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Uma nova janela para o céu
O observatório da Vila Antiga, um projeto da Fundação Douglas Andreani, em
Campinas, já está pronto. A inauguração está prevista para o próximo dia 8, com
abertura para o público no dia seguinte. O local, nas proximidades do Alphaville,
abrigará a quarta maior luneta do país {pág 03}

De olho nas estrelas

Observatório em Alphaville inaugura no dia 8

Ponte muda
o trânsito 
em bairro 

Velha rodoviária
ainda patina
Um ano depois da demolição,
projeto de empreendimento
para a área continua na
promessa; prefeitura vai
notificar maternidade {pág 02}

A síndrome 
do Majestoso
A Ponte tem decepcionado os
seus torcedores na maior parte
das vezes em que joga em casa;
das 9 partidas em Campinas, a
Macaca venceu duas {pág 16}

Obra leva Emdec a implantar
mão única em trechos das ruas
Hermantino Coelho e Jasmim 

Alterações começam a
vigorar na sexta-feira {pág 03}

Mansões Santo Antônio

Tecnologia
3D do CTI
foca órgão
humano

Pesquisadores desenvolvem uma bioimpressora
Material biológico do próprio paciente é usado como

tinta para desenvolver coração e rim, entre outros {pág 04}

FUTURO DA LÍBIA
EM DISCUSSÃO 

REUNIÃO DECISIVA É 
HOJE, EM LONDRES {pág 10}

DESDOBRAMENTOS 
NO JAPÃO 

AMEAÇA AGORA 
É O PLUTÔNIO {pág 10}

CALVIN 
E HAROLDO
EM QUADRINHOS
INÉDITOS
{pág 12}

Mín 22°C
Máx 27°C

CAMPINAS
Terça-feira, 
29 de março de 2011

Edição nº 226, ano 1

BRACAMP_2011-03-29_1.qxp:BRAZIL  3/28/11  9:39 PM  Page 1



De fora
O prestígio do prefeito de Campinas, Hélio
de Oliveira Santos, parece que anda baixo
dentro do seu próprio partido, o PDT. De-
pois de anunciar, via twitter, que recebeu

um convite do ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi, para compor a chapa como
um dos vice-presidentes da sigla, Hélio fi-
cou de fora da nova Executiva Nacional,
eleita na última sexta-feira. 

Pano de fundo
Ninguém explica o motivo da exclusão, mas
não é nenhum segredo que o deputado fede-
ral Paulinho da Força, adversário de Hélio,
controla a legenda com pulso forte e não dei-
xa espaço para ninguém.  

Novos convites 
E já de olho no possível descontentamento
do prefeito, peemedebistas de Campinas fa-
zem a todo momento convites para Hélio
migrar para o PMDB - que também passará
por reformulação. O grupo liderado pelo vi-
ce-presidente, Michel Temer, quer assumir
o controle do PMDB de Campinas. O nome
mais cotado é o Arnaldo Salvetti. 

Ninho tucano
Os tucanos, por sua vez, devem fazer prévias
ainda em abril. Serão duas chapas: de um la-
do, Carlos Sampaio (deputado federal) e, de
outro, Jurandir Fernandes (secretário de Trans-
portes Metropolitanos). O PSDB de Campinas,
que não ganha uma eleição para a Prefeitura
de Campinas desde 2000, quer ter um nome
de consenso para disputar as eleições do ano
que vem. Na última eleição, o nome de Sam-
paio como candidato a prefeito foi decidido
aos 45’ do segundo tempo - razão pela qual os
tucanos avaliam que perderam o pleito. 

Mudança de nome 
O prefeito de Campinas apresenta hoje o 
novo secretário de Gestão e Controle, 
André Laubstein. Ele assumirá a pasta que te-
ve o nome reformulado no lugar Luis Landes
da Silva Pereira, ligado ao grupo da Repúbli-
ca do Mato Grosso que, com a exoneração,
teve uma baixa. 

