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Gramado flutuante

semifinais
ONTEM

Uruguai 2 x 3 Holanda
HOjE 15H30

Alemanha x Espanha

RodRigo CoCa/FotoaRena/FolhaPReSS 

trânsito 
cidadão

Ciclista tem 
direito de 
trafegar 
nas ruas. 
Respeite-o!

o saara  
é aqui!
Umidade do ar deve ficar 
abaixo dos 30% gErAl/pág. 4

menor teria dito 
que ex-amante de 
Bruno está morta
Segundo policial, primo 
do goleiro do Flamengo 
confessou envolvimento  
no sumiço de eliza zOOM/pág. 2

20 anos sem Cazuza: 
MTV exibe especial pág. 11

Chega ao 
fim a Copa 
américa
o Uruguai segue o caminho 
de Brasil, argentina, Chile 
e Paraguai e está fora 
do Mundial. Com isso, 
uma seleção europeia 
será campeã fora de seu 
continente pela 1ª vez pág. 8

Plantas infestam 7 km2 da represa de Guarapiranga; Sabesp 
planeja mutirão para retirar a vegetação, que atrapalha prática 
de esportes e prejudica estações de tratamento de água gErAl/pág. 3

lUCaS liMa/Mtv

Polvo Paul crava:  
Espanha na final pág. 9

sem a vaga, 
mas também 
sem a roupa
Paraguaia larissa Riquelme 
cumpriu a promessa e fez 
ensaio nu; bastidores foram 
postados no twitter pág. 9

áfrica 2010

Robben



Edinho: o filho de Pelé 
encerrava sua carreira 
quando se envolveu com 
tráfico de drogas. o ex-jo-
gador foi acusado de por-
te ilegal de armas, ame-
aça e associação com o 
tráfico. Edinho chegou a 
ser preso em 2005.

Outros atletas também já se 
envolveram em casos de polí-
cia. Confira alguns deles

o.J. SimPSon: o  jogador 
de futebol americano foi 
acusado de matar sua 
ex-mulher e um amigo 
em 1994. Foi absolvido, 
mas voltou a ter proble-
mas com a justiça em 
2007, após ser preso por 
assalto à mão armada, 
sequestro e formação 
de quadrilha. Condenado, 
está preso até hoje.

nos tempos de Flamengo, 
AdriAno foi acusado de 
bater em sua namorada e 
teve de prestar contas à 
Justiça. não bastasse, o 
jogador foi flagrado com 
armas de fogo e acusado 
de envolvimento com 
traficantes.

o ex-goleiro higuitA foi 
acusado de participação 
em um sequestro e ficou 
preso por seis meses, em 
1993. inocentado mais 
tarde, o colombiano che-
gou a ser indenizado pelo 
governo de seu país.

Em uma festa na favela 
da rocinha, o atacante 
Vagner Love foi filmado 
chegando ao local es-
coltado por traficantes 
armados com fuzis e 
teve que se explicar 
à polícia.

jogadores e o crime

quarta-feira, 
7 de julho de 2010

2zoom: CASO BRUNO
o assunto do dia

Segundo inspetor que acompanhou depoimento, jovem estava no 
carro no momento em que a ex-amante do goleiro foi agredida

O envolvimento do goleiro Bruno, 
do Flamengo, no desaparecimen-
to da jovem Eliza Samúdio, sua ex-
amante, está ficando cada vez mais 
complicado. Ontem, policiais do Rio 
de Janeiro apreenderam na casa do 
jogador um adolescente de 17 anos, 
primo do atleta, que, segundo de-
núncia, está envolvido no desapare-
cimento da estudante. O menor foi 
procurado depois que um tio dele 
deu uma entrevista à Rádio Tupi di-
zendo que o rapaz confessara parti-
cipação na suposta morte de Eliza.

Conforme informou o site “G1”, um 
inspetor que acompanhou o depoi-
mento do jovem contou que o rapaz 
estava escondido no banco de trás 

do carro do jogador e que, depois de 
uma discussão, acertou a cabeça 
de Eliza com uma arma, provocando 
um ferimento grave. A arma seria de 
Luiz Henrique Ferreira Romão, o Ma-
carrão, amigo de Bruno. O carro utili-
zado seria o mesmo em que policiais 
encontraram vestígios de sangue na 
semana passada. A testemunha te-
ria revelado ainda que Bruno pagou 
R$ 3.000 a um homem para que su-
misse com o corpo de Eliza.

A PM e o Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais iniciaram ontem novas 
buscas pelo corpo de Eliza na lagoa 
Suja, em Esmeraldas, mas nada foi 
encontrado. Bruno deve prestar de-
poimento à polícia na sexta-feira.

Primo de Bruno 
teria confirmado  
morte de eliza

Outro lado

A polícia agora quer 
a prisão do menor, 
sob a acusação de 
crime de sequestro. 
Mas o advogado 
que representa Luiz 
Henrique Romão, o 
Macarrão, revelou que 
deve pedir a anulação 
do depoimento do 
menor. “O depoimento 
é nulo. Não é válido 
um menor depor sem 
representante legal”, 
afirmou o advogado.

CACO BASTOS/FOLHAPRESS
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Policiais buscam o corpo de 
Eliza Samúdio na lagoa Suja, 
em Esmeraldas, Minas Gerais
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Remoção de plantas da represa de Guarapiranga começa 
neste mês; o ‘tapete verde’ atrapalha esportes náuticos

Velejando
na grama

Foi dada a largada para que a represa de Guarapi-
ranga fique menos infestada de vegetais. A Sabesp 
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo) promoverá neste mês um mutirão para 
remover parte das plantas aquáticas que desde o 
início do ano lotam o reservatório, situado na zona 
sul. O grande “tapete” que se formou na superfície 
da água tem impedido a prática de esportes náu-
ticos, como vela e jet ski. Além disso, plantas que 
se soltam contribuem para entupir o sistema que 
drena a água para as estações de tratamento.

Imagens de satélite mostram que as macrófi-
tas – nome dado a esse tipo de vegetação – já se 
espalham por 7 km2 da represa. Elas foram arras-
tadas das várzeas da represa, seu habitat natu-
ral, durante as fortes chuvas do último verão. Se-
gundo o gerente de recursos hídricos da Sabesp, 
José Alberto Ferro, há plantas em forma de cipó 
que chegam a medir 12 metros. Sua remoção só é 
possível com a ajuda de máquinas.

“Vamos definir no próximo dia 15 a forma como 
a limpeza será feita. Vamos nos reunir com outras 
partes interessadas, como os clubes e as marinas 

FOtOS: LuCAS LImA/mtV

“Nunca vi isso assim”

Morador há 70 anos da região de 
Guarapiranga, o barqueiro alcir 
Malagola disse que a situação 
das macrófitas nunca esteve 
tão grave na represa. “já tinha 
visto de tudo aqui, menos uma 
concentração tão grande de 
plantas”, diz ele, que há 22 anos 
trabalha no sp Yacht Club. para 
ele, a sensação de navegar entre 
plantas é como sobrevoar um 
campo de futebol perto do chão.

