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encolhe 

todo ano

Poluição mata 
6 vezes mais 
que trânsito
Doenças respiratórias causadas pelo ar contaminado 
tiraram a vida de 8.169 pessoas na capital paulista em 
2009; Mooca, na zona leste, teve mais casos geral/pág. 5

divulgação

danilo verPa/FolhaPreSS

Dança animal “Corpo vivo – Carrossel das espécies”, de ivaldo Bertazzo, estreia hoje no Sesc Pinheiros com 
coreografias inspiradas nos movimentos de diferentes espécies de bichos almanaqUe/pág. 13

O exercício da cidadania não termina na urna: cobre seu candidato se ele for eleitoTome conTa Do Brasil
eleições 2010 mtv.Com.br/tomeContadobrasil

Gol aos 45 do 2º 
decreta derrota 
do santos pág. 10

Querem expulsar 
os carros da região 
do Ibirapuera pág. 6

Israel expulsa 400 
crianças. Motivo: 
não são judias pág. 2

geral/pág. 4

múltipla escolha
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Após decisão tomada por Israel, 400 crianças não judias 
filhas de imigrantes começam hoje a ser deportadas do país

Na contramão da 
própria história

Centenas de crianças arrumam suas malas 
para deixar o local onde nasceram. A partir de hoje, 
quando terminam as comemorações do Ano Novo 
judaico, Israel começa o processo de expulsão de 
centenas de filhos de estrangeiros ilegais no país. 
Parte das famílias chegou à região na década de 
90, quando o governo incentivava a imigração de 
trabalhadores, e teve seu visto expirado. Quem vai 
pagar por isso são seus filhos, uma vez que em 
Israel nascer no país não dá direito à cidadania.

No mês passado, o governo aprovou uma medi-
da de expulsão, que em princípio afetaria 1,2 mil 
crianças. Em meio a protestos, foi anunciado que 
meninos e meninas que vivem no país há mais de 

cinco anos, vão à escola e falam hebraico pode-
riam ficar. As 400 crianças que não se enquadram 
nos requisitos serão enviadas, junto com os pais, 
ao país de origem da família. O ministro israelense 
Eli Yishai é o principal defensor da medida. Ele de-
clarou que a presença delas é uma “ameaça à to-
talidade da empreitada sionista”, que defende um 
Estado só para judeus. Desde a origem do país, 
cresce a parcela não judaica da população (veja 
quadro). O governo alega que a expulsão desesti-
mularia a entrada de estrangeiros, mas a decisão 
pode trazer mais conflitos para a região. “Medi-
das desse tipo não contribuem para a paz”, diz o 
geógrafo Nelson Bacic Olic. fErNANdA NASCiMENTO

NIr ElIAs/rEUTErs

Nelson Bacic Olic
Especialista em política internacional 

especialista

“O medo é se 
tornar minoria”
Qual é o temor de israel em ter 
não judeus em seu território?
O medo de parte da população judai-
ca em Israel é que, com o passar do 
tempo, ela se torne minoria em um 
Estado que os sionistas imaginavam 
só para os judeus.

A situação dos imigrantes tem 
sido debatida em diversos países 
nos últimos anos. Por quê?
Essa discriminação tem sido muito 
verificada na Europa. A xenofobia sur-
ge da ideia de que os estrangeiros 
são pessoas diferentes do conjunto 
da população. Parte deles pensa que 
eles roubarão seus empregos.

JUDEUS EM QUEDA
A proporção entre judeus ou não em Israel

POr rELiGiÃO

judEuSNÃO judEuS

1949

1959

1969

1979

1989

1999

2009

13,6% 86,4%

11% 89%

14,4% 85,6%

16,1% 83,9%

18,5% 81,5%

21,5% 78,5%

24,5% 75,5%

Estrangeiros protestaram contra decisão 
do governo na última terça, em Tel Aviv

fOTO: rEUTErs
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Autoridades responsáveis pela obra de ampliação da Marginal 
Tietê poderão responder por improbidade administrativa

MP estuda ação 
contra a Dersa

O mP (ministério Público) de são Paulo informou 
ontem que analisa a possibilidade de abrir uma ação 
civil pública contra as autoridades estaduais e mu-
nicipais responsáveis pelas obras de ampliação da 
marginal tietê. a reforma foi entregue em março, an-
tes de ser concluída. De acordo com a promotora de 
Justiça maria amélia Nardy Pereira, responsável por 
um inquérito que apura a sinalização da via, a Pro-
motoria do Patrimônio Público e social deverá inves-
tigar a responsabilidade civil de gestores da Dersa 
(Desenvolvimento Rodoviário s.a.), estatal que faz 
as obras, e da cEt (companhia de Engenharia de trá-
fego), que fiscaliza a sinalização das novas pistas.

