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Cai vantagem 
de Dilma para 
adversários
Pesquisa Datafolha divulgada ontem 
mostra que petista tem 49% dos 
votos, 5 pontos a mais que a soma 
de Serra e Marina; diferença era de 
12 pontos há uma semana geral/pág. 3

lucaS lima/mtv

RubenS cavallaRi/FolhaPReSS 

Bronze na
Marginal

movimento organizado pela SoS mata 
atlântica criou a “Praia do tietê” com 
objetivo de protestar contra a poluição do 
rio, aniversariante de ontem geral/pág. 6

Investigue os antecedentes dos candidatos antes de definir seu votoToMe ConTa Do Brasil
eleições 2010 mtv.Com.br/tomeContadobrasIl

Passageiros vão 
processar Metrô 
por caos geral/pág. 4

Primavera chega 
com muitas flores e 
pouca chuva zoom/pág. 2

MTV exibe amanhã 
2º acústico com 
Lulu Santos pág. 12

Com ou sem neymar
corinthians vai à vila belmiro, derruba a marra 
do santista e continua líder isolado arena/pág. 8

Iarley (centro) 

marcou no 3 a 2
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Na estação mais florida do ano, que começa 
hoje, cresce a procura por mudas em viveiros

A primavera 
chegou: adote 
uma plantinha 

Não só as ruas se enchem de flo-
res com a chegada da primavera, 
que começou à 0h09 de hoje. É épo-
ca dos quintais, varandas e janelas 
paulistanos também ganharem mais 
cor. A mudança de estação aumen-
ta a procura por mudas de plantas 
nos viveiros espalhados pela capital. 
“As pessoas veem a cidade florida 
e querem fazer o mesmo em suas 
casas”, explica a bióloga Assucena 
Tupiassú. “Mais horas de luz por dia, 
calor e chuva são os fatores que tor-
nam a primavera a estação das flo-
res.” No Horto Florestal, setembro é 
o mês preferido dos visitantes, que 
têm a disposição cerca de 7.000 mu-

das, com preços entre R$ 1 e R$ 5. 
“Na primavera, a procura cresce 

consideravelmente”, afirma Márcia 
Regina Oliveira Santos, chefe da se-
ção de silvicultura do Instituto Flo-
restal. Nos três viveiros municipais, 
não é necessário desembolsar nada 
para levar uma planta para casa. 

No Manequinho Lopes, no Par-
que Ibirapuera, há mais de 200 mil 
mudas e dezenas de espécies. O 
número de interessados em apren-
der a cuidar de um jardim também 
já começa a crescer. As inscrições 
em cursos na escola de jardinagem 
do parque aumentam nessa época.  
ferNANdA NASCIMeNTO

GuILHeRMe LARA CAMPOS/FOTOAReNA/FOLHAPReSS

FECHE O GUARDA-CHUVA

A primavera chegou, mas as chuvas características da 
estação, ainda não. Por causa do fenômeno La Niña, os 
pingos estão atrasados e devem ser menos constantes 
neste ano. Depois de registrar em 2009 uma das prima-
veras mais chuvosas dos últimos anos, os meteorologis-
tas apostam em uma estação mais seca que o normal. 
Segundo o CGE, o mês de outubro terá chuvas abaixo 
da média, principalmente no interior do Estado. Mas as 
grandes amplitudes térmicas, responsáveis por manhãs 
frias e tardes muito quentes, vão continuar, caracteri-
zando a típica primavera paulistana.

jARDins

O Parque Ibirapue-
ra ganhou ontem 
nove novos jar-
dins. Organizado 
pelo MAM, o “Fes-
tival de Jardins” 
(foto) apresenta 
até dia 31 de de-
zembro o trabalho 
de paisagistas. No 
Jardim Botânico, 
além de uma ex-
posição de flores, 
há um orquidário 
aberto à visitação. 
Quem não quiser 
ficar só olhando 
e preferir levar 
uma flor para casa 
pode visitar a fei-
ra que ocorre na 
Ceagesp todas as 
terças e sextas-
feiras.

O Movimento SOS Parque Augusta 
aproveitou a chegada da estação 
para lutar pela preservação da área 
verde localizada entre as ruas Caio 
Prado e Marquês de Paranaguá. Hoje, 
a partir das 10h, moradores se reú-
nem no local para realizar uma mani-
festação pela criação de um parque 
na região. O movimento defende a 
preservação de uma área de 24 mil 
metros quadrados para que árvores 
centenárias não sejam derrubadas 
para dar lugar a construções.

Por uma primavera 
florida na Augusta

A grande variação 
de temperatura 
comum nessa es-
tação e a época 
da polinização das 
flores aumenta a 
incidência de do-
enças como  rinite.
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eleições 2010 

Diferença entre Dilma e adversários diminui, mas petista 
ainda venceria a eleição já no 1º turno, segundo Datafolha

Vantagem para 
rivais cai 5 pontos

As recentes acusações envolvendo a cúpula do 
Partido dos Trabalhadores e do Governo Federal 
parecem ter surtido efeito no eleitorado. Pesqui-
sa divulgada ontem pelo Datafolha aponta que a 
candidata Dilma Rousseff perdeu cinco pontos 
de vantagem em relação aos demais candidatos, 
em comparação à pesquisa da semana passada. 
A petista foi de 51% para 49%, estando dentro da 
margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percen-
tuais. Ainda assim, se as eleições fossem hoje, a 
candidata venceria no primeiro turno.

Já o candidato do PSDB à Presidência da Re-
pública, José Serra, permanece em segundo lu-
gar na corrida. O tucano foi de 27% na medição 
da semana passada para 28% agora. Marina Silva, 
do Partido Verde, que antes estava com 11% nas 
intenções de voto,  agora tem 13% dos votos do 
eleitorado brasileiro.

Apesar de faltarem apenas dez dias para a elei-
ção, 5% dos brasileiros ainda não decidiram em 
quem vão votar. O batalhão é formado por cerca 
de 7 milhões de pessoas. Outros 3% dizem que 
pretendem votar em branco no próximo dia 3.

Para Octaciano Nogueira, cientista político da 
UnB (Universidade de Brasília), o resultado do le-
vantamento já era esperado, devido às recentes 
ondas de escândalos nos Correios e na Casa Ci-
vil. O especialista, entretanto, considera a vanta-
gem da petista ampla demais para ser revertida 
nos próximos dias. “Só uma acusação de grandes 
proporções poderia forçar um segundo turno 
nestas eleições.” Todas as variações apontadas 
pela pesquisa estão dentro da margem de erro. 
O levantamento está registrado no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) sob o número 31.330/2010.  
pedro marcondes de moura

O Supremo Tribunal Federal adiou 
para hoje a decisão sobre se a Lei 
Ficha Limpa vale para as eleições 
deste ano. A votação dos ministros 
estava em 1 a 0 para o projeto 
quando o ministro Dias Tóffoli pediu 
vista pra avaliar melhor. 

Ainda falta o voto de nada menos 
do que nove ministros, e sempre 
corremos o risco de algum outro 
luminar resolver pedir vista.