Jardins suspensos na água
Reprodução das plantas pode prejudicar biossistema

A concentração de macrófitas 
impede que a luz do sol chegue às 
algas no interior do lago, matando-as

As plantas podem ser 
arrastadas para os 
dutos de absorção 
de água e entupir as 
grades de proteção

Nitrogênio
e fósforo  
vindos do 

esgoto 
alimentam as 

plantas

Grade

Luz solar

da região.” Ele explica que os clubes poderão con-
tratar empresas para remover o material ou em-
prestar barcos e mão de obra. Não há prazo para 
que a limpeza seja concluída, mas ele estima que 
os trabalhos acabem antes do próximo verão.  

INFOGráFICO: FáBIO OtuBO/mtVFONtES: CÉLIA LEItE SANtANA (BOtÂNICA) E SABESP



Projeto que será votado hoje pretende aumentar de R$ 500 
para R$ 12 mil multa para quem joga entulho em local impróprio

Lixo na rua pode dar 
multa de R$ 12 mil

No Centro de São Paulo, é evidente o descaso 
com a destinação do lixo produzido pela cidade. 
Levantamento realizado pela associação Viva o 
Centro em junho constatou média diária de 179 
pontos irregulares de lixo no triângulo histórico 
do município, formado pela praça da Sé e os lar-
gos São Francisco e São Bento. 

Um projeto de lei previsto para ser votado hoje 
na Câmara de São Paulo promete mudar o com-
portamento do paulistano atacando seu bolso. A 
proposta aumenta de R$ 500 para R$ 12 mil a mul-
ta para quem for flagrado depositando entulho, 
terra ou resíduos em vias públicas. Orlando Leoni 
Júnior, coordenador da Aliança pelo Centro Histó-
rico, da Viva o Centro, considera que, se aprovada, 
a proposta será um avanço para a limpeza urbana. 

Entretanto, enquanto os 55 vereadores estive-
rem em votação, a cidade terá só 32 agentes para 
fiscalizar o lixo de 11 milhões de paulistanos. 

Autor do projeto de lei em votação, Domingos 

Dissei (DEM) reconhece ser pequeno o efetivo do 
Limpurb (órgão que gerencia a limpeza urbana). 

O parlamentar, no entanto, salienta que com a 
ampliação da pena espera-se que haja uma mu-
dança cultural com relação ao lixo. “O ideal é a lei 
funcionar sem fiscalização. O objetivo da multa é 
intimidar e fazer pessoas e empresas pensarem 
antes de despejar entulhos ou lixo em locais ou 
horários inapropriados”, explica Domingos Dissei. 

Para o subprefeito da Sé, Nevoral Alves Buche-
ron, quanto mais uma multa afeta o bolso do cida-
dão, mais respeitada ela se torna. De acordo com 
ele, os paulistanos precisam estar conscientes 
dos problemas gerados pelo descarte inapropria-
do de resíduos. “Não adianta só o poder público 
fazer sua parte”, diz. 

Para quem fiscaliza, falta estrutura de traba-
lho. Procurado, o órgão afirma que conta com o 
apoio das subprefeituras e da CET para fiscalizar. 
pedro marcondes de moura

O inverno seco deste ano tem 
deixado a população paulistana em  
estado alerta. Segundo o CGE (Cen-
tro de Gerenciamento de Emergên-
cia), a umidade relativa do ar ontem 
chegou a 31% na capital. A previsão 
é que até sexta-feira, quando deve 
chover fraco em todo o Estado, a 
umidade continue próxima ao esta-
do de atenção, de 30%. Para hoje, a 
previsão na capital é de sol forte du-
rante todo o dia. A máxima deve ser 
de 25 0 C, segundo o Climatempo. À 
noite, o frio deve aumentar, chegan-
do à mínima de 110C.  

Ar seco não 
abandona SP  
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desemprego_O IMD (Índice de 
Medo do Desemprego) atingiu 82,3 
pontos em junho, de acordo com 
pesquisa do Ibope. Quanto mais 
alta a pontuação, maior a confian-
ça do trabalhador na manutenção 
do emprego ou no acesso imediato 
a outra ocupação. Entre os entrevis-
tados, 53% disseram que não têm 
medo de perder o posto, e 30% afir-
maram ter pouco receio de ficar de-
sempregado. Só 16% admitiram ter 
“muito medo do desemprego”.

  Depois de diversas tentativas frustradas de 
conter o vazamento de óleo no Golfo do México, a 
petroleira BP, responsável pela plataforma, levou 
mais um duro golpe ontem, com a chegada de bo-
las de piche do vazamento às praias do Texas. O 
mau tempo também dificulta as operações mes-
mo depois de 77 dias do início do vazamento da 
plataforma. Na segunda-feira, a BP informou ter 
gasto US$ 3 bilhões em operações de limpeza.

Óleo chega ao Texas 
77 dias após acidente

  Foram registrados 939 pedidos de falência em 
todo o país nos seis primeiros meses de 2010. O 
número é 19,7% menor em relação aos 1.169 pedi-
dos feitos no mesmo período do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem pela consultoria 
Seresa Experian. As micro e pequenas empresas 
foram as que apresentaram a maior queda nos 
pedidos de falência no primeiro semestre, com 
redução de 20,4%. 

Menos empresas vão à 
falência no 1º semestre

O LixO e a cidade
São Paulo recicla apenas uma pequena fatia do lixo produzido

17 
mil

toneladas  
diárias de 

 lixo são 
 despejadas  

na cidade.  
Dessas...

5,2 
mil
são entulho

136
vão para coleta seletiva

doméstico
Produzido nas 
residências, inclui 

principalmente restos de 
alimentos, embalagens e 
resíduos do banheiro. Também 
estão incluídos lixos de bares 
e lojas. O destino são os 
aterros sanitários

industrial 
Restos produzidos 
pelo setor industrial, 

como alimentos, madeiras, 
tecidos, metais, produtos 
químicos e outros. Também 
vão para aterros, mas parte do 
material exige uma destinação 
especial

hospitalar
É resultante da 
manipulação em 

hospitais e clínicas. Inclui 
seringas, agulhas e demais 
materiais descartáveis. 
Tem obrigatoriamente de 
ser recolhido por empresas 
especializadas e incinerado

entulho
É o que vai para a 
caçamba, como 

fragmentos ou restos de 
tijolos, concreto, aço e 
madeira provenientes de 
construção ou reforma. Neste 
caso, o lixo tem um índice 
maior de reaproveitamento

cerca de 1/3 é entulho

tipos de lixos 

iNFOGRáFiCO: FABiO OTUBO/MTV

RODRiGO COCA/FOTOARENA/FOLHAPRESS
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A votação do novo Código Florestal elevou a 
temperatura na Câmara dos Deputados ontem. 
Um grupo de ambientalistas, que estava no ple-
nário para tentar evitar a votação, acabou sendo 
retirado à força do local. O projeto foi aprovado  e 
manteve o texto do relator, Aldo Rebelo (PCdoB- 
SP). Segundo ele, o objetivo do texto é legalizar 
a situação de 90% dos produtores rurais brasilei-
ros. A pauta segue agora para o plenário.

