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“eu cobro 
para fazer

sexo”

n. 1 semanal . 8 abril 2008

Fulana de Tal e Coisa,  
28 anos, estudante  
universitária e prostituta

R$ 5,00

moda
o salto certo,
sem perder  
o equilíbrio

beleza
como ficar nova 
em folha depois 
de uma balada

dinheiro
15 dicas para ele 

não acabar antes 
do fim do mês

saúde
as frutas que  

vão deixar você 
mais jovem

amor
o que eles  

pensam, mas  
nunca falam

E mais!
n bob dylan em  
entrvista exclusiva
n os melhores livros  
para a sua cabeceira
n bob dylan em  
entrvista exclusiva
n os melhores livros  
para a sua cabeceira
n bob dylan em  
entrvista exclusiva



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

Estilo 
sob 
medida
O QUE ESSA FITA MÉTRICA CRUZADA 
FAZ AÍ AO LADO? MOSTRA OS 
VESTIDOS MAIS DELIRANTES, SEXY, 
USÁVEIS E DISCRETOS DAS SEMANAS 
DE MODA. TODOS JUNTOS, SÓ QUE 
CADA UM NO SEU DEVIDO LUGAR.

inalmente. Chegou 
rápido: as semanas 

de moda de janeiro já estão 
nas vitrines e nas araras das 
lojas. E não é que as coleções 
estão bem mais usáveis neste 
ano? Poucas vezes vimos 
tantas peças que podem ser 
desfiladas nas ruas — sem que 
nenhuma de nós seja parada 
por um curioso perguntando 
onde é a festa à fantasia. 

“Muitos estilistas perceberam que não vale a pena 
investir só em roupa-conceito. Sim, agrega valor 
à marca. Mas elas não trazem dinheiro para o 
caixa, diz Tuffi Duek, o senhor Fórum. Claro,  
nem por isso a graça dos desfiles deixou de ser 
a loucura estética. Ainda bem, porque sonhar  
(e pirar) é preciso. Seja com os pés no chão, 
seja com a cabeça na Lua, o ponto é que o lado 
chique dos anos 70 promete pegar: pantalonas, 
vestidos estampados e tecidos confortáveis dão 
o tom. Mas, lembre-se de que aqueles ombros 
muuuito largos e os detalhes gigantescos  
são para poucas. Agora, chega de conversa. 
Confira o nosso modômetro e boas compras!

F

moda nécessaire
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Botas caubói 
continuam, mas 

pouca gente segura 
esse estilo  peão
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Esse terno  
vale um 

investimento. 
Simples e feminino
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O top sob a blusa 
de organza deixa o 

look chique e pronto 
para a festa
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Sexy e fino ao 
mesmo tempo. 
Combinação 

perfeita

vi
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O xadrez é a 
estampa da vez.  

Há jeitos de usá-lo 
sem parecer caubói

h
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s

Essa calça de 
cintura alta faz o 
tipo aristocrática. 
Fashion e chique

tu
fi
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u
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k

Você já viu balão 
usado para fazer a 
previsão do tempo? 
Está vendo agora.

ri
ta

 w
a
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e
r

Ótimo para um lugar 
onde faça 40 ºC perto 

do chão e -40ºC 
mais para cima!
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Vestidos curtos estão 
na moda? Sim, mas 
você, graças a Deus, 
não é a Britney Spears.
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Silhueta triangular é 
bonita. Mas fantasia 

de borboleta? 
Convenhamos...

a
n
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a

discretíssimo

ultrafashion

usável

supersexy

Um olhar diferente  
— e realista —  

sobre os looks  
das passarelas

modômetro
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fim de dezembro e 5 829 
pessoas em vários pontos 

do planeta recebem pelo correio 
um envelope branco. Votos de 
boas festas? Nada disso. A cor-
respondência, em papel timbrado 
da Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas de Hollywood, 
dá início a um processo em du-
as etapas que culmina na escolha 
dos ganhadores do Oscar, o careca 
mais disputado do meio artístico. 
Os destinatários são atores, direto-
res, roteiristas, compositores e ou-
tros profissionais do cinema mun-
dial que integram a Academia.

