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PF vai investigar  
filho de ministra
Inquérito apura se filho de Erenice Guerra, da Casa Civil, recebeu 
propina para intermediar contrato de empresa com Correios geral/pág. 4

Video Music Brasil
Quinta, às 22h

vmb.mtv.uol.Com.br/votaCao

É amanhã!
MEC põe 1/3 dos cursos de 
pós em recuperação zoom/pág. 2

1985 
Super mario broS.

1988 
Super mario 
broS. 2

1990 
Super mario WorlD

1992 
Super mario Kart

1996 
Super mario 64 1999 

mario partY

2002 
Super mario SuNSHiNe

2009 
NeW Super

mario broS.

2007 
Super mario galaXY Mario passa de fase

Franquia de games mais vendida da história e 
ícone pop, Mario Bros. comemora 25 anos com o 
relançamento de jogos clássicos almaNaque/pág. 10

Sem Ronaldo, Corinthians quer 
tirar a gordura do líder Flu pág. 8
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Um em cada três programas de pós no país é ruim ou regular, 
segundo a Capes; oferta de cursos subiu 21% em três anos

Oferta em alta, 
qualidade não

As opções para os brasileiros que desejam fa-
zer uma pós-graduação aumentaram nos últimos 
três anos. A qualidade dos cursos oferecidos, 
porém, ainda precisa melhorar. Uma avaliação 
trienal feita pela Capes (Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior), do MEC 
(Ministério da Educação), mostra que um terço – 
35% – dos programas de mestrado e doutorado 
no país tem qualidade ruim ou regular. Na prática, 
isso significa que eles obtiveram nota de 1 a 3 – a 
nota varia de 1 a 7, sendo esta a máxima. 

Dos 2.718 programas avaliados – abrangendo 
4.099 cursos –, 75 obtiveram nota 1 ou 2, e de-
vem ser descredenciados pela instituição. Outros 
870 (32%) tiveram nota 3, desempenho conside-
rado regular, que atende ao padrão mínimo de 
qualidade da Capes. Entre os avaliados, 2.436 são 

mestrados acadêmicos, 1.420 doutorados e 243 
mestrados profissionais. 

A oferta de cursos de mestrado e doutorado au-
mentou nos últimos três anos. Entre 2007 e 2009, 
o número de cursos de pós-graduação stricto sen-
su cresceu 20,8%. Na região Sudeste o crescimen-
to foi de 15%, com 2.190 opções. Para o presidente 
da Capes, Jorge Guimarães, a qualidade do mestra-
do e doutorado evoluiu: “O país já ganhou respeito 
no exterior na área da produção científica”. Para o 
professor da faculdade de educação da UnB (Uni-
versidade de Brasília), a avaliação constante é po-
sitiva. “As notas são úteis para orientar os alunos 
que desejam fazer pós”, diz. Entre os programas 
avaliados, a maioria, 914 (33,6%), obteve nota 4. 
Outros 112 (4,1%) programas receberam a melhor 
nota, 7 (veja abaixo). julia couto

Os programas oferecidos por USP e 
Unicamp representam apenas 7,7% 
do total avaliado. Porém, se o assun-
to é qualidade, ambas são sobera-
nas. Dos 112 programas que tiraram 
nota máxima no país, 29% são ofere-
cidos pelas duas universidades.

29%

Formados

Nos últimos três anos, cerca de 
140 mil alunos receberam o título 
de mestre ou doutor no país.
somente no mestrado acadêmico 
foram 99 mil formados. já em 
doutorado, foram 32 mil.

A qualidade dos cursos brasileiros 
de mestrado e doutorado na área 
de direito pode ser considerada crí-
tica. Entre os avaliados, 51% obtive-
ram nota entre 1 e 3, considerada 
pelo MEC como ruim ou regular. 

51%

Remi Castioni
Professor da faculdade de 
educação da UnB  

como o senhor avalia 
o levantamento? 
É importante que haja 
essa avaliação perió-
dica, pois instituições 
novas, que receberam 
a liberação para fun-
cionar há pouco, estão 
sendo avaliadas agora. 

quais as medidas 
corretas para aque-
las universidades que 
tiveram nota ruim?
Apesar de servir como 
um norte para os pro-
gramas, aqueles que 
tiveram nota ruim de-
vem ser suspensos.

o especialista

“Os ruins 
devem ser 
suspensos”

De acordo com a avaliação da 
Capes, 85 cursos de pós-gra-
duação (75 programas) devem 
ser descredenciados pelo MEC. 
As instituições ainda podem re-
correr da decisão. Para aqueles 
que pretendem levar a avalia-
ção em conta na hora da esco-
lha, a Capes disponibiliza a lista 
em www.capes.gov.br.

EDUArDO ANizElli/FOlhAPrESS

Alunos assistem a 

aula em universidade 

de São Paulo
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Pátio Higienópolis tem 5.000 m2 
a mais do que o autorizado

Uma decisão da Justiça de São Paulo obriga o 
Shopping Pátio Higienópolis, na região central, a 
regularizar a sua área construída sob o risco de 
multa diária de R$ 200 mil. A decisão foi estimula-
da após uma ação civil do Ministério Público (MP) 
revelar que o estabelecimento funciona desde 
1999 (ano em que foi aberto) com 5.199 m2 a mais 
do que a metragem autorizada pela prefeitura, de 
71.616 m2. Além disso, segundo a liminar do juiz 
Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pú-
blica, o shopping fica impedido de inaugurar uma 
nova ala de lojas de 30.000 m2, prevista para este 
mês, enquanto o “puxadinho” não for regularizado.

A prefeitura também foi intimada a fiscalizar 
o shopping. Segundo a promotora Mabel Schiavo 
Prieto de Souza, na capital, “vários centros comer-
ciais funcionam sem licença e alguns estão au-
mentando a área”. Obras deste porte impactam o 
trânsito, pois atraem mais veículos para o entor-
no. O shopping informou que não foi intimado.  

Puxadinho 
rende multa 
a shopping

Marginal_O DSV vai cancelar 2.423 
multas aplicadas na Marginal Tietê entre 
24 de março e 16 de julho. Elas ocorre-
ram devido a falhas na sinalização. O DSV 
continuará revisando as multas até a 
conclusão da via.

Sem luz no Centro

THiAgO ViEiRA/FOlHAPRESS

Falha no sistema subterrâneo de ener-
gia deixou parte do Centro sem luz on-
tem; vias como 25 de Março e Porto 
Geral (foto) foram afetadas. À noite, a 
Eletropaulo ainda trabalhava na local

nudez_Livros de in-
glês distribuídos a alu-
nos do ensino médio 
estadual trazem link 
para um site de nudez. 
O governo investigará. 