Esses agentes poderão responder por improbida-
de administrativa. “Resta investigar a conduta deles 
no trato da coisa pública. Os da cEt pela falta de 
fiscalização e os da Dersa por descumprimento do 
acordo de conclusão da sinalização nos trechos já 
entregues”, disse a promotora. uma avaliação feita 
por engenheiros da Promotoria de Justiça no dia 2 
revela que a sinalização continua “deficiente e con-
fusa” na marginal (leia ao lado). além disso, uma reu-
nião interna do mP deve definir hoje se haverá novas 
investigações a respeito do sistema de iluminação 
da marginal, que segue incompleto, e da compensa-
ção ambiental prevista pela Dersa devido à redução 
de áreas verdes da via. várias árvores plantadas na 
marginal após a reforma já estão secas.  Caio do Valle

Multa já chega a R$ 1 milhão

o MP abriu ação para que a dersa pague multa 
diária de R$ 100 mil por não ter entregue toda 
a sinalização das pistas da Marginal no dia 31. 
esse foi o prazo dado pelo MP à dersa para 
a instalação de placas e a pintura de faixas 
nos trechos entregues. Como a multa vigora 
desde o dia 1º, o acumulado completa hoje R$ 1 
milhão. outra vistoria será feita na via pelo MP 
na semana que vem. a Promotoria pede que os 
radares ligados na via dia 1º sejam desligados.

A Dersa informou ontem que não havia sido 
comunicada sobre inconfomidades na Margi-
nal e que só vai tomar “providências cabíveis” 
após manifestação oficial do MP. A CET se limi-
tou a dizer que não recebeu solicitação do MP 
para desligar radares instalados na via.

a promotora maria amélia Nardy Pe-
reira, que tem um inquérito sobre 
a segurança nos túneis, disse que 
solicitou ao corpo de Bombeiros 
a vistoria de mais sete passagens 
subterrâneas da capital, entre elas 
o anhangabaú. a avaliação deve ser 
entregue na semana que vem. Em 
agosto, uma fiscalização do mP re-
velou que a situação é ruim em dez 
dos 17 túneis com mais de 200 m da 
cidade. Por lei, eles devem ter extin-
tores, hidrantes e sinalização, mas 
nenhum atendia às especificações.

Mais túneis vão 
passar por inspeção

uma decisão publicada ontem no 
“Diário Oficial” de são Paulo deve mu-
dar a cara da vila Paulista, um conjun-
to de 11 ruas vizinhas ao parque do 
ibirapuera. após cinco anos, a sovipa, 
associação de moradores do bairro, 
conseguiu a aprovação da secretaria 
de transportes para um projeto que 
prevê mudanças viárias na região. 
a missão é reduzir a velocidade dos 
carros que passam por lá para fugir 
de engarrafamentos. a rua com mais 
alterações é a Henrique martins.  

as obras, que incluem construção 
de rotatórias, aumento das áreas ver-
des, troca de asfalto em cruzamentos 
e curvas em “s”, será paga por mora-
dores. sérgio Reitzfeld, presidente da 
sovipa, diz que serão gastos R$ 200 
mil no projeto. “O objetivo é fazer com 
que os carros andem mais devagar.” 
segundo Reitzfeld, outras associa-
ções já estão interessadas em pro-
mover ações semelhantes. 

Moradores vão 
mudar rua para 
frear trânsito

Novo tipo de pavimento que será usado nas ruas

DivulgaçãO

Sinalização confusa na pista do novo trecho da Marginal Tietê, flagrada em agosto pela reportagem; falhas rendem multa diária à Dersa
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Em 2009, ar poluído matou seis 
vezes mais que o trânsito em SP

O ar poluído da cidade de São Paulo tirou a vida 
de 8.169 pessoas no ano passado, segundo a Se-
cretaria Municipal da Saúde, matando 5,9 vezes 
mais do que o trânsito na capital (em 2009, 1.382 
pessoas morreram em acidentes nas ruas). Elas 
foram vítimas de doenças respiratórias que in-
cluem pneumonia, câncer de pulmão, enfisema e 
asma. Com 129,49 casos por 100 mil habitantes, a 
Mooca, na zona leste, foi a subprefeitura com mais 
mortes: em números absolutos, 385 moradores 
da área morreram por problemas agravados pela 
poluição. Em seguida, vêm Santana, na zona nor-
te, com 124,62 casos por 100 mil moradores (380 
mortes), e Lapa, na zona oeste, com 305 mortes.

Tabulados pela ONG Movimento Nossa São Paulo, 
os dados mostram que a mortalidade por doenças 
do aparelho respiratório tende a ter incidência me-
nor na periferia. Em Perus, no extremo da zona nor-
te, houve 72 mortes em 2009, ou 53,03 por grupo 
de 100 mil habitantes. Para o patologista Paulo Sal-
diva, da USP, fatores socioeconômicos não podem 
ser desconsiderados. “A pobreza aumenta em seis 
vezes o impacto da poluição na saúde. Pessoas de 
menor renda passam mais tempo expostas à po-
luição em grandes corredores de tráfego e vivem 
mais próximas de avenidas movimentadas, onde há 
mais poluentes.” A poluição também favorece mor-
tes por doenças cardiovasculares. Caio do Valle

Poluição 
mata 8.000 
por ano

Poluição é o 5º Pior Problema

Pesquisa do Movimento Nossa São Paulo/Ibo-
pe revela que a poluição do ar é o quinto pior 
problema da cidade. Dos 805 entrevistados, 
36% estão “totalmente insatisfeitos” com a 
qualidade do ar. A ONG entregará à Cetesb um 
abaixo-assinado propondo o uso dos padrões 
da OMS para medir a situação atmosférica.