Você deve estar se perguntan-
do de onde vem, então, a crença 
de que um grupo de velhinhos 
decide, entre um chazinho e dois 
biscoitos, quem leva a estatueta 
dourada. Bem, os velhinhos, na 
verdade um conselho executivo 
formado por representantes de 
todas as categorias e executivos da 
indústria cinematográfica, têm um 
papel determinante. Eles definem 
as regras do jogo, elaborando os 
pré-requisitos para entrar no time 
de votantes, concorrer ao Oscar... 
Alguns fatos lançam dúvida sobre 
quais seriam esses critérios, que 

podem não ser puramente artís-
ticos. Sean Penn, por exemplo, 
ativista político e assumidamente 
contrário à guerra no Iraque, só 
entrou em 2004. Se o status de es-
trela de primeira grandeza não ga-
rante ingresso vip, ser queridinho 
na América também não credencia 
ninguém. Eddie Murphy e Jenni-
fer Aniston, atores que costumam 
garantir enormes bilheterias, subi-
ram ao Olimpo há alguns meses. 
Em 2006, só 39 estreantes haviam 
sido indicados no ano anterior, e 
apenas oito tinham ganhado o 
Oscar.

Para diminuir o crescimento 
do grupo, que já passava de 5 mil 
membros, a Academia adotou uma 
medida faz 4 anos: 150 felizardos, 
no máximo, recebem o sinal ver-
de a cada 12 meses. Os nomes 
são indicados pelos membros e 
avaliados por representantes de 
cada comitê — atores, diretores, 
editores. E a recomendação é que 
os eleitos sejam altamente rele-
vantes em sua área. “Pede-se aos 
grupos que escolham seus candi-
datos mais impressionantes”, re-
vela o ex-presidente da Academia 
Frank Pierson, atual membro do 
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Antebatum denduco nesimis idem, furnihicast vestelus contis 
nost Atuse audem que alis mandien daciam vivis re quiditom

O Oscar 
que vOcê 

nãO vê
Se você penSa que um 
grupo de SenhoreS 
decide quaiS filmeS 
devem receber 
anualmente o prêmio 
máximo do cinema, Saiba 
que gente do mundo 
inteiro – 5 829, neSte 
ano – eStá por tráS 
daS eScolhaS. e tem 
braSileiro neSSe time.
por marcia Kedouk

cinema

É
São só 35 brasileiros entre os 6 000 eleitores da academia. a maior 
parte é anônima, formada por profissionais de áreas técnicas, como 
edição e fotografia. os que você conhece mesmo são estes cinco aqui: 

acaDeMIa verDe e aMareLa

  Este  envelope   

vai  para  o   
 Benicio  del   Toro!

o herdeiro do unibanco, que já foi 
conhecido como o maior diretor 
brasileiro da história, entrou junto com 
fernanda, graças a central do brasil. 
vota para Melhor Filme e Melhor 

Ercillum nonum nostrud et, ver 
sed tisl del utpat, consed dolum 
ver augue feugait pratumsan ex 
eummy nim ipsum inisl iusci te eu 
feum exeros nullummy nos

WaltEr SallES
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conselho executivo. “A idéia é que 
nos próximos 20 anos, mais ou 
menos, tenhamos uma Academia 
tão distinta quanto pudermos”, 
pondera. Quer dizer então que, 
antes, qualquer um podia entrar? 
“Não, mas as exigências eram 
menores”, explica Bruce Davis, 
diretor executivo desde 1989. Ex-

NuNca trouxemos uma 
estatueta (sNif). coNheça 
os carrascos do Brasil 
Na história do oscar.
1962 O Pagador de 
Promessas (nelson pereira dos 
Santos) indicado para: melhor 
filme estrangeiro
perdeu para: Sundays and 
cibele (frança)
1985 O Beijo da Mulher 
aranha (hector babenco)
indicado para: melhor direção
perdeu para:
1995 O Quatrilho (fábio 
barreto) indicado para: melhor 
filme estrangeiro perdeu para: 
a excêntrica família de antonia 
(holanda)
1997 O Que É Isso, 
Companheiro? (bruno barreto) 
indicado para: melhor filme 
estrangeiro
perdeu para: caráter (holanda)
1998 Central do Brasil (Walter 
Salles) indicado para: melhor 
filme estrangeiro perdeu para: 
a vida É bela (itália)
2000 Uma História de Futebol 
(paulo machline) indicado para: 
melhor curta-metragem perdeu 
para: i Want to be (alemanha)
2003 Cidade de Deus 
(fernando meirelles)
indicado para: melhor direção, 
roteiro adaptado, edição e 
cinematografia