Um dos tópicos polêmicos é que os produto-
res rurais que regularizarem a propriedade serão 
“anistiados” de multas que sofreram por causa do 
desmatamento ou da não preservação da área de 

reserva legal. Outro tema controverso é sobre a 
possibilidade de flexibilização do tamanho da área 
de preservação permanente às margens dos rios.  

Rebelo também retirou de seu texto a permis-
são para que os Estados reduzam pela metade 
essa reserva permanente. Este era um dos pontos 
mais polêmicos do texto. O relatório abre, porém, 
a possibilidade para que algum órgão faça altera-
ções no tamanho das áreas preservadas. 

Para o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que se 
diz contrário ao projeto, a proposta beneficia prin-
cipalmente os grandes produtores e é um risco 
para o meio ambiente.   

Novo Código Florestal é 
aprovado com protestos 

O Brasil perdeu a medalha de bron-
ze do Twitter.  A responsável pela mu-
dança foi a Indonésia, que ficou com 
o terceiro lugar como maior emissora 
de tuítes do mundo, segundo levan-
tamento divulgado pela consultoria 
francesa Semiocast. No mundo, são 
cerca de 50 milhões de tuítes ao dia.

Segundo o ranking, as mensagens 
originadas no Brasil representaram, 
em junho, 11% de todos os tuítes do 
mundo, enquanto a proporção das 
mensagens da Indonésia chegou 
a 12%. No último levantamento, em 
março, do Brasil saiam 11,5% de to-
das as mensagens do Twitter. 

Os Estados Unidos continuam na 
liderança e foram responsáveis por 
um em cada quatro tuítes enviados 
em todo o mundo. Em segundo está 
o Japão. Juntas, as mensagens des-
ses quatro países somam quase o 
dobro de todas as postagens do res-
to do mundo. 

Brasil perde 
bronze no 
Twitter

FOLhAPRESS

  No primeiro dia de campanha elei-
toral, os candidatos mostraram 
que não há tempo a perder. Os três 
principais nomes à Presidência da 
República usaram a internet para 
mandar recados. José Serra tuitou: 
“Boa campanha para nós todos. Boa 
noite”. Dilma Rousseff enviou e-mail 
a simpatizantes com o título “Agora 
é Dilma”. Já Marina Silva utilizou o 
microblog para falar da campanha e 
disse que os brasileiros “devem vo-
tar em quem acreditam”.
 O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
aplicou ontem multa de R$ 7.500 ao 
PSDB da Bahia e R$ 5.000 a José 
Serra por propaganda eleitoral an-
tecipada, por causa de inserções na 
TV veiculadas em 19 de maio. A mul-
ta foi pedida pelo Ministério Público 
Eleitoral. Eles podem recorrer no ple-
nário do tribunal, que volta a se reu-
nir em agosto. Já o PT protocolou on-
tem ação no TSE contra o candidato 
a vice pelo PSDB, Indio da Costa, por 
propaganda no Twitter.

Campanha 
começa com 
pedidos on-line

chuva_Após as for-
tes chuvas que atin-
giram o Estado de 
Alagoas nas últimas 
semanas, a água co-
meçou a baixar e só 
agora é possível ver o 
tamanho do estrago. 
Na cidade de Santana 
do Mundaú (foto) até o 
prefeito  do município 
diz ter perdido tudo 
com a enchente. 

abelha_O Instituto 
Butantan, em parceria 
com a USP e a Unesp, 
produziu pela primeira 
vez em larga escala no 
mundo um soro contra 
o veneno de abelhas. O 
lote é piloto e, assim 
que receber a aprova-
ção da Anvisa, poderá 
ser  distribuído para 
hospitais da rede pú-
blica do país.

voCê 
ouviu 
esta?

“As relações 
entre os 
Estados Unidos 
e Israel são 
inquebráveis”

barack obama 

Presidente dos EUA fala 

sobre a estreita relação 

entre os dois países durante 

reunião com o primeiro-

ministro Benjamin Netanyahu 

Manifestantes são retiradas da sala durante a votação

 ALAN MARqUES/FOLhAPRESS
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Nova Promotoria e duas varas do Juizado Especial da Fazenda 
auxiliam o cidadão a ficar de olho nas ações da prefeitura

Como se multa 
a prefeitura?

A prefeitura nos multa se estacionamos o carro 
no lugar proibido, se furamos o rodízio, se não cui-
damos da calçada e até se podamos a árvore do 
jeito errado. Assim como todos estamos sujeitos 
a essas penalidades, o poder público municipal 
também pode ser autuado pelos atos irregulares 
que comete. E os responsáveis por fiscalizar e, de 
certo modo, multar a máquina responsável pela 
gestão da cidade somos nós.

Dois órgãos criados recentemente prometem 
dar uma mãozinha para aqueles que resolverem 
comprar a briga. A Promotoria Comunitária do 
Centro, que funciona desde a semana passada, 
encaminha as reclamações de moradores e co-
merciantes da região aos órgãos públicos, pres-
sionando-os por uma solução rápida. A vantagem 
é que esse mecanismo independe da burocracia 
das ações judiciais, o que pode resultar em uma 
maior agilidade na resolução desses problemas.

A primeira promotoria deste tipo na cidade foi 
criada em 2004. Depois que o órgão entrou em 
funcionamento, a principal queixa dos moradores 
– o elevado índice de homicídios – diminuiu 80%. 

Segundo o promotor Augusto Rossini, respon-
sável pela implementação da promotoria comu-
nitária nas duas regiões, os problemas mudam a 
cada área da cidade. “Aqui no Centro, as principais 
reclamações são moradores de rua e excesso de 
lixo nos lugares públicos.” Já a 1ª e a 2ª varas do 
Juizado Especial da Fazenda foram criadas há 15 
dias para receber exclusivamente ações contra o 
Estado e o município como se fossem um Juizado 
de Pequenas Causas. Para simplificar, pedidos de 
indenizações, medicamentos e tratamento médi-
co que podem durar até 12 anos, o juizado espe-
cial dispensa a presença dos advogados e recebe 
as pessoas diretamente no balcão. O objetivo é 
resolver tudo em, no máximo, um ano. camilla costa

30.jun
Procuradoria Comuni-
tária do Centro é criada 
para fiscalizar a ação do 
poder público na região

A multA e A CidAde
Como funciona o processo que penaliza o cidadão ou a prefeitura

