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TAPETE VERMELHO:
SIMPLICIDADE  

CHAMA A ATENÇÃO
NO OSCAR {pág 13}

INTERATIVIDADE NA
TV SÓ CHEGA EM 2013  
INDÚSTRIA PEDIU PRAZO

E GOVERNO DEU {pág 08}

MARILYN
DIVA É REVELADA
EM MOSTRA DE 
FILMES E FOTOS {pág 11}
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Caixa eletrônico à prova
de bomba entra em teste

Novo sistema isola com parede e vidro blindados cofre da área onde cliente é atendido Outro dispositivo irá
desligar o terminal na presença de uma segunda pessoa, para evitar assalto na saída {pág 02}

Ministro da Defesa diz que estação
devastada por incêndio será 
reconstruída em dois anos {pág 06}

Eleições

Serra entra 
na corrida e 
já deixa dois
pelo caminho

Tucano aceita disputar prefeitura
Andrea Matarazzo e Bruno Covas

desistem das prévias PSDB terá
que mudar as regras {pág 04}

Prefeitura cede
a lobby e alivia
para caminhões
Veículos pesados ganham mais
três horas para circular nos 
horários de pico do trânsito {pág 03}

Equipe da base na
Antártica já está
de volta ao Brasil
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Palmeiras e São Paulo empatam por 3 a 3 
em jogo emocionante realizado em Presidente
Prudente, pelo Paulistão {pág 14}

Clássico tem seis
gols no interior

O São Paulo foi buscar o placar por três vezes: Fernandinho marcou o gol que deu números finais ao clássico

DORIVAL ROSA/VIPCOMM

JASON MERRITT/GETTY IMAGES

Rooney Mara foi de branco
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Mostra de filmes e 
fotos celebra Marilyn

Depois de passar pelos Esta-
dos Unidos, Canadá e países
da Europa, chega a São Pau-
lo no próximo domingo a
mais completa mostra so-
bre uma das maiores divas
do cinema. “Quero Ser Ma-
rilyn Monroe!” ocupará a
Cinemateca até 1o de abril. 

A parte expositiva conta
com 125 obras de artistas
consagrados, como Andy
Warhol, Henri Cartier-Bres-
son, Peter Blake e Richard
Avedon. Por meio de foto-
grafias, pinceladas e monta-
gens, elas revelam a sensua-
lidade, o bom humor e tam-
bém a fragilidade da musa –
esta última faceta fica evi-
dente sobretudo nos flagras
feitos em sets de filmagens.

“A proposta é uma refle-
xão sobre Marilyn. Quere-
mos que o público se ponha
no lugar dela ao reviver sua
existência pelo ponto de
vista de quem a leu e releu”,

afirma Ricardo Comissoli,
da Admirável Entreteni-
mento, responsável pela
vinda do evento à cidade.

Na mostra cinematográ-
fica serão exibidos os prin-
cipais longas estrelados por
Monroe, que viveu de 1926
a 1962. O primeiro é “A Mal-
vada” (1950), às 16h do dia
de abertura. Haverá, ainda,
“Os Homens Preferem as
Loiras” (1953) e “Almas De-
sesperadas” (1952), entre
muitos outros. 

Na Cinemateca Brasileira (lgo.
Sen. Raul Cardoso, 207, Vila
Clementino, tel.: 3512-6111).
De 4/3 a 1o de abril. Visitação
da exposição das 10h às 22h.
Programação dos filmes no
www.marilynmonroe.com.br.
Grátis.

‘Quero Ser Marilyn Monroe!’ marca
o cinquentenário da morte da diva 

Principais longas e 125 obras
sobre a atriz estão no evento 

“One Night With Marilyn”, foto feita 
por Douglas Kirkland em 1961

DOUGLAS KIRKLAND/DIVULGAÇÃO

Ingressos para Bob Dylan 
começam a ser vendidos hoje
Os cinco shows que Bob
Dylan fará no Brasil em
abril – dia 15 no Rio, 17 em
Brasília, 19 em Belo Hori-
zonte, 21 e 22 em São Pau-
lo e 24 em Porto Alegre –
têm ingressos disponíveis a
partir de hoje. Nas capitais
paulista e fluminense, a
pré-venda é exclusiva para
clientes Credicard, Citi-
bank e Diners e vai até o
dia 4/3; o público geral po-
derá garantir suas entradas
de 5/3 em diante. Nas ou-
tras cidades, todos terão a
chance de adquirir seus bi-
lhetes hoje mesmo.

Em São Paulo, os preços
variam de R$ 150 (na pla-
teia superior, com visão
parcial do palco) a R$ 900
(cadeira VIP ou camarote I).
O melhor valor em local
com vista total é para a pla-
teia superior III: R$ 180.

Os meios de venda são
telefone (4003-5588, em to-

do o país, de seg. a sáb., das
9h às 21h), internet
(www.ticketsforfun.com.br)
e em pontos de venda físi-
cos (a lista de endereços es-
tá no http://premier.tickets-
forfun.com.br/content/
outlets/agency.aspx).

Eleito o segundo melhor

artista de todos os tempos
(atrás dos Beatles), Dylan
chega ao Brasil com a pro-
messa de apresentações re-
pletas de clássicos, como
“Mr. Tambourine Man”,
“Like a Rolling Stone”,
“Lay, Lady, Lay” e “Hurrica-
ne”. METRO

Blur e Adele
no show de 
encerramento
da Olimpíada
A organização dos Jogos
Olímpicos 2012 está prepa-
rando um supershow, inti-
tulado “Uma Sinfonia de
Música Britânica”, para o
encerramento das competi-
ções, em 12 de agosto.  

As primeiras atrações
confirmadas são a banda
Blur (um dos principais no-
mes do britpop) e a cantora
Adele. Rolling Stones, Elton
John e Spice Girls também
foram convidados e devem
dar a resposta nas próximas
semanas. METRO

Os shows em São Paulo 
serão nos dias 21 e 22 de abril

KEVIN WINTER/GETTY IMAGES

HEIDI POPOVIC/DIVULGAÇÃOHENRI CARTIER-BRESSON/MAGNUM/FOCUS/DIVULGAÇÃO

Flagra de Henri Cartier-Bresson no set de
“Os Desajustados”, em 1960 

“Marilyn Contemporary”, 
obra de 2008 de Heidi Popovic

GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

Os músicos do Blur

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

Luto

Pery Ribeiro
morreu na última sex-
ta-feira (24/2), aos 74
anos. Vítima de um in-
farto, ele estava inter-
nado havia 30 dias no
Hospital Universitário
Pedro Ernesto, no Rio,
para tratar de uma en-
docardite. Ribeiro era
filho de Dalva de Oli-
veira (1917-1972) e
Herivelto Martins
(1912-1992) e lançou
seu primeiro disco aos
22 anos de idade.

EDUARDO MARTINS/FUTURA PRESS
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