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CALVIN E HAROLDO
VOLTAM EM LIVRO

COM HISTÓRIAS
INÉDITAS {pág 11}

Titãs comemora o
aniversário de 
Santo André no Sesc {pág 13}

Amy Adams troca cabelos
ruivos pelos pretos para
viver Lois Lane {pág 10}

Mín 21°C
Máx 27°C

ABC
Terça-feira, 
29 de março de 2011

Edição nº 337, ano 2

Arte não tem vez nos
teatros históricos do ABC

Cineteatro Carlos Gomes, o mais antigo cinema do país ainda de pé, está há dois anos fechado por problemas
estruturais, em Santo André Em São Bernardo, Cacilda Becker depende das chuvas para funcionar {pág 02}

Barrados pela
Ficha Limpa
buscam seus
mandatos

Europa discute
acabar com
carro a gasolina

Após o STF (Supremo Tribunal
Federal) definir que a Lei da
Ficha Limpa só será aplicada a
partir das eleições do ano que
vem, 149 candidatos eleitos e
barrados tentam reaver seus
postos Para cargos legislativos,
recomposição das casas está
na mão da Justiça, que precisa
recalcular o coeficiente
eleitoral {pág 06}

Comissão Europeia sugere o
fim de automóveis movidos a
gasolina e diesel no continente
até 2050 {pág 09}

Eleições

Festival das flores começa sexta-feira
para comemorar aniversário da cidade

Hospital Mário Covas ganha orquídeas {pág 03}

Flores tomam
conta de Sto. André 

Área ao lado do Teatro Cacilda Becker está ocupada por entulho e ferramentas de construção

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC
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Abandono fecha porta
de teatros históricos

Carlos Gomes foi reformado em 1992, mas foi interditado em 2009

FOTOS: ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

O abandono do Poder Pú-
blico marca a história de
dois dos principais e mais
antigos teatros da região: o
Cinetratro Carlos Gomes,
em Santo André, e o Teatro
Cacilda Becker, em São Ber-
nardo.

O Carlos Gomes está há
dois anos interditado por
conta dos riscos da estrutu-
ra do local. Ele é o cinema
mais antigo do país ainda
de pé, criado em 1912. En-
tre as décadas de 1920 e
1970, abrigou os principais
eventos culturais da cida-
de. “O Teatro Carlos Gomes
sempre teve vida cultural,
diferentemente da situação
que enfrenta hoje”, afirma
o jornalista e memorialista
Ademir Médici. Por trás de
seu abandono, várias pro-
messas de reforma. A últi-
ma foi feita em fevereiro
do ano passado, quando a
Prefeitura de Santo André
apresentou projeto para
que o teatro se transfor-
masse em uma sala de con-
certos. A verba necessária
seria de cerca de R$ 2,5 mi-
lhões. O novo Cineteatro
Carlos Gomes seria entre-
gue até o final do ano pas-
sado. Mas, até hoje, nada
foi feito.

O prefeito Aidan Ravin
desistiu de um projeto de

R$ 8 milhões da adminis-
tração passada por conside-
rá-lo muito caro. 

Já o Teatro Cacilda Bec-
ker é vítima das enchentes
que desde a construção do
paço municipal, em 1968,
atingem o conjunto cívico
de São Bernardo. O espaço
está fechado desde o verão
passado, quando a água
atingiu poltronas e até o
palco do espaço. As bom-
bas do teatro estavam que-
bradas. O cronograma da
Prefeitura de São Bernardo
previa a reabertura do es-
paço também no final do
ano passado, o que não
aconteceu.  

“Falta vontade política,
sem dúvida. Se as adminis-
trações quisessem resolver
o problema, já teriam in-
cluído as reformas nos or-
çamentos deste ano, ou
realizado uma campanha
forte junto à iniciativa pri-
vada”, disse Médici. 

Cineteatro Carlos Gomes, em
Santo André, está há dois anos 
interditado Teatro Cacilda Becker
depende das chuvas para funcionar 

Viaduto Adib Chammas
é liberado após 84 dias
A Prefeitura de Santo An-
dré terminou ontem as
obras no viaduto Adib
Chammas, com interdições
desde o dia 3 de janeiro. A
obra deixou o fluxo de veí-
culos lento por 84 dias na
região central e na avenida
dos Estados. Nas últimas
semanas, o sentido bair-
ro/centro estava totalmen-
te bloqueado. O viaduto
passou por recapeamento e
troca das juntas de dilata-
ção. A obra foi entregue
quatro dias antes que o
previsto. METRO ABC

Trânsito deve ficar melhor com a reabertura

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

Vias de São
Bernardo serão
recapeadas 
TRÂNSITO. A Prefeitura de
São Bernardo anunciou
ontem programa de reca-
peamento de 41 vias da
cidade, entre elas as ave-
nidas Brigadeiro Faria Li-
ma, Pereira Barreto e Lu-
cas Nogueira Garcez e as
ruas Jurubatuba e Mare-
chal Deodoro. Além de
novo asfalto, serão refei-
tas drenagem, guias e sar-
jetas. O investimento será
de R$ 40 milhões até
maio de 2012. Ao todo se-

rão 470 mil metros qua-
drados de obras. De acor-
do com a prefeitura, as
intervenções nas vias cen-
trais da cidade serão rea-
lizadas no período da noi-
te para evitar problemas
no fluxo de veículos. 

METRO ABC

Breve

02 abc

Cacilda Becker foi inaugurado em 1969 como anfiteatroVANESSA.SELICANI
@METROABC.COM.BR

As prefeituras de
Santo André e São
Bernardo não se
pronunciaram
sobre o assunto.

Saúde

Os prefeitos do
ABC se reuniram
ontem com o se-

cretário de Estado
da Saúde, Giovan-
ni Guido Cerri, pa-
ra discutir deman-
das regionais. En-
tre as reivindica-

ções está a criação
de  40 leitos de

UTI (Unidade de
Terapia Intensiva)
para os hospitais
estaduais do ABC.
As propostas serão
analisadas pelo se-

cretário.

Cotações
Dólar

+ 0,12%
(R$ 1,66)

+ 0,39%
(R$ 2,34)

– 0,85%
(67.192 pts)

Euro

Bovespa

Selic
(11,75%)

Salário
Mínimo
(R$ 545)
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Os restaurantes de Parana-
piacaba, em Santo André,
provam a partir deste final
de semana que o cambuci
pode ir bem além da tradi-
cional cachaça. No 8o Festi-
val do Cambuci da vila his-
tórica, pratos como yakis-
soba e strogonoff doce 
ganham o toque especial
da fruta típica da Mata
Atlântica. 

Além de provar as inven-
ções dos comerciantes, o
público poderá conferir fei-
ras de artesanato e apresen-
tações musicais em todos
os finais de semana de
abril.

O pé de cambuci está
ameaçado de extinção, mas
possui cultivadores fiéis em
Paranapiacaba. A comer-
ciante Zilda Maria Bergami-
ni, proprietária do Bar da
Zilda, possui 19 árvores da
planta e quer chegar até o
final do ano à marca de 60
mudas. Ela é a mestre- cuca
do yakissoba com cambuci.
“Fiz uma vez em casa e deu
certo. No lugar do shoyu,
coloco um molho branco

com cambuci ralado. Fica
muito bom e mais saudá-
vel”, afirmou.

O strogonoff doce utiliza
o cambuci junto com cho-
colate. “A fruta pode ser
usada para doces e salga-
dos. Aqui em Paranapiaca-
ba a gente faz iogurte, ca-
chaça, molho picante. Tudo
com a fruta”, afirma Zilda. 

Outra novidade do festi-
val é o fog de cambuci, uma
bebida que mistura a fruta
e vodca. O nome “fog” é in-
glês e quer dizer neblina,
uma homenagem à Vila. Os
restaurantes e as feiras fica-
rão abertos das 10h às 18h.
As atrações musicais se
apresentarão sempre às
15h, no coreto ao lado do
Clube União Lyra-Serrano.
As atrações vão do MPB ao
rockabilly.

O prato vencedor do con-
curso gastronômico será
conhecido no dia 30 de
abril, último final de sema-
na do evento.

Paranapiacaba recebe no final de
semana 8º Festival do Cambuci 

Restaurantes disputam melhor
prato feito com a fruta típica

Cambuci entra até no
yakissoba em festival

Gastronomia

Confira os pratos e alguns

dos restaurantes que parti-

ciparão do festival.

Fog de Cambuci

Casa de Chá Apiaca (av.
Campos Sales, 400. Tel.:
4439-0138) 
Filé de merluza ao molho

de cambuci

Acarajé e Cia (rua Direita,
340. Tel.:4439-0257)
Mousse e peixe na telha

com farofa de cambuci

Casa do Tio César (rua An-
tônio Olintho, 489. Tel.:
4439-0281)
Gelatina de Cambuci 

Fogão à Lenha (avenida
Fox, 439. Tel.: 4439-0335)
Torta de cambuci e licor

SPR Sopas Petiscos e Refei-
ções (rua Antônio Olintho,
481. Tel.: 4439-0276)
Caipirinha e suco de cam-

buci

Sucos & Lanches Neblina
(rua Varanda Velha, 381.
Tel.: 4976-6936)
Massa ao molho de cam-

buci

Rotisseria Delícias da Serra
(rua Direita, 353. Tel.:4555-
5236)
Yakissoba de cambuci e

mousse

Bar da Zilda (rua Direita,
420. Tel.: 4439-0140)
Strogonoff de chocolate

com cambuci

Café Bar do Lyra (rua Anto-
nio Olyntho, s/nº . Tel.:
4820-3172)
Carolina e trufa de cambuci

Cavalo de Troia Café Rock
Bar (rua Campos Sales,
459. Tel.: 4439-0082)
Porções com molho de

cambuci e bolos de cam-

buci

Taberna Refúgio Cigano
(rua Varanda Velha, 376A.
Tel.: 7360-1584)
Torresmo com molho de

cambuci

Fogão à Lenha (avenida
Fox, 439. Tel.: 4439-0335)
Pudim e bolo de cambuci

Bolos, Doces & Cia: Aveni-
da Fox, 447. Tel.: 4439-
0249)

ORQUÍDEAS

Abril das
flores em
Sto. André 

Santo André comemo-
ra 458 anos no próximo
mês com a beleza exóti-
ca das orquídeas. Além
do 38o Festival de Flores
que começa na sexta-fei-
ra, a Faculdade de Medi-
cina do ABC iniciou o
plantio de mudas da
planta nos jardins do
Hospital Estadual Mário
Covas. 