professor de faculdade, Davis foi 
a Los Angeles tentar a sorte como 
roteirista, em 1981, e logo conse-
guiu emprego como organizador 
de seminários da Academia. Nun-
ca teve tempo de escrever. Com a 
seleção mais criteriosa, uma mu-
dança importante no perfil dos 
chamados aconteceu. “Assim co-
mo as últimas listas de indicados 
ao Oscar, a dos novos convidados 
tem se internacionalizado bastan-
te”, observa, citando o aumento de 
estrangeiros no ninho. O diretor 
Fernando Meirelles, o roteirista 
Braulio Mantovani e o animador 
Carlos Saldanha ingressaram na 
mesma leva, em 2004.

Afinidades e desafetos da Aca-
demia à parte, o fato é que a es-

colha dos laureados na cerimônia 
está, sim, na mão de milhares. E 
o processo é conduzido por uma 
das empresas de auditoria mais 
respeitadas do mundo, a Price 
Waterhouse.

a disputa por iNdicações 

 Para começar, os distribuidores e 
produtores que desejam inscre-
ver seus filmes nas categorias de 
longa-metragem, as principais, 
devem preencher um formulário 
chamado Official Screen Credits, 
anotando todos os créditos das 
produções. A Academia, então, 
monta uma lista com as que cum-
prem critérios como ter mais de 40 
minutos de duração e ser exibido 
em um cinema na cidade de Los 

TãO PerTO...
OS BaStIDOrES Da InDICaçãO DE UM FIlME PrODUzIDO  
FOra DOS EUa E FalaDO EM IDIOMa QUE nãO SEja O 

todo ano é a mesma expectativa: um país indica seu “melhor” 
filme, tarefa normalmente a cargo de um órgão do governo,  
e torce para que a academia se emocione com ele. a produção 
pode ser inscrita em outras categorias também, como a de 
melhor direção, ator, edição de som. Dizem os participantes  
do júri brasileiro que há a orientação de eleger os que agradam 
a academia, observando as seguintes premissas:
n Filme violento não faz sucesso, daí não terem indicado  
tropa de Elite.
n Crianças como protagonista sensibilizam, caso do tcheco 
Kolya, vencedor em 1996.
n Pano de fundo histórico de grande relevância cai superbem, 
comprovou a Vida dos Outros. Premiado no ano passado,  
o drama se passa sob o regime comunista alemão.
n “Eles também devem gostar da relação do filme com o futebol 
e a temática judaica”, arrisca rubens Ewald Filho, justificando 
a escolha de O ano em que Meus Pais Saíram de Férias para 
representar o cinema brasileiro. 
nosso filme do ano chegou em mãos estrangeiras e foi  
pré-avaliado junto com outras 62 produções por um grupo com 
membros de todas as categorias. Como se viu, não comoveu.

esTraTégIa De cOMOçãO eM Massa

Usto odo do euisi. 
Ci tisl ut adiam iure 
corperat velesenit 
sum my nos

cinema
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 Cidade 
de Deus
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a mais americana das atrizes 
brasileiras nunca foi indicada, mas 
recebeu um convite em 1987, na 
época em que era casada com 
o mais do que influente robert 
redford. vota para Melhor Filme, 

Ercillum nonum nostrud et, 
ver sed tisl del utpat, consed 
dolum ver augue feugait 
pratumsan ex eummy nim 
ipsum inisl iusci te eu feum 