CliMa_Após um dia 
seco ontem (a umidade 
baixou a 19%), o tempo 
fica mais úmido hoje na 
cidade. Há possibilida-
de de garoa à tarde.

1.032
infrações anuladas

Referem-se à autuação de 
veículos circulando sobre 
as faixas divisoras

534
outras autuações

Dizem respeito a motoris-
tas que não obedeceram às 
faixas de rolamento
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Polícia Federal e Controladoria Geral da União anunciam entrada 
na investigação do caso de tráfico de influência na Casa Civil

PF vai investigar 
esquema de lobby

O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, anun-
ciou ontem, em Brasília, a abertura de um inqué-
rito pela Polícia Federal para apurar as denúncias 
feitas pela revista “Veja”. Segundo a reportagem 
publicada nesta semana, Israel Guerra, filho da 
ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, co-
mandaria um esquema de lobby com a ajuda da 
mãe para atrair empresários interessados em 
contratos com o governo.  A ministra Erenice 
Guerra não será o foco das investigações, segun-
do Barreto. Por ter foro privilegiado, tal apuração 
dependeria de uma autorização do STF (Supremo 
Tribunal Federal). Segundo ele, investigar a atua-

ABR

entenda o caso

11/set
deNÚNCiA

Reportagem da “Veja” aponta suposto 
caso de tráfico de influência na Casa Civil

13/set
ReSpOSTA

Erenice diz que ela e o filho abririam mão 
de sigilos bancário, fiscal e telefônico

13/set
deMiSSãO

Assessor da Casa Civil, supostamente en-
volvido no caso, pede demissão do cargo

ontem
iNQUéRiTO

Ministro da Justiça anuncia investiga-
ção, mas diz que ministra não é suspeita

análise

ção de Erenice no suposto esquema de tráfico 
de influência é a última etapa do processo.

De acordo com reportagem da revista “Veja”, 
o dinheiro do esquema seria usado pela ministra 
para “saldar compromissos políticos”. Seu filho 
Israel Guerra teria ajudado a empresa MTA Li-
nhas Aéreas a ampliar sua participação nos Cor-
reios e a obter a renovação de uma licença de 
voo na Anac. O contrato previa uma taxa de 6% 
paga a Israel em caso de sucesso. 

Depois de um pedido de Erenice, a CGU (Con-
troladoria Geral da União) anunciou que também 
entrará na investigação. 

“Eu não me sinto atingida com a denúncia. 
Eu acho essa denúncia mais um factoide.”
DILMA ROUSSEFF

“Esse é um ano sempre diferenciado, 
aparecem todas as denúncias do mundo. 
Depois, as denúncias acabam.” LULA

Ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, anuncia instauração de inquérito da Polícia Federal durante entrevista ontem, em Brasília

Toda eleição é 
assim: dossiês 
saem do tapete

Todo ano eleitoral é assim: saem 
de baixo dos pesados tapetes da po-
lítica denúncias sobre coisas que lá 
estavam escondidinhas e que atin-
gem seriamente pessoas em posição 
de poder. A falta de transparência do 
poder faz o peso desses tapetes.

Isso não é monopólio deste ou da-
quele partido, nem deste ou daquele 
político, como as ondas de ensaiada 
indignação tentam fazer parecer. A 
classe política respeita um pacto de 
canalhas: eu sei dos seus podres, 
você sabe dos meus. Está tudo mui-
to bem se os trouxas dos nossos 
eleitores não ficarem sabendo; quan-
do chegar a hora de disputar voto 
a tapa, porém, não garanto nosso 
pacto. Feio mesmo só fica quando o 
trouxa do eleitor, que banca a brinca-
deira, fica sabendo.

A PF tem um papel importante. 
Subordinada ao Executivo, é ela que 
investiga questões da esfera federal. 
Ela prendeu a cúpula do governo do 
Amapá na semana passada, vai abrir 
a investigação sobre o lobby na Casa 
Civil nesta semana, investigou o rolo 
do dossiê sanguessuga em 2006, 
apreendeu a grana do genro do Sar-
ney em 2002 e recebeu as fitas com 
os conchavos da privatização da tele-
fonia em 1998. Em todos esses casos, 
quem ficou mal na fita foi o governo 
da vez, a quem a PF é subordinada.

Há quem diga que isso demons-
tra um conflito de facções tucanas e 
petistas dentro da PF. Pode ser que 
haja. Mas, por paradoxal que pareça, 
não existe maneira mais honesta de 
defender o Estado do que investigar 
o que é varrido para baixo do tapete 
pelo governo da vez. Quem tem que 
ser protegida é a instituição, e não 
pessoas de cada governo. A ocasião 
faz a corrupção, e estar no governo 
é a ocasião mais propícia de todas.   
MARCelO SOAReS, colaboração ao “MTV na Rua”
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“Sobrevivente” da verticalização, 
arquiteto deixa rua Elvira Ferraz

Vencido 
pelos 
edifícios

Dois monstros. É assim que o arquiteto e urba-
nista Siegbert Zanettini, 75, descreve os enormes 
prédios sendo levantados ao redor de seu escri-
tório na Vila Olímpia. “O contexto urbano mudou, 
e queriam me tirar de qualquer maneira”, afirma. 
Com obras por todos os lados, ele decidiu há pou-
cos dias empacotar suas coisas e deixar a rua 
onde estava há 25 anos: “Eu era um empecilho 
que lembrava uma luta desigual.” 

A batalha de Zanettini contra a verticalização 
começou há algumas décadas, quando comanda-
va a associação Vila Olímpia Viva e lutava contra a 
mudança da lei de zoneamento. “São Paulo é uma 
cidade inóspita. Tornou-se um lugar de produção, 
não de vida”, diz. Zanettini vendeu o terreno onde 
mantinha seu escritório e decidiu mudar para a 
rua de baixo: “Continuo aqui pela preservação de 
ponto de vista.” Sair da cidade? “De jeito nenhum. 
Luto enquanto puder.” ferNaNda NasCimeNto

Desmontável
O escritório vai 
junto na mudan-
ça:  “É um edifí-
cio que pode ser 
montado e des-
montado.”