Serão 60 mudas de or-
quídeas plantadas no to-
po das árvores da insti-
tuição, sendo que 30 de-
las já se mudaram para o
jardim. “As flores darão
cores e nova vida na ar-
borização do hospital”,
disse o técnico em meio
ambiente do Hospital
Mário Covas, José Ale-
xandre Filho. O plantio
tem apoio da Associação
dos Orquidófilos de San-
to André, que ensinou

para funcionários do
hospital como se cultivar
as flores. 

As orquídeas são a
principal atração do Fes-
tival de Flores, que será
realizado na sexta-feira e
no sábado, das 9h às 17h,
com entrada franca. Se-
rão cerca de 400 plantas,
entre orquídeas, ikeba-
nas e bromélias raras. O
festival reúne exposito-
res de 30 cidades brasi-
leiras. O evento será rea-
lizado no Sesi Santo An-
dré (praça Dr. Armando
de Arruda Pereira, 100). 

METRO ABC

VANESSA.SELICANI
@METROABC.COM.BR

Hospital terá 60 espécies até final de abril

Festival é gratuito

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC
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Metrô vai divulgar
avisos em inglês
O Metrô começou a gravar
versões em inglês e espa-
nhol dos alertas divulgados
nos trens em operação.  

O serviço será oferecido
em todas as estações que já
contam com a circulação
de composições com men-
sagens pré-gravadas, a
maioria na Linha 2-Verde. 

Segundo a companhia,
está em fase final a grava-
ção das mensagens mais

utilizadas, como a indica-
ção da próxima estação.

O Metrô informa que a
medida é parte da renova-
ção da placas de sinaliza-
ção em toda rede. 

Hoje, segundo a empre-
sa, a maioria das estações
da Linha 1-Azul já possui
placas de sinalização em in-
glês. A meta é levar o mode-
lo de informação bilíngue
para todas as linhas. DF

São Paulo recebeu em 2010
cerca de 1,6 milhão de tu-
ristas estrangeiros. O nú-
mero positivo, que repre-
senta um crescimento de
28% na comparação com
2009, também  acaba reve-
lando uma quadro negati-
vo: a falta de placas de sina-
lização bilíngues e de um
número suficiente de pos-
tos de atentimento para
atender os visitantes.   

Hoje, segundo o Obser-
vatório do Turismo da
SPTuris, a capital possui
apenas sete Centrais de In-
formação Turísitica, sendo
que somente duas ficam na
região central, na Galeria
Olido e no Mercado Munici-
pal, e uma na avenida Pau-
lista, o ponto mais procura-
do por estrangeiros que
chegam à capital (16,8%). 

De acordo com os dados
do observatório, apenas
25.581 turistas (1,6%) que
passaram por São Paulo
procuraram pela ajuda das
centrais de informação.

A grande maioria das
placas de sinalização de
equipamentos públicos, co-
mo parques e museus, são
escritas apenas em portu-
guês. Nos pontos de ôni-
bus, também não há infor-
mações em inglês.

A própria SPTuris, que
desenvolve um plano de si-
nalização para a Copa
2014, o Platum, admite em
relatório que “a estrutura
oferecida hoje é insuficien-
te e há necessidade de in-
vestimentos em mapas e
mais oferta de orientação”.  

Prefeitura assina convênio 
turístico com Nova York hoje
As cidades de São Paulo e
de Nova York assinam hoje
um convênio de coopera-
ção para incentivar o au-
mento no fluxo de turistas
entre as duas metrópoles. 

O acordo prevê, entre ou-
tras medidas, aumento no
número de voos e pacotes
promocionais.

Além disso, as duas pre-
feituras irão divulgar, jun-
tas, programas de incenti-

vo ao turismo em datas es-
pecifícas, como a Parada do
Orgulho GLBT e a virada do
ano em Times Square.

Em 2010, mais de 423
mil brasileiros visitaram
Nova York  (cerca de 30%
eram paulistanos). A previ-
são é de que esse ano, com o
dólar em baixa, o número
deve subir para 440 mil. 

Já os norte-americanos
representaram 23,3% dos
1,6 milhão de turistas que
passaram por São Paulo
em 2010. A maioria vem a
negócios. DF

SP não está preparada
para receber turistas

Região da avenida Paulista, ponto mais procurado pelos estrangeiros, possui apenas um
posto de informação Também faltam placas de sinalização de museus e parques em inglês

Central de Informação Turística na avenida Paulista

ANDRÉ PORTO/METRO

Manifestantes protestaram durante cerimônia de abertura da nova estação

RAHEL PATRASSO/FRAME/FOLHAPRESS

28%
foi o crescimento 
no número de turistas
na cidade entre 
2009 e 2010, 
segundo a SPTuris.

23%
dos estrangeiros que
passaram pela capital
em 2010 eram norte-
americanos. 

Estação Butantã do metrô 
é inaugurada com protesto
A estação Butantã, da li-
nha 4-Amarela do metrô,
foi inaugurada ontem em
meio a protestos contra o
aumento na tarifa de ôni-
bus e o atraso na entrega
das estações. 

O protesto foi organizado
por sindicalistas e estudan-
tes, que pedem uma linha
gratuita entre a estação e a
USP. O governador Geraldo

Alckmin e o prefeito Gilber-
to Kassab, que foi vaiado,
discursaram. Por enquanto,
a estação funciona apenas
das 9h às 15h, mas cobra a
tarifa de R$ 2,90. Ela liga o
bairro às avenidas Faria Li-
ma e Paulista. Segundo
Alckmin, a estação Pinhei-
ros será inaugurada em
maio, e Luz e República,  até
o fim do ano. METRO

DAVI.FRANZON
@METROJORNAL.COM.BR

Infraero 
quer demolir 
imóveis em
Congonhas
Pelo menos 15 hangares
do aeroporto de Congon-
has, na zona sul de São Pa-
ulo, devem ser demolidos.
A  Infraero, estatal que ad-
ministra os aeroportos, já
pediu autorização ao
Conpresp (Conselho Muni-
cipal de Preservação do
Patrimônio Histórico) para
realizar os serviços, já que
o aeroporto é tombado.

De acordo com a Infrae-
ro, o objetivo das demoli-
ções é ampliar a área do
aeroporto, além de au-
mentar sua segurança e
operacionalidade. A área
livre seria utilizada, então,
como pátio de manobra de
aviões, e construção de no-
vos hangares e prédios.

Os imóveis que devem
ser demolidos pertenciam à
antiga companhia aérea
Vasp, que parou de voar em
2005 e teve a falência dec-
retada pela Justiça em
2008. O Conpresp fará uma
reunião hoje para decidir se
os hangares podem ou não
ser derrubados. METRO

Morre 
jornalista
agredido
com salto
Foi enterrado em Limeira
(134 km de São Paulo), na
última sexta-feira, o emp-
resário e jornalista Regi-
naldo Turatti, 52. Ele es-
tava internado na Santa
Casa de Limeira em esta-
do grave desde o dia 6 de
fevereiro, após ser atingi-
do por um sapato de salto
alto durante uma briga
com a ex-namorada, El-
isângela Nascimento. 

O objeto perfurou o ol-
ho do homem e provocou
traumatistmo craniano. A
morte do empresário
ocorreu na manhã de sex-
ta-feira, após uma parada
cardiorrespiratória.

A acusada pela agressão
que resultou na morte do
empresário teve pedido de
prisão preventiva negado
pelo juiz da 1ª Vara Crimi-
nal de Limeira, sob a ale-
gação de que não tem an-
tecedentes criminais e
possui residência fixa. Ela
vai esperar pelo fim das
investigações em liberda-
de. METRO
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Um acidente na rodovia
Castello Branco deixou um
morto e outras 20 pessoas
feridas durante a madruga-
da de ontem.

Um ônibus bateu em
um caminhão, por volta
das 4h, na altura da cidade
de  Boituva.

O ônibus seguia em di-
reção à capital quando se
chocou contra a traseira
do caminhão. Uma pessoa
morreu na hora. Entre os
feridos, cinco estavam em

estado grave e foram leva-
dos a hospitais da região.
As causas do acidente ain-
da serão investigadas.

Na manhã de ontem,
um outro acidente na ro-

dovia, na região de Osasco,
não deixou feridos, mas
complicou o trânsito: um
caminhão tombou e derra-
mou óleo na pista. 

METRO

O Palácio Universitário do
campus da Praia Vermelha
da UFRJ, na Urca, foi destruí-
do por um incêndio ontem
à tarde. O fogo começou às
14h na capela, no terceiro
andar, que passava por
obras de restauração, e se
alastrou para o primeiro e
segundo andares. Foi preci-
so chamar equipes de três
quartéis dos Bombeiros - do
Humaitá, de Copacabana e
do Catete - que usaram água
da piscina do campus para
combater as chamas, até à
noite. Não houve vítimas.

“A imagem foi assustado-
ra. Parecia que nunca tinha
existido nada ali. Virou ruí-
na. Me deu um desespero
quando o fogo chegou no
primeiro andar. O almoxari-
fado estava cheio de produ-
tos inflamáveis. Ainda bem
que os bombeiros quebra-
ram as janelas para entrar”,
contou a funcionária admi-
nistrativa Laís Oliveira.

O prédio, de 1854, é tom-
bado pelo Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). Ana Maria
Monteiro, diretora da Facul-
dade de Educação (FE) - uma
das mais atingidas pelo in-
cêndio - contou que passou
nas salas para avisar aos alu-
nos quando viu as labare-
das. O arquivo da FE abriga
documentos históricos dos
90 anos da instituição.

“Não teve tumulto, as pes-
soas saíram com calma. Não
pudemos entrar lá, mas os
bombeiros disseram que o
acervo não teria sido atingi-
do pelo fogo. Parece que a
água usada molhou o arqui-
vo. A sala Anísio Teixeira
acabou. A capela ficou des-
truída. O piso do segundo
andar acabou. O patrimônio
arquitetônico é irreparável,
mas ainda não temos como
calcular o prejuízo”, lamen-
tou a diretora.