OLHAR CIDADÃO

ROSE 
GUGLIELMINETTI
rose.guglielminetti@metrojornal.com.br

A jornalista Rose Guglielminetti assina todas as terças-feiras esta coluna que traz os bastidores da política local e regional.
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Câmara aprova fim do carro nas ruas
Os vereadores aprovaram
ontem projeto de lei, de au-
toria do vereador Campos
Filho (DEM), que vai punir
os proprietários de veículos
abandonados nas ruas da

cidade. Se o prefeito Hélio
de Oliveira Santos (PDT)
sancionar o projeto, os do-
nos dos carros poderão ser
multados em R$ 1,1 mil, ca-
so descumpram a lei. 

O democrata explica que
os objetivos são tirar as
“carcaças” das vias públicas
e evitar que elas se tornem
criadores do aedes aegypti -
mosquito da dengue. 

“Há ainda a questão da
segurança, já que margi-
nais podem se esconder
nestes veículos e deixar a
população refém", disse.
Em caso de o proprietário

não cumprir a legislação, a
Emdec (Empresa Municipal
do Desenvolvimento de
Campinas) será a responsá-
vel pela remoção do carro. 

METRO CAMPINAS

Há 12 meses, a Prefeitura
de Campinas promoveu
um grande espetáculo ao
implodir o prédio da anti-
ga rodoviária, no Botafo-
go. Com a demolição, os
moradores tinham a espe-
rança de que no lugar sur-
giria um novo empreendi-
mento imobiliário - o que
revitalizaria a região, re-
duzindo o número de
usuários de crack próxi-
mos à área, os assaltos,
roubos e furtos na região. 

Um ano depois, tudo
continua igual. No local
apenas um vazio. O Execu-
tivo alega que a Materni-
dade de Campinas - pro-
prietária dos 7,5 mil dos
12,5 mil metros quadrados
do terreno da antiga rodo-
viária - é responsável pelo
problema. No mês passa-
do, o presidente do hospi-
tal, Carlos Alberto Cortes,
disse que entregaria até o
dia 30 deste mês, projeto
do empreendimento que

será instalado na gleba. O
investimento deverá ser
capitaneado pela constru-
tora Odebrecht. Antes, po-
rém, ela negocia com a
Partage (empresa que tem

um contrato de preferên-
cia de compra da área da
maternidade) a desistência
do negócio. 

Mesmo diante da pro-
messa, o secretário de As-

suntos Jurídicos, Antônio
Caria Neto, vai notificar
hoje o presidente da Mater-
nidade para que ele infor-
me à prefeitura como está
a negociação. “Se não hou-

ve avanço, vamos tomar
outras providências porque
do jeito que está não pode
continuar", disse. 

O Executivo já havia se
comprometido repassar R$
6,5 milhões à maternidade
a título de indenização pela
antecipação do fim do con-
trato de exploração da anti-
ga rodoviária. A verba será
utilizada para pagar a desa-
propriação de parte do ter-
reno de propriedade de
uma outra pessoa. Os repre-
sentantes da Maternidade
não retornaram as ligações
do Metro para comentar o
assunto. METRO CAMPINAS

Implosão do prédio completa um ano e nada foi feito no terreno Prefeitura de Campinas
notifica hoje a Maternidade de Campinas para saber quais são as tratativas de ocupação da área

Escombros e matos integram a paisagem de abandono do terreno da antiga rodoviária 

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

12
mil toneladas de
entulho foram geradas
com a implosão 
do prédio. Foram
usados 200 mil 
quilos de explosivos. 

NA PAUTA,
ELEIÇÕES 
DE 2012 

PLANEJAMENTO URBANO

Cadastro
imobiliário é
100% digital
A Prefeitura de
Campinas conse-
guiu digitalizar
100% das 287.595 fi-
chas de propriedade
que compõem o ca-
dastro imobiliário
do município. Essa é
a primeira fase do
projeto. As informa-
ções constituirão
um banco de dados
do sistema de Cadas-
tro Físico Territorial
e Ambiental.

Um dos objetivos é
agilizar o acesso do
contribuinte às infor-
mações cadastrais. 

Durante o cadas-
tramento da segun-
da fase, que são as
fichas do habite-se,
os contribuintes que
solicitarem informa-
ções que estejam
sendo digitalizadas
ou digitadas pode-
rão ter dificuldade
em acessar os dados. 