O arquiteto Siegbert Zanettini

DiVuLgAçãO

Escritório de Zanettini 

sendo desmontado 

para mudar de lugar

A operadora de ce-
lular TiM anunciou 
ontem que a venda do 
iPhone 4 no Brasil co-
meça a partir da meia-
noite desta sexta-feira. 
Segundo a empresa, 
no início, o aparelho 
deve estar disponível 
em São Paulo apenas 
na loja da TiM do Shop-
ping Eldorado. O novo 
iPhone desbloqueado 
deve custar a partir de 

R$ 1.799. Além de São 
Paulo, a venda também 
deve ocorrer em outras 
oito capitais brasileiras.

O novo aparelho é 
mais fino do que as ver-
sões anteriores e, en-
tre outras novidades, 
grava vídeos em alta 
definição. De acordo 
com a Apple, também 
houve melhorias na 
bateria, que agora tem 
autonomia 40% maior. 

Venda de iPhone 4 
começa na sexta
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Acordo entre Ministério Público e parque da zona oeste paralisa 
parte da reforma na área; para o MP, falta licença ambiental

MP suspende obra 
no Água Branca

As polêmicas do Parque da Água Branca podem 
estar perto do fim. O Ministério Público assinou 
ontem um acordo com o Daee, órgão estadual 
responsável pela reforma da área, para paralisar 
parcialmente as obras em andamento no local. Fo-
ram suspensas a revitalização dos tanques para 
peixes e a reforma de um pavimento em cima da 
caixa-d’água, localizado a menos de 50 metros de 
duas nascentes de água, até que as autoridades 
obtenham todas as licenças ambientais neces-
sárias. “O objetivo é preservar as minas. Estavam 
jogando terra e entulho nas proximidades”, diz o 
promotor Washington de Assis, que encontrou as 
irregularidades durante vistoria no parque ontem. 

O pacto atende parte das reivindicações feitas 
pela Assamapab (Associação de Ambientalistas 
e Amigos do Parque da Água Branca). A entidade 
entregou na segunda-feira um documento com 
1.704 assinaturas ao MP pedindo a suspensão de 
todas as obras do parque. “Ficamos contentes. 
Queremos agora a volta da vegetação do Bosque 
do Pau-Brasil”, diz Regina Lima, da associação.    

Deuzeni Goldman, primeira-dama do Estado e 
presidente do Fundo de Solidariedade, sediado no 
parque, diz que as reformas suspensas serão logo 
retomadas (leia ao lado). pedro marcondes de moura

O Daee (Departamento de Águas e Esgoto do 
Estado) confirmou a suspensão temporária 
das obras em área próxima às nascentes no 
parque. O órgão se comprometeu a reformar 
as galerias de drenagem de águas pluviais do 
Água Branca, solicitado pelo MP.

 Mais legalidade 

para o responsável pela administração do 
Água branca, José antônio teixeira, o acordo 
firmado ontem traz mais legalidade à reforma. 
“queremos fazer tudo dentro da lei. Vamos 
aguardar as licenças [ambientais]”, explica 
teixeira. “o importante é que, no final, o parque 
vai ficar lindo para todos.” 

Deuzeni Goldman
Primeira-dama de São Paulo 

entrevista

“As obras não 
prejudicam  
as nascentes”
como a senhora analisa o acordo 
que paralisa reformas no parque?
Isso é momentâneo. O Depave (De-
partamento de Parques e Áreas Ver-
des) irá entregar um laudo compro-
vando que as obras não prejudicam 
as nascentes. O Depave irá ao par-
que já amanhã [hoje].

as outras obras, como a trilha do 
pau-brasil, vão continuar?
Continuam, claro. Aquela área antes 
estava toda deteriorada pelo aban-
dono, até seringa foi encontrada lá. 
Agora, está bonito. Identificamos 53 
tipos de árvores, algumas espécies 
raras. Virou um ótimo passeio para 
as crianças fazerem no parque.

por que a administração do par-
que e a entidade de frequentado-
res não chegam a um acordo?
Isso é tão difícil. As pessoas não 
gostam de mudanças, elas se sen-
tem inseguras. Eu até compreendo, 
mas acho que precisam se informar 
melhor [sobre as alterações].

Acima, trilha do Pau-Brasil, um dos 

pontos polêmicos da reforma; abaixo, 

entulho da obra feita no parque

FOtOS: LuCAS LIMA/MtVAcima, fachada do Parque da Água Branca, na rua Ministro Godói; frequentadores criticam a série de obras
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Pela primeira vez em 15 anos, o número de fa-
mintos no mundo caiu, segundo relatório divul-
gado ontem pela FAO (Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura). De 
acordo com o estudo, em 2010 as pessoas sub-
nutridas somam 925 milhões em todo o mundo, 
queda de 7% em relação ao período 1990-1992. 

Sobre o Brasil, o relatório aponta uma queda 
no índice de pessoas que convivem com fome ex-
trema: em 1992, era de 20% da população, hoje 
é 16%. Em outro levantamento, feito pela ONG 
ActionAid, o Brasil lidera, pelo segundo ano con-
secutivo um ranking mundial de combate à fome. 
A ONG elogia os programas brasileiros, como o 
Bolsa Família e o Fome Zero.  

Uma HQ pouco conven-
cional chega hoje às 
livrarias francesas. “In-
grid da Selva” satiriza, 
sem papas na língua, 
a história da ex-candi-
data à Presidência da 
Colômbia Ingrid Be-
tancourt, que foi refém 
das Farc (Forças Arma-
das Revolucionárias da 
Colômbia) por mais de 
seis anos. No livro, In-
grid é uma aventureira 
gananciosa.

Ingrid vira 
gibi francês

Véu_O senado fran-
cês aprovou ontem 
uma lei que proíbe o 
uso da burca e do véu 
no país, o que afeta di-
retamente muçulma-
nas que vivem na Fran-
ça. A multa será de 150 
euros a quem descum-
prir a lei. A polícia po-
derá deter a pessoa 
por até quatro horas.

liberdade_A Justi-
ça iraniana libertou on-
tem a norte-americana 
Sarah Shourd, presa há 
mais de um ano no país 
sob suspeita de espio-
nagem. Sarah teria sido 
solta após o pagamen-
to de uma fiança de US$ 
500 mil (R$ 860 mil).