O prédio ainda abriga a
Escola de Comunicação e a
de Administração, o Institu-
to de Economia, Pedagogia,
Editora UFRJ e o Fórum de
Ciência e Cultura. O incên-
dio refletiu no trânsito, que
ficou completamente para-
do em toda a zona sul. 

FOTOS RAFAEL ANDRADE/FOLHAPRESS 

“Fica a dor no coração de ver em 
cinzas parte de um prédio que deu e dá
lugar a tantos momentos importantes 
da nossa formação acadêmica e, 
acima de tudo, humana.”
BERNARDO CALIL, MESTRANDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Prédio histórico da 
Universidade Federal do
Rio de Janeiro vira ruína 

Palácio Universitário é destruído
por incêndio Bombeiros usam
água da piscina para apagar o fogo

As atividades no campus foram suspensas ontem e hoje

As chamas se alastraram pelos três andares do prédio

Botijão de
obra pode
ser a causa
Segundo testemunhas, o
fogo que atingiu o Palácio
Universitário teria come-
çado em um dos pontos
onde era feita obra de res-
tauração do prédio. No lo-
cal, havia solda alimenta-
da por botijão de gás, pos-
sível causa do incêndio. 

O reitor Aloisio Teixeira
disse que, caso seja com-
provada a relação entre as
obras e o incêndio, a UFRJ
estuda a possibilidade de
tomar medidas judiciais
contra a empresa contra-
tada para a reforma. 

Ele disse que o prédio
passa por manutenções
periódicas e que os extin-
tores eram novos. “É um
prejuízo imenso para a
UFRJ e a cidade”, lamenta
o reitor. METRO RIO

“Acabou tudo!
Capela, Auditório
Anísio Teixeira, 
Salão Vermelho”
IVANA BENTES, DIRETORA DA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

www.metropoint.com
TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2011
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Caminhão tombou e derramou combustível na pista

THIAGO HENRIQUE/FUTURA PRESS

Acidente deixa
20 feridos na
Castello Branco

RENATA.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR
WWW.METROPOINT.COM
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Wesley Gomes dos San-
tos, 13 anos, estudante
de Camaçari (BA) – Oi,
Dilma, tudo bem? Meu
nome é Wesley. Eu que-
ria tirar uma dúvida com
a senhora. Como pode-
mos evitar as tragédias
ambientais? Muito obri-
gado por tirar minha dú-
vida.

Presidenta Dilma – Essa é
uma questão complexa,
Wesley, que exige ações
em várias frentes. As tra-
gédias ocorrem em boa
parte dos casos pela ocu-
pação de áreas de risco.
Mas quem ganha pouco
vai morar onde? Para en-
frentar o problema, te-
mos que desenvolver uma

política avançada de sa-
neamento e de habitação.
Os pontos de risco de todo
o país estão sendo mapea-
dos pela Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, o
que será fundamental pa-
ra orientar nossas políti-
cas de prevenção. Outra
iniciativa: vamos propor
mudanças importantes no
Estatuto da Cidade –admi-
nistradores públicos que
permitam ocupação irre-
gular serão responsabili-
zados. Para aprimorar a
nossa Defesa Civil, o Mi-
nistério da Integração vai
realizar em breve o Semi-
nário Internacional sobre
Gestão Integrada de Ris-
cos e Desastres. O Ministé-
rio da Ciência e Tecnolo-

gia está avançando nas
discussões para desenvol-
ver um Sistema Nacional
de Alerta e Prevenção de
Desastres Naturais, junto
com instituições esta-
duais e municipais e ou-
tras instituições federais,
como as Forças Armadas e
a Defesa Civil. Esperamos
resultados concretos já
para o segundo semestre
deste ano. A Defesa Civil
fará a comunicação de
alerta aos sistemas de de-
fesa civil estaduais e mu-
nicipais. As comunidades
serão orientadas previa-
mente sobre onde se abri-
gar diante da iminência
de um desastre natural.

Ramon A. Amaral, 54
anos, dirigente sindical
de Nova Serrana (MG) –
Lula investiu na recupe-
ração do poder aquisiti-
vo e da autoestima do
brasileiro. Mas parece
que faltaram os disposi-
tivos para inserir essas
pessoas no mercado. O
que podemos esperar do
seu governo?

Presidenta Dilma – O Bra-

sil hoje cresce de maneira
consistente. Aliás, isso co-
meçou no governo Lula,
quando foram criados
quase 15 milhões de no-
vos empregos. Hoje, con-
tinuamos tendo um cres-
cimento do emprego de
forma fantástica. Em ja-
neiro e fevereiro, batemos
recordes de criação de
postos de trabalho. Agora,
em diversos setores da
economia existem vagas,
em especial na constru-
ção civil. Porém, uma par-
cela da população mais
pobre não as consegue
preencher, por falta de
qualificação profissional.
Nós vamos aproximar es-
ses dois Brasis, o das opor-
tunidades e o daqueles
que procuram trabalho.
Além da transferência di-
reta de renda e do ofereci-
mento de serviços públi-
cos de qualidade, vamos
gerar oportunidades de
trabalho. Estes são os pila-
res do plano de erradica-
ção da extrema pobreza,
que estamos elaborando.
Uma das metas do meu
governo é lançar, ainda
neste semestre, o Progra-

ma Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico (Pronatec).
Vamos também estimular
programas de microcrédi-
to e fortalecer ainda mais
o Programa de Aquisição
de Alimentos da agricul-
tura familiar como meio
de geração de trabalho e
renda. O objetivo de todas
as medidas é criar as con-
dições para que os benefi-
ciários dos programas so-
ciais comecem a cami-
nhar com as próprias per-
nas. 

Vanicleia Macedo, 37
anos, professora de Bar-
reiras (BA) – Quais seus
principais projetos para
a educação brasileira du-
rante seu mandato, em
especial para a região
Nordeste? 

Presidenta Dilma – A
educação é vital para o
nosso desenvolvimento
econômico e para a inclu-
são social e a cidadania. O
novo Plano Nacional de
Educação, que está no
Congresso Nacional para
ser votado, tem metas de
melhoria da educação que

vão da educação infantil à
pós-graduação até 2020.
Desde o governo passado,
temos investido forte-
mente na expansão das
instituições federais de
ensino. Foram 14 novas
universidades e 214 novas
escolas técnicas, das quais
62 estão na região Nordes-
te. Para este ano, estão
previstas 81 unidades em
todo o país, das quais 24
serão no Nordeste. Desen-
volvemos também os pro-
gramas de bolsas e finan-
ciamento, que são o Pro-
grama Universidade para
Todos (ProUni) e o Fundo
de Financiamento Estu-
dantil (Fies). Além do au-
mento do número de uni-
versidades e escolas técni-
cas, criamos 126 novas ex-
tensões universitárias
(campi), sendo 42 delas
nos Estados do Nordeste,
com investimento de R$
342,3 milhões. O resulta-
do de todos esses investi-
mentos foi um aumento,
na região Nordeste, de
53% no número de vagas
do ensino superior, pas-
sando de 31.660 para
59.892 vagas ofertadas.

Coluna

CONVERSA COM
A PRESIDENTA
ENVIE SUAS PERGUNTAS À
PRESIDENTA PARA O E-MAIL
CARTAS@METROJORNAL.COM.BR

Ministros do STF durante discussão da Ficha Limpa

GERVÁSIO BAPTISTA/SCO/STF 

Ficha suja barrou
149 candidatos

A Lei da Ficha Limpa fez
com que 149 candidaturas
fossem barradas pelo TSE
(Tribunal Superior Eleito-
ral) nas últimas eleições.

Na semana passada, o
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) definiu, porém, que
a lei só deve ter validade a
partir das próximas elei-
ções (que vão ocorrer em
2012). Com isso, os candi-
datos barrados agora po-
dem recorrer da decisão.
Entre eles estão o ex-gover-
nador do Distrito Federal
Joaquim Roriz, o ex-depu-
tado federal Jader Barbalho
e o ex-governador da Paraí-
ba Cássio Cunha Lima.

No caso dos candidatos a
deputado federal, a posse
depende do recálculo do
coeficiente eleitoral, feito
pela Justiça Eleitoral. Além
de recorrer ao STF, eles
precisam ter atingido o nú-
mero de votos suficientes
para tomar posse. Isso po-

derá causar trocas de cadei-
ra na Casa.

Os processos dos 149 po-
líticos barrados incluem re-
gistros negados pelos TREs
(Tribunais Regionais Eleito-
rais) e pelo TSE, além dos
concedidos pelos TREs,
mas negados pelo TSE.

A decisão de TRE e TSE
foi a mesma em 118 desses
casos. Outros 31 foram con-
cedidos pelo TRE e negados
no tribunal superior. De
382 recursos recebidos pe-
lo TSE, 36 ainda aguardam
julgamento. METRO

Dados do TSE mostram que 118 registros foram barrados também nos
TREs Políticos agora podem entrar com recurso para tentar assumir

36
recursos recebidos pelo
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) ainda espe-
ram julgamento do tri-
bunal. O STF determi-
nou que a Ficha Limpa
só deve valer em 2012.

País já tem 207 mi de
telefones celulares
O Brasil já tem 207,5 mi-
lhões de assinantes de celu-
lar, de acordo com dados
da Anatel. Só nos dois pri-
meiros meses deste ano, fo-
ram feitas 4,6 milhões de
habilitações, o que repre-
senta o maior número de
registros, nessa época, nos
últimos onze anos. Além

disso, em fevereiro, 17 Es-
tados já tinham mais de
um celular por habitante,
entre eles, Distrito Federal,
São Paulo, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Goiás,
Rio Grande do Sul, Rondô-
nia, Mato Grosso, Santa Ca-
tarina, Pernambuco, Espíri-
to Santo e Paraná. METRO

Alencar volta a ser
internado em SP
O ex-vice-presidente José
Alencar voltou a ser inter-
nado, na tarde de ontem,
no Hospital Sírio-Libanês,
em São Paulo, com subo-
clusão intestinal em condi-
ções críticas. O ex-vice-
presidente, que luta contra

um câncer no abdômen,
havia recebido alta no dia
16 de março, após mais de
um mês de internação de-
vido a uma peritonite (in-
flamação na membrana
que reveste as paredes do
abdômen). METRO

O ex-vice-presidente José Alencar

RAHEL PATRASSO/ FUTURA PRESS
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O acesso aos serviços ban-
cários tem avançado signi-
ficativamente no país. Mas,
ainda assim, o número de
brasileiros que recebem
seus salários em espécie
(dinheiro vivo) é grande.
De acordo com a pesquisa
“O Brasileiro e sua Relação
com o Dinheiro”, do Banco
Central, 55% dos trabalha-
dores recebem seus venci-
mentos em dinheiro.