Quem botou a lei em discussão na 
Justiça foi Joaquim Roriz, candidato 
ao governo do Distrito Federal cuja 
campanha foi barrada pela Ficha 
Limpa. Sua história é edificante. 
Em 2007, apareceu um grampo em 
que ele negociava uma propina de 
R$ 2 milhões. Ele era senador, iam 
abrir processo de cassação, mas ele 
renunciou para poder concorrer neste 
ano (salve, Herbert Vianna).

Nesse meio tempo, sob pressão 
popular, o Congresso aprovou a Lei 
Ficha Limpa. Um dos tipos de político 
que ela barra são os que renunciam 
pra não serem cassados. O que o 
candidato argumenta é que a lei não 
devia valer neste ano, só a partir de 
2012. Ou seja: acaba funcionando 
como uma admissão de culpa da 
propina, mas com um palavreado 
bonito. Tipo: “Data vênia, foi isso 
mesmo, mas não dava pra fazer vista 
grossa só mais esta vezinha?”.

A Avaaz está com um abaixo-
assinado para você tocar pressão 
no STF. Pressione também, para os 
ministros saberem que com a gente 
essa não cola: http://www.avaaz.org/
po/ficha_limpa_supremo.

Jus enrolandi

lUCAS liMA/MTV

E você com isso?
por marcelo soares 

Cerca de 250 políticos 
ficaram na dúvida ontem 
sobre o futuro de suas 
campanhas. Com o re-
gistro eleitoral indeferi-
do pelo TSE com base na 
lei da Ficha limpa – que 
impede a candidatura 
de pessoas que renun-
ciaram para evitar cas-
sações ou que possuem 
condenações por órgãos 
colegiados –, eles aguar-
davam a decisão de on-
tem do STF sobre o re-
curso apresentado pelo 
candidato ao DF Joaquim 
Roriz, na primeira avalia-
ção do Supremo sobre 
a nova lei. A decisão foi 
adiada para hoje, após 
pedido de vista.

Ficha Limpa 
esbarrra nas 
vistas do STF

ABR

Manifestantes contra (ao fundo) e a favor da 

impugnação da candidatura de Roriz, em Brasília
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Dia Mundial SeM carro 

Marcelo Justo/Folhapress

Celebrado ontem para conscientizar a população a respeito da importância 
do transporte público e alternativo, o Dia Mundial Sem Carro teve adesão 
até do governador Alberto Goldman (PSDB), que correu para pegar o metrô 
na estação Marechal Deodoro. Ele foi inaugurar uma escola na zona leste

lucas liMa/Mtv

NelsoN aNtoiNe/FotoareNa/Folhapress

Lesados por falha na Linha 3, usuários querem 
entrar com ação contra Metrô por danos morais

Passageiros 
processam 
Metrô por pane

um dia após o metrô de são paulo 
enfrentar uma das piores panes de 
sua história, quando a linha 3-ver-
melha deixou de funcionar por 2h30, 
um grupo de cerca de 50 passagei-
ros que se sentiram lesados pelo 
problema decidiu ontem se unir para 
processar a empresa. ao todo, 150 
mil usuários foram prejudicados pela 
falha. liderado pelo consultor de rh 
Marcos Faria, que devido ao atraso 
provocado pela pane foi desqualifica-
do de um processo seletivo, o grupo 
estuda mover uma ação por danos 
morais. a intenção é que cada preju-
dicado seja indenizado em r$ 10 mil.

segundo ademar Gomes, presiden-
te do conselho da acrimesp (associa-
ção dos advogados criminalistas do 
estado de são paulo), que está orien-
tando os usuários lesados, a maioria 
dos passageiros que o procuraram 
teve prejuízos relacionados a atrasos 
e compromissos não cumpridos. “o 

telefone não para de tocar. são pes-
soas querendo saber como defender 
os seus direitos.” ele explica que a 
ação coletiva deve ser movida em até 
40 dias. passageiros podem provar 
que foram prejudicados apresentan-
do uma declaração do empregador 
informando o atraso, por exemplo.

para Faria, que embarcou na esta-
ção artur alvim rumo à sé, onde faria 
a entrevista, houve falta de preparo 
por parte do Metrô. o Ministério pú-
blico informou ontem que acompa-
nhará o inquérito instaurado pelo Me-
trô para apurar as causas da pane. 

Falha em vagão na Sé

uma falha no sistema pneumático 
de um vagão deixou um trem da 
Linha 3 parado por quase dez 
minutos ontem na sé. os usuários 
foram levados para outros vagões.

o Ministério público 
de são paulo instau-
rou procedimento para 
abrir um inquérito civil 
sobre o índice de aci-
dentes com motos na 
capital. a cet (compa-
nhia de engenharia de 
tráfego) e o corpo de 

Bombeiros deverão en-
caminhar à promotoria 
de Justiça de habitação 
e urbanismo dados so-
bre acidentes com mo-
tos na Marginal tietê. 
a circulação de motos 
entre carros é irregular 
pelo código de trânsito. 

MP vai apurar se 
ceT vigia motos

lucas liMa/Mtv

radar_Seis rada-
res fixos passaram a 
funcionar ontem nas 
avenidas Nove de Ju-
lho e Salim Farah Ma-
luf. Eles vão flagrar ex-
cesso de velocidade e 
carros que invadirem 
as faixas de ônibus. De 
todos os equipamen-
tos, quatro estão na 
Nove de Julho, segun-
do o “Diário Oficial”.

Protesto_Mani-
festantes do Movimen-
to dos Trabalhadores 
Sem Teto inderditaram 
ontem de manhã qua-
tro rodovias do Esta-
do, entre elas o Rodo-
anel e a Anhanguera. 
Eles protestavam con-
tra despejos devido a 
obras para a Copa.

Marcelo Justo/Folhapress

À tarde, na rua Pa-
dre João Manoel, 
ativistas montaram 
uma sala de estar 
no lugar de quatro 
vagas de carro

Enquanto isso, cavaleiros 
de São Bernardo do Cam-
po passearam na Paulista 
no lombo de cavalos e bois

Adiantou? Apesar da data, muita gente 
preferiu usar o carro. Às 19h, a lentidão 
chegou  a 111 km, dentro da média

Motoclista na 

Marginal Tietê;  

MP vai apurar 

acidentes na via
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Feira reúne 200 mil ofertas de imóveis; 
bancos preparam taxas especiais

De hoje a domingo, 200 mil imóveis estarão à venda em um 
único lugar, no Salão Imobiliário São Paulo, no Pavilhão de Ex-
posições do Anhembi. Com ofertas a partir de R$ 150 mil, as 
empresas esperam fechar R$ 1 bilhão em negócios nos quatro 
dias. Além de bancos – que estão preparando taxas de juros 
especiais (leia ao lado) –, cartórios também montam estandes 
no Salão, que deve receber 80 mil pessoas.

De acordo com levantamento da Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, uma das responsáveis pelo evento, 68% dos visitan-
tes estão em busca de imóveis de até R$ 350 mil, com dois 
dormitórios. “Essa é a maior demanda, e as empresas se prepa-
raram para isso”, afirma Marly Parra, diretora da empresa. 