É a primeira queda do índice 
em 15 anos, segundo a ONU

Há menos 
famintos 
no mundo

AkHtAR SOOmRO/REUtERS

Criança faminta bebe chá no Paquistão para combater a fome

terror_Uma amea- 
ça de bomba feita por 
um telefonema anôni-
mo fez com que a Tor-
re Eiffel, em Paris, fos-
se evacuada durante a 
tarde de ontem. Cerca 
de 25 mil pessoas dei-
xaram o local, mas o 
objeto suspeito não foi 
encontrado.

céu_A Nasa (Agên-
cia Espacial America-
na) captou ontem ima-
gens de uma estrela 
na constelação de Pei-
xes que tem poder de 
“comer” outros astros.
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       PG V GP SG
1 Fluminense 41 12 36 17

2 Corinthians 38 11 35 14

3 Botafogo 37 10 33 13

4 Cruzeiro 37 10 25 7

5 Internacional 32 9 24 4

6 Santos 31 9 30 5

7 Guarani 29 7 24      -3

8 Atlético-PR 28 8 24 -6

9 São Paulo 28 7 27 0

10 Ceará 28 7 18 -1

11 Vasco 28 6 20 1

12 Grêmio 26 6 26 0

13 Palmeiras 26 5 22 -1

14 Avaí 24 6 30 -2

15 Vitória 24 5 25 -4

16 Flamengo 23 5 16 -3

17 Atlético-MG 21 6 25 -10

18 Atlético-GO 20 5 24 -5

19 G. Prudente 17 4 20 -7 

20 Goiás 17 4 19 -19

classificação

Corinthians tenta eliminar 
folga do Fluminense na tabela 
do Brasileirão sem o camisa 9

Ronaldo fora do jogo 
contra ‘gordura’ do Flu

O fenômeno foi poupado, mas fica de fora da  
primeira decisão do campeonato. O motivo? Pro-
blemas na batata da perna. O jogador com o maior 
salário do país vai assistir pela TV ao jogo entre 
Fluminense e Corinthians, líder e vice-líder, a 3 
pontos de distância, direto do Engenhão. 

É a chance do alvinegro encostar. O Fluminense 
pode aumentar sua carga de “gordura para quei-
mar” e disparar no topo. Além de Ronaldo, Fred, o 
“artilheiro surfista”, que só tem aparecido na praia, 
fica outra vez de fora. O jogo marca também o reen-
contro de Deco com o Corinthians, o último clube 
em que jogou antes de se mandar para Portugal.

Na última rodada, os dois bobearam. O Corin-
thians perdeu para o Grêmio no Pacaembu, após 
23 jogos invicto em casa. Já o Flu levou a pior em 
Goiânia contra o Atlético-GO. Agora, um vacilo pode 
custar bem caro para qualquer um dos dois.  

 X  Fluminense Fernando Henrique; Gum, André 
Luís e Leandro Euzébio; Mariano, Fernando Bob, Valencia, Deco, 
Conca e Julio Cesar; Washington. T: Muricy Ramalho. Corin-
thians Júlio Cesar; Alessandro, Paulo André, William e Rober-
to Carlos; Ralf (Boquita), Elias, Jucilei e Bruno César; Jorge Hen-
rique e Iarley (Souza). T: Adilson Batista. estádio: Engenhão. 
horário: 21h50. arbitragem: Carlos Eugênio Símon. 

hOje
19h30 Santos x Atlético-GO
19h30 Cruzeiro x Guarani
19h30 Grêmio x Palmeiras
19h30 Goiás x Botafogo
19h30 Atlético-PR x Atlético-MG
22h Fluminense x Corinthians
22h Grêmio Prudente x Flamengo
22h Vitória x Ceará

AMAnhã
21h São Paulo x Internacional
21h Vasco x Avaí

22ª RoDaDa

túnel Do tempo

dia 5 de outubro, Raulino de 
Oliveira, Volta Redonda (RJ). O Corin-
thians venceu o Fluminense e reto-
mou a liderança isolada do Campe-
onato Brasileiro. Em seguida, ficou 
sete jogos sem perder no Brasileirão 
até hoje contestado por rivais. Gus-
tavo Nery foi, curiosamente, o desta-
que do jogo. O lateral esquerdo mar-
cou os dois gols da partida. 

CElsO ÁVilA/FOlhAPREss 

2005
Arrancada alvinegra

O alviverde vai ter que ficar esperto 
para não ser o palhaço da festa gaú-
cha preparada para a noite de hoje 
no Olímpico. O Grêmio completa 107 
anos de história e o confronto con-
tra o Palmeiras será o milésimo jogo 
do clube em Campeonatos Brasilei-
ros. luiz Felipe scolari, vitorioso em 
sua passagem pelo tricolor gaúcho, 
certamente será bem recebido, qua-
se dez anos após suas conquistas 
pelo Grêmio. Para estragar a festa 
dos gremistas, o Palmeiras terá a 
volta de Marcos Assunção e Pierre, 
suspensos no jogo contra o Vasco.

Palmeiras em 
uma fria no RS

DANiEl AuGusTO JR./FOlhAPREss

no twitteR

A ausência de Ro-
naldo virou moti-
vo de piadas no 
Twitter. Entre as 
frases mais retui-
tadas estavam: 
“Se o Ronaldo não 
joga nem treina, 
onde é que ele se 
machuca tanto?” 
e “Eu sempre quis 
ter corpo de atle-
ta: Agora, graças 
ao Ronaldo, eu te-
nho!”. 

Ronaldo voltou a 

sentir dores na 

panturilha e não vai 

ao Rio enfrentar 

o Fluminense
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Base da Espanha com o reforço de Messi, Barça 
estreia com goleada na Liga dos Campeões

Melhores do 
mundo dão liga 
e show de bola

A primeira rodada da fase de gru-
pos da Liga dos Campeões da Euro-
pa mostrou que o Barcelona vai ser 
um osso duro de roer para os outros 
gigantes europeus. Na estreia do 
Grupo D, o time catalão deixou ton-
tos os gregos do Panathinaikos e 
goleou por 5 a 1, de virada. 

Messi, mais uma vez, foi a grande 
estrela do baile. Na companhia da 
base da seleção espanhola campeã 
do mundo, o baixinho argentino mos-
trou que é “o cara”. Deu dribles e fez 
tabelas geniais, marcou dois gols e 
participou de outros dois. Só para 
dar graça, perdeu um pênalti.

Mas o Barcelona não é só Messi. 
Tem também Piqué, Puyol, Xavi, Inies-
ta, Pedro, Villa.... todos protagonistas 
do título espanhol na Copa. Some-se 
a esse grupo ainda o brasileiro Daniel 
Alves, que também marcou (Pedro e 
Villa completaram o placar), e Mas-
cherano, outro argentino bom de bola, 
e o time dos melhores do mundo está 
formado. Que se cuide o Rubin Kazan, 
próximo rival do Barça na Liga.

