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mônica bergamo

Príncipe Harry quer visitar a
cracolândia, em SP, durante a Copa
DE SÃO PAULO

21/05/2014  02h00

O príncipe Harry, do Reino Unido, quer visitar a cracolândia, em SP. Ele
planeja vir ao Brasil assistir às partidas da seleção da Inglaterra na Copa do
Mundo e quer fazer também um circuito de cunho social.

PRIMEIRO OLHAR
Ingleses já fizeram visita precursora à região com funcionários da Prefeitura
de São Paulo, responsável pelo projeto Braços Abertos, de tentativa de
recuperação de dependentes do crack.

REPÚBLICA LARANJA
E cerca de 5.000 torcedores holandeses devem acampar em um terreno na
zona sul de SP durante o Mundial. Os contêineres que servirão de abrigo para
eles vão chegar à cidade de avião.

REPÚBLICA LARANJA 2
No dia 23 de junho, quando a seleção da Holanda joga contra o Chile, todos se
concentrarão em um determinado ponto da cidade, a cerca de 2 km do
Itaquerão. E seguirão para o estádio a pé, atrás do Orange Bus, o ônibus que
tradicionalmente acompanha a seleção holandesa em torneios mundiais.

EM PAZ
Os holandeses estão combinando também com torcedores chilenos para que
todos se juntem num show de música dias antes da partida.

ESPAÇO LIVRE
A pedido de algumas embaixadas, o prefeito Marcio Lacerda, de Belo
Horizonte, providenciou terreno de 30 mil m² para que turistas da América
Latina possam estacionar seus motorhomes. A cidade e o entorno vão
hospedar as seleções do Uruguai, da Argentina e do Chile.

ESPAÇO LIVRE 2
A Prefeitura de Belo Horizonte negocia ainda com três campings lugares para