SônIa Braga
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’’

o herdeiro do unibanco, que já foi 
conhecido como o maior diretor 
brasileiro da história, entrou junto com 
fernanda, graças a central do brasil. 
vota para Melhor Filme e Melhor 
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feum exeros nullummy nos
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Angeles – por no mínimo sete dias 
consecutivos e com ingresso pago 
– no ano avaliado. Os indicados 
de 2008, por exemplo, passaram 
em 2007. Para filmes em língua 
que não seja o inglês, existem al-
gumas regras diferentes: eles não 
precisam ter passado nos EUA, e 
sim em cinema nacional entre ou-
tubro e setembro do ano seguinte. 
No Brasil, o Ministério da Cultura 
define um júri para eleger quem 
será o nosso representante lá fora. 
O último foi composto pelos di-
retores Hector Babenco e Bruno 
Barreto, os críticos de cinema Ru-
bens Ewald Filho e Leon Cakoff e 
os jornalistas Pedro Butcher e Ana 
Paula Sousa. O vitorioso, que des-

bancou o favorito do público Tropa 
de Elite e outros 17 inscritos, foi O 
Ano em que Meus Pais Saíram de 
Férias, porque “tinha mais chan-
ces de agradar a Academia”, dizem 
os participantes. “Estabeleceu-se 
um critério de qualidade por lá”, 
diz Ewald Filho. Cakoff concorda: 
“Os votantes são veteranos que en-
tendem muito de cinema, mas já 
pré-estabeleceram o que querem 
ver”. E Babenco desconversa: “Não 
especulamos tanto sobre o que o 
mercado quer, pois somos homens 
do cinema”.

a pré-seleção

É a Price Waterhouse, e não a Aca-
demia, que separa e encaminha os 

ção, Filme em Língua Estrangeira, 
Documentário e Curtas-Metra-
gens, escolhidos por comitês. Os 
membros têm duas semanas para 
devolver as cédulas preenchidas. 
Então, novamente entra em ação 
a empresa de auditoria, que tabu-
la os dados em segredo. Garantem 
os executivos que nem mesmo o 
presidente, atualmente o ameri-
cano Sid Ganis, de 68 anos, toma 
conhecimento prévio da lista de 
indicados. Ele, que dirigiu as me-
gaprodutoras Paramount Pictures 
e Columbia Pictures, se contenta 
em ler durante uma coletiva de 
imprensa o nome dos candidatos 
a uma escultura de metal banhada 
em ouro 24 quilates.

o juízo fiNal

 Enquanto multidões fazem fila pa-
ra assistir aos indicados — incluin-
do aqueles que passariam desper-
cebidos caso não figurassem nesse 
hall da fama —, os membros da 
Academia recebem novas cédulas, 
com os finalistas. Desta vez, todos 
podem votar na maioria das cate-
gorias, menos naquelas reservadas 
aos comitês. Eles têm mais 20 dias 
para decidir quem serão os cerca 

de 120 felizardos que deixarão o 
Kodak Theatre, em Los Angeles, 
com o Oscar nas mãos.

Olhando por esse ângulo, o trâ-
mite parece perfeitamente demo-
crático. Do ponto de vista opera-
cional, realmente é. Não significa 
que exista imparcialidade. Afinal, 
os membros têm suas preferências 
e ainda são bombardeados com o 

envelopes com os formulários de 
votação e a lista de inscritos para 
disputar uma indicação. O do-
cumento segue pelo correio nos 
últimos dias de dezembro para 
os membros votantes, que ano-
tam, em ordem de preferência, 
os cinco nomes de sua área que 
devem concorrer a uma estatueta. 
Atores só podem votar em atores; 
diretores em diretores. As exce-
ções ficam por conta dos prêmios 
de melhor filme, quesito em que 
todos votam, e Filme de Anima-