A melhor forma de aproveitar a feira é sair de casa sabendo 
o que quer. “Primeiro, a pessoa deve escolher onde quer morar, 
determinar o tipo de imóvel que procura e quanto pode gastar. 
Depois, é ir de estande em estande”, acrescenta. Mesmo na 
feira, vale a regra de visitar o imóvel antes de fechar o negócio. 
Para quem se animou, segundo os organizadores, o melhor ho-
rário para visitação é entre 12h e 15h. 

Seu imóvel 
no Anhembi

Juros em 
promoção

Bancos presentes no 
Salão Imobiliário estão 
apostando em taxas 
diferenciadas para 
atrair o comprador. O 
HSBC, por exemplo, 
limitou suas taxas 
entre 8,9% e 10,4%, 
e o interessado terá 
60 dias para efetivar 
o empréstimo com 
desconto, desde que 
apresente a simulação 
feita no evento. No 
Bradesco, as taxas 
caem de 10,5% para 
9,7% para quem fechar 
um negócio de até 
R$ 500 mil, com 30 
dias para finalizar a 
compra. O Banco do 
Brasil reduziu de 10% 
para 8,4% os juros para 
imóveis de até R$ 500 
mil, e o comprador tem 
180 dias para fechar o 
negócio.

o que oS comprAdoreS buScAm
Segundo pesquisa com os pré-cadastrados no site do evento

Até R$ 100 mil

De R$ 100 mil a R$ 160 mil

De R$ 160 mil a R$ 220 mil

De R$ 220 mil a R$ 300 mil

De R$ 300 a R$ 400 mil

De R$ 400 mil a R$ 500 mil

Acima de R$ 500 mil

15%

30%

16%

8%

4%

2%

3%

os imóveis mais procurados

as regiões mais procuradas

salão imobiliário são paulo

20%
Zona sul

12%
Grande 

São Paulo

27%
Outros

16%
Zona 
norte

11%
Zona oeste

14%
Zona leste

58%
Pretendem 
comprar um imóvel 
com algum tipo de 
financiamento – 
40% optam pelo 
bancário

Hoje e amanhã, das 12h às 21h

Sábado e domingo, das 10h às 21h

Pavilhão de Exposições do Anhembi  

(av. Olavo Fontoura, 1.209)

Entrada: é preciso se credenciar no www.sisp.com.br



Juro em baixa
Taxa média de juros para empréstimos  
oferecidos pelos bancos é menor em 16 anos

Procure os seus credores. O país 
vive o melhor momento para rene-
gociar dívidas pessoais dos últimos 
anos. Dados divulgados ontem pelo 
Banco Central apontam que a taxa 
média de juros para empréstimos 
bancários está em 39,9% ao ano, a 
menor desde 1994, quando o órgão 
começou a medição. “As pessoas só 
não devem cair na tentação do cré-
dito barato e saírem às compras”, 
explica a professora de finanças Ân-
gela Menezes, do Insper (Instituto 
de Ensino e Pesquisa).

Para a especialista, os devedores 
devem aproveitar a atual condição 
econômica para mudar o perfil de en-
dividamento. “Devem trocar dívidas 

no cheque especial e nos cartões 
de crédito, que têm juros bem mais 
altos, por empréstimos bancários. 
O momento também é interessante 
para discutir com o gerente da agên-
cia as taxas pagas nos empréstimos 
já contraídos”, diz (leia acima). 

Menezes diz que é preciso cuida-
do com o crédito supostamente ba-
rato, pois ele estimula a tendência 
de consumir supérfluos. Ainda mais a 
poucos meses do Natal. “Por melhor 
que seja o financiamento, uma hora 
terá que ser pago”, diz. “E os três pri-
meiros meses do ano concentram a 
maior parte das despesas pessoais, 
como matrículas escolares e impos-
tos.” pedro marcondes de moura

A situação do Cine 
Belas Artes é crítica. 
Apesar da promoção 
organizada por restau-
rantes de São Paulo 
para ajudar o cinema, 
que arrecadou R$ 45 
mil, a busca por um 
patrocinador fixo con-
tinua. Segundo o sócio-
proprietário do Belas 
Artes, André Sturm, um 
novo patrocínio precisa 
ser fechado ainda nes-
te mês. “Se isso não 
ocorrer, fecharemos as 
portas  até o fim de ou-
tubro”, afirma. 

Belas Artes 
pode fechar 
em um mês

6 geral quinta-feira, 23 de setembro de 2010

3 milhões
de pessoas 

Vivem atualmente em 
situação inadequada na 
cidade de São Paulo

bruno_O Tribunal 
de Justiça de Minas 
Gerais divulgou ontem 
as datas para as au-
diências do processo 
que julga o desapare-
cimento e a possível 
morte de Eliza Samu-
dio, amante do goleiro 
Bruno. As audiências 
serão nos dias 8, 13 e 
14 de outubro.

custo do empréstimo
Quando custa emprestar R$ 1.000 por um ano, por origem da dívida  

 R$ 2.656

R$ 2.627
R$ 1.399

R$ 1.264 

Cheque especial

Cartão de crédito

Crédito bancário

Desconto em folha

FONtE: BANCO CENtRAl

INFOgRáFICO FABIO OtuBO/Mtv

Mulheres de biquíni in-
vadiram a praia paulis-
tana. um grupo em tra-
jes de banho, e munido 
de esteiras e cadeiras 
de praia, se reuniu on-
tem às margens do 
rio tietê. A “Praia no 
tietê”, um movimento 
organizado pela SOS 
Mata Atlântica, teve 
como objetivo chamar 
a atenção para a des-
poluição do rio, que fez 
aniversário ontem.

dia de sol às 
margens do 
rio tietê

luCAS lIMA/Mtv  

As mudanças cliMáTicAS 
previstas para as próximas 
décadas devem se refletir no 
cenário econômico do Brasil. 
O ipea apresentou dois cená-
rios para o ano de 2050: no 
que tem mais alterações no 
clima, o PiB do país seria até 
2,3% menor que o do outro.

Um grupo formado por juris-
tas, artistas e políticos se 
reuniu ontem para lançar o 
“Manifesto em Defesa da De-
mocracia”, em frente à Facul-
dade de Direito do largo de 
São Francisco, no centro. O 
MAniFESTO, que foi assina-
do por cerca de 500 pessoas 
durante o ato, foi lido pelo ju-
rista Hélio Bicudo (foto).

O Índice de confiança do 
consumidor, divulgado on-
tem pela Fundação Getulio 
Vargas, subiu em SETEM-
BRO pelo 6º mês consecuti-
vo, marcando 121,7 pontos. O 
índice é 0,7% maior do que o 
registrado no mês anterior.

A associação que reúne os  
pequenos fabricantes de re-
frigerantes do país entrou 
ontem com uma representa-
ção contra a cOcA-cOlA por 
prática de publicidade enga-
nosa e abusiva. 

A Prefeitura de Guarulhos, 
na Grande São Paulo, retirou 
cerca de 40 cAMinHõES 
de gelo das ruas ontem. Até 
um trator foi utilizado na re-
moção do gelo. na cidade, al-
guns telhados e para-brisas 
foram destruídos.

expresso

EDuARDO ANIzEllI/FOlhAPRESS



mundo

Chacina - A Polícia Fede-
ral confirmou ontem 
que dois jovens do Pará 
foram identificados en-
tre os mortos de chaci-
na ocorrida no México, 
em agosto.