Enquanto isso, a atual campeã In-
ter de Milão tropeçou logo de cara. 
Empatou por 2 a 2 com o Twente da 
Holanda, pelo grupo A, mesmo placar 
de Werder Bremen versus Tottenham. 

GuSTAu NACARINo/REuTERS

Rafael ‘Golden slaM’  nadal

O espanhol apareceu ontem na Times Square, em Nova York, com o troféu do US Open, 
vencido na noite de segunda-feira. Foi o primeiro título de Nadal no torneio norte-ame-
ricano, que o juntou a Andre Agassi no time dos únicos a conquistar os quatro torneios 
mais importantes do circuito e uma medalha de ouro olímpica em simples

outros jogos_
Grupo B: Lyon 1 x 0 
Schalke 04 e Benfica 
2 x 0 Hapoel Tel Aviv; 
Grupo C: Manchester 
United 0 x 0 Rangers e 
Bursaspor 0 x 4 Valên-
cia; Grupo D: Kobenhavn 
1 x 0 Rubin Kazan. 

deSTAqUeS de hOje
15h30 - ESPN Brasil 
Real Madrid x Ajax
15h30 - ESPN 
Milan x Auxerre
15h30 - ESPN HD
Bayern Munique x Roma

GARy HERSHoRN/REuTERS

Começa hoje na pista do 
recém-inaugurado Centro 
Olímpico da Vila Clementi-
no, na capital, o TROféU 
BRASiL DE ATLETiSMO, 
com a presença das maio-
res estrelas do atletis-
mo nacional: Keila Costa e 
Maurren Maggi no salto em 
distância e fabiana Murer 
no salto com vara. A com-
petição vai até o dia 19.

O tenista brasileiro Ricar-
do Melo se envolveu em 
uma POLÊMiCA com o in-
diano Mahesh Bhupathi, 
da equipe que vai enfren-
tar o Brasil na Copa Davis. 
Em entrevista à “folha de 
S. Paulo”, Bhupathi disse 
“que teria medo de vir ao 
Brasil jogar tênis”. Na se-
mana passada, Melo afir-
mou que a Índia é um país 
sujo e miserável. 

A Sauber anunciou ontem a 
saída de Pedro de la Rosa 
da equipe suíça antes do 
GP de Cingapura, próxima 
corrida da fÓRMULA 1. O 
espanhol será substituído 
por Nick Heid-feld, o sexto 
piloto alemão na atual tem-
porada da categoria.

expresso

rogério Cassimiro/folhapress
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Personagem completa 
25 anos como um dos 
ícones da cultura pop

Super Mario comanda

Em setembro de 1985, chegava às 
prateleiras o primeiro título da fran-
quia “Super Mario Bros.”, criação do 
designer de jogos japonês Shigeru 
Miyamoto – uma espécie de midas do 
segmento, pai ainda de inúmeros ou-
tros clássicos do gênero, como “The 
Legend of Zelda”. Desde então, todos 
os jogos da concorrência passaram a 
perseguir o modelo Mario de jogabili-
dade e contavam com o cansaço do 
personagem para assumir seu posto. 
Cansaço que nunca veio.

Ano após ano, a franquia do enca-
nador tornou-se símbolo da Nintendo, 
ganhou mais de 200 jogos, vendeu 
mais de 200 milhões de unidades.

Boa parte do sucesso está nos 
cativantes jogos das décadas de 
80 e 90, para Nintendinho e Super 
Nintendo, que serão lembrados na 
“Super Mario Collection”. O lança-
mento para Nintendo Wii, por enquan-
to agendado apenas para o mercado 
japonês, reunirá remakes dos games 
daquela época. douglas vieira

Sem limite

Como reconhecer um ícone pop? 
Simples. Ele deixa sua própria 
mídia e invade o dia a dia das 
pessoas. Não faltam camisetas, 
produtos licenciados, recriações 
com a cara do encanador e 
homenagens em jogos como 
“Farmville” (acima). É um prato 
cheio para brincadeiras na 
Internet. Uma das mais divertidas 
é o crossover entre Mario e 
o jogo “GTA: Vice City”, feita 
na animação “Frango Robô” e 
disponível no YouTube. Também 
vale conferir o final alternativo 
do jogo “Super Mario World”.

filé de Mário
Selecionamos os títulos 
essenciais da franquia

pré-história
A estreia de Mario foi com ou-
tro nome. O encanador surgiu 
em “Donkey Kong”, de 1981. 
No título, o bigodudo chama-
va Jumpman e tentava salvar 
Pauline do gorila Donkey Kong. 
No título seguinte da franquia 
Donkey, Mario, curiosamente, 
se torna o vilão. Para o bem ou 
para o mal, o personagem faz 
sucesso e acaba por trilhar 
seu próprio caminho.

1985 – ‘Super Mario Bros.’ 
O primeiro título da franquia 
foi lançado para Nintendinho. 
Extremamente divertido, 
rapidamente tornou-se 
referência para o mercado

1990   ‘Super Mario World’
Foi no clássico de Super 
Nintendo (acima) que ele se 
tornou ícone pop. Migrou 
para o cinema e inspirou uma 
infinidade de outros jogos

1992  ‘Mario Kart’
O jogo inaugura a linha 
esportiva, que já teve até 
futebol no divertido “Mario 
Strikers”, e ganha versões 
em todos os consoles

1996   ‘Super Mario 64’
A Nintendo conseguiu de novo. 
Depois de ditar como seriam 
os jogos em duas dimensões, 
criou o formato a ser seguido 
em três dimensões

2007   ‘Super Mario Galaxy’
Para Nintendo Wii (acima), 
o jogo é um dos mais 
interessantes e festejados 
da década e acaba de ganhar 
uma sequência

2009   ‘New Super Mario’
O jogo se modernizou ao 
longo dos anos, mas foi ao 
resgatar a jogabilidade 2D 
que os fãs se derreteram  
no ano passado
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Caixa de inéditas celebra 
aniversário de sua morte

Já há algum tempo 
corriam boatos de que 
o herói da guitarra Jimi 
Hendrix teria deixado 
dezenas de músicas 
inéditas ao morrer. O 
motivo desse tesou-
ro sonoro ter ficado 
engavetado por tanto 
tempo permanece um 
mistério, ainda mais 
em tempos de pirataria 
on-line comendo solta.

Mas o fato é que as 
músicas existem e, em 
novembro, será lançada 
uma caixa com 45 faixas 

novas e raridades de es-
túdio intitulada “West 
Coast Seattle Boy - The 
Jimi Hendrix Anthology”.