Na pesquisa anterior, de
2007, o mesmo percentual
de brasileiros (55%) rece-
biam o salário dessa forma.
Mas, vale lembrar que, des-
de então, o coeficiente de
pessoas com conta em ban-
co subiu de 39% para 51%.

O levantamento do BC
aponta ainda que, embora
a população continue rece-
bendo em espécie, o uso de
cédulas no pagamento de
despesas caiu de 82% para
72% das transações realiza-
das no país. O dinheiro de
plástico, por outro lado,
vem conquistando mais es-
paço. A utilização de car-
tões de crédito e de débito
avançaram de 8% para 13%

e 14%, respectivamente.

Gastos diários
Para cobrir as despesas do
dia a dia, a maior parte da
população leva consigo, no
máximo, R$ 20 em dinhei-
ro: 24% dos brasileiros ou-
vidos disseram carregar
menos de R$ 10 na cartei-
ra, e 27% deles afirmaram
que dispõem de, no máxi-
mo, R$ 20 diariamente.
Apenas 12% dos entrevista-
dos pela autoridade mone-
tária admitiram levar mais
de R$ 50 consigo para as
despesas diárias.

As cédulas preferidas pe-
la população do país são as
de R$ 10 e de R$ 5. É dessas

notas também que as pes-
soas mais sentem falta
quando precisam fazer um
pagamento. O levantamen-
to aponta ainda que os bra-
sileiros gostam de receber

dinheiro conservado. Para
82% dos entrevistados é
muito importante que as
notas não estejam rasga-
das. As cédulas recebidas
dos bancos foram conside-

radas de boa qualidade por
97% do público.
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O contribuinte devedor do
Imposto de Renda que pre-
tende optar pelo pagamen-
to por meio do débito auto-
mático em conta corrente
precisa enviar a declaração
até a próxima quinta-feira,
dia 31. Quem optar por essa
modalidade de pagamento
poderá quitar o tributo de
uma só vez ou parcelar em
até oito vezes (desde que as
parcelas sejam superiores a
R$ 50). De acordo com a Re-
ceita Federal, tanto a cota
única como  a primeira par-
cela devem ser pagas até o
dia 29 de abril. Por isso, os
contribuintes que entrega-
rem a declaração após o fi-

nal de março não poderão
programar o débito que
vencerá em abril.

Nova tabela
O governo federal publicou
no “Diário Oficial da
União” a MP (Medida Provi-
sória) que corrige a tabela
do IRPF (Imposto de Renda
Pessoa Física) em 4,5%.

Com a correção, a faixa
de isenção do IR para os ga-
nhos de 2011 passa de R$
1.499,15 para R$ 1.566,61
por mês. A medida só vale a
partir de 1º de abril, portan-
to, o IR retido a mais nos
três primeiros meses deste
ano será devolvido aos con-

tribuintes em 2012, segun-
do o subsecretário de Tribu-
tação da Receita Federal,
Sandro Serpa. Ele explica
que os valores descontados
a mais antes da correção da
tabela em 4,5% serão com-

pensados na declaração de
ajuste de 2011, que só será
entregue no ano que vem.

A MP também estabele-
ce uma regra fixa de corre-
ção do Imposto de Renda
até 2014. METRO

Opção por débito automático do 
Imposto de Renda a pagar vai até 5ª

BEBIDAS FRIAS

Governo
corrige
tabela de
preços
Foi publicada no “Diá-
rio Oficial da União” a
mudança de cálculo dos
preços de referência de
cervejas, refrigerantes e
água. Os impostos sobre
esses produtos podem
ficar 15% mais caros.

Segundo o órgão,
não se trata de um au-
mento de tributação,
mas da correção de
uma defasagem – que
pode ou não ser repas-
sada no preço final.

METRO

Preferência nacional

MARIO TAMA/GETTY IMAGES

57% da 
população
do país quer
comprar 
um iPad
Mais da metade dos brasi-
leiros gostaria de comprar
o iPad, computador em for-
mato de prancheta digital.
A constatação vem de uma
pesquisa da GfK que apon-
tou que 57% dos entrevista-
dos têm intenção de adqui-
rir o aparelho eletrônico,
se o preço for acessível. 

Segundo o levantamen-
to, os mais interessados em
comprar o iPad são jovens
com idade entre 18 e 24
anos, com 67% das inten-
ções. Entre aqueles que têm
mais de 55 anos a pretensão
cai pela metade (37%).

Para o gerente da Uni-
dade Business & Technolo-
gy da GfK Brasil, Leonardo
Melo, o estudo mostra que
os mais jovens, como sem-
pre costuma acontecer
neste setor, se destacam
na intenção de compra do
iPad. “Eles estão mais liga-
dos, conhecem mais ele-
trônicos e temas ligados à
tecnologia, o que justifica
não só o alto grau de co-
nhecimento, como tam-
bém o desejo de ter um
eletrônico tão moderno
como o iPad”, avalia.

O levantamento revela
diferenças regionais e so-
cioeconômicas quando
avaliada a pretensão de
adquirir um iPad. O inte-
resse é maior entre os ha-
bitantes das regiões Norte
e Centro-Oeste, 65%, e cai
para 54% no Sudeste. O
contraste é menor quando
a análise é feita por clas-
ses sociais – que é de 57%
entre os integrantes das
classes AB, e de 55% das
classes C e D.

Tabela Progressiva do IR 2012

Até 1.566,61

De 1.566,62 a 2.347,85

De 2.347,86 a 3.130,51

De 3.130,52 a 3.911,63

Acima de 3.911,63

Alíquota
(em %)

zero

7,5

15

22,5

27,5

Parcela a deduzir 
do imposto (em R$)

zero

117,49

293,58

528,37

723,95

Base de cálculo 
mensal (em R$)

61%
da população brasilei-
ra guarda o dinheiro
na carteira; 24% no
bolso; 9% deixa as
notas soltas na bolsa;
6% coloca as cédulas
em compartimentos
dentro da bolsa.

CHARLISE.MORAIS
@METROJORNAL.COM.BR

Apesar do avanço da bancarização no país, maioria dos empregadores paga com cédulas

55% dos brasileiros
ainda recebem 
salário em espécie

THIAGO PIANO/FUTURAPRESS

Para as despesas diárias, maioria da população carrega consigo cerca de R$ 20 57%dos homens
comprariam

o iPad se o preço esti-
vesse acessível. O per-
centual é o mesmo
que o das mulheres.
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Representantes dos princi-
pais países da coalizão in-
ternacional que lançou a
ofensiva na Líbia se reú-
nem hoje em Londres para
definir a situação do país
após a saída do ditador
Muammar Kadafi, que já
expressou reiteradas vezes
que não vai renunciar sob
hipótese nenhuma.

A discussão sobre um
possível futuro da Líbia
sem Kadafi pode ser inter-
pretada como um indício
de que, apesar de o contro-
le da operação ter sido
transferido à Otan (Organi-

zação do Tratado do Atlân-
tico Norte), as potências
ocidentais pretendem con-
tinuar a ação militar con-
tra as tropas leais ao dita-
dor e, assim, derrubar o re-
gime o quanto antes. 

Ontem, os líderes da
França, Alemanha, Reino
Unido e EUA já haviam se
reunido em teleconferên-

cia para discutir a situação
na Líbia. Participam a
chanceler alemã, Angela
Merkel, o presidente fran-
cês, Nicolas Sarkozy, e seu
colega americano, Barack
Obama, além do premiê
britânico, David Cameron.

A coalizão voltou a bom-
bardear pontos estratégi-
cos ontem. O quartel-gene-
ral de uma das unidades
militares mais leais ao dita-
dor foi atingido ontem, se-
gundo o diretor do Estado
Conjunto das Forças Arma-
das dos EUA, vice-almiran-
te Bill Gortney.

Avanço dos rebeldes
Favorecidos pela ajuda mi-
litar dos países ocidentais,
os rebeldes ganham cada
vez mais terreno e se apro-
ximam da capital Trípoli. 

Ontem, vários grupos
seguiram em picapes com
metralhadoras na caçam-
ba em direção a Sirte, cida-
de natal de Kadafi que fica
na metade do caminho en-
tre Beghazi e Trípoli. 

China supera o 
resto do mundo 
em pena de morte
O número de pessoas con-
denadas à morte na China
é quase o dobro da soma de
todos os outros países, se-
gundo relatório da Anistia
Internacional.  

Segundo a entidade, pe-
quim condenou “milhares”
de pessoas no ano passado,
contra 527 no restante do
mundo. A Anistia Interna-
cional afirma não ter nú-
meros exatos sobre a situa-
ção chinesa devido à falta
de informações oficiais do
governo chinês. 

Irã, Coreia do Norte, Iê-
men e EUA completam a

lista dos cinco países que
mais recorreram à pena de
morte em 2010. Segundo
os dados oficiais, o Irã ma-
tou pelo menos 252 pes-
soas, contra 60 na Coreia
do Norte, 53 no Iêmen e 46
nos EUA. 

A Anistia aponta, tam-
bém, uma redução na apli-
cação da pena de execução
ao redor do mundo. O rela-
tório aponta que, em 2009,
o total de condenações foi
de 714 – o representa uma
redução de aproximada-
mente 27% no período de
um ano. METRO

Grécia apela para 
dinheiro dos mortos
Passando por uma grave
crise financeira, o governo
grego está considerando a
possibilidade de buscar re-
cursos nos fundos de he-
ranças não reclamadas e de
contas bancárias de pes-
soas que já morreram.  

Apesar de ter assinado
um acordo com a União Eu-

ropeia e o FMI (Fundo Mo-
netário Internacional) para
receber ajuda financeira, a
Grécia ainda procura ma-
neiras de aumentar a arre-
cadação do governo. Outra
medida que pode ser adota-
da é a criação de um impos-
to sobre refrigerantes.