Saúde - O secretário-ge-
ral da ONU, Ban Ki-mo-
on, anunciou ontem a 
criação de um fundo in-
ternacional de US$ 40 
bilhões para combater 
a mortalidade de mu-
lheres e crianças. Se-
gundo ele, a iniciativa 
evitará 33 milhões de 
gestações indesejadas.

Piratas - Três tripulan-
tes de uma embarca-
ção francesa foram se-
questrados ontem em 
um campo petrolífero 
no mar da Nigéria, infor-
mou a empresa naval 
Bourbon. 

Conquista - Um represen-
tante do governo rus-
so afirmou ontem que 
o país pretente provar, 
até 2013, que uma área 
de cerca de 1 milhão de 
quilômetros quadrados 
no Ártico pertence a 
seu território.

Igualdade - A Justiça 
da Flórida declarou in-
constitucional uma lei 
que proibia a adoção de 
crianças por casais ho-
mossexuais no Estado.

O Brasil foi protagonista nas discussões sobre 
combate à pobreza e à fome ontem na 65ª Assem-
bleia Geral da ONU (Organização das Nações Uni-
das), em Nova York. 

O balanço dos avanços registrados pelo Brasil 
nos últimos anos foi apresentado nas Nações Uni-
das. Na ocasião, o Bolsa Família, o Fome Zero, o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o 
Benefício de Prestação Continuada foram citados 
como importantes ferramentas no plano brasilei-
ro de combate à fome.

Dirigentes de Espanha, Estados Unidos e Nica-
rágua demonstraram interesse em formar parce-
rias com o Brasil no combate à fome. Pelo menos 
27,3 milhões de brasileiros saíram da faixa da po-
breza extrema entre 1990 e 2008.

Brasil ensina mundo 
a combater a fome

Lá vem o divino 

Milhares de indianos participaram on-
tem de evento que comemora a imersão 
da estátua do deus hindu Ganesh no lago 
Hussainsagar, durante festival religioso

DANISh SIDDIqUI/rEUTErS 
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Apelo

Também em Nova 
York, o ministro 
das Relações  
Exteriores, Celso 
Amorim, prometeu 
conversar com o 
presidente do Irã, 
Mahmoud  Ah-
madinejad, para 
tentar libertar os 
americanos Sha-
ne Bauer e Josh 
Fattal, presos há 
sete meses pelo 
governo iraniano 
sob a acusação de 
espionagem. 

A polícia israelense entrou on-
tem em conflito com moradores do 
bairro de Silwan, em Jerusalém. Os 
manifestantes tomaram as ruas em 
protesto contra a morte de um pa-
lestino, supostamente pela polícia 
israelense. Eles queimaram carros 
e jogaram pedras nos policiais, que 
reagiram com bombas de efeito mo-
ral. Policiais chegaram a invadir uma 
mesquita para prender jovens que 
jogavam pedras no Muro das Lamen-
tações, sagrado para os judeus.

Morte causa 
revolta em
Jerusalém

ÁguA_O Ministério de Obras Pú-
blicas do Paraguai acusou ontem o 
governo argentino de construir um 
canal no rio Pilcomayo, na frontei-
ra dos dois países, para desviar seu 
fluxo. O chanceler paraguaio, Héc-
tor Lacognata, convidou o embaixa-
dor argentino no país, Rafael Romá, 
para discutir o assunto. O governo 
argentino alegou, através de Romá, 
desconhecer a iniciativa.

O presidente vene-
zuelano, hugo Chávez, 
anunciou ontem um 
novo programa social, 
na reta final das elei-
ções parlamentares, 
que ocorrem no do-
mingo. A ação financia 
a compra de eletro-
domésticos a preços 
que Chávez considera 
populares, em 36 par-
celas (foto).

venezuela 
tem dia de 
liquidação

1.200
reais

É o valor cobrado pelo pa-
cote com geladeira, fogão e 
máquina de lavar

rEUTErS rEUTErS

Arqueólogos anunciaram ontem a 
descoberta de duas novas espécies 
de dinossauros com chifres no sul 
do Estado americano de Utah. Os gi-
gantes herbívoros eram habitantes 
do “continente perdido” de Laramí-
dia, formado quando o mar inundou 
a região central da América do Nor-
te. Apesar de não ser uma unanimi-
dade, a ideia domintante entre os 
pesquisadores é de que os chifres 
dos dinossauros funcionavam para 
aumentar o sucesso com as dinos-
sauras.

nem dinossauro 
escapa de chifre
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       PG V GP SG
1 Corinthians 47	 14	 43	 19

2 Cruzeiro 44	 12	 33	 11

3 Fluminense 42	 12	 40	 16

4 Botafogo 39	 10	 38	 10

5 Internacional 38	 11	 28	 6

6 Atlético-PR 37	 11	 29	 -3

7 Santos 35	 10	 36						6

8 São Paulo 34	 9	 32	 1

9 Palmeiras 32	 7	 25	 -1

10 Grêmio 30	 7	 32	 2

11 Ceará 30	 7	 19	 -3

12 Guarani 30	 7	 27	 -6

13 Vasco 30	 6	 23	 0

14 Flamengo 28	 6	 23	 -2

15 Vitória 28	 6	 28	 -3

16 Avaí 25	 6	 31	 -5

17 Atlético-GO 23	 6	 30	 -6

18 Atlético-MG 21	 6	 28	 -12

19 Goiás 21	 5	 25	 -18	

20 G. Prudente 17	 4	 21	 -12

classificação

Corinthians não dá bola para o time do 
mimadinho e vence com autoridade de líder

Na vila do 
menino, Fiel 
faz a festa

O Santos fez de tudo para ter Ney-
mar no jogo. Mandou o técnico Dori-
val Jr. embora, colocou o mimado jo-
gador em campo, mas esqueceu de 
combinar com o líder do campeona-
to. No tão esperado jogo pós-briga 
entre a estrela santista e o demiti-
do treinador, o Corinthians mostrou 
que não está para brincadeira, ven-
ceu de virada por 3 a 2 e dormiu 
mais líder do que nunca. Para variar, 
Jucilei, o “Blackenbauer” corintiano, 
teve mais uma atuação de gala.

O começo do jogo ainda iludiu os 
santistas que foram à Vila. Apoiando 
Neymar e a decisão da diretoria, os 
torcedores viram a equipe partir para 
cima do rival e logo abrir o placar, com 
Durval. O Corinthians, por sua vez, no-
vamente, mostrou calma e determina-
ção de campeão. Empatou com Iar-
ley, após linda jogada de Jucilei, e viu 
Neymar recolocar o Santos na frente. 
Nada que abalasse o líder, que igualou 
com Elias e chegou à vitória com Pau-
lo André, em gol polêmico. 