No repertório, figu-
ram sons como a ver-
são de “Tears of Rage”, 
de Bob Dylan, e can-
ções gravadas em um 
show realizado na vira-
da do ano de 1969. 

Serão quatro CDs 
mais um DVD com o 
documentário “Jimi 
Hendrix: Voodoo Child”, 
com duração de 90 mi-
nutos. eduardo ribeiro

40 anos 
sem Jimi 
Hendrix

hoje, à 0h30 - MTV especial
jiMi hendrix  
A MTV homenageia Jimi Hendrix com um espe-

cial, em que grandes guitarristas dão depoi-

mento sobre o legado do músico, encontrado 

morto em 18 de setembro de 1970.

Longe de mim dar uma de 
adolescente classe média recém- 
chegado do intercâmbio na Austrália 
ou nos Estados Unidos – se é que 
aqueles fins de mundo para os quais 
eles vão (Wisconsin, Virginia ou 
Dakota do Sul) podem ser chamados 
de Estados Unidos – e dizer que eles 
são muito melhores do que nós, só 
porque por lá eles todos deixam o 
lado esquerdo da escada rolante livre 
e há canais de TV melhores que os 
nossos. Mas, em um assunto pelo 
menos, admito nossa derrota fatal e 
irreversível: os filhos de famosos.

Se aqui testemunhamos em meio 
a bocejos a pré-adolescência de 
Sasha Meneghel ou ficamos meio 
sem saber o que fazer, pasmos, 
diante das aparições sobrenaturais 
de Livian Aragão nos especiais de 
TV de seu pai, a segunda geração 
das celebridades estrangeiras sabe 
exatamente como se portar e nos 
entreter. O melhor exemplo é Lourdes 
Maria, que, depois de conseguir 
escapar da disciplina rígida da mãe 
que a obrigava a parecer com a 
Frida Kahlo, raspou a monocelha, 
virou mulher e, nas palavras daquela 
bichinha estereotipada de novela, 
“abalou Bangu”.

Por ter herdado do pai aquela 
latinidade gostosa que, como Ney 
Matogrosso diz, “nos deixa com 
o coração desvairado e cheio de 
insensatez”, Lourdes Maria é a 
Madonna com um twist de limão, com 
uns óculos descoladérrimos e todo 
um futuro de hipsterismo de primeira 
categoria pela frente. Cabe a nós nos 
recolhermos ante nossa miséria e 
rezar para o filho do Dado Dolabella 
crescer logo. Esse promete.

Os filhos deles são 
muito melhores

luCAS liMA/MTV

Pág. 666 por didi

www.twitter.com/didif 

“Didiabólico” vai ao ar 
toda quarta-feira, à 0h15

Para esquentar ain-
da mais a expectativa 
para a continuação de 
“Tron”, filme da Disney 
de 1982, a Marvel lança 
em 16 de novembro a 
HQ “Tron: Betrayal”, que 
narra os acontecimen-

tos entre uma trama e 
outra. A continuação,  
“Tron: legacy”, estreia 
nas telonas dia 17 de 
dezembro. Abaixo, con-
fira a prévia de uma das 
páginas, ilustrada por 
Andy Tong.

HQ de ‘Tron’ serve de 
aperitivo para o filme

O longa de Wagner de 
Assis, inspirado nas 
psicografias de Chi-
co Xavier, que havia 
atingido a marca de 1 
milhão de espectado-
res em apenas cinco 
dias, arrecadou mais 
de R$ 4,5 milhões nos 
últimos três dias.

‘Nosso Lar’ 
bate seu
próprio recorde

A produtora aponta 
como motivo a reação 
do público às fortes 
cenas que sugerem 
pedofilia no trailer 
de “Phantasmagoria”, 
longa de Marilyn Man-
son sobre a vida de  
lewis Carroll (“Alice no 
País das Maravilhas”).

Filme de 
Manson pode 
ser banido

HENRY DilTZ/AfP

DiVulgAçãO

DiVulgAçãO

DiVulgAçãO



Amanhã é dia de frio na 
barriga para os músicos que 
concorrem no VMB 2010

Quatro 
vezes Pitty 
no VMB

O VMB entrega suas 
estatuetas amanhã. 
Entre os favoritos, está 
novamente Pitty, que 
concorre em quatro 
categorias: Artista do 
Ano, Hit do Ano, Clipe 
do Ano e Rock. A can-
tora falou sobre como 
é estar novamente na 
disputa. luciana lima

Você esperava ser 
lembrada em 2010?
Eu me surpreendi com 

a quantidade de indica-
ções, pois esse último 
disco [“Chiaroscuro”] 
não é tão pop. É mais 
misterioso e atingiu 
pessoas diferentes. En-
tão eu não sabia se te-
ria muitas indicações, 
e vieram quatro. Achei 
incrível e isso já me dei-
xou satisfeita. Pensar 
que ano após ano a gen-
te está sobrevivendo 
em um mercado que é 
tão superficial.

Você ainda sente o tal 
frio na barriga? 
Tem uma coisa que não 
muda que é quando 
você está sentado na 
plateia e estão passan-
do no telão os nomes 
dos indicados. Aqueles 
cinco segundos antes 
de falar o ganhador é 
uma tortura. É muito 
angustiante. Parece 
que seu coração vai 
sair pela boca. Isso é 
igual em todos os anos 

e em todas as catego-
rias. Mas é uma angús-
tia boa.

Dá para saber que 
uma música será hit?
Não dá para saber por 
antecipação. Algumas 
vezes você imagina, mas 
é imprevisível. Teve mú-
sica que eu achei que 
seria, mas não foi, e mú-
sicas que eu não achei 
e foram mais do que eu 
imaginava.

Como é 
concorrer 
no VMB?
“me vem à cabeça estar sentado 
no sofá assistindo, na época 
em que Raimundos ou Skank 
ganhava. Participar é muito legal, 
pois era uma sonho distante.”
maRcelo é VocaliSta Do StRike, que concoRRe 

na categoRia Rock

“Fiquei feliz para caramba. 
Senti um reconhecimento. uma 
coisa como essa gera uma 
publicidade espontânea.”
chuck é VocaliSta Do VeSPaS manDaRinaS,  

que concoRRe na categoRia cliPe Do ano 

dIVulgAçãO

 CAIO guATEllI/fOlHAPREss
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entrevista Christian Chavez
Em carreira solo, ex-RBD apresenta prêmio no VMB

 

O ex-RBd Christian Cha-
vez, que está no Brasil 
para promover o Cd 
“Almas Transparentes”, 
toca em são Paulo dia 
19, no HsBC Brasil. An-
tes, sobe ao palco do 
VMB para apresentar a 
categoria Webhits.

como é voltar ao país 
em carreira solo de-
pois do RbD?
É com muita alegria 
que estou de volta, o 
Brasil tem um grande 
significado para minha 
carreira, por causa do 
impacto do RBd. Ter 
apelo junto ao público 
daqui em carreira solo 
é como um sonho que 
virou realidade.