1 O órgão competente (Limpurb, 
Detran, etc.) identifica uma 
infração

1 O cidadão faz uma reclamação 
formal no órgão municipal 
responsável pelo caso

2 O fiscal cria um documento 
com o motivo da multa, valor e a 
lei infringida

2 Sem resposta no prazo, procura-
se ouvidoria ou procuradoria 
pública para reclamar

3 Ao receber a multa, a pessoa 
tem um prazo para recorrer da 
decisão ou quitá-la

3 Sem resultado, é preciso 
entrar na Justiça contra a 
prefeitura. Ao ser notificada, 
ela tem o dobro do prazo dos 
cidadãos para contestar 

Total de multas 

R$ 789 
milhões

Trânsito 

R$ 532
milhões

Diversas* 

R$ 163
milhões

Meio ambiente 
R$ 1,2 milhão

IPTU 
R$ 92
milhões

4 Depois de enviar o recurso, 
o prazo para pagamento é 
suspenso. Só resta esperar a 
resposta

4 Depois da sentença, o poder 
público tem prazo para fazer o que 
você pediu. Se não cumprir, pode 
levar a multa

o caminho da multa

da prefeitura até você
Pode durar de dois meses a sete anos

de você até a prefeitura
Prepare-se para esperar de seis 
meses a...

quem dá mais?**
Desobedecer às leis faz a alegria 
dos cofres públicos. Veja quanto SP 
arrecadou com as principais multas  
(estimativa de 2010)

*São aPliCadaS PElaS SubPrEFEituraS 

E iNCluEm lEi do PSiu, CoNSErvação dE 

CalçadaS, ENtrE outroS

**dadoS da SECrEtaria muNiCiPal dE FiNaNçaS

inFOgRáFiCO: FAbiO OtubO/mtv   FOtO FOlhAPRESS

Destino

é quase impossível 
saber quanto é 
pago pelo Governo 
municipal a cada ano 
em indenizações, 
por que e para quem. 
“é difícil identificar 
realmente uma multa 
à prefeitura”, explica 
o advogado anis 
Kfouri, presidente da 
comissão de defesa 
da cidadania da 
oaB-sp. a multa só 
é usada em último 
caso, para forçar o 
cumprimento de uma 
sentença judicial. a 
depender da decisão 
do juiz, esse dinheiro 
vai para fundos de 
ação estadual ou 
nacional.

O cOfrinhO

É fácil descobrir 
quanto a Prefei-
tura de São Paulo 
fatura com mul-
tas aplicadas aos 
cidadãos: foram 
cerca de r$ 773 
milhões em 2009, 
e a previsão para 
2010 é de r$ 780 
milhões. as mul-
tas são uma con-
ta tão certa que 
já entram no or-
çamento de cada 
ano. “acho que se 
todo mundo an-
dasse direitinho, 
faltaria dinheiro”, 
diz o economis-
ta Cícero Yagi, do 
movimento Nossa 
São Paulo. Ele diz 
que nem todas as 
multas devidas 
são aplicadas: 
“ainda falta mul-
tar mais pessoas 
por caçadas, por 
exemplo”.





Patrocínio

8arena quarta-feira,
7 de julho de 2010

esporte sem lengalenga editada por guilherme costa • arena@mtvbrasil.com.br

A Holanda parece que aprendeu 
que nem sempre o futebol vistoso 
acaba levantando a taça. Depois de 
encerrar a farra brasileira na Copa, 
a Laranja voltou a ser mais eficien-
te do que brilhante e deixou mais 
um membro do Mercosul chupando 
o dedo. A vítima foi o esforçado Uru-
guai, que foi valente, mas não conse-
guiu segurar a dupla dinâmica Snei-
jder e Robben, novamente decisiva 
para os holandeses. 

Os heróis carequinhas marcaram 
uma vez cada um e devem brigar 
com algum alemão ou com o espa-
nhol David Villa na eleição de craque 
da Copa. Mas quem abriu o caminho 
para o novo carrossel passar foi Van 

Bronckhorst, que mandou um bala-
ço indefensável para o goleiro uru-
guaio. Forlán ainda empatou com 
a mesma arma, mas a dupla tratou 
de decidir o jogo. No final, o Uruguai 
ainda diminiu e pressionou, mas não 
teve forças para empatar. 

A vitória recolocou o time dos Pa-
íses Baixos em uma final de Copa 
após 32 anos. Será a terceira vez  
que a seleção chega a uma decisão. 
Nas outras duas, amarelou para Ale-
manha (74) e Argentina (78), ambas 
na casa do adversário. É a grande 
chance de sair da fila se vingando 
dos poderosos alemães, que antes 
pegam a Espanha, hoje, em Durban, 
pela outra vaga na final. 

Dupla dinâmica

holanda  3
Stekelenburg; Boulahrouz, 
Heitinga, Mathijsen e Van 
Bronckhorst; Van Bommel, 
De Zeeuw (Van der Vaart), 
Robben (Elia), Sneijder e 
Kuyt; Van Persie. 
T: Bert Van Marwijk.

uruguai  2
Muslera, Maxi Pereira, Godín, 
Victorino e Cáceres; Perez, 
Arévalo Rios, Gargano e 
Álvaro Pereira (Loco Abreu); 
Forlán (Fernández) e Cavani.
T: Oscar Tabárez.

gols: Van Bronckhorst, (18 
do 1º), Forlán (41 do 1º), Snei-
jder (25 do 2º), Robben (28 
do 2º) e Pereira (47 do 2º).

Mesmo com a derro-
ta, o Uruguai sai da 
disputa do título de 
cabeça erguida, afinal 
a Celeste foi o melhor 
sul-americano do tor-
neio e ainda pode ficar 
com o terceiro lugar. 
Além disso, a campa-
nha resgatou o fute-
bol do país, que desde 
1970 não chegava tão 
longe em uma Copa. O 
ressurgimento da sele-
ção foi motivo de festa 
dos torcedores após o 
jogo. “Marchamos com 
dignidade”, disse o pre-
sidente do país, José 
Mujica. No centro de 
Montevidéu, milhares 
de pessoas festejaram 
a colocação.

Valeu a 
campanha, 
Uruguai

Com a eliminação do último sul-
americano, a vitória holandesa signi-
ficou a volta do domínio europeu na 
história das Copas. A decisão euro-
peia na África do Sul garante que o 
continente vai ultrapassar a América 
do Sul no número de títulos (10 a 9). 
A última vez que a América do Sul foi 
superada em número de troféus foi 
em 1954, quando a Alemanha havia 

assegurado a terceira conquista da 
Europa, contra duas dos sul-ameri-
canos na época. 

Além da hegemonia nas Copas, o 
futebol europeu também alcançou 
outro feito inédito: pela primeira vez 
uma seleção europeia vai levantar a 
taça longe do continente. Apenas o 
Brasil havia conseguido isso, em 94, 
nos EUA, e em 2002, na Coreia-Japão.

Europa desempata a disputa

Carrascos brasileiros, 
Robben e Sneijder dão 
fim ao sonho uruguaio

PEDRO UgARtE/AFP ROBERtO SCHiMiDt/AFP

O italiano Cannavaro levanta a taça na Alemanha

AFP

jabulaaaani_A 
polêmica bola da Copa 
voltou a aprontar das 
suas. No gol de empa-
te do Uruguai, marca-
do após uma bomba 
disparada da interme-
diária por Diego For-
lán, a Jabulani fez uma 
curva incrível que dei-
xou vendido o goleirão 
Stekelenburg, um dos 
melhores do Mundial.

