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Melhor pastel da cidade
será escolhido amanhã

TRE rejeita contas por
causa de doações da AIB

DIADEMA

Metrô inaugura Estação Vila Prudente,
com viagens grátis até o Sacomã

Amanhã, na Praça Charles Mil-
ler, no Pacaembu, zona oeste de
São Paulo, ocorre a final do con-
curso O Melhor Pastel de Feira
de São Paulo. A partir das 8h30,
57 convidados, entre chefs de co-
zinha e empresários, escolhem a
melhor opção entre os dez fina-
listas. Mais de 230 feirantes parti-
ciparam do concurso. Os convi-
dados vão provar apenas pastéis
de carne e analisarão qualidade e
textura da massa, tempero, re-
cheio e sabor.

Apesar de o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) já ter se posicio-
nado pela não-punição no caso
de doações da Associação Imobi-
liária Brasileira (AIB) a vereado-
res em 2008, a 1.ª Zona Eleitoral
rejeitou contas de 2 candidatos
por esse motivo: Arthur Xavier
(PSDB) e Milton Vieira (DEM).
Cabe recurso. Neste ano, doa-
ções da AIB motivaram a Justiça
Eleitoral até a cassar o prefeito
Gilberto Kassab (DEM), mas a
medida foi revertida pelo TRE.

Fo inaugurada na manhã de on-
tem a Estação Vila Pruden-
te, que será o extremo
da Linha 2-Verde do
metrô na zona leste.
Inicialmente, o ho-
rário de funciona-
mento será reduzi-
do, das 9h30 às 15 h,
no sistema de opera-
ção assistida. Esse mo-
delo pode durar um pouco
mais do que o normal, uma vez

que ainda falta inaugurar a Esta-
ção Tamanduateí, anterior

à Vila Prudente. Como a
Tamanduateí tam-

bém passará pelo
modelo de opera-
ção assistida, a liga-
ção da Vila Pruden-

te com o restante da
Linha Verde ainda de-

ve demorar. Por en-
quanto, as viagens são gra-

tuitas até a Estação Sacomã.

Por volta das 21h30 de sexta-fei-
ra, o guarda civil de Diadema Jai-
ro de Souza Cardoso, de 38 anos,
matou Carlos Eduardo Rodri-
gues, de 17 anos, com um tiro no
pescoço. Após interceptar a mo-
to em que estavam Rodrigues e o
amigo João Pantaleão Jr., de 19, o
policial disse ter visto um dos ra-
pazes sacar uma arma. Rodri-
gues foi atingido pela mesma ba-
la que antes atravessou o ombro
do colega. Nenhuma arma foi en-
contrada com eles.

A Defesa Civil Municipal decre-
tou ontem às 15h30 estado de
atenção em São Paulo por conta
da baixa umidade relativa do ar.
Os índices variaram entre 25% e
35% – abaixo de 12% é considera-
do estado de emergência. Segun-
do o órgão, o estado do ar ontem
dificultou a dispersão dos po-
luentes e provocou desconforto
nas pessoas. Por isso é aconselhá-
vel evitar exercícios físicos, prin-
cipalmente ao ar livre, e deve-se
beber bastante água.

Um passeio com
o pai da Mônica
Cartunista mostra os pontos altos da exposição ‘Mônica – A Criação do
Personagem Brasileiro’, em cartaz no Espaço Cultural Citi, na Paulista

SP fica em atenção por
conta da baixa umidade
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MAURICIO DE SOUSA
CARTUNISTA
“Levei 13 anos para pintar os
quadrões (releituras de obras
clássicas, como a Monalisa da
Turma da Mônica). Tenho
dificuldades com o pincel e,
como era um projeto pessoal,
não poderia envolver a linha de
produção do estúdio.”

