sua 
opinião sobre o sexo 
na literatura. “Às vezes 
rio, choro e gozo quan-
do escrevo. O erotismo 
me interessa muito, 
mas minha mãe ainda 
é viva. Estou esperan-
do ela morrer para es-
crever algo erótico”. 

Gozo? Só após a
morte da mamãe

Futuro promissor 

Diferente de muitos autores, Lionel Shriver – autora de “Precisamos Falar 
sobre Kevin” e “O Mundo Pós-Aniversário” – não considera o livro digital 
algo terrível. Para ela, abre novas possibilidades. “Se o e-book fizer os jo-
vens ler, já será uma boa coisa. Os livros ainda estão lá. E no formato digital 
você pode ter vídeos, links... É uma oportunidade criativa”

debate_Nenhum autor foi tão 
profundo no estudo sobre o futu-
ro do livro e da literatura quanto o 
historiador e diretor da biblioteca 
de Harvard, Robert Darnton. Hoje 
na Flip, Darnton debate o tema com 
John Makinson, da editora Penguin, 
símbolo das transformações do 
mercado editorial. Cristiane Costa 
vai mediar a conversa.

LETíCIA MOREIRA/FOLhAPRESS FLAVIO MORAES/FOTOARENA/FOLhAPRESS

LETíCIA MOREIRA/FOLhAPRESS

LuCAS LIMA/MTV
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‘A Origem’ traz Leonardo DiCaprio como talentoso 
ladrão na arte de roubar segredos dos sonhos

Depois de desafiar os clichês de 
filme de super-herói com “Batman 
- O Cavaleiro das Trevas”, o diretor 
Chistopher Nolan aparece com uma 
obra que explora recursos cinemato-
gráficos ambiciosos, do tipo que não 
se via desde “Matrix” (1999).

A obra, no entanto, prende o es-
pectador mais pela trama intrincada 
do que pelos seus efeitos especiais 
e truques de edição. Some a isso um 
elenco estrelado, com Leonardo Di-
Caprio como protagonista ao lado 
de Ellen Page, Ken Watabe, Michael 
Caine e Marion Cotillard, e temos um 
dos melhores filmes do ano.

“A Origem”, que estreia hoje no 
Brasil, conta a história de um grupo 
que penetra nos sonhos das pesso-
as para roubar segredos do incons-

ciente. A partir disso, Nolan aposta 
na inteligência de seu público e 
monta um esquema cheio de misté-
rios a serem decifrados. 

Invasores 
de cérebros

Em sua 38ª edição, o 
Festival de Cinema de 
Gramado se estende 
por mais um fim de 
semana. O evento vai 
até o dia 14 de agos-
to e, este ano, o gran-
de homenageado é o 
gaúcho Paulo César 
Pereio (foto), que re-
cebe o Troféu Oscarito. 
Além da mostra com-
petitiva, os canditatos 
à Presidência Dilma 
Roussef e José Serra 
participam do Fórum 
de Política de Cultura.

Pereio receberá 
homenagem 
em Gramado “Meu trabalho tem 

essa veia de derrubar 

preconceitos”

Como surgiu a ideia do filme?
Comecei, nos anos 90, a fazer docu-
mentários que retratavam a violên-
cia. Esse é um interesse antigo meu. 
Minha primeira ideia de ficção era 
fazer um longa sobre o Bandido da 
Boca do Lixo, mas não rolou e outro 
diretor fez um filme sobre ele. Du-
rante as pesquisas para este proje-
to, topei com o livro “400 Contra 1”, 
do próprio William da Silva.

e você conheceu o William da sil-
va nessa época?
Nessa época ele estava preso em 
Bangu 3. Falei com a Simone, espo-
sa dele, e o cara quis me conhecer. 
Fui ao presídio e saí de lá com a ga-
rantia dos direitos do filme. Depois 
disso voltei a vê-lo mais umas cinco 
vezes. Em uma das visitas, em 2004, 
fiz uma entrevista que rendeu o cur-
ta “Senhora Liberdade”.