“Não são só 
idosos, crianças e 
doentes crônicos 
os mais suscetíveis 
às mortes por 
poluição: quem 
é pobre também 
corre mais riscos”
PAULO SALDIVA, DA USP

79%
dos entreVistados

Consideram a poluição do 
ar mais grave que a da água

81%
aCham

Que a poluição do ar afeta 
muito a qualidade de vida

jOEL SiLvA/fOLhAPrESS

Faixa de poluição sobre 

a cidade de São Paulo
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Número de inscritos para o vestibular da USP deve ser o menor 
dos últimos 13 anos; prazo para as inscrições termina hoje

Fuvest: candidatos 
jogam a toalha

O vestibular da Fuvest, usado para selecionar 
alunos para a USP (Universidade de São Paulo) e 
outras universidades, parece estar caindo no con-
ceito dos estudantes. O número de inscritos para 
a prova deste ano deve fechar abaixo do volume 
registrado nos últimos 13 anos (veja quadro). 

Segundo informações da instituição, até a ma-
nhã de ontem pouco mais de 100 mil alunos haviam 
se cadastrado para a prova. O prazo termina hoje. 
Apesar disso, segundo o assessor de comunica-
ção da Fuvest, José Coelho Sobrinho, a expectati-
va é que haja o mesmo volume de interessados de 
2009, de 128 mil candidatos. A queda pela procura, 
no entanto, ocorre há cinco anos seguidos. Para 
especialistas ouvidos pelo “MTV na Rua”, existem 
diversos motivos para explicar o fato, entre eles 
uma maior oferta de vagas em outras faculdades. 

Para Eunice Ribeiro Durham, membro do Conse-
lho Estadual de Educação, o motivo é que a USP 
oferece poucas vagas em cursos cada vez mais 
procurados, como comunicação, e cita o aumen-
to das escolas tecnológicas. “A tendência é que a 
USP se torne uma opção apenas para quem busca 
a carreira acadêmica, não o mercado de trabalho.”

Para Fabiano Fonseca, professor de Psicologia 
do Mackenzie, a redução está ligada à dificuldade 
da prova, que afasta alguns alunos. “Chega nesta 
época e o aluno percebe que não vai passar. Aí, 
nem tenta”, diz. Se, anos atrás, os alunos de baixo 
poder aquisitivo colocavam suas expectativas to-
das em faculdades públicas, como a USP, de uns 
anos para cá iniciativas como o SiSU e o ProUni, 
além de uma maior facilidade de financiamento 
estudantil, abriram o leque de opções.  juLia Couto   

processos_O presidente Lula 
sancionou ontem uma lei que alte-
ra o Código de Processo Civil para 
simplificar a tramitação de alguns 
processos. Segundo o ministro 
Cezar Peluso, as mudanças visam 
agilizar ações na Justiça e devem 
representar uma economia de “al-
guns milhões de reais”. Segundo o 
Ministério da Justiça, a lei vai redu-
zir em ao menos seis meses o tem-
po de tramitação de um processo.

arrastão_Mora-
dores de um condomí-
nio na Aclimação, zona 
sul, foram vítimas de 
um arrastão na noite 
de quarta-feira. Três 
homens armados inva-
diram o prédio e fize-
ram reféns. Os bandi-
dos levaram celulares 
e joias, além do veí- 
culo de um morador.

Sempre achei complicado falar 
de política, principalmente em 
momentos como esse, com a 
eleição na boca do gol. 

Fazendo uma autoanálise, me 
peguei pensando em quais são 
os critérios que me levam a votar 
nesse ou naquele candidato, 
uma vez que hoje não existe mais 
uma distinção tão clara entre os 
progressistas e os conservadores, a 
direita e a esquerda, a oposição e a 
situação. Apesar disso, muita gente 
acredita e fala nos candidatos 
a presidente como se eles 
pertencessem a extremos opostos.  

Fico um pouco com preguiça de 
discutir com quem pensa assim, 
mas fato é que quem viveu a 
ditadura tinha uma escolha muito 
mais distinta, ou era MDB ou 
era Arena, e todo mundo que eu 
conhecia era MDB, os pró-abertura, 
os caras que acreditavam num 
Brasil democrático. O Diretas Já foi 
um movimento e uma luta vivida 
com muito entusiasmo. Eu me 
lembro da emoção de se ter um 
presidente civil depois de 20 anos 
de ditadura. 

Então, quando eu vejo o  horário 
eleitoral e me deparo com certas 
aberrações, candidatos que 
desrespeitam a nossa história, o nosso 
passado, a luta de todos os brasileiros 
que acreditavam num Brasil que 
escolhe seus próprios representantes, 
me entristeço um pouco. 

Mas não quero reclamar. Prefiro 
olhar com os olhos de quem está 
feliz de votar para presidente, 
senador, governador, deputado. 

Pode ter certeza de que meu voto 
vai ser de uma pessoa que honra 
o passado, mas pensa no futuro 
político do nosso país. 