FRANCK FiFE /AFP

Forlán marcou um golaço
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Ontem, em Joanesbur-
go, o prefeito disse 
que ainda haverá um 
pedido pelo estádio do 
Morumbi para a aber-
tura da Copa de 2014. 
Kassab, no entanto, já 
fala na viabilidade do 
projeto do Piritubão e 
até cogitou desistir da 
abertura da Copa na 
capital. Segundo o pre-
feito, o projeto do novo 
estádio precisa ser 
adaptado para receber 
a abertura do Mundial 
de 2014.

Kassab ainda 
sonha com 
o Morumbi

jabulani no palestra
A bola será utilizada no amisto-
so entre Palmeiras e Boca Ju-
niors, na próxima sexta-feira, na 
despedida do Palestra Itália. Os 
ingressos estão à venda.

 O torcedor palmeirense está pró-
ximo de ganhar uma boa notícia. De-
pois de Kléber, o chileno Valdivia, ou-
tro ídolo recente, deve ser anunciado 
entre hoje e amanhã como reforço 
do time. Segundo um conselheiro do 
clube, os árabes do Al-Ain aceitaram 
a proposta feita pelo Palmeiras por 
50% dos direitos do meia.

Valdivia perto de 
voltar ao Palmeiras

Artilheiro da Copa é a esperança dos espanhóis para despachar a 
poderosa Alemanha e chegar pela primeira vez a uma final da Copa

A Fúria de David 
contra Golias

A Espanha já elegeu seu trunfo para acabar 
com a fama de time amarelão e chegar pela pri-
meira vez à final de uma Copa do Mundo. A espe-
rança tem 1,75 m, já marcou cinco gols no Mundial 
da África e atende por David, nome bem sugestivo  
para derrubar o Golias alemão, tricampeão mun-
dial e figura carimbada nas decisões.

No entanto, Villa já avisou ao gigante germâni-
co que não tem medo de cara feia e cabelos ama-
relos. “Respeitamos, mas não temos medo. Em 
um campo de futebol, não se pode ter medo. Para 
mim, é uma das equipes mais fortes do Mundial, 
mas podemos superá-la”, disse, após marcar o 
chorado gol que classificou a Fúria e mandou os 
paraguaios para os braços de Larissa Riquelme. 

Mas ele que não vá achando que vai ter moleza. 
Apesar de ser o artilheiro da Copa, Villa terá pela 
frente a Alemanha, melhor ataque, com 13 gols. 
Além disso, a seleção tricampeã conta com Klose, 
que pode chegar aos 15 em Copas, ultrapassar 
Ronaldo e virar o maior de todos os heróis.

alemanha
Neuer; Lahm, Friedrich, 
Mertesacker e Boateng; 
Schweinsteiger, Khedira, 
Özil e Trochowski; Podolski e 
Klose. T: Joachim Löw.

espanha
Casillas; Ramos, Pique, Puyol 
e Capdevila; Xabi Alonso, Xavi, 
Iniesta e Busquets; Fernando 
Torres e David Villa. 
T: Vicente Del Bosque.

hoje, às 15h30 - esTádio moses mabhida - durban
árbitro: Viktor Kassai (Hungria).

MARCELO DEL POzO/REutERS

Com 100% de aproveitamento nas 
previsões feitas até agora para os 
jogos da Alemanha, o polvo Paul avi-
sou que a Espanha vai levar a melhor 
no confronto de hoje, que vale vaga 
na final da Copa. O animal, que vive 
em um aquário na cidade alemã de 
Oberhausen, escolhe o vencedor ao 
tirar um mexilhão de uma das caixas 
com as bandeiras dos times. Caso 
Paul acerte mais uma vez, é bom 
achar outro aquário para morar.

Polvo traidor 
prevê festa 
espanhola

WOLFGANG RAttAy/REutERS

suéter da sorte_O técnico 
Joachim Löw foi obrigado pela co-
missão técnica alemã a usar o mes-
mo suéter azul vestido por ele nas 
três goleadas por quatro gols con-
quistadas até o momento na Copa 
do Mundo, diante de Austrália (pri-
meira fase), Inglaterra (oitavas) e 
Argentina (quartas).

 O Genoa da Itália 
desistiu de contratar 
o goleiro corintiano, e 
o jogador terá que ar-
rumar outro lugar para 
trabalhar. O presidente 
Andrés Sanchez já dis-
se que não conta mais 
com ele na equipe.

Goleiro Felipe 
vai procurar 
emprego

 O esperado strip-
tease da torcedora 
paraguaia foi realizado 
ontem no estádio do 
Cerro Porteño, seu clu-
be de coração. As ima-
gens dos bastidores 
do ensaio, que ainda 
deve ser publicado, fo-
ram postadas no twit-
ter da modelo. Larissa 
prometeu tirar a roupa 
caso a seleção do seu 
país chegasse à final da 
Copa, mas resolveu dar 
o “presente”, devido ao 
esforço dos jogadores.

Larissa tira a roupa e 
faz a festa da torcida
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Programado para ser realiza-
do entre os dias 9 e 11 de ou-
tubro em Itu, o festival Starts 
With You confirmou uma nova 
apresentação  em seu elenco: 
a cantora nascida na Rússia, 
mas radicada em Nova York,  
RegINa SPektoR (foto).

Notícia excelente para os 
amantes da literatura. ela 
está na moda. em pouco mais 
de 24 horas, foram vendidos 
mais de 16 mil ingressos para 
a flIP (festa literária Inter-
nacional de Paraty). Ingres-
sos para ver Robert Crumb 
em dobradinha com gilbert 
Shelton, o cantor lou Reed 
e os escritores Salman 
Rushdie e Isabel allende já 
estão esgotados.

as filmagens da sequência de  
SheRloCk holmeS serão 
antecipadas. À revista “em-
pire”, o ator Jude law (foto), 
que interpreta Watson, disse 
que a produção começa em 
outubro e não mais em de-
zembro, como previsto.

expresso

fotos: divulgação

a bem-sucedida saga protagonizada pelo carismático ogro 
verde chega ao fim com o lançamento de “Shrek para Sempre” 

Para encerrar a saga do ogro verde, é hora de 
um retorno à essencia do próprio personagem. 
É essa a principal característica da animação 
“shrek para sempre”, filme que fecha a saga da 
dreamWorks e chega aos cinemas na próxima 
sexta-feira (9), em versão convencional e, como 
não poderia deixar de ser, também em 3d.

o filme recria de certa maneira o enredo do pri-
meiro filme do grandalhão de cara feia e coração 
bondoso. Novamente está lá shrek se questionan-
do sobre a vida. agora, já casado e com três lindos 
(?) filhos, o problema é justamente a rotina fami-
liar, bem diferente daquilo que se espera de um 
ser assustador que vivia nos pântanos. Ele então 
discute com fiona e decide que estar casado com 
ela não o satisfaz completamente.