Você pretende seguir esse cami-
nho de retratar histórias reais?
Não sei, mas por enquanto ainda 
encontro inspiração em histórias de 
verdade. Meu próximo trabalho vai 
ser baseado na vida da ex-prostituta 
Gabriela Leite, criadora da grife Das-
pu. Meu trabalho tem essa veia de 
tentar entender melhor as coisas, 
derrubar preconceitos, quebrar pa-
radigmas, reconstruir situações.

Cineasta com larga experiência em documentários, 
Caco Souza estreia na ficção abordando uma 
história real. Seu longa “400 Contra 1”, que entra 
em cartaz hoje nos cinemas, retrata as origens 
da organização criminosa Comando Vermelho. A 
trama se passa nos anos 70, e o recorte parte 
da experiência do bandido William da Silva Lima, 
interpretado no filme pelo ator Daniel de Oliveira 
(“Cazuza - O Tempo Não Para”). eduardo ribeiro

 Caco Souza
  Diretor de “400 Contra 1” 

entrevista

MARiNA BOTTEGA/DiVuLGAçãO

Pelo mundo

Para sublinhar o mote onírico do 
filme, a equipe gravou em seis 
países. “A Origem” levou o elenco 
a um arranha-céu em Tóquio, uma 
montanha em Calgary, às ruas 
exóticas de Tânger, às avenidas de 
Paris, Londres e Los Angeles. “Acho 
que acrescenta muita textura e 
credibilidade à narrativa quando 
a cena se passa em ambientes 
reais”, diz a produtora Emma 
Thomas, esposa de Nolan.

MASTRANGELO REiNO/FOLhAPRESS
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Aberto há poucas semanas o Es-
túdio Emme é uma nova opção para 
quem não aguenta mais frequentar 
as mesmas baladinhas do circuito 
Augusta-Barra Funda-Vila Madalena.

O imóvel fica em Pinheiros, onde 
funcionava o Avenida Club, e está 
com uma cara ótima. Todo reforma-
do, o espaço tem uma decoração 
fina e, logo de cara, o que mais 
chama a atenção é o grande palco 
e o amplo espaço da pista. Com 
pé-direito muito alto e espaço de 
sobra, é fácil se sentir confortável. 
Sem falar dos camarotezinhos late-
rais que são um charme.

O conceito da casa é agregar 
diferentes serviços em um só lugar. 
Há, por exemplo, uma loja dentro da 
balada. E que loja! Vende de tudo: 
móveis, objetos de decoração, aces-
sórios, livros, lingeries, roupas. Vale 
muito a pena dar uma bisbilhotada, 
porque os precinhos estão bem 
camaradas. 

E não é só isso. Ali dentro você 
também encontra um salão de 
beleza, a Cabelaria Vitrine. A ideia é 
que a casa abrigue outros projetos, 
além de shows ao vivo e sets de 
DJs. O lugar promete ainda abrigar 
espetáculos de artes cênicas e 
outras propostas criativas.

Para quem gosta de moda, cultu-
ra e diversão, esse é o lugar. Opção 
ali dentro é o que não falta. Vale a 
pena rodopiar nesse pista. 

Estúdio Emme: Avenida Pedroso de 
Moraes, 1.036, Pinheiros, tel. 3031-3290

Estúdio 
polivalente

Na pista por kika 

lucas lima/mtv

“MTV na Pista” vai ao ar na 
próxima quarta, às 23h30. 
Reprise no sábado, à 1h.

“Colírios Capricho” vai ao ar 
no domingo, às 19h. 

‘Destroy and Create’ 31
sáb

1º
dom

30
sex

foto: feco Hamburguer

divulgação

lucas lima/mtv

luiz novaes/folHapress

Final do ‘Colírios’                                             
o reality-show mais “gatinho” da tv brasi-
leira chega ao fim neste domingo. depois 
da reveleção do vencedor, uma balada teen 
comandada por marimoon vai agitar o pú-
blico. o evento também contará com um 
show da banda cine e a presença dos blo-
gueiros do vida de garoto. tudo será trans-
mitido ao vivo pela mtv.

Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795 - Barra 
Funda, tel. 3829-4899). 19h. R$ 100

Homenagens celebram o 
centenário de Adoniran

Hoje, dia em que o sambista adoniran barbo-
sa (1910-1982) completaria 100 anos,  Wandi do-
ratiotto e o cantor e compositor danilo moraes 
apresentam um musical  que acentua o aspecto 
cômico das composições do autor de clássicos 
como “trem das onze” e “saudosa maloca”.

Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 
portão 2, parque Ibirapuera, tel. 3629-1075). Hoje, às 
21h. Ingressos a R$ 30

Sem pôr 
a mão no 
bolso

O sambista 
Adoniran Barbosa

a visão de skatistas sobre a arquitetura urbana 
ganha contornos na mostra “destroy and create”, 
que entra em cartaz hoje na matilha cultural. os 
limites entre criação e destruição, intervenção e 
transgressão serão questionados na mostra até o 
dia 3 de setembro. a exposição é dividida em seis 
momentos: shapes como suporte, performance, ex-
posição, vênus, atividade cultural e vênus liberada 
para skatistas. a mostra também reúne fotos, víde-
os e tênis que os skatistas usam em seu dia a dia.

Matilha Cultural (r. Rego Freitas, 542, tel. 3256-2636). 
Ter. a sáb., das 12h às 20h.  Grátis

camila morita
As ilustrações femininas, 
leves e delicadas de Ca-
mila Morita são expostas, 
até 8 de agosto, na mos-
tra que leva seu nome. 
Livraria Cultura - Conjunto 
Nacional (av. Paulista, 
2.073, tel. 3170-4033). 
Seg. a sáb., das 9h às 22h. 
Dom., das 12h às 20h 

Caíque, 
Federico

e Dudu, 
do blog 
Vida de 
Garoto
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Arrase 
no make
Esqueça o frio e aposte já nas 
tendências de beleza exibidas 
nas passarelas da São Paulo 
Fashion Week e do Fashion Rio 

Jana Rosa
repórter do “it MtV” e autora  
do blog agora que sou rica

 

Pele Tudo_Parece fácil, mas não é. A 
“pele tudo” (na passarela de Reinaldo Lou-
renço) descarta rímel carregado, sombra 
colorida ou batom. “Mas tem que hidratar 
bem para a base não craquelar”, ensina Fa-
biana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C.

Tranças mil_Penteado fácil e para 
todas as horas, elas foram onipresentes 
nos desfiles de verão, como o da Maria Boni-
ta. Segundo o beauty artist André Gagliardo, 
funcionam em todos os tipos de cabelos e 
podem ganhar diferentes formas.

o novo clubber_Influenciados pe-
los anos 1990, os cabelos ganham mechas 
coloridas e supermodernas, como a Tufi 
Duek. MariMoon dá o veredicto:  “Essa ten-
dência é para a passarela, mas deve pegar 
entre os adolescentes.” Vai encarar?

boca colorida_Será que os batons 
azuis, verdes e pretos são os novos verme-
lhos? As passarelas, como a da Maria Bonita 
Extra, juram que sim. “Os formadores de opi-
nião vão usar, mas nas ruas o que pega são 
os pinks, vermelhos e laranjas”, diz Fabiana.

fotos: divulgação

brilho molhado_
Odiado pela geração cha-
pinha, o gel aparece cada 
vez mais em passarelas e 
editoriais de moda, como 
a da Neon. André Gagliardo 
comenta a volta: “O pente-
ado puxado para trás com 
topete molhado e até mes-
mo o coque bailarina ficam 
bem com ele. E são a cara 
do verão”. 