cinema
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OS FIlMES QUE DEVErIaM 
tEr ganHO O PrêMIO 
PrInCIPal, E QUEM lEVOU 
nO lUgar DElES
1941  Quem deveria ter 
ganho: Cidadão Kane (Orson 
Welles). Quem ganhou: Oliver 
Como era Verde o meu Vale 
(john Ford)
1968  Quem deveria ter 
ganho: 2001, Uma Odisséia no 
Espaço (Stanley Kubric)
Quem ganhou: Oliver (Carol 
reed)
1971  Quem deveria ter 
ganho: laranja Mecânica 
(Stanley Kubrick). Quem 
ganhou: Operação França 
(William Friedkin)
1976  Quem deveria ter 
ganho: taxi Driver (Martin 
Scorcese)
Quem ganhou: rocky, Um 
lutador (john g. avildsen)
1980  Quem deveria ter 
ganho: touro Indomável 
(Martin Scorcese) ou O 
Iluminado (Stanley Kubric)
Quem ganhou: gente como a 
gente (robert redford)
1990  Quem deveria 
ter ganho: Os Bons 
Companheiros (Martin 
Scorcese). Quem ganhou: 
Dança com lobos (Kevin 

Os InjusTIçaDOs

  2  homens   
e  120  segredos
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Além de estarem na mira da Lei 
Seca, motoristas como Britney 
Spears, que acaba de ser pêga 
novamente dirigindo bêbada, 
devem pagar cada vez mais pelo 
seguro de automóvel. Antes de 
fechar o preço da apólice,  
seguradoras estão começando  
a levar em consideração mais  
detalhes sobre o perfil dos  
motoristas, alerta Maurício 
Maglian, diretor da unidade de 
automóveis da espanhola Mapfre:  
casados têm cerca de 5% de  
desconto; mulheres pagam até 
20% menos e quem empresta  
o carro aos filhos entre 18 e 25 
anos desembolsa 30% a mais.

Uai
bebi de novo?

giro nécessaire

O iPhone vai finalmente chegar 
– oficialmente – ao Brasil. Mérito 
da Claro, que anunciou o acordo 
com a Apple no dia 7 e promete 
lançá-lo ainda este ano. Já se sabe 
que o preço deve ficar abaixo do 
praticado no comércio informal, 
em que o brinquedinho chega a 
custar R$ 1,7 mil.

Mais barato do 
que na esquina

CANCELA O PEDIDO, POR FAVOR!
Dias depois de perder o bebê, 

a modelo e atriz Letícia Birkheuer 
mandou parar as prensas: não tem 
mais casamento com o empresário 
Alexandre Birman, não há mais 
reforma no apartamento onde  
o casal iria morar... Aliás, casal  
é termo do passado, já que agora 
ambos circulam solteiros  
para aproveitar os cinco minutos  
de flashes.  

Motoristas como Britney Spears 
estão na mira das seguradoras



giro nécessaire

Se os haitianos são capazes  
de comprar telefones celulares, 
e muitos deles são, deveriam 
conseguir também alimentar 
suas famílias. Essa foi a 
afirmação do presidente do Haiti 
René Préval, desdenhando 
da crise mundial de alimentos.  
“Minha filha agarra minhas 
pernas e grita: mamãe, me dá 
comida”, rebateu Felita Burmani, 
dona de casa que acompanha 
o marido, empregado de uma 
empreiteira, aos lixões da  
capital de Porto Príncipe.

Só passa
fome quem 
quer... 

Bônus para  
mães e chefes

Licença-maternidade de  
até seis meses é aprovada,  
mas ainda precisa passar por 
duas comissões. Empresas 
privadas que aderirem 
receberão incentivo fiscal.

Homem  
não entra

México cria ônibus só para 
mulheres, para acabar com 
assédios. “Os homens tentam 
nos tocar de propósito”, disse 
Mariana Vasquez, que agora  
só usa o transporte exclusivo

Sua menopausa 
começa dia...

A quantidade de hormônio 
chamado antimulleriano  
no sangue revela quando 
começa a menopausa, garantem 
cientistas holandeses. Quanto 
maior, mais cedo acontece.

Miss Clooney de bandeja
Talvez faltasse ousadia às namoradas anteriores 

de George Clooney, 47 anos recém-comemorados. 
A ex-garçonete Sarah Larson, há quase um ano 
com o galã, acaba de ter picantes fotos pré-fama 
divulgadas na internet. Ele não se abalou.

Felita vai buscar 
comida no lixão. 
O presidente (no 
destaque) diz que 
povo tem dinheiro

Namorada 
de Clooney: 
aprovada! 
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