Imagens do jogão

ele apareceu e sumiu
Com todos os holofotes sobre si, 
Neymar estava sumido no jogo, 
mas o goleiro corintiano Júlio 
César resolveu dar uma força ao 
rapaz e largou a bola na pequena 
área para ele marcar e fazer a 
festa. Depois disso, sumiu.

obrigado, amigos 
Em um clássico, perder chances 
claras de gol pode custar caro. 
Ainda no primeiro tempo, quando 
o jogo estava empatado, Bruno 
César saiu cara a cara com 
o goleiro Rafael, mas perdeu 
um gol feito. Sorte que seus 
companheiros salvaram a pátria.

 2X3 	SANtoS:	Rafael,	Pará,	Bruno	Aguiar	(Rafael	Caldeira),	Durval	e	Léo;	Arouca,	
Alex	Sandro	(Alan	Patrick),	Danilo	e	Marquinhos	(Madson);	Neymar	e	Marcel.	t:	Marcelo	Marcelote.	
CoRiNthiANS:	Julio	Cesar,	Alessandro,	Paulo	André,	William	e	Roberto	Carlos	(Leandro	Castán);	
Boquita	(Moacir),	Jucilei,	Elias	e	Bruno	César	(Danilo);	Jorge	Henrique	e	Iarley.	t:	Adílson	Batista.	
GolS:	Durval,	a	1,	Iarley,	aos	7,	Neymar,	aos	26,	e	Elias,	aos	42	do	1º;	Paulo	André,	aos	24	do	2º.

Neymar facts

Veja algumas das frases que 
bombaram no Twitter:

# Diretoria do Santos aguarda 
autorização de Neymar para fe-
char com novo treinador
# “Ofendido com o #neymar-
facts, Neymar compra o Twitter
# Baleia é demitida e passa a 
trabalhar no aquário de Santos
# O próximo a ser cortado pelo 
Neymar é o Chaves... Menino da 
Vila é só ele
# William Bonner agora come-
çará da seguinte forma o Jornal 
Nacional: ‘Boa Noite, Neymar’
# Neymar demitiu hoje o Papa 
do Vaticano. Segundo Neymar, 
quem manda em Santos é ele

Demitido na madrugada de ontem, 
Dorival falou ontem pela primeira vez 
como ex-técnico do Santos. Ele jurou 
não guardar mágoas de Neymar, moti-
vo do desemprego. “Quando a diretoria 
puniu o Neymar com a multa, esque-
ceu que ainda tinha o aspecto técnico. 
Ele é como um filho para mim, mas er-
rou e precisava ser punido”, disse.

Neymar é como um 
filho, diz Dorival Jr.

RICARDO NOguEIRA/FOlhAPRESS

Iarley brigou em campo, 

voltou a deixar o seu e fez 

a Fiel esquecer de Ronaldo
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Imagens da rodada

gringos que resolvem 
O Cruzeiro continua crescendo na 
competição. Com gols dos argentinos 
Montillo e Farías, os mineiros venceram 
mais uma, chegaram aos 44 pontos e vão 
dormir na segunda colocação.

ééé, Jorginho! 
O Atlético-GO 
venceu o Goiás, do 
amigo do Dunga, por 
3 a 1 e ultrapassou 
o rival na tabela. 
Ambos continuam 
na zona da degola, 
mas o Dragão tirou 
um pé da lama e 
subiu para 17º.

Se em casa o time continua 
fazendo feio, fora vence outra

Parece que o Palmeiras encontrou sua fórmula 
para melhorar a campanha no Campeonato Brasi-
leiro: jogar longe de casa. Mais uma vez, na rodada 
seguinte após apanhar no Pacaembu, o time foi 
um visitante indigesto e venceu mais um adversá-
rio longe dos seus sofridos torcedores da capital. 

Ontem, os três valiosos pontinhos vieram do in-
terior, arrancados do lanterninha Grêmio Pruden-
te por 1 a 0, gol de Márcio Araújo (acreditem!). A 
esperança agora é que o alviverde, enfim, embale, 
já que no sábado joga fora, contra o Flamengo.  

Palmeiras 
é visitante 
malcriado

CesAr GreCO/FOlhAPress

A Conmebol anunciou que, com o tí-
tulo do Internacional na libertadores 
de 2010, o Brasileirão classificará 
apenas os três primeiros colocados 
para edição de 2011 do torneio. Não 
haverá nova redução em caso de con-
quista brasileira na sul-Americana.

Brasil perde vaga 
na Libertadores

No Italiano, Ibrahimo-
vic abriu o placar para 
o Milan, mas, com her-
nanes no comando, a 
lazio empatou e por 
pouco não vira o jogo.

Hernanes brilha 
e Lazio empata 
com Milan

amistoso_O Co-
rinthians deve anun-
ciar nos próximos dias 
que fará um amistoso 
com o Barcelona em 
maio de 2011.

à espera_O pre-
sidente do Palmeiras, 
Luiz Gonzaga Belluzzo, 
deve realizar hoje uma 
cirurgia para revascu-
larização do miocárdio.

É hoje_A seleção brasileira inicia 
hoje sua caminhada no Mundial Fe-
minino de Basquete 2010, na Repú-
blica Tcheca, às 10h15 (horário de 
Brasília), contra a equipe da Coreia 
do Sul.

em um jogo em que o time tricolor 
estava quase se complicando, ricar-
do Oliveira apareceu e, mais uma vez, 
mostrou que é artilheiro. Voltando 
de contusão, ele marcou, de joelho, 
o segundo gol na vitória do time por 
2 a 1 sobre o Guarani, no Morumbi. A 
equipe chegou aos 34 pontos.

Ricardão volta e 
dá a vitória para 
o São Paulo

AlessIA PIerdOMeNICO/reuters

FáBIO BrAGA/FOlhAPress

Calma, Kleber, não se assuste, o Palmeiras venceu mesmo

Ricardo Oliveira salvou o 

São Paulo de um tropeço 
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Fantasia épica do escritor George R.R. Martin, que já vendeu mais 
de 7 milhões de livros, vira série da HBO e ganha edição nacional

‘Guerra dos Tronos’ 
agora em português

Escritor de sucesso, 
com livros traduzidos 
em mais de 20 línguas, 
George R.R. Martin 
tem seu primeiro títu-
lo no Brasil publicado 
este mês. Trata-se de 
“A Guerra dos Tronos” 
(LeYa, 592 págs, R$ 50), 
que inaugura a série de 
fantasia épica “As Crô-
nicas de Gelo e Fogo”, 
que já conta com qua-
tro volumes de oito no 
total. Dos lugares onde 
o frio é brutal até os 
distantes reinos onde o 
sol é pleno, Martin narra 
uma história de lordes e 
damas, soldados e mer-
cenários, assassinos 
e bastardos. A trama, 
depois de virar game 
em 2011, estreia como 
seriado de TV no canal 
HBO.  eduardo ribeiro

o que mais te influen-
ciou na escrita de “as 
Crônicas”?
Toda a fantasia con-
temporânea vive na 
sombra de “O Senhor 
dos Anéis”, de J.R.R. 
Tolkien.  Mas também 
me inspirei em Fritz 
Leiber, Jack Vance, Ro-
bert E. Howard e outros 
grandes autores de 
fantasia do passado.

os livros agora vão 
render uma série pela 
Hbo. o que podemos 
esperar?
Mudanças são neces-
sárias para adaptar um 
livro ao cinema ou à te-
levisão. Algumas passa-
gens serão adaptadas 
ou omitidas e algumas 
subtramas serão cor-
tadas ou simplificadas. 