shrek precisa ser um ogro de verdade. Preci-
sa botar medo em todos. Precisa se lambuzar 
na lama. E eis que ele cede à tentação e, com 
a ajuda de um feiticeiro  picareta, tenta ter por 
apenas um dia sua antiga vida de volta. Não é 
preciso nem dizer que tudo dá errado e rapida-
mente ele sente falta de sua vida pacata. Porém 

terá muitas dificuldades para retomá-la.
Em sua nova-antiga vida, ele já não tem fiona 

ao seu lado. algo que ele imagina que vai pas-
sar quando o feitiço terminar. Mas não é bem 
assim. Ele terá que reconquistá-la e novamente 
quebrar o feitiço – o dela, que a faz todos os 
dias dormir como ogra e acordar como prince-
sa; e o dele, que passa a ser um desconhecido. 

ao final, a trama é quase a mesma do primei-
ro longa da franquia. Porém é uma aposta preci-
sa. Nem sempre contar praticamente a mesma 
história duas vezes é um problema. Em “shrek 
para sempre” não foi. douglas vieira

Tchau, Shrek!

gato em carreira solo
Um dos personagens mais divertidos de 
Shrek, o gato de Botas, dublado por anto-
nio Banderas, ganhará um filme próprio. Na 
trama, o felino cheio de malandragem terá 
uma gatinha em sua vida, que será dublada 
por Salma hayek. o filme estreia em 2011.
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Poeta que viveu no limite
morreu há exatas duas 
décadas, mas sua obra 
ainda tem muito a dizer

Há exatos 20 anos a música brasileira perdia 
um de seus roqueiros mais influentes. Vítima da 
Aids e hedonista assumido, Cazuza traduziu em le-
tras, poesias, música e no próprio comportamen-
to o espírito de sua geração. Viveu no limite, en-
tregue à sua arte, e não poderia ser diferente. Não 
com ele. Cazuza teve uma vida louca e breve, mas 
foi o suficiente para deixar seu nome talhado en-
tre os grandes da nossa música, seja à frente do 
Barão Vermelho ou em carreira solo, quando pôde 
realizar o desejo de mesclar elementos da MPB e 
da bossa nova com o rock típico dos anos 80.

Ainda hoje, suas canções não perdem a graça 

e não deixam de fisgar novos fãs com sua verve 
escandalosa e até agressiva. É difícil, afinal, en-
contrar alguém que nunca cantarolou refrões de 
hits como “O Tempo Não Para” ou “Ideologia”.

Mesmo enfraquecido pela doença, Cazuza nun-
ca deixou de produzir. Ao contrário, sabendo do 
tempo que lhe restava, trabalhou o quanto pôde. 
Meses antes de morrer, já na cadeira de rodas, 
gravou o álbum duplo “Burguesia”, que conta com 
participações de Rita Lee e Ângela Rô Rô. 

Para celebrar esse 20º aniversário da morte de 
Cazuza, a MTV leva ao ar hoje, às 17h30, com repri-
se à 0h30, um especial sobre o músico.  

20 anos sem Cazuza
para matar a saudade
Alguns itens básicos para entender 
melhor o legado de Cazuza

no ouvido

A caixa “Cazuza 50 Anos” passa por toda a produ-
ção individual do artista. São seis CDs e um DVD 
com imagens até então inéditas do artista

no criado-mudo 

“Só as Mães São Felizes” é o nome do livro em que 
se baseia o filme “O Tempo Não Para”, sobre a vida 
do cantor. Reúne as memórias da mãe de Cazuza, 
Lucinha Araújo, transcritas por Regina Echeverria

no dvd

“Pra Sempre Cazuza” 
traz dois shows grava-
dos pela Globo nos anos 
80. Mostra o cantor em 
plena forma cantando 
“Exagerado” (1985) e, 
já debilitado, ao inter-
pretar “Um Trem Para 
as Estrelas” (1989)

Começa hoje e fica em cartaz até 5 de agosto 
a quarta edição da Mostra de Bollywood e Cine-
ma Indiano, na Cinemateca Brasileira. A mostra é 
composta por 16 filmes, boa parte deles inéditos 
no Brasil. O público poderá assistir pela primeira 
vez a títulos vindos do país em cópias 35 mm. En-
tre clássicos e obras mais recentes, a curadoria 
destaca produções que tratam de conflitos his-
tóricos. Estão no apanhado longas como “Awarra” 
(1951), de Raj Kapoor, conhecido como o “Chaplin 
indiano”; e “Dil Se..” (foto, 1998), de Mani Ratnam, 
dedicado ao terrorismo. 

Cinemateca Brasileira (largo Senador Raul Cardoso, 
207, Vila Mariana, tel. 3512-6111). R$ 8. Até 5/8.

programa da Índia 
é na Cinemateca

pré-estreia_Tom Cruise e Ca-
meron Diaz estão no Brasil para pro-
mover o filme “Encontro Explosivo”.  
O longa de ação e romance estreia 
por aqui no próximo dia 16. Em seu 
Twitter, Cruise convocou os fãs bra-
sileiros, em inglês e português, a 
prestigiarem a sessão no Vivo Rio.

MASAO GOTO FILHO/FOLHAPRESS 

Confira hoje na MTV o 

‘Especial Cazuza’, às 

17h30 e à 0h30.
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Demonstrar interesse sobre 
a vida das celebridades é uma 
atitude que geralmente vem 
pontuada de comentários alheios 
do tipo: “Você não tem nada melhor 
para fazer?” Olha, até tenho, 
mas observar a vida alheia é tão 
mais fácil. E mais divertido. Sem 
contar que o meu apetite pela vida 
alheia pode ser encarado como 
antropologia. Observo a vida dos 
famosos e aplico os ensinamentos 
na minha vida. 

Uma pessoa que me ensinou 
muito nos últimos anos foi a 
Susana Vieira. E agora gostaria de 
compartilhar com vocês tudo que 
aprendi com ela. Vamos lá. Papel e 
caneta na mão:

- Tente não sair na capa de 
todas as revistas dizendo que 
agora sim você encontrou o amor 
de sua vida. Você provavelmente 
disse a mesma coisa nos últimos 
5.540 relacionamentos, então sua 
credibilidade já era.

- Já casou mais de duas vezes? 
Chega, né? No máximo junte as 
escovas de dentes e seja discreta.

- CORRA se o seu parceiro for 
preso em um motel após agredir 
uma garota de programa. CORRA 
RÁPIDO se isso acontecer antes 
dos seis meses de relacionamento. 

E finalmente: Não troque um 
ex-PM viciado em cocaína por um 
mágico ilusionista 42 anos mais 
jovem. A não ser que você queira 
que a história se repita.