+ LIDAS + COMENTADAS + ENVIADAS ÚLTIMAS

1
Mônica Bergamo: Príncipe Harry quer
visitar a cracolândia, em SP, durante a
Copa

2
Painel FC: Corinthians usa salário de
Emerson para comprar Lodeiro

3
Antonio Delfim Netto: Tragédia

4
Fernando Rodrigues: A onda

5
Gregorio Duvivier: Par perfeito

Trágico e Cômico: Os
Protestos em Charges

De: R$ 35,00

Por: R$ 29,90

Comprar

PUBLICIDADE

EM COLUNISTAS

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

O Réu e o Rei

Paulo Cesar de

Araújo revela

detalhes de sua

polêmica biografia de

Roberto Carlos

De R$ 45,00

Por R$ 37,90

Comprar

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

26.4°C

colunistas

1,5 milRecomendar Tweetar 125 7 Mais opções

Facebook

Enviar por e-mail

Copiar url curta

Imprimir

Comunicar erros

Maior | Menor

RSS

http://folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fmonicabergamo%2F2014%2F05%2F1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://click.uol.com.br/?rf=home-banner-experimente%20a%20assinatura%20da%20folha%20digital&u=http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/default.asp?cod_Cript=0313240614673523a
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/05/1457767-distribuidora-do-desenho-peppa-pig-paga-dividendos-apos-aquisicao-de-alliance.shtml
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/05/1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelfc/2014/05/1457472-negocio-casado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/2014/05/1457524-tragedia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/fernandorodrigues/2014/05/1457522-a-onda.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2014/05/1456433-par-perfeito.shtml
http://livraria.folha.com.br/livros/quadrinhos/tragico-comico-protestos-charges-diogo-salles-1235715.html?tracking_number=783
http://livraria.folha.com.br/livros/quadrinhos/tragico-comico-protestos-charges-diogo-salles-1235715.html?tracking_number=783
http://livraria.folha.com.br/lista/call-of-duty-ghosts/fce00efe?tracking_number=711
http://livraria.folha.com.br/
http://livraria.folha.com.br/livros/grandes-reportagens/reu-rei-paulo-cesar-araujo-1237425.html?tracking_number=711
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://www1.folha.uol.com.br/colunistas
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-txlt_R8U6KnN-GF6wG12IHACZTHj44F7Jb-kKEBwI23ARABIJzc1yRgzfDugKwDoAHMjKjhA8gBCeACAKgDAaoE_QFP0OdJWlU4roiXQ1C_bmqDJBHeTxgR7_hq_klp6SzCQVigvfHxMMroEgRy3amBXKR4wYd28ZEjkTv6wogQGOqj47jfX9wDt_a5-jIyVf9l40EFusb_1-LCr4L0h7DXGWF6bPukLfKEYBmusP9-38OrF950hcWxIriv8i4khJ0l8dDpFbN9n_bmSI9NW9KU93yR4A5ebk8dHk1rvTHLHooD9qRK_Xa98nv-CjT1m3htkARWv97ayZ2EgtPR5FMRIMDMfjVuWsEcJ1V-4OcjyV6HTqhKDmL_WITbhYXQ9CHVfv7c1CgARyWn2lZpIzPvPKqRDVFtVzIKwOCdmurq4AQBiAYBoAYRgAec89ce&num=1&cid=5GjJNEjTxluN4OXXQHmZaMdo&sig=AOD64_1M0zmzfE8GHiLVua0n9yNE07xRNw&client=ca-pub-6631622247727367&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bh-_xuPR8U6z1Cam-6gGiwIHoAQAAAAAQASAAOABQpdKCQFjr3sgbYM3w7oCsA4IBCWNhLWdvb2dsZbIBFXd3dzEuZm9saGEudW9sLmNvbS5icsgBAqgDAeAEApoFGQj9_jIQx9zHMxielJeGASDr3sgbKOaBkwHaBQIIAaAGFOAG5oGTAQ&num=0&sig=AOD64_3OYLU0kWUMSENzKeMOKc9vz5OTqg&client=&adurl=http://d.agkn.com/pixel/2423/%3Fche%3D2685179649%26col%3D8074807,835453,108129863,281397790,57814891,,,,,%26l0%3Dhttp://bloomingdalesbrazil.com.br/pt/%3Fcm_mmc%3DDisplay-_-BrazilApril2014-_-GDN-_-BrazilPg
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CoeICt_R8U6iCNcaj6QGNwYDYC6bGpY8FAAAQASCO6K4hUIu2lcYHYM3w7oCsA8gBA6kCq5fhj8tlnj7gAgCoAwHIA50EqgTkAU_Q-dNCE6_jqOG5xp9jtysc9LxwD-rWavrlfKf1kLg8CE-ScPdjd2_fkxpzFE6Sa2aLwbTIZOw5KSU7s4Ky6tdLSjEcRkCHg_WBFTx8GfqUyM4tNbIeZ_fBx1R9vvlyym5ZVjdSWsjOrOtD4oxismb-e57O5Drseg-lPZOOTBgVb0XxUMbp0DYDA8sFxBks_4UEl_u4-Ng3khzIWPei87E-4j_FZLeLd4rMZ7WU1VMNxNhXUqyHGaEcSU801jK2-OcvxTOHT6aTSELGWDwNjSh5Qrlu26DNP1UN2goclFyfnSGUVuAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_1Cs_lUilpQvy0ePvGNcSZw_xpPdA&client=ca-pub-1027028252617386&adurl=http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fmonicabergamo%2F2014%2F05%2F1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml&text=Pr%C3%ADncipe%20Harry%20quer%20visitar%20a%20cracol%C3%A2ndia%2C%20em%20SP%2C%20durante%20a%20Copa&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fmonicabergamo%2F2014%2F05%2F1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fmonicabergamo%2F2014%2F05%2F1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/05/1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/05/1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
javascript:;
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/05/1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
http://tools.folha.com.br/feedback?url=http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/05/1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml
javascript:;
javascript:;
http://feeds.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/rss091.xml


21/5/2014 Príncipe Harry quer visitar a cracolândia, em SP, durante a Copa - 21/05/2014 - Mônica Bergamo - Colunistas - Folha de S.Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/05/1457542-principe-harry-que-visitar-a-cracolandia-em-sp-durante-a-copa.shtml 3/5

RISO NA PAULISTA
Os atores Celso Frateschi, Priscila Fantin e Ary França realizaram pré-estreia
da comédia "A Besta", anteontem, no Teatro Gazeta, na avenida Paulista. Eles
receberam no evento os colegas Leonardo Miggiorin e Maria Helena Chira. A
peça, dirigida por Alexandre Reinecke, estreia para o público na sexta (23) e
fica em cartaz até 17 de agosto.

BOM EXEMPLO
Luana Piovani protagoniza, ao lado da também atriz Sheron Menezzes, uma
campanha de combate à violência contra a mulher que o governo federal lança
amanhã. Luana foi agredida em 2008 pelo então namorado, o ator Dado
Dolabella. Ele foi condenado com base na Lei Maria da Penha. "Eu ligo
quando mulheres são agredidas dentro de casa", diz ela nos anúncios da
Secretaria de Políticas para as Mulheres, que incentivam denúncias.

OLHA A CHUVA
O Teatro Oficina cancelou a sessão de domingo da peça "Walmor y Cacilda 64
- Robogolpe". O motivo: a forte chuva de granizo que caiu em SP no fim da
tarde molhou a aparelhagem de iluminação do grupo. "Nós temos muito
cuidado com os equipamentos por causa do nosso baixo orçamento.
Preferimos esperar secar", diz o ator Beto Mettig.

BEBÊ À VISTA
Planejando sua segunda gestação, a apresentadora Daniela Albuquerque
começou um tratamento para prevenir flacidez na barriga.

A apresentadora e mulher de Amilcare Dallevo Jr., um dos donos da RedeTV!,
tem se submetido a sessões de ondas de rádio na região para estimular o
colágeno e evitar estrias e flacidez. Ela é mãe de Alice, que acabou de fazer
dois anos.
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