Voto de quem 
honra o passado, 
mas vê o futuro

lUCAS liMA/MTV

A cidadã por marina person 

REinAlDO CAnATO/FOlhAPRESS

procurA em bAixA
Veja a evolução da procura pela Fuvest de acordo com o ano da inscrição

números:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

140.999

138.242

142.656

138.497

138. 311

149.240

144.476

146.307

161.147

157.808

154.514

170.496

128.144

Henrique manreza/foLHapress
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Ex-presidente cubano admite ineficiência do modelo comunista

‘Modelo cubano não 
serve mais’, diz Fidel

Em entrevista à re-
vista norte-americana 
“The Atlantic Monthly”, 
o ex-presidente cuba-
no Fidel Castro admitiu 
falhas no regime comu-
nista do país e disse 
que “o modelo cubano 
não funciona mais nem 
mesmo para nós”. 

Fidel também criti-
cou o discurso antis-
semita adotado pelo 
presidente iraniano, 
Mahmoud Ahmadine-
jad. “Não acredito que 
alguém tenha sido 
mais difamado do que 
os judeus. Diria que 
muito mais do que os 
muçulmanos. Apesar 
disso, ninguém culpa 
os muçulmanos de 
nada”, argumentou o 
ex-dirigente cubano.  

ENriquE DE LA OsA/rEuTErs

sCOTT AuDETTE/rEuTErs

Fim do RAMADÃ 
Muçulmanos oram em frente 
à uma mesquita, em Xining, na 
China, durante festa que mar-
ca o fim do Ramadã, mês mais 
sagrado do islamismo

rEuTErs

uma colisão entre um 
trem e um ônibus em 
Americana, no interior 
de são Paulo, matou 
nove pessoas e deixou 
outras sete feridas. De 
acordo com a Agência 
Nacional de Transpor-
tes Terrestres, o con-
dutor do ônibus avan-
çou o sinal de trânsito.

Acidente 
mata 9 em 
Americana

100 mil
reais

Será a indenização paga 
pela Igreja Renascer em 
Cristo a duas mulheres 
que estavam no templo 
que desabou em 2009

200
moradores

de Chaval (CE) foram vaci-
nados contra raiva depois 
de um homem contrair a 
doença na cidade

Após diversos protes-
tos pelo mundo, o pas-
tor norte-americano 
Terry Jones desistiu de 
queimar 200 exempla-
res do Corão amanhã, 
dia 11 de setembro, 
como havia prometido. 
Ontem, em entrevis-
ta ao programa de TV 
“Good Morning Ameri-
ca”, o presidente Bara-
ck Obama pediu que o 
reverendo desistisse 
da iniciativa e disse que 
o ato “poderia aumen-
tar o recrutamento de 
indivíduos que gosta-
riam de se explodir em 
cidades americanas”.
A ideia também não 
fez sucesso no Brasil. 
Para o sheik libanês Ali 
Abouraya, que mora em 
são Paulo, “seria um 
ato de terrorismo con-
tra os muçulmanos e 
contra a humanidade”. 
Já para o cônego Antô-
nio Aparecido Pereira, 
“a atitude iniciaria uma 
batalha religiosa muito 
perigosa”.

Pastor dos 
EUA desiste 
da queimada

O ex-presidente Fidel Castro

O reverendo Terry Jones

Frente do trem acidentado

MáriO ANGELO/FOLhAPrEss
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Santos perde do Botafogo no 
Pacaembu com gol no final

Um gol de Loco Abreu marcado aos 45 minutos 
do segundo tempo selou a derrota do Santos para 
o Botafogo, por 1 a 0, ontem à noite, no Pacaembu. 
O atacante uruguaio, que teve problemas com o 
técnico Joel Santana e vem encarando o banco de 
reservas no alvinegro carioca, havia entrado pou-
cos minutos antes em campo.

No lance que definiu a partida, Loco Abreu re-
cebeu passe de cabeça de Edno e, frente a frente 
com Rafael, driblou o goleiro, rolando a bola para 
o fundo das redes.

O confronto, decisivo por uma vaga no G-4, aca-
bou levando o Botafogo para o terceiro lugar, com 
34 pontos. Já o Santos, que estava justamente 
nessa posição, caiu para quinto, com 31.

Além de Loco Abreu, o outro grande responsá-
vel pelo triunfo botafoguense foi o goleiro Jeffer-
son, que parou o ataque santista com várias defe-
sas decisivas. 

Derrota 
aos 45 do 
2º tempo

RicARdO NOGUEiRA/FOLhAPRESS 

       PG V GP SG
1 Fluminense 41 12 35 18

2 Corinthians 38 11 35 15

3 Botafogo 34 9 31 11

4 Cruzeiro 34 9 23 6

5 Santos 31 9 29 6

6 Internacional 31 9 24 4

7 Atlético-PR 28 8 24      -5

8 São Paulo 28 7 27 2

9 Vasco 27 6 20 1

10 Guarani 26 6 23 -4

11 Ceará 25 6 16 -2

12 Palmeiras 25 5 22 -1

13 Avaí 24 6 29 -1

14 Grêmio 23 5 25 -1

15 Vitória 23 5 23 -4

16 Flamengo 22 5 14 -3

17 Atlético-MG 18 5 24 -11

18 Atlético-GO 17 4 22 -6

19 G. Prudente 17 4 20 -6 

20 Goiás 16 4 19 -19

classificação

Os mais queridos daqui também estariam no topo entre os 
mais ricos do mundo. Utilizando a última pesquisa do ibope de 
torcidas brasileiras e o mais recente levantamento da alemã 
Sport+Markt sobre os clubes com mais torcedores europeus, 
comparamos os cinco times com maior torcida na Europa e aqui.