olhos marcados_Esqueça o formato “ses-
sentinha”. “O delineador faz as vezes de sombra e 
vira o principal do make”, explica o beauty artist An-
dré Gagliardo. Invista nos formatos gráficos e inusi-
tados, como os exibidos no desfile de André Lima.
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O Gato de Fat Freddy gILbERt shELtoN

áries (de 21/3 a 19/4) Este será um momento celeste 
favorável para relacionamentos íntimos e pessoais. 
Você e seu par vão desfrutar de uma quantidade de 
felicidade e harmonia, graças a Vênus, o planeta do 
amor, entrando em sua 7ª casa, a das parcerias.

touro (de 20/4 a 20/5) Hoje a paz dominará seu am-
biente de trabalho. Se você recentemente teve pro-
blemas, hoje a convivência começa a ficar mais diplo-
mática. Se aparecer um convite inesperado, aceite! O 
cupido não avisa quando vai atirar uma nova flecha.

gêmeos (de 21/5 a 21/6) O amor estará no ar! Vênus 
entra hoje na sua 5ª casa, a do romance e do prazer.  
Você terá uma esplêndida oportunidade para encon-
trar um namorado ou namorada nova. Este será um 
período propício para capturar o coração de alguém. 

câncer (de 22/6 a 22/7) Este parece ser um momento 
perfeito para redecorar seu lar. Vênus, o planeta da be-
leza, entra na sua 4ª casa trazendo muita energia. Você 
pode sentir vontade de fazer uma compra bem extrava-
gante, mas escolha bem para não se arrepender depois. 

leão (de 23/7 a 22/8) Este será um momento impor-
tante para seus negócios. Seja diplomático e justo para 
alcançar soluções benéficas. Caso vá fazer compras, 
controle sua vontade de adquirir produtos luxuosos e 
invista em algo mais de acordo com o seu orçamento.

virgem (de 23/8 a 22/9) Uma boa fase em termos de 
dinheiro se inicia. Novas oportunidades de faturar vão 
surgir, graças a Vênus, o planeta do dinheiro, que entra 
na sua 2ª casa, a dos rendimentos, talentos e valores. 
Cultive seus dons pessoais e eleve a sua autoestima.

libra (de 23/9 a 22/10) Você estará em um momento 
de grande brilho. Vênus, planeta regente de beleza 
e harmonia, turbinará seu poder de atração, e você 
vai transpirar beleza, graça e energia. Alem de se dar 
bem, terá também oportunidades de ajudar os outros.

escorpião (de 23/10 a 21/11) Tudo indica que está 
para aparecer uma boa oportunidade para você reve-
lar seus talentos menos conhecidos. Vênus, o planeta 
da beleza, entra na sua 12ª casa, e as pessoas te verão 
com um olhar diferente, notando todo o seu potencial.

sagitário (de 22/11 a 21/12) Sua vida social vai fluir 
com uma incrível alegria. Além disso, se você é sol-
teiro, este será um bom momento para despertar 
para novas paixões. Se este não for o seu caso, 
pelo menos uma boa amizade deve surgir.

capricórnio (de 22/12 a 19/1) Seus chefes ou men-
tores vão sentir um maior apreço pelo seu brilho, 
seu talento e seu carisma. Vênus, o planeta de 
harmonia, trará bons augúrios para você profissio-
nalmente. Aproveite este momento de ascensão.

aquário (de 20/1 a 18/2) Este será um momento pro-
pício para planejar uma viagem. Se não for por meio de 
uma viagem, você poderá ampliar sua cultura e seus 
conhecimentos em uma universidade ou um programa 
de qualificação e aperfeiçoamento.

peixes (de 19/2 a 20/3) Vênus, o planeta da pros-
peridade, entra na sua 8ª casa, a do dinheiro. Você 
vai receber boas notícias envolvendo aplicações e 
investimentos. Seu cônjuge também pode aumentar 
seus rendimentos, o que te beneficia indiretamente.

“geminiano: se aparecer um convite inesperado, 
aceite! A gente nunca sabe quando o cupido vai 
atirar uma de suas flechas e iniciar um romance”
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