Mas os responsáveis 
pelo projeto, Dan Weiss 
e David Benioff, são 
grandes fãs de minha 
obra e eu tenho certe-
za de que eles querem 
apresentar um resulta-
do primoroso. O mote é 
que, a cada temporada, 
a história  de um dos li-
vros seja contada. Acho 
esse um bom formato.

você sabia que já 
tinha fãs no brasil 

antes da publicação 
nacional?
Isso é intrigante, por-
que as pessoas tiveram 
que adquirir as versões 
em inglês ou as portu-
guesas. Agora, com a 
edição brasileira, espe-
ro atingir novos e mais 
leitores. Torço para que 
gostem e para que eu 
consiga viajar logo ao 
Brasil para conhecer 
pessoalmente meus 
leitores.

Após meses de suspense, a 
Fox confirmou a participa-
ção do vocalista do Aerosmi-
th, Steven Tyler, como um dos 
dois novos jurados de “AMe-
RicAn idOl”. O outro posto 
vazio foi preenchido por Jen-
nifer lopez (foto), enquanto 
o terceiro jurado, o produtor 
musical Randy Jackson, con-
tinua na escalação.

STeven SpielBeRG se sa-
fou, na Justiça, da acusação 
de plágio pelo seu filme “pa-
ranoia”, de 2007. A produção 
tem o mesmo pretexto de 
“Janela indiscreta”, de Alfred 
Hitchcock: um homem que 
testemunha crime pela jane-
la do vizinho.

O produtor Brett Ratner está 
na missão de refilmar “Bran-
ca de neve”. A atriz nATAlie 
pORTMAn e o diretor Jean-
pierre Jeunet (“Alien - A Res-
surreição”) já manifestaram 
interesse em participar.

expresso

nEILSOn BARnARD/AFp

MARCuS BRAnDT/AFp

DIVuLGAçãO

em todas as mídias

“A Guerra dos Tronos”, antes de ser anun-
ciado como nova série da HBO, já faz su-
cesso no mundo dos games. virou jogo de 
tabuleiro, RpG e eletrônicos. O design do vi-
deogame é da produtora francesa cyanide, 
e leva o nome de “A Song of ice and Fire”.

Nesta foto, Sean Bean 
como Eddard Stark;  ao 

lado, Emilia Clarke 
interpreta Daenerys 

Targaryen



Produtos licenciados

Entre as novidades para os mais velhos, o 
destaque é a linha de camisetas desenvolvi-
das em parceria com a grife Ellus 2nd Floor, 
que traz os personagens em diferentes es-
tampas. Para os pequenos, a novidade será 
uma linha de cadernos da Tilibra, de olho no 
início das aulas em 2011.
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Warner Bros. aposta na volta 
de ‘Thundercats’ à televisão

De olho em uma possível adaptação para o ci-
nema, projeto que tem sido bastante especulado 
nos dois últimos anos, a Warner decidiu testar a 
popularidade da saga e apostar com força nos 
guerreiros Lion-O, Panthro, Tygra, WilyKit, WilyKat e 
Snarf, protagonistas da clássica animação “Thun-
dercats”. O desenho, totalmente repaginado, volta 
à TV brasileira em 2011.

Na estratégia da companhia, além de apre-
sentar a série para a nova geração, também está 
atingir de diversas maneiras o saudosismo dos 
adultos, cativados principalmente entre os anos 
de 1986 e 1990, quando “Thundercats” foi suces-
so na Rede Globo. 

Scarlett Johansson, que já inter-
pretou a espiã russa da S.H.I.E.L.D. no 
segundo filme da franquia “Homem 
de Ferro” e se prepara para rodar “Os 
Vingadores” em fevereiro, pode viver 
a personagem em filme solo. Segun-
do o presidente da Marvel Studios, 
Kevin Feige, as possibilidades são 
grandes, e a beldade se mostrou in-
teressada, mas assinar contratos 
somente depois de “Os Vingadores”.

O retorno 
da espada 
justiceira

DIVuLGaçãO

DIVuLGaçãO

Personagem Viúva Negra 
ganhará um filme próprio

nerd-o-rama

game_O diretor Christopher No-
lan, de “A Origem”, quer ver seu fil-
me de sucesso em forma de video-
game. Segundo disse em entrevista 
à revista “Variety”, a proposta é le-
var ao universo do jogo uma porção 
de ideias que ficaram de fora do lon-
ga. Os planos são de que o projeto 
tome forma em dois anos.

cinema sem bilheteria_
Uma parceria da Claro com a rede 
Cinemark vai isentar os clientes 
da operadora de precisar retirar in-
gressos na bilheteria. Nas compras 
pelo celular, via site da Cinemark, o 
cliente recebe um SMS com código 
de barras, reconhecido na entrada.

a rede social Twitter atingiu tamanha populari-
dade que agora vai servir de ferramenta para ar-
recadar dinheiro para a população do Haiti. a ação 
TwitChange reúne 180 celebridades com conta no 
microblog para participar de um leilão diferente. 

Os tuiteiros norte-americanos que quiserem 
ser seguidos por estrelas como Demi Lovato, Ri-
cky Martin, Demi Moore e Eva Longoria (foto), ou 
mesmo que os famosos retuitem seus posts ou 
citem seu nome no microblog, podem dar lances 
pelo privilégio. a ideia é do órgão a Home in Haiti 
e a verba servirá para finalizar as obras de um lar 
para crianças deficientes órfãs.

Leilão no Twitter 
para ajudar o Haiti
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o que você carrega da experiência 
do primeiro acústico?
A gente teve a sorte de fazer uma 
primeira vez. Foi um dos maiores 
acústicos, com 25 músicas, 1h50 de 
duração e foi ao ar inteiro, em duas 
partes. Isso esgotou nossos hits 
mais contundentes. Então agora tem 
muita coisa recente e algumas que 
passaram despercebidas. E tem três 
velas para os meus três orixás da 
música popular: Jorge Ben, Gilberto 
Gil e Caetano Veloso.

Como ficou musicalmente o show?
A gente toca tango, baião, samba, pa-
gode e até rock. E muito roll. Acho que 

tem muito rock e pouco roll. A gente 
está mais para roll. O repertório pas-
sa por toda a carreira, até porque eu 
tenho uma carreira muito longa. Esse 
é o meu 23º disco. A gente tem que 
ficar referenciando para trás. A gen-
te tem esse passado, tem essa obra. 
Mas a gente referencia para o pre-
sente também. Um terço do show é 
de cinco anos para cá.

em 2000, quando você gravou o 
primeiro, era quase uma obriga-
ção passar pelo programa, não?
No primeiro que a gente fez, era uma 
série. Todo ano tinha três. Quando 
você estava fazendo um já tinha ou-

tro na fila. Dava a sensação de “você 
tem que passar por aqui”. Era um 
pouco rígido. Tinha uma rigidez no 
formato. Você tinha que ficar senta-
do. Nesse já não tem mais isso.