65 MIL
USUÁRIOS DEVEM
UTILIZAR A NOVA

ESTAÇÃO VILA
PRUDENTE DO

METRÔ

GCM mata jovem
com tiro no pescoço

● Criação

GUIA VIP. Mauricio de Sousa

Troféu
Yellow Kid
“Foi uma
surpresa
quando, em
1971, ganhei
o ‘Oscar’ dos
quadrinhos”

A criação da Mônica, em 1963
“Mônica (a filha) tinha 2 anos e meio. Não a misturei ao desenho
para não deixá-la com desvio de personalidade. Ela descobriu
que era a personagem quando já estava na escola”

Horácio
“Este sabe
das coisas.
Meu porta-voz.
Na fábula, te-
nho liberdade
para colocar
minhas cren-
ças, críticas
e emoções”

Mônica, por
Milo Manara
“Ele (o
Manara)
faz aqueles
quadrinhos
eróticos
maravilhosos.
Eu acho
este um dos
desenhos
mais bonitos
da Mônica”

Edison Veiga

O cartunista Mauricio de Sousa
é tão conhecido quanto seus per-
sonagens. Prova disso é que, en-

quanto ele percorria com a repor-
tagem do Estado a exposição
Mônica – A Criação do Persona-
gem Brasileiro, na última quarta-
feira, as pessoas que por ali passa-

vam não o deixaram um minuto
sequer livre dos flashes das câme-
ras digitais ou do foco dos celula-
res. Sempre sorridente, ele inter-
rompeu a entrevista várias vezes

para atender os fãs que pediam
uma foto ao lado dele.

Por quase uma hora, Mauricio
não só foi o “Guia Vip” – com
comentários e curiosidades so-
bre cada uma das peças expostas
– como parecia ele próprio uma
criança, encantado com as pró-
prias criações. Na escultura do
Cebolinha, brincava de espetar a
mão nos (poucos) fios de seus
cabelos; na Monicalisa (Mônica
como Monalisa), imitou a pose e
o sorriso enigmático do quadro;
ao ver os gibis em outros idio-
mas (suas historinhas circulam
em 34 países), encantava-se co-
mo se o sucesso internacional
ainda lhe fosse uma surpresa.

De quebra, ainda entregou

que a Mônica (a filha) não gosta
da fama de mandona da Mônica
(a personagem). “Ela não aceita
que é tão brava daquele jeito. Ela
diz que não é”, afirma, rindo. E

contou porque, há 30 anos, mu-
dou a grafia de seu sobrenome –
originalmente é Souza, com ‘z’.
“Eu gosto mais do ‘s’, é mais sua-
ve”, justifica. “‘Z’ tem ponta. Eu
sou contra pontas agudas, por-
que elas podem machucar.”

Com curadoria de Jacob Klin-
towitz, Mônica – A Criação do Per-
sonagem Brasileiro fica em cartaz
no Espaço Cultural Citi (Aveni-
da Paulista, 1.111) até 24 de setem-
bro. A entrada é grátis e o espaço
fica aberto de segunda a sexta,
das 9h às 19h, e aos sábados, do-
mingos e feriados, das 10h às
17h. A seguir, os pontos altos da
exposição, com comentários do
próprio Mauricio de Sousa, o pai
da Turma da Mônica.

Turma da
Mônica em
releituras de
esculturas
clássicas
“A primeira
foi a do Ceboli-
nha, o ‘Pensa-
dor de Planos
Infalíveis’ (ao
fundo). A ideia
é aproximar a
criança da ar-
te, levar a
criança ao mu-
seu. É um pro-
jeto pessoal”

Monicalisa
em
autorrelevo
“Fizemos essa
versão para os
cegos ‘verem’
como é a Môni-
ca. E funcio-
nou. Quero fa-
zer mais”

Mônica, por
Will Eisner
“(Eisner) é o
meu guru, é o
autor que mais
me impressio-
nou e influen-
ciou. Via a ou-
sadia, a criativi-
dade, tudo era
novo. Ele não
respeitava pa-
radigmas”
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