METRO

Príncipe William faz
despedida de solteiro
O príncipe William cele-
brou em segredo a despedi-
da de solteiro, segundo fon-
tes da Casa Real. Não foi
confirmado quando ou on-
de a festa foi realizada. 

Segundo o jornal “Daily
Telegraph”, o evento ocor-
reu no último fim de sema-
na na casa de um amigo. O
casamento de William e
Kate Middleton está marca-
do para o dia 29 de abril. 

METRO COM AGÊNCIAS

Príncipe William

SCOTT BARBOUR/GETTYIMAGES

Potências vão
discutir hoje 
o futuro da Líbia

Reunião em Londres vai ter em pauta o futuro do país sem Kadafi 
Rebeldes começam a exportar o petróleo de Ras Lanuf para o Qatar

Guerrilheiro reza em frente à arma na estrada de Wadi al Hamra: potências podem forçar a saída de Kadafi

YOUSSEF BOUDLAL/REUTERS
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Egito

O governo de transição

marcou a data das eleições 

O Conselho Supremo das

Forças Armadas vai reali-
zar, no próximo mês de se-
tembro, eleições parla-
mentares. Ainda não há
data para as eleições 
presidenciais 
Os militares governam 
o Egito desde o último 
dia 11 de fevereiro, quan-
do o ex-ditador Hosni 
Mubarak deixou o poder
após 30 anos 

Aliados pedem renúncia de Kadafi

“O regime atual perdeu a legi-
timidade. Kadafi deve partir
imediatamente. Estimulamos 
a conferência de Londres a ex-
pressar o mais firme apoio ao
processo de transição.”
DAVID CAMERON, PREMIÊ BRITÂNICO
NICOLAS SARKOZY, PRESIDENTE FRANCÊS
EM COMUNICADO CONJUNTO

O plano grego

As novas fontes de arrecada-
ção do governo (em bilhões
de euros)

7

4

15
CORTES DE

GASTOS

RECURSOS

EXTRAS

ATIVOS DOS
MORTOS

278incursões aé-
reas foram rea-

lizadas ontem pela
coalizão. As potências
seguem atacando as
tropas de Kadafi.

HENRIQUE.RIBEIRO
@METROJORNAL.COM.BR
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Cientistas encontram
partícula ‘primitiva’
Pesquisadores da Universi-
dade de Siracusa, nos EUA,
encontraram a rara partí-
cula méson B ao analisar os
dados do LHC (Grande Coli-
sor de Hádrons).  

Os cientistas acreditam

que o méson B tenha existi-
do nos primeiros momen-
tos do Universo, logo após
o Big Bang. A partícula só
pode ser recriada a partir
de grandes colisões de pró-
tons. METRO

Substância contamina o solo 
da usina de Fukushima Água 
radioativa vaza e pode aumentar 
contaminação de rios japoneses

Acidente nuclear japonês se torna cada vez mais grave

KIM KYUNG-HOON/REUTERS

A Comissão Europeia pro-
pôs ontem que todos os
carros a diesel ou a gasoli-
na sejam eliminados das ci-
dades do bloco até 2050.  

O objetivo é cortar em
60% as emissões de gases
responsáveis pelo efeito es-
tufa originários do setor de
transportes, e reduzir a de-
pendência do petróleo im-
portado no bloco. 

A proposta, no entanto,
está causando polêmica.
“Não é correto que a União
Europeia diga como as ci-
dades devem agir para re-
duzir as emissões de carbo-
no”, disse o ministro-adjun-
to britânico dos Transpor-
tes, Norman Baker. METRO

Já existem veículos elétricos na Europa, como o Smart

SEAN GALLUP/GETTYIMAGES

Europa quer acabar com
carros a gasolina e diesel

O solo de Fukushima está
contaminado por plutônio
– substância radioativa e
cancerígena – em pelo me-
nos cinco pontos, segundo
divulgou ontem a Tepco,
companhia responsável pe-
la usina nuclear.  

A administração da em-
presa informou que o plu-
tônio fazia parte do com-
bustível nuclear da usina,
danificada pelo terremoto
e posterior tsunami do últi-
mo dia 11 de março.

A empresa não deu mais
detalhes sobre o vazamen-
to, mas o único reator que
contém combustível misto
de urânio e plutônio é o
número 3. A AIEA (Agência
Internacional de Energia
Atômica) já havia alertado
para uma fissura na câme-
ra de contenção deste rea-

tor, que vem emitindo fu-
maça nos últimos dias. 

No último domingo, au-
toridades da Tepco já ha-
viam admitido que a crise
nuclear no Japão provavel-
mente vai perdurar por al-
guns anos. METRO
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Ação do plutônio

A substância radioativa se 
concentra em partes 
específicas do corpo

áreas 
não-calcificada 

do osso

áreas do osso que não 
contém cartilagem

medula 
óssea

fígado

3,5
milhões de dólares 
(R$ 5,8 milhões) foi o
valor gasto pelos pes-
quisadores americanos
nos estudos de avalia-
ção dos dados do LHC.
Os especialistas bus-
cam descobrir mais 
sobre a antimatéria.

Chuva tóxica

Os EUA detectaram traços
de radioatividade na chu-
va em algumas regiões:

Nordeste: As partículas fo-
ram encontradas nos Esta-
dos da Pensilvânia e Mas-
sachussetts, região do país
mais distante do Japão.
Baixo risco: Segundo a
Agência Americana do
Meio Ambiente, ainda não
há risco para a saúde.

Plutônio ameaça o Japão

STR/REUTERS

Francês escala maior prédio do mundo

Conhecido como o "homem-aranha francês", o alpinista urbano Alain Robert, 48,
escalou o Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo, localizado em Dubai, nos Emi-
rados Árabes Unidos. Robert levou seis horas para subir até o topo do edifício, de
828 metros e mais de 160 andares. A escalada foi prejudicada por ventos fortes,
que atrasaram a façanha. Além disso, a multidão e o excesso de atenção das
equipes de segurança deixaram Robert nervoso. 

Homem-aranha

Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é o edifício mais alto do planeta
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Vila Madalena ganha
nova galeria de arte
Peça-chave na profissionali-
zação do mercado brasilei-
ro de arte nos anos 1970,
Raquel Arnaud inaugura
hoje, com um coquetel pa-
ra convidados, sua nova ga-
leria. O público poderá visi-
tar o espaço, gratuitamen-
te, a partir de amanhã.

O local escolhido pela
galerista não poderia ter si-
do mais adequado: o cora-
ção da Vila Madalena, um
dos bairros mais receptivos
a todos os tipos de arte na
cidade de São Paulo.

A primeira mostra, “A
Série Negra”, de Waltercio
Caldas, ocupará o térreo do
prédio de três andares. O
piso superior será dividido
em uma área expositiva e
outra administrativa, en-
quanto o subsolo abrigará
permanentemente o acer-
vo de Sérgio Camargo.

Maior, mais arejado e
com mais luz natural que a
galeria anterior de Raquel
(o Gabinete de Arte), o no-

vo endereço foi pensado
com o objetivo de atrair e
fidelizar os fãs de arte e cu-
riosos sobre o assunto.

A mudança de nome é
explicada pela proprietária.
“Não faria sentido que um
espaço mais generoso man-
tivesse o nome tímido de
Gabinete de Arte. A Galeria
Raquel Arnaud sempre teve
potencial diferenciado, e
pretendo abraçar um siste-
ma mais moderno”, diz Ra-
quel, que entrou no mundo
da arte pelo ateliê de Lasar
Segall e trabalhou com Pie-
tro Maria Bardi no Masp no
final dos anos 1960. 

Galeria Raquel Arnaud (r. Fi-
dalga, 125, Vila Madalena,
tel.: 3083-6322). Horário de
funcionamento: seg. a sex.
das 10h às 19h, sáb. das 12h
às 16h. Entrada gratuita.

Exposição ‘A Série Negra’, de Waltercio Caldas, abre a Galeria Raquel
Arnaud Mostra permanente de Sérgio Camargo ficará no subsolo

Detalhe da exposição “A Série Negra”, que abre a galeria

ANDRÉ PORTO/METRO

Amy Adams será a próxima Lois Lane
A ruivice natural de Amy
Adams dará lugar a cabelos ne-
gros em seu próximo trabalho.
A atriz de 36 anos foi anuncia-
da pelo diretor Zack Snyder
como a Lois Lane de “Homem
de Aço”, a nova adaptação da
história do Super-Homem pa-
ra o cinema. Antes da defini-
ção, Natalie Portman e Kristen
Stewart chegaram a ser cota-
das para o papel. 

Indicada três vezes ao Os-
car de melhor atriz coadju-
vante (por “O Vencedor” em
2011, “Dúvida” em 2009 e
“Retratos de Família” em
2006), Amy será o par român-
tico de Henry Cavill, que vive-
rá o herói.

Também estão confirma-
dos no elenco Kevin Costner e
Diane Lane, como os pais ado-
tivos de Clark Kent. Falta ago-
ra serem escolhidos os vilões
da história e os atores que os
interpretarão. 

As filmagens de “Homem
de Aço” começarão  no segun-
do semestre deste ano, e o lan-
çamento mundial do filme es-
tá previsto para dezembro de
2012. METRO

Amy Adams: os cabelos ruivos precisarão ficar negros 

JOHN SCIULLI/GETTY IMAGES

Sertanejo é
campeão
de direitos
autorais
No ano de 2010, a arreca-
dação de direitos autorais
pelo Ecad (Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Dis-
tribuição) cresceu 9% em
relação a 2009 e chegou a
quase R$ 346,5 milhões, re-
passados para 87.500 com-
positores, intérpretes, mú-
sicos, editores e produto-
res fonográficos. E quem
mais faturou – pelo tercei-
ro ano consecutivo – foi
Victor Chaves, da dupla
sertaneja Victor & Leo.

O cantor e compositor é
o primeiro colocado no ran-
king dos autores com
maior rendimento em to-
dos os segmentos de execu-
ção pública (shows, even-
tos, rádio, TV, música ao vi-
vo e sonorização ambien-
tal, entre outros), divulgado
ontem pelo Ecad. Atrás dele
no top 5 vêm Sorocaba (da
dupla Fernando e Soroca-
ba),  Nando Reis, Roberto
Carlos e Dorgival Dantas
(compositor de forró).