Você gosta do formato?
Sou um compositor. Eu faço canções. 
E as canções nascem, mesmo que 
depois fiquem eletrônicas, primei-
ro no violão. E no Brasil tem-se essa 
apreciação pelo que é mais doce. 
Tanto que a maioria dos acústicos foi 
um enorme sucesso. Mas nesse de 
agora a gente esquentou, apimentou 
com uma questão étnica, que tem 
um bocado de batuque e de terreiro.

tem uma música inédita, que abre 
o acústico. Como ela surgiu?
Ganhei um violão de Carlos Marçal. E 
eu, que não estava gostando de to-
car, me apaixonei pelo instrumento. 
Fiquei tocando samba e blues em 
casa, que são as coisas que eu tenho 
como hobby, que eu estudo. Estava 
deixando a unha crescer. Um dia eu 
estava num canto da cozinha, que 
tem um som legal, e comecei a tocar. 
Nesse momento eu fiz “E Tudo Mais”.

Lulu Santos
Cantor e compositorentrevista

Longe dos zumbiS
DIVUlGAçãO

DIVUlGAçãO

DIVUlGAçãO

Milla Jovovich, em cartaz atualmente com “Resident Evil 4: Recomeço”, postou em seu 
perfil no Twitter uma foto inédita no set de filmagens do novo “Os Três Mosqueteiros”, 
de Paul W.S. Anderson. Na imagem, a atriz aparece paramentada com o figurino de sua 
personagem, M’Lady De Winter. O longa ainda conta no elenco com atores de peso, 
como Christoph Waltz e Orlando Bloom, e estreia em outubro de 2011

A Comissão de Seleção, com-
posta por membros indicados pelo 
MinC, pela Secretaria do Audiovisu-
al (SAv), Ancine e Academia Brasi-
leira de Cinema, faz hoje o anúncio 
da produção escolhida para tentar 
uma vaga no Oscar 2011, na catego-
ria Melhor Filme em língua Estran-
geira. Em enquete realizada pelo 
MinC, que terminou nesta semana, 
o preferido do público é  “Nosso lar” 
(foto), adaptação da obra de Chico 
Xavier dirigida por Wagner de Assis.

Quem vai tentar uma 
vaga no Oscar 2011?

fora daqui_A organização da 
29ª Bienal de São Paulo anunciou 
na tarde de ontem que vai retirar da 
exposição a “El Alma Nunca Piensa 
Sin Imagen” (foto), do argentino Ro-
berto Jacoby. Segundo a assessoria 
do evento, a retirada do trabalho foi 
determinada pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). 

“Acho que tem muito 
rock e pouco roll”

Dez anos depois de fazer sucesso com seu primeiro 
“Acústico MTV”, lulu Santos retoma o formato, mas menos 
sereno do que normalmente se espera de um show nesse 
estilo. Os instrumentos não são elétricos, mas ele sim, como 
pode ser conferido amanhã, na MTV, que exibe às 19h30 o 
“Especial lulu Santos Acústico MTV II”, gravado em junho, no 
Polo Cine Video, no Rio de Janeiro. Conversamos com o cantor 
sobre sua nova investida no gênero. douglas Vieira

“Especial Lulu Santos 
Acústico MTV II” vai ao ar 
amanhã, sexta, às 19h30

RODRIGO BUENO/MTV
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Fundado por  Antonio Figueiredo em 1963, o bar atualmente 

é administrado por seu filho Marco Antônio. Vários clientes 

antigos da casa se casaram e tiveram filhos que, atualmente, 

frequentam o bar, cuja especialidade é a porção de polvo.

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.315, Vila Mariana, tel. 

5549-8304

LUCAS LIMAS/MTV

Conheça locais que reúnem 
amigos há mais de 40 anos

Para quem gosta de relembrar o passado e co-
mer um bom pastel caseiro sentindo o cheiro de 
madeira antiga, o Botequim do Hugo é um destino 
certeiro. Construído em 1927 para abrigar a mer-
cearia do imigrante português Marcelino Cabral, 
o bar do Itaim é até hoje um retrato da São Paulo 
de 80 anos atrás. 

Nas paredes, fotos antigas da cidade, com bon-
des e carroças. O balcão de mármore tem 60 anos 
de idade, e a balança, que hoje é apenas um en-
feite, conta mais de quatro décadas de história. 
As mesas são senhoras quarentonas, enquanto 
as cadeiras vêm dos tempos da ditadura militar. 
Por fim, há um brasão da família, com escudo e 
espadas, decorando uma das paredes.

Os irmãos Hugo e Emiliana Cabral – netos do 
fundador – são quem toca o boteco atualmente. 
Dona Zizi, mãe dos dois, faz a massa dos pastéis, 
principais atrativos da culinária do bar. A receita, 
guardada a sete chaves, é uma herança da família 
Cabral e ajuda o bar a ganhar, ainda mais, um ar 
aconchegante de casa da avó. 

Bares com décadas de vida fazem parte da 
vida da cidade. Confira abaixo a história de outros 
cinco, como o Bar do Luiz Fernandes, o Jabuti e o 
Café Girondino. Carla de wolf e jeferson peres

 
Botequim do Hugo:  r. Pedroso Alvarenga, 1.014, Itaim 

Bibi, tel. 3079-6090
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Balcão de  
histórias Botequim 

do Hugo, no 

Itaim Bibi

bar do leo

Desde que foi fundado em 1939, o bar já passou por três donos, 

mas manteve seu nome e o garçom mais antigo da cidade. Seu 

Luiz tem hoje 89 anos, 48 deles servindo no bar. O local era 

muito frequentado por donos de cinema da região nas décadas 

de 1940 e 1950, e Jânio Quadros costumava almoçar no bar.

R. Aurora, 100, Santa Ifigênia, tel. 3221-0247

café girondino 

A casa funciona no mesmo endereço onde existia o Clube dos 

Girondinos, fundado por franceses, que se reuniam lá entre 

1875 e 1920. O café foi restaurado e reaberto em 1998, com o 

objetivo de resgatar a história do local e da época. A decoração 

é inspirada  em fotos e ambientes de cafés franceses.

R. Boa Vista, 365, Centro, tel. 3229-4574

bar do luiz fernandes

O local, que já está na terceira geração, começou como mercearia 

da família em 1942. Em 1970 foi convertido em bar. Na década 

de 80, eram seus clientes que marcavam a própria consumação. 

O carro-chefe da casa são os 60 tipos de petiscos, que incluem 

opções como a porção de moela de frango, os famosos bolinhos 

de bacalhau e a surpresa da D. Idalina.

R. Augusto Tolle, 610, Santana, tel. 2976-3556

a juriti 

Norberto dos Santos Pires, de 65 anos, comprou o bar em 1968, 

com 23 anos. De lá para cá, a casa passou por duas reformas, 

mas manteve as características originais e o prato mais 

famoso: a rã, vendida a R$ 2 a unidade. A receita, conta Pires, 

foi ensinada de cozinheiro para cozinheiro e se mantém igual há 

32 anos. A partir das quintas-feiras costuma lotar.