Susana Vieira e 
a antropologia

lucas lima/mtvfotos: divulgação

“Didiabólico” vai 
ao ar hoje, à 0h15

Pág. 666 por didi 
www.twitter.com/didif

Estrelas festejadas do cinema 
fecham contratos para atuar
em seriados televisivos

Javier Bardem é o novo astro consagrado de 
Hollywood a acertar sua migração para a tv. Ele 
fechou contrato para uma participação espe-
cial na próxima temporada de “glee”, vencedo-
ra de um globo de ouro como melhor série de 
comédia. Em sua passagem pela trama, o ator 
interpretará um astro do rock que fica amigo 
de artie abrams, personagem de Kevin mcHa-
le. segundo o que informou a edição on-line da 
revista “Entertainment Weekly”, foi do próprio 
Bardem – em contato com o criador da série, 
Ryan murphy – que partiu a iniciativa do projeto.

o que é importante notar é a presença cada 
vez mais marcante de estrelas do cinema nas 
séries de tv. Na nova leva dos que resolveram 
apostar na telinha estão ainda Elijah Wood, que 
vai estrear no formato encabeçando o elenco 
de “Wilfred”, nova série do canal fX; e Eva green, 
que ao lado de Joseph fiennes estará na nova ver-
são de “camelot”, do canal starz. 

TV está 
na moda

carnaval_O desfile da Beija-
Flor em 2011 será bastante estre-
lado. Com enredo em homenagem 
ao cantor Roberto Carlos, a esco-
la de samba ainda contará com a 
presença da apresentadora Hebe 
Camargo entre os destaques.

Nesta foto, Javier Bardem; abaixo 
Elijah Wood e Eva Green

Jekyll & Hyde canTam 
divulgação

Famoso musical da Broadway, “O Médico e o Monstro” estreia em 
versão brasileira nesta sexta, dia 9, no teatro Bradesco. Com tec-
nologia de última geração e figurinos de Fause Haten, o espetáculo 
teve investimento de R$ 6 milhões. Bourbon Shopping (r. Turiassu, 
2.100, piso Perdizes, tel. 4003-1212). De R$ 40 a R$ 190.

bilheteria_O sucesso do ter-
ceiro filme da série “Crepúsculo” já 
era previsto. Agora, quem imaginou 
que “Eclipse” teria o maior público 
em uma abertura brasileira nos úl-
timos 20 anos? O romance vampi-
resco teve público de mais de 2 mi-
lhões de pessoas nos seus cinco 
primeiros dias de exibição.



passo 4

Marque a posição do botão no fundo 
(a 5 cm). Fure com estilete o corpo da 
carteira para colocar o botão. Mar-
que o furo da outra parte do botão na  
tampa do forro.

passo 5

Com o forro e a parte da frente pron-
tos, cole os avessos das peças. Para 
juntar as duas partes, alinhe embai-
xo. Feche a bolsa e costure ao redor 
de toda a bolsa.

passo 6

Pronto! Agora você já pode construir 
sua coleção de carteiras personaliza-
das. A dica é sempre usar tecidos con-
trastantes, e o tecido do forro deve 
ser sempre mais fino. 

passo 1

Dobre o papel-cartão em três partes 
(duas de 11 cm e uma de 7,5 cm). Faça a 
marcação do botão 2,5 cm abaixo da fa-
tia menor. O molde do forro tem 0,5 cm 
a menos na altura.

passo 2

Corte os tecidos com  1 cm a mais de 
cada lado. Passe a cola de sapateiro 
em toda a borda do tecido e espere 
ela mudar de cor antes de grudar no 
papel-cartão.

passo 3

Martele toda a extensão para garan-
tir que o tecido fique bem colado. 
Com a tesoura, tire os excesso do te-
cido nas quinas. Repita esses passos 
com o forro.

Você precisa de

• 1 botão de ímã

• Tecido grosso

• Tecido fino para 
o forro

• 2 pedaços de pa-
pel-cartão: um de 
29,5 cm x 21,5 cm  
e outro com 29 
cm por 21,5 cm

• Estilete

• Martelo

• Cola de  
sapateiro

fotos: lucas lima/mtv

MANCHAS_Quer tirar aquela mancha 
de café ou de coca-cola de sua roupa 
ou sofá? Esfregue bastante gelo. mas 
tem de ser na hora do acidente. “Já 
salvei um vestido de noiva com essa 
técnica. mas também dá para usar em 
estofados. com alguns vinhos tam-
bém deu resultado”, afirma.

juNte tudo_coleções espalhadas 
pela casa, diz Kátia, deixam a deco-
ração poluída. “o negócio é juntar 
tudo em um mesmo espaço para 
criar uma decoração bacana. vale 
para livros, santos, velas etc.” 

AFIAdo_você 
não faz ideia de 
quem pode afiar 
as lâminas do 
seu liquidifica-
dor? Quando o 
aparelho estiver 
bem seco,  bata 
várias cascas 
de ovo. “funcio-
na mesmo. Ele 
fica novinho!”, 
atesta Kátia.

Designer de bolsas ensina a fazer uma peça em 40 minutinhos

Carteira expressa
tem uma festa e não sabe que bol-

sa usar? Que tal fazer uma? Parece 
loucura, mas a designer de bolsas 
constança Nardy, dona da loja de 
acessórios Bagga, ensina a fazer 
uma  bolsa-carteira em apenas 40 
minutos. Quem não tem uma máqui-

na de costura em casa pode passar 
em uma costureira ou um sapateiro 
próximo e pedir que ele costure a 
lateral. “a bolsa-carteira é legal para 
ir a uma festa, casamento ou jantar, 
ou usar como carteira mesmo”, diz 
constança. CaRLa DE WoLF Fundo (11 cm)

Tampa (7,5 cm) Meio (11 cm) 

  cuidar da casa pode ser uma coi-
sa divertida se o desafio diário for 
encarado com criatividade. o “mtv 
na Rua” conversou com a blogueira 
Kátia Najara, que há cinco anos man-
tém o Rainhas do lar, que tem 10 mil 
acessos por dia. abaixo, alguns tru-
ques que ela já testou no dia a dia. 

Os truques da 
Rainha do Lar
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UM VISUAL 
a casa do chagall, do renoir e do rembrandt

Na discreta esquina da avenida Europa com a rua Por-

tugal fica a Fundacão Ema Gordon Klabin. Na casa que 

pertenceu à milionária está exposta sua rica coleção 

de arte, com pinturas europeias e esculturas orien-

tais, africanas e da América Pré-Colombiana.

Fundação ema gordon Klabin: r. Portugal, 43, Jd. 

europa. Visitas agendadas pelo tel. 3062-5245.

UM SAbor
sanduba de costelinha

O cardápio do General Prime Burger traz novas recei-

tas do chef Paulo Barroso de Barros, dos restaurantes 

Due Cuochi, Le Marais e Kaá. A novidade mais apetito-

sa é o sanduíche de costelinha suína caramelizada e 

servida com molho tex mex no pão ciabatta (R$ 28,10).

general Prime  burger: r. Joaquim Floriano, 541, 

itaim. tel. 3168-0833.