METRO CAMPINAS

foco

Antiga rodoviária: 
um ano de abandono 

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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Com a conclusão da ponte
sobre o córrego da rua He-
mantino Coelho, o sistema
viário nos bairros Mansões
Santo Antônio e Chácaras
Primavera passa por altera-
ções que serão concluídas
até a sexta-feira.

A principal é que a rua
Hermantino Coelho, hoje
mão dupla, passará a ter
mão única no trecho da
rua Isabel Negrão Bertolli
até a rua Adelino Martins,
no sentido CPFL-Shopping
D. Pedro. A rua Jasmin tam-
bém terá sentido único no
trecho da rua Adelino Mar-
tins até a rua Isabel Negrão
Bertoli, no sentido Shop-
ping D. Pedro – CPFL.

De acordo com a Em-
dec (Empresa Municipal
do Desenvolvimento de
Campinas), está prevista
a implantação imediata
de 200 novas placas de re-
gulamentação e advertên-
cia (pare, sentido único,
proibido estacionar, regu-
lamentação de velocidade
máxima permitida, entre
outras) e, gradativamen-
te, serão instaladas ou-

tras 30 de orientação. O
projeto foi estimado em
R$ 60 mil.

A Emdec esclarece tam-
bém que, futuramente,
alguns cruzamentos nesta
região deverão receber se-
máforos. 

Pelo menos quatro li-
nhas do Sistema Inter-

Camp terão alterações em
seus trajetos, por causa das
mudanças nos dois bairros.
São elas: 3.07 – Interbair-
ros, 3.32 - Terminal Barão
Geraldo/Terminal Metropo-
litano, 3.51 - PUC/Corredor
Central; e 3.77 - Vila Marie-
ta/Shopping D. Pedro. 

METRO CAMPINAS
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N. Odessa discute
corredor com EMTU
O prefeito de Nova Odessa,
Manoel Samartin (PDT) dis-
cutiu ontem com o presi-
dente da EMTU (Empresa
Metropolitana de Transpor-
te urbano), Joaquim Lopes,
o traçado do Corredor No-

roeste no trecho até Ameri-
cana. Segundo Samartin,
qualquer traçado deve me-
lhorar o tráfego entre as
duas cidades, hoje marcado
por engarrafamentos. 

METRO CAMPINAS

Trecho da
D. Pedro é
interditado
O tráfego será interditado
na altura do km 15 da ro-
dovia Dom Pedro 10 (SP-
065) hoje, entre 6h às 8h. A
interdição, em Jacareí, é
para que a concessionária
Rota das Bandeiras execute
mais uma etapa da opera-
ção especial para acompa-
nhar o deslocamento de
três megacarretas que
transportam uma carga ex-
cepcional da Petrobras pa-
ra Paulínia. 

METRO CAMPINAS
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Alterações principais são nas ruas Hermatino Coelho
e Jasmin Ambas passam a ter trechos de mão única

Mansões Santo Antônio:
trânsito 

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

Campinas está a poucos
dias de ganhar uma nova
lente para admirar o céu e
os planetas.

A Vila Antiga, em cons-
trução pela Fundação Dou-
glas Andreani, está com o
observatório astronômico
pronto. A abertura oficial
será no dia 8 de abril. E,
no dia seguinte, o espaço
estará aberto ao público.
O local abrigará a quarta
maior luneta do país. E,
em setembro, a vila ga-
nhará um planetário que
ainda está em obras. “Que-
remos que as crianças te-
nham noção da dimensão
do espaço para entender o
quão pequenos somos. As-
sim podemos dar sentido
à nossa existência”, diz o
diretor, Carlos Andreani.

O projeto Vila Antiga é

um sonho antigo da funda-
ção. O objetivo do local é
oferecer o maior número
de atividades para crianças
em período escolar. "Nota-
mos a ausência de alguns
valores na escola, com isso
pensamos em auxiliar na
formação de caráter dessas
crianças", destaca. A funda-
ção oferecerá 30 oficinas
para crianças e outras 3,
para adultos. A Vila Antiga
é uma área de resgate de
costumes e tradições.

METRO CAMPINAS

Local continua em obras para a conclusão das oficinas

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

Novo observatório está pronto
e a inauguração, a caminho

12
mil m2 é a área 
da Vila Antiga. 
O espaço deve ser 
ampliado para 38 mil. 