Os fanáticos de corinthians e Flamengo estariam entre os 
cinco mais numerosos no continente europeu, superando a 
maior parte dos times ingleses e todos os italianos. O rubro-
negro só perde para o espanhol Barcelona, enquanto o alvine-
gro fica atrás ainda de Manchester United e Real Madrid.

O São Paulo, bronze na lista brasileira, ficaria em 9º caso se 
mudasse com seus torcedores para a Europa, superando o Li-
verpool, mas vendo pela frente, além dos já citados acima, o 
Bayern de Munique e o chelsea.

Já Palmeiras e Vasco, 4º e 5º aqui, não integrariam a lista dos 
dez maiores do velho continente, mas teriam, respectivamente, 
torcidas superiores ao Zenit e ao O. Marseille, 12º e 14º na pes-
quisa alemã. Veja o top 5 europeu com os brasileiros. 

Fiel fica em quinto lugar no  
‘Eurobrasileiro’ de torcidasO piloto brasileiro disse que parou 

seu carro na largada  do GP da Bél-
gica à frente do local permitido  por 
ser um dos pilotos “mais baixos” da 
Fórmula 1 e, consequentemente, não 
ter enxergado as faixas. Massa, que 
treina para a corrida de domingo, em 
Monza, tem 1,66m de altura. 

A seleção argentina foi eliminada on-
tem nas quartas-de-final do Mundial 
de Basquete, realizado na Turquia. 
Os hermanos perderam para a Lituâ-
nia, que enfrentará nas semis a sele-
çã dos EUA, responsável por mandar 
os russos para casa no mesmo dia.

Massa errou por 
ser ‘baixinho’

Argentina perde e 
cai no Mundial

brasilEiros x EuropEus
Ranking de torcida (em milhões)

1. Barcelona

2. Flamengo

3. Real Madrid

4. Manchester Utd

5. Corinthians

 57,8
33,2

31,3
30,6

25,8

você 
ouviu 
Essa?

“Nem em jogo de 
casados e solteiros 
de 60 anos acontece 
isso. Nem lá!” 

felipão, 

sobre erros 

do Palmeiras 

na quarta

Zé Eduardo 

lamenta 

chance perdida
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“Caixa Preta” reúne discografia completa de 
Itamar Assumpção, com dois álbuns inéditos

Caixa resgata 
obra de Itamar 
Assumpção

Um dos músicos mais respeitados 
e menos famosos da música paulista-
na. Foi assim, contraditória, a carreira 
de Itamar Assumpção (1949-2003), 
que morreu precocemente, vítima de 
um câncer no intestino. Se, em vida, 
pode-se dizer que seu reconhecimen-
to não foi o merecido, uma iniciativa 
do selo Sesc-SP em parceria com os 
familiares de Itamar resgata todo 
seu repertório: o box “Caixa Preta”, 
que reúne os dez discos lançados 
por ele, mais dois CDs inéditos (“Pre-
to Brás II” e “Preto Brás III”), além de 
um livreto. Tudo isso com um preço 

bastante honesto: R$ 150 nas lojas 
e R$ 120 nos shows de lançamento, 
marcados para outubro (confira as 
datas no quadro abaixo).

A “Caixa Preta” – que na verdade 
é laranja, em menção aos equipa-
mentos homônimos instalados em 
aviões – já era uma ideia do pró-
prio Itamar, como contou a cantora 
Anelis Assumpção, filha do músico, 
cantor e compositor. “Na verdade, 
‘Preto Brás II’ e ‘Preto Brás III’ já 
estavam prontos. A gente não inven-
tou nada. Apenas executamos o pro-
jeto dele”, conta Anelis. douglas vieira

15/10, na choperia, às 21h30
A banda Isca de Polícia, que acompanhava 
Itamar Assumpção, dispara o repertório 
de “Beleléu”, com participação de Lenine. 
Depois, o Porcas Borboletas toca, com 
BNegão e Denise Assunção, as faixas do 
álbum “Às Próprias Custas”.

16/10, na choperia, às 21h30
Anelis Assumpção, com participações 
de Arrigo Barnabé e Serena Assumpção, 
interpreta “Sampa Midnight”. Já Karina 
Buhr e Nhocuné Soul contam com Elke 
Maravilha e Tetê Espíndola em canções de 
“Intercontinental”.

23/10, no teatro, às 21h 
As meninas do grupo Orquídeas do Brasil 
levam Tom Zé e Alzira Espíndola ao palco 
para tocar “Bicho de Sete Cabeças I”. 
Enquanto Mariela Santiago convida Chico 
César a participar do show “Bicho de Sete 
Cabeças II”, logo na sequência. 

24/10, no teatro, às 18h
Dessa vez, as Orquídeas do Brasil mostram 
os sons de “Bicho de Sete Cabeças III”, 
para então emendar nas músicas de 
“Ataulfo Alves - Para Sempre Agora”. O 
show tem participações de Jards Macalé e 
Zezé Motta.

29/10, no teatro, às 21h
Acompanhada de sua banda, Andréia Dias 
reverbera as composições de “Pretobrás 
I”, com participação de Arnaldo Antunes. 
“Pretobrás II” fica para Kiko Dinucci, 
Beto Villares e banda, que recebem as 
colaborações de Seu Jorge e Elza Soares.