UM toqUe
se Jogue nessa Parede

Na Eco House Kids, as crianças adoram brincar de la-

gartixa. Um dos brinquedos mais procurados neste 

salão 100% ecológico dedicado à garotada, à diversão 

e à sustentabilidade é a parede de velcro a que me-

ninos e meninas usando roupas especiais se aderem.

eco house Kids (tantra eventos): rua amaro ca-

valheiro, 168, Pinheiros. tel. 3846-7112.

UM AroMA
gonzo beer: a cerVeJa do hunter s. thomPson

Já ouviu falar do Gonzo Journalism? E que tal beber 

uma cerveja inspirada no espírito de Hunter Thomp-

son, o idealizador do “movimento”. A Road Dog Porter 

é escura, maltada, tem toques de café e um lúpulo 

bem marcante. Prove já, ela é vendida na Laus Beer.

laus beer: rua branco de araújo, 199, chácara 

santo antônio. tel. 3567-0569.

UM SoM
FestiVal de camPos do Jordão na caPital

O Festival de Inverno já está a todo vapor lá em Cam-

pos do Jordão. Na capital, a programação inclui tam-

bém algumas atrações. Na sexta, às 21h, na Sala São 

Paulo, acontece o concerto do violoncelista Antonio 

Meneses e da pianista portuguesa Maria João Pires.

sala são Paulo: r. mauá, 51, luz. tel. 3367-9500.

São Paulo em todoS oS SentidoS por kike martins da costa

fotoS: DIVULGAçÃo
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Passeio vintage 
em loja de Cotia

 Quem gosta de móveis an-
tigos e de sair da cidade aos 
fins de semana vai gostar de 
conhecer o Estúdio Glória, em 
Cotia. Misto de restaurante 
e loja de decoração, o local, 
mantido pelo casal André Lima 
e Karina Arruda, vende objetos 
vintage – principalmente das 
décadas de 1950 e 1960 – e 
serve uma comidinha caseira 
aos finais de semana. 
 As peças, garimpadas por 
toda a cidade, são todas  ori-
ginais e passam por uma res-
tauração antes de serem colo-
cadas à venda. “Como é tudo 
original, o acervo muda muito. 
E acabamos brincando com as 
cores e com os materiais na 
hora de restaurar”, diz Lima.

  A origem da loja está ligada 
ao gosto do casal – ela deco-
radora e ele publicitário –, que 
sempre comprou móveis anti-
gos. O acervo foi crescendo e  
eles passaram a fazer bazares 
só para os amigos e depois 
abertos ao público. Atualmen-
te abrem aos sábados e aos 
domingos, das 11h às 18h. 
  O almoço é um atrativo a 
mais para quem sai de lon-
ge: servido no fogão à lenha, 
custa R$ 45 por pessoa. Sá-
bado tem feijoada, e domingo 
o cardápio é variado. Como o 
local está cada vez mais po-
pular, Lima pede que as pes-
soas façam reserva para o al-
moço. O local recebe entre 30 
e 40 pessoas por dia.

espaço glória: rua dos engenhos, 
410, tels. 4703-6751 e 8645-0000.



Mau Humor  
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ÁRIES (de 21/3 a 19/4) A Lua Nova deste domingo abre 
caminho para mudanças. Com o trânsito da Lua pela 
sua casa do dinheiro, redobre sua atenção sobre con-
tas a pagar, gastos no cartão de crédito e no uso do ta-
lão de cheques. A segurança financeira é importante.

TOURO (de 20/4 a 20/5) A Lua conclui sua visita a Tou-
ro, e sua comunicação, tanto a verbal como a escrita, 
vai fluir com facilidade, assim como a sua criativida-
de. Se você sentir vontade de se mimar, vá em frente 
e se jogue. Você merece um dia de prazer e desfrute.

GÊMEOS (21/5 a 21/6) Você enfim vai conseguir dormir 
uma noite inteira com tranquilidade. Com a Lua em Gê-
meos na quinta e na sexta, você vai se sentir confian-
te e produtivo. Aproveite essa energia para completar 
um esforço importante ou uma tarefa inacabada.

CÂNCER (22/6 a 22/7) A Lua transita por Touro e es-
timula a sua vida social. Discuta com um bom amigo 
suas esperanças, desejos e aspirações. A Lua Nova 
em Câncer, neste domingo, marcará um reinício em 
sua vida, uma espécie de ano novo pessoal.

LEÃO (de 23/7 a 22/8) Graças a Vênus e à Lua, você 
vai atrair olhares de admiração. Embora você es-
teja muito ocupado com tarefas e compromissos, 
arranje um tempo para ficar sozinho, meditar, fazer 
um pouco de ioga e se alinhar com o cosmos.

VIRGEM (de 23/8 a 22/9) Marte em Virgem traz agi-
tação de uma série de maneiras. Isso será bom para 
te revitalizar, ampliar a sua determinação, sua inde-
pendência e sua assertividade. Lance-se em uma nova 
atividade. Graças a Marte, a força estará com você.

LIBRA (de 23/9 a 22/10) A Lua Nova de domingo em 
sua casa da carreira pode tornar mais visíveis suas 
habilidades e capacidades profissionais. Marte e Sa-
turno, que representam a ação e a responsabilidade, 
reforçam o seu espírito  empreendedor.

ESCORPIÃO (de 23/10 a 21/11) Seu trabalho vai so-
frer grandes mudanças, graças a Urano, o planeta 
da surpresa, e Júpiter, o símbolo de abundância, em 
sua casa de emprego. Será o início de um período 
complicado, mas no fim o saldo será positivo.

SAGITÁRIO (de 22/11 a 21/12) Com a Lua na região do 
seu céu que diz respeito ao trabalho e ao bem-estar, 
você vai se sentir disposto para pôr em ordem o seu 
escritório ou para fazer algo que seja benéfico para a 
sua saúde. Tente praticar um novo esporte.

CAPRICÓRNIO (de 22/12 a 19/1) Faça uma pausa. Ten-
te trabalhar menos, mas com mais concentração e 
eficiência. Com as oscilações da Lua em sua casa do 
romance e da criatividade, visite uma galeria de arte 
ou vá ao cinema, de preferência com quem você ama. 

AQUÁRIO (de 20/1 a 18/2) No trabalho, a Lua Nova traz 
mudanças. Este será o momento para limpar a área 
e colocar em dia tarefas inacabadas, antes que seja 
tarde. Convoque a família e aproveite para deixar as 
coisas em ordem em casa também.

PEIXES (de 19/2 a 20/3) A aproximação da Lua Nova 
em sua casa de romance promete bons momentos na 
companhia da pessoa que você ama. No trabalho as 
coisas também se encaminham para um período bom. 
Aproveite a maré positiva e faça grandes avanços.
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“canceriano: a lua nova em câncer, no domingo, 
marca um reinício em sua vida, uma espécie
de ano novo pessoal. Pode fazer resoluções!”
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