Você está empolga-
do para participar do 
Vmb?
É legal participar por-
que, acompanhando os 
nomes, passo a conhe-
cer melhor as bandas 
daqui. A música brasilei-
ra é maravilhosa, e vo-
cês têm bons artistas 
em todos os gêneros, 
do pop ao rock, além do 
samba e as misturas.

“A música 
brasileira é 
maravilhosa”

Aquecimento Vmb - 21h20 
Vai ao ar hoje pela MTV a última série 
de entrevistas com indicados ao VMB: 
Skank, Otto, Marcelo D2 e Thiago Petit.
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Aficionados por carros extrapolam suas garagens e deixam 
suas preciosidades em espaço especializado na zona oeste

Um endereço fixo 
para carros antigos

Para os colecionadores de carro, o maior pro-
blema é sua paixão extrapolar o espaço da ga-
ragem – o que não é difícil acontecer. Carros 
antigos, verdadeiras preciosidades que não são 
aceitas em companhias de seguros, acabam sen-
do guardados em garagens comuns, sem o cui-
dado necessário. Foi justamente isso que levou o 
colecionador Guilherme Junqueira Franco a fundar 
a Garage Hot & Classics (www.mygarage.com.br) 
com um sócio. Com capacidade para 60 veículos, 
o local guarda os sete veículos de Franco e outros 
38 de 18 clientes de todo o Brasil. Cada um paga 
R$ 300 por mês para manter seu carro na Garage, 
que dá um tratamento especial aos automóveis. 
Um funcionário é responsável por deixar os carros 
sempre brilhantes e prontos para o uso. 

Franco começou sua coleção há nove anos, 
quando adquiriu um Chevrolet Bel Air 55, que faz 
parte da trilogia 1955/56/57, conhecidos como os 
carros mais bonitos já produzidos pela marca. En-
tre seus sete carros, alguns são verdadeiras rari-
dades, como o Buick Century 57, único que chegou 
ao país, e o EMME Lotus 99, uma edição limitada 
que teve somente 12 unidades fabricadas. Outras 
preciosidades do galpão são um Mustang conver-
sível 67 e três caminhonetes Chevrolet 2100, de 
1955/56, apelidadas de Marta Rocha por serem 
lindas como a miss sensação da época. carla de wolf   

A Chevrolet apresentou o novo Captiva, que será uma das 
novidades da marca no Salão de Paris. A alteração no de-
sign frontal do carro é uma das mais marcantes

A nova cara do cAptivA 

A marca japonesa, presente no 
Brasil desde 1958, está construin-
do uma nova fábrica no país. Com a 
unidade de  Sorocaba (SP), pretende 
lançar no segundo semestre de 2012 
um carro compacto para disputar o 
mercado na faixa de modelos como 
Gol e Palio. A ideia é que o veículo seja 
produzido com motor flex e chegue 
às lojas nas versões hatch e sedã. 
A Toyota deverá produzir incialmen-
te 70 mil unidades por ano do com-
pacto, mas pode chegar a 400 mil. A 
fábrica deve receber investimentos 
de cerca de US$ 600 milhões e deve 
empregar 1.500 pessoas.

Toyota quer carro 
compacto no país

Antiguidade mesmo

O carro mais antigo do galpão é um modelo  
Chevrolet de 1925. O automóvel veio do Uruguai 
e tem o volante do lado direito, pois na época 
o país seguia o modelo inglês. Comprado 
após a falência do Museu de Tecnologia da 
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), conta 
com aros de madeira e quebra-ventos lapidado.

oo7_Um Aston Martin DB5, mode-
lo igual ao usado por James Bond no 
filme “007 Contra a Chantagem Atô-
mica”, arrecadou quase R$ 1 milhão 
em um leilão realizado na França no 
último fim de semana. O automóvel, 
de 1965, só havia tido dois donos. Já 
o carro usado pelo astro do cinema 
nas telas irá a leilão em outubro. E 
aí espera-se arrecadar em torno de        
R$ 8,5 milhões. 

luxo_Os carros de luxo da Alfa 
Romeo devem retornar ao Brasil em 
2012. Foi o que informou o presiden-
te geral do Grupo Fiat, Sergio Mar-
chionne, em encontro em São Paulo. 
O executivo também informou que a 
Chrysler tem planos de comercializar 
carros híbridos no país em breve. 

FOTOS: LUCAS LiMAS/MTv

Os possantes alojados na 

Garage, na Vila Leopoldina

Chevrolet 

de 1925



Para sentir na Pele
promoção nos spas

A São Paulo Spa Week, que vai até o dia 25, é uma ex-

celente oportunidade para você experimentar algumas 

das melhores terapias corporais da cidade por apenas 

R$ 70. No sofisticado Elements Spa as opções incluem a 

back massage de 60 minutos e a banyan herbal pouch.

Elements spa by Banyan Tree: al. santos, 1.437 (Hotel 

Tivoli mofarrej), Jardins. Tel. 3146-6420. r$ 70 

Para saborear
as massas favoriTas dE al pacino E lEo di caprio

O restaurante italiano Serafina, que tem sete endereços 

em Nova York muito frequentados por artistas, fashio-

nistas e empresários, acaba de abrir uma filial paulista-

na. Instalada num casarão de 1908 na alameda Lorena, a 

casa serve deliciosas focaccias, pizzas e massas, como 

o ravioli al tartufo (com molho de cogumelos).

serafina: al. lorena, 1.705, Jardins, tel. 3081-3702

Para oUvir
arrigo BarnaBé Encarna lupicínio rodriguEs

O dodecafônico Arrigo Barnabé interpreta canções amar-

guradas e sarcásticas do compositor gaúcho Lupicínio 

Rodrigues no espetáculo “Caixa de Ódio”, em sessão du-

pla neste sábado no cabaré Casa de Francisca. “Lupicínio 

explora os limites da dor amorosa”, explica Arrigo.

casa de francisca: r. José maria lisboa, 190, Jar-

dim paulista. Tel. 3052-0547. Às 21h e à 0h. r$ 53

Para sentir o aroMa
a fragrÂncia das pEras

A marca sueca Absolut acaba de lançar no Brasil uma vod-

ca flavorizada com extratos de pera. O cheiro da fruta é 

delicioso, e a bebida é ideal para ser consumida pura e bem 

gelada, on the rocks ou em coquetéis. Combina muito bem 

com soda limonada, gengibre, hortelã e suco de maçã ou 

lichia. Cada garrafa de  1 litro custa R$ 72.