30/10, no teatro, às 21h
O pessoal do Isca de Polícia volta ao 
palco, ao lado de Naná Vasconcelos, para 
encerrar a programação com “Pretobrás 
III” e “Isso Vai Dar Repercussão”. A 
apresentação é azeitada pelas vozes de 
Zélia Duncan e Ney Matogrosso.

ItAmAr vIve
Confira as apresentações que festejam o lançamento de “Caixa Preta”, no SESC Pompeia

Anelis
Assumpção

Seu Jorge Ney Matogrosso

Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, Água Branca, tel. 3871-7700). Ingressos: R$ 28.

fo
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HBO Brasil exibe último capítulo da terceira 
temporada ao mesmo tempo que nos EUA

‘True Blood’ 
em tempo real

Atenta à ansiedade da audiência 
em torno do desfecho da terceira 
temporada da série “True Blood”, o 
canal HBO preferiu se antecipar ao 
YouTube e aos torrents de download. 
Depois de soltar três clipes na Inter-
net com cenas do aguardado capítu-
lo 12, o canal se arrisca na exibição 
simultânea com a matriz norte-ame-
ricana. Intitulado “Evil is Going On”, o 
capítulo será transmitido neste do-
mingo, dia 12, às 22h, com reprise na 
terça-feira, dia 14, às 21h.

Enquanto outras emissoras, como 
a Sony e a AXN, estudam a estraté-
gia de transmitir suas séries com 
apenas uma semana de “delay” em 
relação aos Estados Unidos, a HBO 
inova, especialmente pela logística 
de disponibilizar as tramas inéditas 
com legendas em português.

Como se alimentam de sangue 
sintético, os vampiros de “True 
Blood” não precisam lutar para ca-
çar sangue humano. A luta é para se-
rem aceitos pela sociedade. 

Os personagens Sookie Stackhouse (Anna Paquin) e Eric Northman (Alexander Skasgård)

Continuam cercadas de mistérios 
as filmagens do longa “Capitão Amé-
rica: O Primeiro Vingador”. Porém, 
alguns paparazzi do site thesuper-
ficial.com conseguiram clicar o du-
blê do ator Chris Evans, no papel de 
Steve Rogers, dando umas voltas de 
moto com o uniforme do herói. O fil-
me chega às telas em julho de 2011.

Revelado uniforme 
de ‘Capitão América’

nerd-o-rama

hq_Falecido em julho, 
o quadrinista Harvey 
Pekar deixou prontas 
quatro  histórias a se-
rem publicadas, disse a 
viúva Joyce Brabner ao 
“The New York Times”.

parceria_A próxi-
ma série de TV de J.J. 
Abrams (foto) será em 
parceria com Jonathan 
Nolan, roteirista irmão  
do diretor Christopher 
Nolan. Por hora, o que 
se sabe é que a estreia 
de Nolan na TV será um 
suspense policial.

rock Band_A sur-
presa da terceira edi-
ção do game, com 
lançamento dia 26 de 
outubro, é o teclado 
MIDI sem fio, que fun-
ciona de verdade.

Uma dezena de sobras 
de gravações da can-
tora Madonna desa-
guaram na Internet.  
Entre demos e versões 
de estúdio, uma busca 
rápida em páginas de 
arquivos ou no canal 
YouTube revela ver-
sões de “Celebration” 
e canções como “Ani-
mal”, que ficou de fora 
do álbum “Hard Candy”, 
ou “Miss You”, limada 
de “American Life”.

Madonna tem um 
disco inteiro de 
inéditas na rede

Foi divulgada a primeira imagem do 
reencontro de Jennifer Aniston e Cour-
teney Cox, companheiras dos tempos 
de “Friends”. Atriz e produtora de 
“Cougar Town”, Cox convidou Aniston 
para atuar na estreia da 2ª temporada 
da série, que estreia dia 20, na Sony.

Jennifer Aniston e 
Courteney Cox juntas

FOLHAPRESS

REPRODUçãO

REPRODUçãO

AFP
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Já pensou como seria a festa 
perfeita? É assustador saber que 
cada um tem uma maneira diferente 
de pensar em balada, mas ao 
mesmo tempo isso é bom. Festas 
gigantescas, com milhares de 
pessoas, sistema de iluminação de  
última geração e música estourando 
os ouvidos não fazem parte do meu  
sonho. Já fui a baladas com ideias 
bem malucas e outras bem óbvias.

Por exemplo: festa à fantasia. Tem 
gente que ama, mas não me convide. 
Não gosto de festas temáticas. Todo 
mundo de branco, todo mundo de 
preto, de pijama, de máscara ou de 
chapéu. Me sinto ridícula e oprimida. 
Na minha balada dos sonhos, cada 
um veste o que quer.

E comida? Alimentação e pista 
de dança não combinam muito, não 
acham? Se eu quisesse comer bem 
iria a um restaurante. Mas claro que 
bate uma fominha na madrugada, 
e o ideal para mim são petiscos. 
Coisinhas pequenas e apetitosas 
para comer sem talher. Pois eu já 

vi servirem macarrão à bolonhesa, 
salada de batata, sorvete derretido...