O primeiro estrangeiro a
aparecer na lista, no sétimo
lugar, é Paul McCartney.

Os valores repassados
pelo Ecad a cada um deles
não foram revelados.

METRO

‘Só Garotos’
terá uma
continuação
As memórias da cantora
Patti Smith não couberam
em um livro apenas – “Só
Garotos”, de 2010. A “poeti-
sa do punk” declarou à rede
de TV norte-americana NBC
que a obra terá uma única
continuação, a ser lançada
em breve. Ela também con-
tou que tem um romance
policial “68% pronto”.

Patti não deu muitos de-
talhes sobre a segunda par-
te de “Só Garotos”, mas in-
sinuou que o foco será o
relacionamento com Fred
“Sonic” Smith, seu falecido
marido. METRO

Dose dupla

‘Gretchen –
Filme Estrada’
poderá ser visto de
graça em dois festi-
vais diferentes no co-
meço de abril. O do-
cumentário sobre a
candidatura da canto-
ra e dançarina à pre-
feitura de Itamaracá
(PE) em 2008 está na
programação do É Tu-
do Verdade, na ses-
são das 19h30 do dia
7 no Shopping Eldo-
rado (av. Rebouças,
3970, sala 7, Pinhei-
ros), e na do Cinema
na Laje, às 20h do dia
4, no Bar Laje do Zé
Batidão (r. Bartolo-
meu dos Santos, 797,
Jardim Guarujá). No
segundo, a pipoca é
cortesia da organiza-
ção. O filme mostra
Gretchen no palan-
que dizendo que não
é política e prome-
tendo levar a TV à ci-
dade. Ela não ganhou
a eleição. 

DIVULGAÇÃO

RAQUEL.PAULINO
@METROJORNAL.COM.BR

Patti Smith

FREDERICK M. BROWN/GETTY IMAGES
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Inédito de Calvin e Haroldo chega às lojas

Dois dos mais carismáti-
cos personagens das his-
tórias em quadrinhos,
Calvin e Haroldo, ga-
nham lançamento inédi-
to no Brasil este mês, pela
editora Conrad. 

“O Ataque dos Pertur-
bados Monstros de Neve
Mutantes e Assassinos”
(preço sugerido: R$ 33,90)
chega às lojas com cente-
nas de aventuras da du-
pla, criada por Bill Wat-
terson nos anos 1980. 

O livro é o oitavo de
uma série que pretende
reunir 17 obras com his-
tórias dos personagens. 

Calvin, um menino de

seis anos cujo melhor
amigo é um tigre de pelú-
cia que ganha vida quan-
do os adultos não estão
por perto, diverte com si-
tuações e frases típicas da
infância, mas repletas de
sabedoria. 

Em “Monstros de Ne-
ve”, os companheiros dis-
cutem genialidade e polí-
tica, fantasiam sobre ob-
jetos com vontade pró-
pria, questionam afirma-
ções tidas como regras e
filosofam sobre a realida-
de social em brincadeiras
aparentemente ingênuas. 

As tirinhas de Calvin e
Haroldo foram publica-

das diariamente, durante
dez anos, em mais de 2,4
mil  jornais em todo o
mundo, e os livros que
reúnem suas peripécias já
venderam mais de 30 mi-
lhões de cópias.

Apesar do sucesso – e
do desejo de milhares de
fãs por produtos relacio-
nados aos personagens –,

Watterson sempre foi re-
lutante  no licenciamento
de objetos com imagens
de sua criação. Não exis-
tem canecas ou lanchei-
ras oficiais de Calvin, por
exemplo. 

‘O Ataque dos Perturbados
Monstros de Neve Mutantes e 
Assassinos’ é lançado no país

Debra Messing participa de
‘Law & Order: SVU’ 
A atriz, famosa como pro-
tagonista do seriado “Will
& Grace”, é a convidada de
honra do 17º episódio iné-
dito da nova temporada de
“Law & Order: Special Vic-
tims Units”, exibida todas
as terças-feiras, a partir das
23h, no Universal Channel.

Na trama que vai ao ar
hoje, Debra vive a jornalista
Alicia Harding, cujo progra-
ma flagra criminosos que
cometem abuso sexual. 

Com a ajuda da detetive
Olivia Benson (Mariska Har-
gitay) e da promotora Sonya
Paxton (Christine Lahti), ela
prende um sujeito e, depois,
começa a ser perseguida.

Enquanto investigam,
Olivia e Fin (Ice-T) suspei-

tam que o criminoso seja
um dos homens que Alicia
entregou à polícia, interro-

gam um deles e toda a
equipe da jornalista. 

Paralelamente,  surge
uma nova oportunidade
para Sonya resolver um ca-
so de 25 anos atrás que per-
maneceu aberto: o do as-
sassinato da irmã de Alicia.

METRO

Detalhe 
da capa do 
novo 
livro

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Debra Messing (à esq.) ao lado da atriz Mariska Hargitay, 
protagonista da série

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Divulgadas imagens dos bastidores
Após diversos adiamentos, as filmagens de “O Hobbit” finalmente começaram na
Nova Zelândia. Adaptado da obra de J. R. R. Tolkien (“O Senhor dos Anéis”), o lon-
ga será dividido em duas partes, rodadas em sequência com tecnologia 3D digi-
tal. Diretor do projeto, Peter Jackson divulgou imagens em que aparece em al-
guns dos cenários da produção. Os filmes estreiam no final de 2012 e 2013.

‘O Hobbit’

O diretor Peter Jackson em um dos cenários da megaprodução

THAIS.AZEVEDO
@METROJORNAL.COM.BR
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Áries – 21/3 a 20/4
Sucesso e sorte em assuntos que en-
volvam comunicação, palestras, cur-

sos e reuniões de equipes. Sua fala está
fluindo de vento em popa.

Touro – 21/4 a 20/5
Está mais romântico e sensível no
dia de hoje. Exigirá da pessoa amada

mais atenção do que de costume, cuidado
para não ficar muito grudento.

Gêmeos – 21/5 a 20/6
A necessidade de falar tudo pode ser
vista pelas pessoas a sua volta como

exibicionismo. Com isto, alguns amigos
podem se afastar de você. Cuidado.

Câncer – 21/6 a 22/7
Muitas ideais boas estão surgindo
em sua mente. Isso é muito impor-

tante, porém, não as deixe apenas no papel
como que em prática e terá muito sucesso.

Leão – 23/7 a 22/8
Iniciativa de mudança. Poderá querer
mudar tudo em sua vida. Pare e pense.

Será que a mudança que está a buscar fora não
começa primeiro dentro de você mesmo?

Virgem – 23/8 a 22/9
Fale mais com sua família, principal-
mente, seus pais. Fale mais dos seus

sonhos, desejos. Muitas pessoas a sua volta
gostariam de participar mais de sua vida.

Libra – 23/9 a 22/10
As dificuldades em seu caminho estão
indo embora, novas oportunidades

estão surgindo, confie em seu coração, ele te in-
dicará o verdadeiro caminho da felicidade.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Sinta-se feliz em qualquer situação
que esteja vivendo. Descubra o pra-

zer das coisas simples, a felicidade existe até
mesmo onde você reclama.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Assuntos do passado que não foram
resolvidos baterão à sua porta. Veja

de frente os pontos positivos e negativos, não
tenha pressa por soluções.

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Algumas perdas às vezes são neces-
sárias para que valorizemos mais as

coisas ao nosso lado. Dê mais atenção à sua
saúde e também aos seus relacionamentos.

Aquário – 21/1 a 19/2
Use sua intuição, principalmente, nos
assuntos financeiros. Você resolverá

muitos pontos que estão em aberto. Tenha ini-
ciativa para fazer o que deve ser feito.

Peixes – 20/2 a 20/3
Não espere do outro atitudes de
compaixão com você. Cuide de sua

saúde e pare de reclamar de sua vida, perceba
o que de bom está acontecendo contigo.

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e convida todos a participar da palestra
gratuita, sobre “Os elementais no Mundo Disney” que acontece dia 30, às 20h, na sede da Instituição. 
Para participar é solicitado trazer um produto de material de limpeza. 
Mais informações no site www.casadebruxa.com.br.

Horóscopo

Para os povos antigos, hoje é uma data que se celebra o Festival de Ishtar, uma homenagem às
deusas assírias e babilônicas do amor, fertilidade e batalha. Como Deusa tripla, Ishtar repre-
senta nascimento, morte e renascimento. Neste dia, um ritual anual de mascarada é realizado
pelo povo Bobo da África para restaurar o equilíbrio da natureza e afastar os maus espíritos.

por Tânia Gori*

Leitor fala Pergunta  

Você acha que São Paulo está preparada
para receber turistas?

Siga o Metro no Twitter: 
@jornal_metro

@jeovanedantas : São Paulo está preparado para
receber só quem tem dinheiro, pois o custo é muito
alto.

@LehandroFeeh: Sim, afinal temos toda estrutura
para isso. Lembrando que São Paulo está no nível
de Paris, segundo pesquisas.

@A_Carol_Reis : Não, pela falta de segurança
pública, os transportes coletivos estão saturados
e falta de planejamento ambiental também.

@_alin3 : Definitivamente, não. São Paulo não está
preparada nem para a população que tem.

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas
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Direito do consumidor
Espero que não fique apenas no campo
das boas ideias a promessa de obrigar as
concessionárias de serviços públicos des-
contarem das faturas dia, hora e minuto
não suprido ao consumidor.
Marcelo Almeida - Sao Paulo

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  

Decreto que não funciona
O Decreto 7.404/10 criou a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, o que tam-
bém corresponde a mais um passo posi-
tivo na geração de empregos. Mas até
hoje não está plenamente regulamenta-
do, e pode virar letra morta.
Paulo Williams - Americana - SP

Expediente
Presidente: Cláudio Costa Bianchini. Diretor de Redação e Jornalista Responsável: José Luiz Longo MTB 13448 - SP. 
Coordenador de Redação: Irineu Masiero. Editor Executivo: Marcelo Camargo. Editor de arte: Cláudio Machado. 
Diretora Financeira: Sara Velloso. Diretor de Operações: Luís Henrique Correa.