Para ver
man ray À BrasilEira

O Gabinete Arte Falsa exibe até outubro no bar Farofa 

Paulista a exposição “Falsos Man Ray”, com quinze obras 

produzidas por Cassio Machado. O chef e dublê de fotó-

grafo celebra os 120 anos do nascimento do artista da-

daísta e surrealista Man Ray. “Esta é a minha visão líri-

ca, livre e anárquica da arte desse gênio”, afirma Cassio.

farofa paulista: al. Tietê, 665, Jardins. Tel. 3063-0642
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leblon inaugura 
‘embaixada’ em sP 

Os paulistas agora não pre-
cisam mais pegar a ponte aé-
rea para sentir um gostinho do 
Leblon. É que, desde o início de 
agosto, funciona no shopping 
Vila Olímpia a filial paulistana 
da rotisserie, padaria e res-
taurante carioca Garcia & Ro-
drigues. O local é famoso por 
suas delícias que misturam 
receitas clássicas da cozinha 
francesa com toques brasilei-
ros. Entre seus frequentado-
res mais assíduos estão cele-
bridades como Chico Buarque 
de Hollanda, Fernanda Monte-
negro e Bebel Gilberto.
  O chef Christophe Lidy co-
manda a cozinha, de onde 
saem pratos refinados, como 
steak au poivre, magret de 
pato com mel e purê de man-
dioquinha, cherne assado so-
bre cama de batatas e canela 
de vitela com risone ao molho 
de foie gras. Há também pica-
dinho com farofa de banana, 
quiches, sanduíches, terrines, 
pães, tortas, chocolates, bis-
coitos, geleias e sorvetes ar-
tesanais de sabores como ja-
boticaba, cupuaçu, figo, abó-
bora com coco e doce de leite.
  No balcão de pães, um dos 
destaques é o financier, um bo-
linho de origem francesa que 
tradicionalmente é feito com 
farinha de amêndoas. Aqui no 
Brasil, ele é preparado com fa-
rinha de castanha de caju. 
  Local perfeito para um sim-
ples café, uma refeição com-
pleta ou um caprichado lan-
chinho no meio da tarde. 

Garcia & Rodrigues: r. Olimpía- 
das, 360. Shopping Vila Olím-
pia, Vila Olímpia, tel. 3841-9420
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áries (de 21/3 a 19/4) Marte, o regente do seu sig-
no, te enche de entusiasmo para começar um novo 
projeto no trabalho. Em casa, você e seu par também 
vão passar a perseguir novos objetivos. Atenção para 
novidades na vida de um familiar bem próximo.

touro (de 20/4 a 20/5) Tanto no trabalho como em 
casa este será um dia lento. Sua agenda terá cancela-
mentos, seus fornecedores e colegas vão espichar pra-
zos e você também estará um pouco distante. A família 
pode trazer surpresas, mas nada muito empolgante.

gêmeos (de 21/5 a 21/6) Se você está aguardando a 
chegada de dinheiro, ao que tudo indica não será hoje 
o dia tão esperado. Em casa, mudanças estão em plena 
atividade, e despesas inesperadas envolvendo crianças 
ou seu parceiro também podem surgir do nada.

câncer (de 22/6 a 22/7) A lista de coisas para fazer vai 
estar cheia hoje. O dia começa lento, mas aí a Lua vai 
te deixar mais motivado, produtivo e eficiente. À noite, 
pode surgir uma briguinha entre você e seu par, mas 
será apenas um mal-entendido fácil de contornar.

leão (de 23/7 a 22/8) Os astros sugerem que as suas 
finanças estão num grande momento. Ainda assim, 
problemas de fluxo de caixa vão te atingir. Seja frugal 
e evite discutir com o seu par por questões que envol-
vem dinheiro. Procure o acordo, o consenso.

virgem (de 23/8 a 22/9) Hoje você chegará bem próxi-
mo de concretizar um gol em suas finanças. Você pode 
atingir as economias suficientes para custear uma via-
gem ou um curso de aperfeiçoamento. Se o seu  sonho 
inclui outra pessoa, agora é a hora de ajudá-la. 

libra (de 23/9 a 22/10) Marte governa os setores do 
dinheiro e dos relacionamentos no seu céu. O seu côn-
juge está se tornando cada vez mais uma fonte de con-
forto e equilíbrio emocional. Para completar a maré fa-
vorável, suas finanças podem sofrer grandes impulsos.

escorpião (de 23/10 a 21/11) Marte, o seu regente, te 
fortalece e te deixa cheio de vigor e concentração hoje. 
Vênus proporciona um clima bom não só no trabalho 
como em casa. Aproveite a energia positiva e estabele-
ça novas parcerias ou aprofunde as já existentes.

sagitário (de 22/11 a 21/12) Urano e Júpiter, seu regen-
te, influenciam o seu dia de uma maneira poderosa. Al-
guns colegas de sua equipe de trabalho podem ter pro-
blemas e isso vai tomar seu tempo, mas no final tudo 
vai dar certo e vocês conseguirão bons resultados.

capricórnio (de 22/12 a 19/1) O desafio do dia será 
fazer contatos com pessoas distantes ou de algu-
ma maneira de difícil acesso. Porém, fique tran-
quilo: com a Lua entrando em Capricórnio, essas 
conexões serão realizadas com êxito. 

aquário (de 20/1 a 18/2) Você provavelmente vai ter 
de esperar para conseguir uma reunião cara a cara 
para resolver questões financeiras e fazer novos 
arranjos nessa área. A burocracia pode emperrar o 
andamento das coisas. Não hesite em pedir ajuda.

peixes (de 19/2 a 20/3) Saturno, o regente das suas 
questões relativas  a dinheiro, ganha força e prenuncia 
notícias auspiciosas nesse setor financeiro. Os rendi-
mentos extras ou lucros inesperados podem vir de ne-
gócios locais ou distantes, até mesmo internacionais.

“taurino: hoje o dia será lento, tanto em casa 
como no trabalho. sua agenda terá adiamentos, 
prazos serão espichados e você estará distante”
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