Tem gente que reclama que o 
mundo é pequeno e odeia encontrar 
conhecidos. Eu adoro. Minha festa 
perfeita seria lotada de amigos, que 
são a melhor companhia que consigo 
imaginar.

Música boa é essencial. Além de 
som no volume correto ser difícil de 
encontrar. Momentos felizes devem 
ser compartilhados. Por isso digo: 
ter um lugar onde se possa ouvir e 
ser ouvido (assim como cadeiras) 
tem o seu valor. E continuaremos 
a busca pela balada perfeita toda 
quarta no “MTV na Pista”.

A balada perfeita

lucas lima/mtv

Na pista por kika 

“MTV na Pista” vai ao ar 
toda quarta, às 23h30. 
Reprise no sábado, às 2h.

O sesc Pinheiros recebe de 
hoje até o próximo dia 17 de 
outubro o espetáculo “corpo 
vivo – carrossel das Espé-
cies”, nova montagem da cia. 
teatro Dança ivaldo Bertazzo.

todas as passagens da 
peça coreografada por Ber-
tazzo buscam inspiração 
nos movimentos de animais 
de diferentes espécies. O 
ponto de partida são ques-

tionamentos que permeiam 
o roteiro de “corpo vivo”, as-
sinado por marília de toledo. 
como seria o mundo se o 
homem voasse? E se tivesse 
os olhos de uma coruja ou o 
radar de um tubarão?

“Corpo Vivo – Carrossel das 
Espécies”, no teatro do Sesc Pi-
nheiros (r. Paes Leme, 195, tel. 
3095-9400). 10/9 a 17/10. R$ 30

Dança dos bichos

Neste sábado a galeria 
Ouro Fino ganha uma 
nova loja, a Breaknecks, 
que vende peças in-
fluenciadas pela Kus-
tom Kulture, que surgiu 
na califórnia nos anos 
50. Essa cultura come-
çou com pessoas que 
personalizavam carros 
e motos, iconografia 
presente nas cole-
ções. mais informa-
ções no site www.break 
necks.com.br.

Loja destaca customização

cinema_A comédia român-
tica “Amor à Distância”, estrela-
da por Drew Barrymore, chega 
aos cinemas. No filme, ela vive a 
divertida Erin e se une a Garett 
(Justin Long) em um romance de 
verão que ganha novos contor-
nos quando os dois se separam.

a arte do Grafite
Sob curadoria do gra-
fiteiro Binho, a mostra 
“Graffitti Fine Art” chama 
atenção para o quanto 
esse tipo de expressão 
vem evoluindo no país, 
através de trabalhos de 
gente como Zezão, Boleta 
e Ronah, entre outros. 
MuBE (r. Alemanha, 221, tel. 
2594-2601). Ter. a dom., 
das 10h às 19h. Até 3/10

Sem pôr 
a mão  
no bolso

lucas lima/mtv Na rua



Foi-se o tempo em que só sapatos 
e bolsas eram acessórios concorri-
dos pelas compradoras das marcas 
e dos estilistas. De olho no merca-
do internacional de beleza, que faz 
as meninas suspirarem e entrarem 
em listas de espera para comprar 
vidrinhos coloridos, as marcas bra-
sileiras investem cada vez mais na 
produção de esmaltes. 

A febre começou com o Blue Satin, 
da Chanel, em 2008: um azul escuro 
e cintilante que fez tanto sucesso 
entre as clientes que teve exempla-
res vendidos como artigo de luxo no 
site E-bay. No Brasil, o pioneiro foi o 
estilista Reinaldo Lourenço, que cria 
cartelas a partir de seus desfiles e 
chega este ano a sua 13ª edição em 
parceria com a Risqué. Os vidrinhos 
já viraram um dos mimos mais espe-
rados das temporadas de moda, que 
adiantam o que as brasileiras vão 
querer usar também nas mãos. 

Nas semanas de verão 2011, Nica 
Kessler, no Fashion Rio, e Simone Nu-
nes, no SPFW, seguiram o exemplo e 
fizeram suas próprias cores para ar-
rematar os looks e oferecer mais um 
tipo de produto para as suas clien-
tes. Fora do circuito das passarelas, 
a Arezzo lançou 22 cores que serão 
vendidas em suas lojas pelo país.

Além da vantagem financeira, que 
faz com que os esmaltes licenciados 
sejam os produtos mais baratos as-
sinados por estilistas renomados, 
que qualquer um pode ter em casa, 
eles viraram item de coleção e “lou-
cura” entre muitas mulheres. 

De olho no novo mercado, a esti-
lista Adriana Barra – ela mesma uma 
entusiasta dos vidrinhos – acaba de 
inaugurar um espaço dedicado à ma-
nicure em sua loja. O “nails spa”, ba-
tizado de PicNicDric, recebe clientes 
que escolhem entre 300 cores de es-
maltes importados e contam com os 
cuidados de Gisele Camargo, uma das 
manicures mais estreladas da cidade.  

PicNicDric Nails Mini Spa & Afins – tel. 
2925-2300. Pintura mão (R$ 25), mão 
completa (R$ 35) e pé completo (R$ 50).