Editado e distribuído por SP Publimetro S/A. Endereço: rua Tabapuã, 81, 14º andar, Itaim, CEP 04533-010, São Paulo, SP. O jornal Metro é impresso na Plural Editora e Gráfica Ltda.

O jornal Metro é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação e da Metro Internacional. Está presente em 23 países 
e tem alcance diário superior a 20 milhões de leitores. O Metro ABC é 
distribuído gratuitamente de segunda a sexta no ABC.

Para anunciar
Telefone comercial: 011/3528-8500

“A tiragem desta edição de 30.000 exemplares é auditada pela BDO.”

Para falar com a redação: 
leitor.abc@metrojornal.com.br
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O Teatro Municipal de San-
to André apresenta ama-
nhã, às 9h30 e às 20h, a
adaptação da obra de Aloí-
sio Azevedo, “O Cortiço”.

O espetáculo, encenado
pelo grupo Treapiche, con-
ta a história de pessoas
que têm diferentes ori-
gens, mas vivem em um
mesmo espaço e na mes-
ma situação de miséria.
Dentro desse ambiente,
elas são cercadas por pro-
miscuidade, ambição, pre-
conceito, ignorância e tu-
do gira em torno do sexo e
do dinheiro.

Apesar do final trágico
da peça, quando o enredo
mostra claramente a ques-
tão do preconceito racial,
o grupo Trapiche transfor-
mou toda a apresentação
em comédia.

Há sete anos, os oito in-
tegrantes do grupo se reve-
zam no palco para encenar
peças baseadas em obras
literárias, como “Sonho de
uma noite de verão”, de
Shakespeare e “O auto da
barca do inferno”, de Gil
Vicente. METRO ABC

No Teatro Municipal de
Santo André (praça 4º
Centenário, s/nº, Centro –
tel.: 433-0789). Dia 30/3.
Qua., às 9h30 e às 20h. R$15.
Classificação etária: 12 anos.

‘O Cortiço’ destaca 
miséria e preconceito

cultura www.metropoint.com
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A banda Titãs sobe ao pal-
co do Espaço de Eventos
do Sesc Santo André, dia
9, às 20h, em comemora-
ção de aniversário dos 458
anos da cidade. 

No repertório, a banda
irá contar com as músicas
“Porque eu sei que é
amor” e “Deixa eu San-
grar”,  do álbum de 2009
“Sacos Plásticos”,  produzi-
do por Rick Bonadio e lan-

çado pela gravadora Arse-
nal Musiccom. O contrato
com a nova gravadora
marcou a entrada do gru-
po em um novo selo, de-
pois de seis anos com a So-
ny BMG.

Além das músicas no-
vas, o show também con-
tará com  “Sonífera Ilha”, e
“Marvin", do albúm “Ti-
tãs”, de 1984.

Ao longo dos 25 anos
de carreira, o Titãs perdeu
seis integrantes (André
Jung, Arnaldo Antunes,
Charles Gavin, Ciro
Pessoa, Marcelo
Fromer e Nando
Reis) e agora se

apresenta com Branco
Mello, no vocal e baixo,
Paulo Miklos, no vocal e
guitarra, Sérgio Britto, no
vocal, teclados e baixo, To-
ny Bellotto, na guitarra, e
contratou, desde o início
da turnê "Sacos Plásticos”,
em 2010, Mário Fabre co-
mo baterista de apoio.

O último membro a sair
do Titãs foi Charles Gavin,
que após 25 anos de turnês
declarou ao guitarrista To-
ny Bellotto que “é difícil
envelhecer em um grupo
de rock”. METRO ABC

No Espaço de Eventos do
Sesc Santo André (rua
Tamarutaca, 302, Vila
Guiomar, Santo André, 
tel.: 4469-120. Dia 9/4. 

Sáb., às 20h. R$ 32.
Classificação etária: 
12 anos.

Banda se apresenta dia 9 no Sesc com as músicas do álbum
‘Sacos Plásticos’ Show será realizado em comemoração ao

aniversário de 458 anos de Santo André

Titãs

Exposição LGBT
conta história
de luta
A Fundação Santo André
(av. Príncipe de Gales,
821, Santo André.) recebe
do dia 11 ao dia 15 de
abril a exposição “Histó-
ria Colorida – o Movimen-
to LGBT em destaque”,
das 19h às 22h. A exposi-
ção comemora um ano de
criação do grupo Somos
Coloridos, que tem o ob-
jetivo de conscientizar a
sociedade e as comunida-
des LGBTs que há um pre-
conceito social que preci-
sa ser mudado. O grupo
contará através da exposi-
ção a luta LGBT por res-
peito. O evento será cus-
teado pelos integrantes
do Somos Coloridos.

METRO ABC

Grupo apresenta
1º musical 
espírita
O grupo musical Attitude
traz sábado, às 20h, e do-
mingo, às 18h, para o Tea-
tro Lauro Gomes (rua He-
lena Jacquey, 171, Rudge
Ramos.), em São Bernardo,
o primeiro musical espíri-
ta do Brasil. A apresenta-
ção contará a história de
um grupo de exilados do
planeta Capela que, após
uma série de erros, são en-
viados para o planeta Ter-
ra.  Mais informações:
4368-3483.  METRO ABC

S. Caetano exibe
o filme ‘Avatar’
A programação do Sessão
Pipoca, em São Caetano,
exibe amanhã, às 20h, o
filme “Avatar” na Estação
Jovem (rua Serafim Cons-
tantino – Centro). A entra-
da é gratuita.  METRO ABC

Breves

Obra vira comédia que gira em torno de dinheiro e sexo 

DIVULGAÇÃO

18
personagens são re-
presentados por oito
atores que revezam
durante o espetáculo.

TitãsTitãs
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Dores no corpo, hérnias,
depressão e problemas no
coração são as principais
doenças que afastam os
funcionários do ambiente
de trabalho. No ano passa-
do, foram registradas 571
mil licenças trabalhistas
com duração superior a 15
dias, uma média de 65 li-
cenças por hora, segundo
os registros do Ministério
da Previdência Social. 

A líder no afastamento

do ambiente de trabalho é
a dor nas costas, responsá-
vel por 160 mil licenças
anuais. O segundo sintoma
mais frequente são as do-
res nos joelhos, ao afastar
cerca de 107 mil funcioná-
rios do serviço em 2010. 

Para especialistas, as do-
res musculares são intensi-
ficadas pela falta de ativi-
dade física, carregamento
de peso de forma incorreta,
obesidade e ergonomia ina-

dequada no trabalho. O fu-
mo e a bebida também pre-
judicam a coluna ao inter-
ferir no metabolismo e al-
terar os níveis de cálcio. 

As más condições do lo-
cal de trabalho e o excesso
de serviço são outros fato-
res que afetam a saúde do
funcionário. Sem qualida-
de de vida e muito estresse,
o trabalhador até pode de-
senvolver quadros depres-
sivos. No ano passado, 56
mil pessoas pediram licen-
ça por apresentar transtor-
nos de humor, em especial
a depressão. A doença tam-
bém pode ter sintomas físi-
cos como dores profundas
nas costas. 

Para diminuir a incidên-
cia de doenças o emprega-
do deve optar por hábitos
saudáveis e fazer check-ups
regularmente. A empresa
também deve contribuir
com o bem-estar da equipe. 

Você conhece as doenças que mais afastam os
funcionários do serviço? Dor nas costas é a principal
causa Más condições das empresas afetam a saúde 

Longe do trabalho

Ranking das doenças que afastam os funcionários do mercado 

Dor nas costas
Má postura, obesidade e fatores 

genéticos intensificam as dores

1º

Dor nos joelhos
Resultado da idade avançada e obesidade

2º

Hérnias inguinais
Esforço físico e carregamento de 

peso são algumas das causas da doença

3º

Depressão
Estresse, ansiedade e 

tensão no trabalho podem 
desencadear a depressão

4º

Mioma uterino
Doença afastou 46 mil 

mulheres do mercado no ano passado 

5º

Varizes
Doença é agravada quando o 

profissional fica muito tempo sentado

6º

Doenças isquêmicas do coração
Intensificada pelo estresse e hábitos 

não saudáveis

7º

Hemorragias do início da gravidez
25 mil mulheres foram afastadas do 

trabalho devido ao sangramento 

8º

Câncer de mama
Cerca de 13 mil mulheres pediram 

licença para cuidar da doença em 2010

9º

Bexiga caída
Doença caracterizada pelo escape de urina

10º
MARIANNA.PEDROZO
@METROJORNAL.COM.BR

SIMON POTTER/FOLHA PRESS

Postura inadequada na frente do computador é uma das causa da dor nas costas

12,4%

17,7%

35,4%

10%

DEPRESSÃO

HÉRNIA 
INGUINAL

MIOMA
UTERINO

DOR NAS
COSTAS 

Líderes

Principais doenças que 
afetam os funcionários

ESTUDO

Dor de
pai para
filho
Para algumas pes-
soas, a famosa e in-
cômoda dor nas cos-
tas pode ser genéti-
ca, segundo estudos
realizados por pes-
quisadores da Uni-
versidade de Utah,
nos Estados Unidos.  

Para realizar a
pesquisa, os cientis-
tas analisaram da-
dos de mais de mil
moradores do esta-
do de Utah que
apresentaram discos
hernianos – diag-
nóstico que resulta
em dor crônica nas
costas. 

Após a análise, os
dados mostraram
que pessoas com pa-
rentes de segundo
ou terceiro grau
com discos hernia-
nos têm mais risco
de desenvolver do-
res crônicas. 

METRO
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Vilãs do ambiente
de trabalho
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Sem dúvida, Luis Fabiano e
Adriano são atacantes de
alto nível, com técnica di-
ferenciada e faro apurado
para marcar gols. Esses fo-
ram os principais motivos
para São Paulo e Corin-
thians investirem na con-
tratação desses jogadores,
que já foram titulares do
Brasil em Copas do Mundo.

Fora do país desde 2004,

Luis Fabiano retorna ao clu-
be que o projetou muito
mais experiente e com
marcas importantes no fu-
tebol europeu, como mais
de 100 gols pelo Sevilla.

Uma grande festa está
programada para a apresen-
tação do atacante no Morum-
bi. Os portões do estádio se-
rão abertos a partir das 17h
e de acordo com a progra-

mação, Luis Fabiano apare-
cerá por volta das 19h.

