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Construção do Itaquerão vai
alcançar 50% em setembro
MARCIA ALVES / AE

Depois de fechar o mês de julho com 45,17% de suas obras
concluídas, cerca de um ano
e dois meses depois do início

da semana de setembro. A informação foi dada ontem pelo
gerente operacional da construtora Odebrecht, o engenhei-

dos trabalhos, o estádio do Corinthians, e sede paulistana da
Copa de 2014, atingirá 50% de
toda a construção até a segun-

Russomanno, se
eleito, vai rever
projeto Nova Luz

GUILHERME KASTNER

Morre Félix,
goleiro do tri
histórico em 70
Goleiro titular da Seleção na
Copa de 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial
com um time histórico, Félix
morreu ontem, aos 74 anos.
Ele lutava contra um enﬁsema pulmonar e estava internado no Hospital Vitória, em
São Paulo. Pág.12
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Atirador abre
fogo perto do
Empire State
Building
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ro responsável pela obra no
Itaquerão, que terá capacidade
para 68 mil pessoas, Frederico
Barbosa. Pág. 6

O candidato do PRB à Prefeitura, Celso Russomanno, assinou ontem o compromisso
de rever o projeto da Nova
Luz. O texto prevê a venda

de 45 quarteirões na região
de Santa Iﬁgênia, no Centro,
para a iniciativa privada e a
desapropriação de moradores e comerciantes. Pág.11

SONHO
SO
O DE INFÂNCIA
C
Brinquedos que marcaram época são vendidos em uma loja no Centro.
Há mais de 20 anos mergulhado nesse universo, Marcelo Antunes Patti
deixou a carreira de professor para viver essa paixão de infância. Pág.4

Hoje é dia de celebrar
o bom e velho Miojo
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Tira teima do
melhor pastel
de feira será
na segunda
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Previsão para São Paulo

Noite

Cotações
Selic
(0,64%)

Dolar
ESTÁVEL
(R$ 2,02)

Euro
- 0,31%
(R$ 2,53)

Bovespa
- 0,15%
(58.425 pts)

Salário
Mínimo
(R$ 622)

Receitas aprimoram macarrão instantâneo, cuja data é comemorada hoje
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Loja no Centro vende brinquedos antigos

Fofão é exibido com orgulho
pelo colecionador Marcelo
Marcelo Nunes
Patti

Palymobil
Playmobil representa um clássico
do mundo lúdico dos brinquedos

Bonecos da época estão no
imaginário de outras gerações

QMARCELA FONSECA

Ícones de seu tempo, brinquedos que marcaram época e
gerações são vendidos em um
edifício no Centro da Capital.
Basta dar um passo para começar uma verdadeira viagem ao
passado. Há mais de 20 anos
deﬁnitivamente mergulhado no
universo dos brinquedos antigos
e miniaturas, Marcelo Antunes
Patti deixou para trás a carreira
de professor de matemática para
viver uma paixão de infância.
“Meu pai gostava de colecionar antiguidades, nos primeiros
passos da infância, ainda em
Itaquaretinga,, no interior de São
Taquaritinga
Paulo”, contou. Na ‘cidade grande’, no ﬁm da década de 1980,
Patti começou a resgatar a própria infância.
“Praticamente há 23 anos
trabalho com brinquedos, desde
que comecei não parei mais”, explicou. Nas vitrines que ocupa,
na entrada da Galeria Itapetininga, expostos para curiosos, transeuntes ou colecionadores, estão
algumas de suas aquisições.
No seu escritório estão as raridades, como os jogos ‘Só Compra Quem Tem’, ‘Patrulha do Espaço’, ‘Caleidoscópio’, ‘Aquaplay’,
o boneco Fofão, entre tantos
outros, alguns inclusive fechados
na caixa original. “Tenho sucessos do boom da década de 1980,
e brinquedos desta época para
baixo. O brinquedo marca a história dos tempos e das pessoas.”

GALERIA DA MAGIA
Concentrados na Galeria Itapetininga,
cerca de 20 pessoas expõem raridades
em vitrines do espaço que ficou conhecido como ‘a galeria dos brinquedos’.
Frequentador durante sete anos, Edilson
Gonçalves também foi em busca de um
local para acomodar a própria coleção.
“São brinquedos das décadas de 1960 e
Galdino,
1970, minha época.” Já Lavoisier
Lavosier Gaudino,
há dois na galeria, começou com o negócio de moedas e cédulas, mas não pôde
evitar o negócio dos brinquedos e miniaturas. “Vendo moedas antigas, tenho
a partir de 1700, não tinha intenção de
vender brinquedos, mas acabei entrando
na brincadeira”, contou. (MF)
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