Marcas e estilistas brasileiros investem no mercado dos esmaltes

Força nas unhas
Jana Rosa
Repórter do “It MTV” e do blog Agora que Sou Rica

 

1. Dote by Simone Nunes (R$ 2), SAC 0800-0197-366

2. Arezzo (R$ 9,90), tel. 3081-4929

3. Risqué by Reinaldo Lourenço (R$ 2,75), SAC 0800-111-145

4. Big Universo by Nica Kessler (R$ 3), tel. 4543-6481

We LOVe NeON

A partir de 16 de 
setembro, a multi-
marcas Surface to 
Air recebe a linha 
exclusiva da grife 
Neon. Batizado de 
We Love Neon,  o 
projeto reúne es-
tampas e modela-
gens de coleções 
passadas da marca 
de Dudu Bertholini 
e Rita Comparato. 
O corner terá um 
mês de duração. 
Tel. 3063 -4206. 

make_A M.A.C Cos-
metics recebe em ou-
tubro a coleção Dare 
to Wear, inspirada na 
cantora Lady Gaga. A 
linha tem edição limi-
tada de cores ousadas 
para os olhos e lábios. 
SAC 0800 2828-998.

#FFF
Follow Friday Fashionista

@reginaguerreiro 
A maior editora de moda 
do Brasil virou blogueira 
e tuíta os links dos seus 
pensamentos diários. 
Imperdível, como tudo  
o que ela escreve.

1. 2.

3.4.

FOtOS: DIvuLGAçãO

Adriana 

Barra no seu 

“nails spa” 

moda
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Horóscopo 
sUsAN MILLER
www.AstRoLogyzoNE.coM

O Gato de Fat Freddy gILbERt shELtoN

áries (de 21/3 a 19/4) A Lua Nova de quarta-feira 
faz deste um período ideal para você se candidatar 
a um novo emprego ou a um novo cargo ou projeto. 
Tente manter o foco, apesar de muita gente tentar 
“roubar” a sua atenção e te manter ocupado.

touro (de 20/4 a 20/5) Saturno indica que você tem 
muito trabalho por fazer, mas Marte te dará toda a 
energia que você precisa para limpar a área. Amanhã, a 
Lua vai encontrar Vênus em sua casa das parcerias, fa-
zendo deste um fim de semana ideal para o romance.

gêmeos (de 21/5 a 21/6) Aproveite este momento. A 
Lua e Marte iluminarão o lado mais leve da sua persona-
lidade. Alguém pode te convidar para um passeio e você 
deve dizer sim enfaticamente. Se isso não acontecer, 
não se acomode, saia em busca de diversão sozinho.

câncer (de 22/6 a 22/7) Como o signo mais caseiro 
do zodíaco, você valoriza um ambiente agradável para 
viver. Se for preciso fazer alguma reforma ou conserto 
na sua casa, faça isso já. Amanhã a Lua ativa a sua 
vida social. Saia para se divertir com a família.

leão (de 23/7 a 22/8) Se você precisa ter uma conversa 
desagradável para desatar alguns nós, tome coragem. 
Resolva questões delicadas sem abrir feridas, use a sua 
sensibilidade. Este será também um dia bom para exe-
cutar missões complicadas passadas por seus chefes.

virgem (de 23/8 a 22/9) A economia está instável, 
monitore seus gastos e seus investimentos com 
rédea curta. Dedique atenção também a seus va-
lores internos e verifique se seus hábitos e seus 
princípios estão de acordo com o seu orçamento.

libra (de 23/9 a 22/10) Embora você esteja num cli-
ma introspectivo, um encontro entre Marte e a Lua em 
Libra te enche de autoconfiança para encarar outras 
pessoas. Você vai se sentir energizado e, nas próximas 
semanas, terá a impressão de estar ainda mais forte.

escorpião (de 23/10 a 21/11) Com Vênus, o guardião do 
amor, em Escorpião, sua estrela vai estar mais e mais 
brilhante. Você vai atrair pessoas, inclusive potenciais 
novos parceiros românticos. Uma nova relação pode 
ter início agora ou muito em breve.

sagitário (de 22/11 a 21/12) Sua agenda social está 
bem cheia, e uma aliança de negócios pode surgir por 
conta disso. A partir de amanhã, você entra numa onda 
mais reservada e intimista. Siga os seus instintos e 
retraia-se. Sua intuição sabe o que é melhor para você.

capricórnio (de 22/12 a 19/1) Saturno na zona mais 
pública do seu céu sinaliza que você vai ascender a 
uma posição de liderança ou de grande visibilidade. 
A Lua indica um engajamento mais profundo na sua 
profissão e, consequentemente, maior recompensas.

aquário (de 20/1 a 18/2) À medida que o Sol e Mercúrio 
orbitam na sua casa do renascimento, você pode sentir 
um desejo de entender melhor alguns mecanismos in-
ternos da sua psique. Um educador, advogado ou alguém 
mais velho vai te incentivar e te orientar nessa busca.

peixes (de 19/2 a 20/3) Conheça a ti mesmo. Muitos 
repetem essa frase, mas poucos se dão conta da neces-
sidade e do real significado disso. Uma conjunção entre 
Júpiter e Urano te proporciona insights reveladores e te 
dá uma consciência maior das suas motivações.

“taurino: amanhã, a Lua vai se encontrar com 
Vênus na sua casa das parcerias, fazendo 
deste um fim de semana ideal para o romance”
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