Já a contratação do Im-
perador Adriano foi confir-
mada ontem pelo Corin-
thians, mas a apresentação
deverá acontecer no fim da
semana. O local ainda não
foi definido, mas pode ser
no Museu do Ipiranga, no
Pacaembu ou no CT do Co-
rinthians. METRO

São Paulo e Corinthians
apostam em goleadores

Luis Fabiano será apresentado hoje para os torcedores, no estádio do Morumbi Clube do
Parque São Jorge estuda opções para mostrar o novo contratado, o Imperador Adriano

Luis Fabiano já teve o primeiro contato com os companheiros Adriano deverá ser apresentado até o final da semana

RAFAEL ANDRADE/FOLHAPRESSRODRIGO COCA/FOTARENA.FOLHAPRES

Isto é Adriano

Nome: Adriano Leite Ribeiro
Idade: 28 anos
Clubes: Flamengo, Inter de
Milão, Fiorentina, Parma,
São Paulo, Flamengo, Ro-
ma e Corinthians (desde
março de 2011) 
Gols e jogos: 193 gols e
411 jogos

Isto é Luis Fabiano

Nome: Luis Fabiano
Clemente
Idade: 30 anos
Clubes: Guarani, Ituano,
Ponte Preta, Rennes, São
Paulo, Porto, Sevilla e São
Paulo (desde março de 2011)
Gols e jogos na carreira:

281 gols e 530 jogos

Mercado de camisetas fica aquecido
Com as contratações de
Adriano pelo Corinthians
e de Luis Fabiano pelo São
Paulo, os clubes aprovei-
tam para lucrar com novos
modelos que envolvem os
dois reforços.

O São Paulo lançou a ca-
miseta com a sigla “LFC9”,
em alusão ao nome Luis
Fabiano Clemente e ao nú-
mero nove que ele vai

usar. Nas costas está escri-
to:  “Luis Fabiano, clemen-
te só no nome”, brincando
com o significado da pala-
vra clemente.

“Quisemos fugir um
pouco do Fabuloso, que já
está consolidado. A ideia
foi surpreender. Clemente
não combina com artilhei-
ro, então usamos o sobre-
nome dele”, explicou o di-

retor de marketing do São
Paulo, Adalberto Batista.

Assim que Adriano foi
anunciado, a loja oficial
do Corinthians, no Parque
São Jorge, já colocava em
exposição camisas com o
nome do jogador nas cos-
tas e também com o núme-
ro dez em algarismo roma-
no, em referência ao Impe-
rador. METRO

Uniformes de Adriano à venda

RODRIGO COCA/FOTARENA.FOLHAPRESS

O empresário

Gilmar Rinaldi

RODRIGO LOPES/ FUTURA PRESS

Gilmar
rompe
com
Adriano
O atacante Adriano
ainda não vestiu a ca-
misa do Corinthians,
mas sua chegada ao
Parque São Jorge já
causa polêmica.

Ontem, o empresá-
rio Gilmar Rinaldi
anunciou que não é
mais procurador do
Imperador, fez críti-
cas a Ronaldo e disse
que Adriano precisa
de tratamento. “Ele
precisa do acompa-
nhamento de um psi-
cólogo ou de um psi-
quiatra”, disse.

Segundo Gilmar, o
Fenômeno foi irres-
ponsável e assediou
Adriano, sem procu-
rá-lo durante a nego-
ciação para colocar o
Imperador no Corint-
hians. METRO
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AS LIÇÕES, 
A MELHOR VOLTA
E 12 PONTOS EM
ST. PETERSBURG
HELIO CASTRONEVES

B
om dia, gente boa aqui do Metro! Como vo-
cês viram na Band e no Bandsports, a prova
de abertura da Indy, em St. Petersburg, não
foi aquilo que eu imaginava. Aconteceram
alguns problemas que atrapalharam bas-

tante o nosso final de semana. Mas eu sou uma pes-
soa otimista por natureza, acho que a gente só
aprende com as dificuldades e fica mais forte para
o desafio seguinte. No automobilismo, como na vi-
da, nem tudo é só alegria, mas também nem tudo é
tristeza. Então, vamos que vamos, bola pra frente,
pois ainda tem muita corrida em 2011.

Todo o Team Penske se mostrou muito forte,
com os três pilotos ocupando posições no grupo da
frente em todas as ações. Acho que tudo isso é fruto
do grande trabalho de preparação que foi feito na
pré-temporada e tenho certeza que teremos muito o
que festejar ainda. No meu caso, eu estive forte em
todos os treinos livres, mas não tão forte quanto de-
sejava. Então, para a classificação, o meu engenhei-
ro Ron Ruzewski e eu decidimos tentar um acerto
diferente, só que não funcionou. O meu Dallara
Honda ficou instável e não deu para ir além do 9º
tempo.

Para o warm up, no domingo pela manhã, conse-
guimos recolocar o carro num bom caminho e fe-
chei esse último treino, antes da largada, andando
forte no bloco vanguardeiro. Sem dúvida, fui para a
corrida muito motivado e sabendo que poderia lu-
tar por boas posições. Mas numa pista tão peculiar
como a de St. Petersburg, com poucos pontos de ul-
trapassagem, eu tinha de procurar largar bem para
não ficar muito distante dos líderes. E foi o que fiz,
pois tinha conseguido boa velocidade ao escolher a
trajetória interna da pista e acho que iria ganhar
umas duas ou três posições na largada.

O problema é que, como largamos numa pista
de aeroporto, com as marcas brancas de sinalização
pintadas, isso altera o nível de aderência e minhas
rodas traseiras travaram na hora de frear. Fiz de tu-
do para evitar o choque, em vão. Um fiscal empur-
rou meu carro, que estava meio travado com a asa
dianteira por baixo, e pude voltar para o pit com a
suspensão dianteira precisando de reparos. Foi aí
que, novamente, os meus mecânicos da Penske de-
ram um verdadeiro show.

Eles fizeram um excelente trabalho e foram ca-
pazes de me fazer voltar para a pista. Quando voltei,
já tinha perdido 15 voltas, mas mesmo assim manti-
ve um ritmo forte e acabei marcando a melhor volta
da corrida, o que prova que meu otimismo antes da
largada era justificado. Completar a prova foi im-
portante por vários aspectos. Consegui marcar 12
pontos, que podem fazer diferença no final do cam-
peonato, foi possível desenvolver mais ainda o carro
e, claro, eu não sou piloto de desistir. Vou até o fim
e seja o que Deus quiser.

Quero aproveitar também para dar as boas-vin-
das à GuidePoint Systems, empresa que é nova par-
ceira da Penske e que estreou no meu carro em St.
Petersburg. Certamente, teremos grandes alegrias
juntos. É isso aí, amigos, abração e até a próxima se-
mana.

twitter.com/h3lio
press@heliocastroneves.com

esporte www.metropoint.com
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Santos
completo
no clássico
Depois de sofrer com vá-
rios desfalques nos últimos
jogos, o Santos poderá con-
tar com a equipe completa
para o clássico de domin-
go, contra o Palmeiras, na
Vila Belmiro.

Neymar, destaque do
Brasil no amistoso contra
a Escócia ao fazer dois
gols, volta ao time, assim
como Elano, que também
serviu a seleção canari-
nho. METRO

Clube prepara homenagem especial para Rogério Ceni  

ALMEIDA ROCHA/FOLHAPRESS

‘Nunca recebi tantos
elogios’, afirma Ceni
Rogério Ceni ficou surpreso
com a quantidade de elo-
gios e mensagens que rece-
beu pelo centésimo gol
marcado na carreira, na vi-
tória sobre o Corinthians
por 2 a 1, em Barueri.

O capitão chegou a com-
parar o gol nº 100 com a
conquista da Taça Liberta-
dores da América, em
2005, quando recebeu
muito menos ligações de
amigos e familiares.

“Nem na Libertadores,
nem nos títulos brasilei-
ros, recebi tanta mensa-

gem como desta vez. Devo
ter recebido umas 80 men-
sagens de textos. Nem no
dia do meu aniversário foi
assim. Foi um carinho mui-
to grande de todos. Treina-

dores, amigos, jogadores,
familiares. Foi muito espe-
cial”, declarou Ceni ao site
oficial do São Paulo.

Um dia após entrar para a
história do futebol mundial,
o goleiro não mudou sua ro-
tina. Ele participou normal-
mente do treinamento no
CT da Barra Funda com os
goleiros reservas Denis, Leo-
nardo, Bosco e Fabiano.

Hoje, o São Paulo em-
barca para o Recife, onde
irá enfrentar o Santa
Cruz, quarta-feira, no está-
dio Arruda, pela segunda

fase da Copa do Brasil.
Mas Rogério Ceni ficará

em São Paulo porque será
homenageado durante a
apresentação de Luis Fa-
biano, no estádio do Mo-
rumbi e também coman-
dará o grande evento. O
goleiro só viajará para Re-
cife, no dia do jogo.

A expectativa da direto-
ria do São Paulo é que cer-
ca de 30 mil torcedores
compareçam ao Morumbi
para a festa. Ontem, Ceni e
Luis Fabiano se encontra-
ram no CT. METRO

Goleiro diz estar impressionado com a quantidade de mensagens após o
gol histórico Hoje, ele receberá homenagen na festa para Luis Fabiano

PALMEIRAS

Felipão
recusa
ofertas
Nas últimas semanas, o
técnico do Palmeiras,
Luiz Felipe Scolari, negou
que foi sondado por clu-
bes do exterior, mas hoje
revelou  que além da son-
dagem do Sporting, tam-
bém houve interesse do
Fluminense e uma outra
proposta do Besiktas.

“Não quero ir embora. 

Se quisesse, teria saído ao
receber uma proposta do
Besiktas na semana passa-
da, que era muito boa”,
disse Felipão. METRO

O atacante Neymar

GUILHERME DIONÍZIO/FUTURA PRESS

ALE CABRAL/ FUTURA PRESS

“Valeu Rogerião,
esse centésimo 
gol é a marca
histórica para 
um ídolo histórico,
o maior deles.”
RAÍ, EX-JOGADOR 
E ÍDOLO DO TRICOLOR
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