R. Amarante, 31, Cambuci, tel.  3207-3908
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PARA FAZER EM CASA

Em seu livro, Fábio Galeazzo apos-
ta em dicas simples para transfor-
mar a casa. Ele sugere, por exemplo, 
usar caixotes de frutas para cons-
truir uma estante (ao lado). Na em-
preitada, usou uma lixa nº 80 para 
preparar a peça, que foi pintada 
com látex. Para não cair, o designer 
fixa as caixas na parede com para-
fusos e buchas. Outra dica do livro 
de Galeazzo é dar um ar mais mo-
derno àquela cadeira antiga: des-
monte a peça, lixe e pinte com tinta 
spray. O assento ganhou um estofa-
do novo, com um tecido colorido e 
foi fixado com grampeador de tape-
ceiro.  O livro de Galeazzo é vendido 
no catálogo da Avon por R$ 9,90.   
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Pequenas mudanças podem 
dar cara nova ao seu imóvel

A chegada da primavera é um bom motivo para 
levar o colorido das flores para dentro de casa. In-
vestir em adesivos, pinturas e investir na reforma 
de alguns objetos é uma forma simples de mudar o 
visual da casa sem ter de gastar muito ou enfrentar 
dias de reforma. O azulão em móveis e paredes está 
em alta. “Tudo pode. Para mim, as casas sempre têm 
de ter pelo menos uma parede colorida. E aquele azul 
Klein [parecido com o das canetas Bic] está em alta. 
Assim como o amarelo”, afirma o designer de am-
bientes Fábio Galeazzo, que acaba de lançar o livro 
“Pequenas Mudanças, Grandes Transformações”.

Para quem tem medo de se arriscar, a decorado-
ra Adriana Scartaris indica o uso de tons pastel na 
parede e deixar as cores mais fortes para móveis 
e acessórios, como cortinas e almofadas. “O mais 
importante é a casa ter a cara da pessoa”, afirma.  
Uma alternativa, diz, são os papéis de parede, que 
estão voltando aos lares com estampas variadas. 

De acordo com Karina Arruda, dona do Estúdio Gló-
ria – loja especializada em móveis antigos –, as pesso-
as devem investir na reciclagem das peças. Colocar 
um revestimento bacana em um móvel antigo ou mu-
dar a cor são boas opções. “E quem tem familiaridade 
com os trabalhos manuais consegue fazer em casa 
mesmo”, afirma. Confira abaixo outras dicas dos pro-
fissionais consultados pelo “MTV na Rua”. 

Sua casa 
merece 
mais cor

Adesivo de parede da i-Stick sai por R$ 169; a parede azul Klein é uma das tendências do momento em decoração

FOTOS: DIVUlGAçãO

dicaS SimpleS para renovar a caSa

1.  Para não errar, use cores da 

mesma família para fazer as 

composições

2. Misturar estampas, como 

xadrez, bolinhas e flores, pode 

dar um efeito interessante entre 

cortina, almofadas e tapetes

3. Antes de fazer qualquer 

compra, veja primeiro o  que 

você tem em casa. Reaproveitar 

peças antigas, dando-lhes um 

toque moderno, está em alta

4. Uma bandeja antiga pode virar 

o suporte de um espelho

5. Abuse dos adesivos de 

parede. Eles dão charme à casa e 

são fáceis de trocar
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Malvados ANdRE dAhMER

áries (de 21/3 a 19/4) Uma situação da sua vida pesso-
al vai finalmente chegar ao seu desfecho e deve ser bem 
do jeito que você imaginava. Será um final necessário e 
útil para um brilhante e novo desenvolvimento pessoal. 
Uma porta se fecha, mas outras se abrem.

touro (de 20/4 a 20/5) Você terá a oportunidade 
de se livrar de algo que te causa ansiedade e que 
bloqueia o seu desenvolvimento pessoal. Tenha em 
mente que a única maneira de deixar o passado para 
trás é enfrentá-lo com coragem. 

gêmeos (de 21/5 a 21/6) Seu papel num grupo ou as-
sociação se encaminha para uma nova fase. Nem tudo 
rola do jeito que você quer, portanto pense num plano 
B ou mesmo em um voo solo. Autonomia é sempre bom: 
às vezes o grupo anula a força das individualidades.

câncer (de 22/6 a 22/7) Um confronto entre você e 
uma figura de autoridade (pai, chefe, mentor...) pode 
adiar alguns dos seus planos. Concentre-se numa ma-
neira de contornar as causas e as consequências desse 
problema. Evite a ciumeira e a inveja que podem surgir.

leão (de 23/7 a 22/8) Hoje pode surgir alguma irritação 
por conta de viagens ou relações com alguém muito dis-
tante. A Lua cheia indica que você terá razões mais do 
que justas para ficar frustrado ou estressado. Evite pen-
samentos negativos, foque em soluções alternativas.

virgem (de 23/8 a 22/9) Uma questão-chave envol-
vendo as suas finanças vai ocupar o foco das aten-
ções, especialmente se altos riscos estiverem en-
volvidos. O lado bom é que você vai mostrar como 
tem as suas finanças sob controle.

libra (de 23/9 a 22/10) A Lua cheia no seu setor dos 
relacionamentos radicaliza as tensões entre você e seu 
par. É possível que vocês dois decidam trilhar caminhos 
distintos. Dependendo do compromisso que os une, 
vocês podem lutar juntos para encontrar uma solução.

escorpião (de 23/10 a 21/11) Você vai descobrir que a 
vida de um amigo ou colega do trabalho vai sofrer uma 
grande mudança. As tensões entre você e essa pessoa 
vão desaguar em um confronto. Esforce-se para agir de 
modo profissional, sem levar para o lado pessoal. 

sagitário (de 22/11 a 21/12) Você provavelmente vai se 
dar conta de que o seu atual relacionamento não é algo 
muito duradouro. A Lua cheia em sua 5ª casa, a do amor, 
fará você priorizar a sua independência. Ficar sozinho 
pode ser bom e útil para um maior autoconhecimento.

capricórnio (de 22/12 a 19/1) Uma mulher vai te tra-
zer alguma notícia importante e você vai ser intimado a 
ajudá-la. Lembre-se que nem sempre é fácil para todo 
mundo pedir ajuda, portanto seja generoso, tenha com-
paixão e ponha-se no lugar dela antes de dizer não.

aquário (de 20/1 a 18/2) Você vai descobrir uma in-
formação vital que pessoas próximas estão tentando 
manter em segredo. Isso pode gerar uma discussão, 
mas tente conter seus ímpetos. Isso pode ter sido es-
condido de você justamente para te proteger.

peixes (de 19/2 a 20/3) A Lua cheia acontece na sua 
2ª casa, dos rendimentos, o que te fará concentrar-se 
nas questões relativas ao dinheiro. Por causa dessas 
preocupações, você vai ter receio e insegurança na 
hora de exercitar seus dons e talentos a pleno vapor.

“sagitariano: se for o caso, dê um tempo no 
seu relacionamento e priorize sua autonomia;
ficar sozinho é útil para o autoconhecimento.”
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