Transporte metropolitano na pauta do Estado

Nova ponte exige modificações
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Software poupa rãs
usadas em testes
As rãs poderão ser substi-
tuídas por um software
educacional nas aulas prá-
ticas de fisiologia e biofísi-
ca ministradas nos cursos
de medicina, ciências bio-
lógicas, enfermagem e edu-
cação física em universida-
des brasileiras. Chamado
de Fisioprat, o sistema foi
desenvolvido pelo biólogo
Francisco Cubo Neto e está
em fase de patenteamento. 

Os testes foram feitos
com quatro turmas de alu-

nos de cursos oferecidos
pela Unicamp (Universida-
de de Campinas). 

Em geral, as rãs são usa-
das para avaliação dos re-
flexos medulares median-
te estimulação química e
mecânica. 

Pelo Fisioprat será feito
o mesmo procedimento,
mas sem a necessidade de
sacrificar o animal. Em vez
de laboratório, os alunos
estudam numa sala de in-
formática. METRO CAMPINAS 

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

Uma pesquisa com 253
professores de ensino mé-
dio de escolas estaduais de
Campinas revela que 85%
dos docentes ainda não se
percebem altamente con-
fiantes para utilizar tecno-
logias no ensino, em situa-
ções que envolvam o uso
da ferramenta com os es-
tudantes. 

O resultado é fruto da te-
se de doutorado feita na Fa-

culdade de Educação (FE),
realizada pela pedagoga
Cacilda Encarnação Augus-
to Alvarenga.

O estudo mostrou ainda
que os professores com me-
nos tempo de formação e
de experiência docente
têm uma crença mais alta
de autoeficácia no uso das
novas tecnologias, como o
computador. 

METRO CAMPINAS

O CTI (Centro de Tecnolo-
gia da Informação) Renato
Archer, em Campinas, faz
uma pesquisa para o desen-
volvimento da bioimpres-
são de órgãos – como cora-
ção, fígado e rim –, o que
pode ser uma esperança
para o fim da fila de trans-
plantes no Brasil. 

Segundo o pesquisador
do CTI Izaque Alves Maia, o
que se pretende é utilizar o
material biológico do pró-
prio paciente. “As células
serão como a tinta da im-
pressora 3D [tridimensio-
nal], que serão depositadas
numa gelatina e, depois,
no biorreator que simula
as reações do organismo
humano para que os ór-
gãos – coração, fígado – se
desenvolvam. Como o ma-
terial biológico será do pró-
prio paciente, não existirá
rejeição depois do trans-
plante. A técnica poderá
acabar com a fila de espera
por doações de órgãos”,

afirma Maia. A pesquisa,
segundo ele, conta com a
colaboração do cardiologis-
ta russo Vladimir Mironov,
pioneiro neste tipo de estu-
do no mundo. Ele ficará
dois meses no CTI para au-
xiliar nos trabalhos. 

De acordo com Maia, es-
te é o projeto mais futuris-
ta na aplicação das tecnolo-
gias 3D na medicina. No
entanto, o CTI já é pioneiro
na área com a criação do
software livre InVesalius,
que lê imagens de exames
como tomografias e resso-

nâncias magnéticas, e as
converte em modelos vir-
tuais tridimensionais, que
podem ser construídos fisi-
camente por impressoras
3D em diferentes materiais
como gesso ou plástico
ABS, e ser utilizados nos
diagnósticos médicos de
uma maneira não invasiva.

Maia explica que os hos-
pitais mandam para o CTI,
em CD, os dados obtidos
com tomografias e resso-
nâncias da área lesada do
paciente. No computador,
a partir do software desen-
volvido pelo CTI, é feita a
reconstrução da parte ana-
tômica. “É possível separar
a pele do osso e ter uma vi-
são precisa da parte lesada
sem que seja necessário
abrir o paciente. Com a ré-
plica, é possível fazer to-
dos os testes e, assim, re-
duzir o tempo das cirur-
gias, o que é fundamental
para a recuperação do pa-
ciente”, explica o pesqui-

sador. Segundo ele, as ré-
plicas também podem ser
usadas como moldes na
construção de implantes.
Elas são fornecidas gratui-
tamente aos hospitais. 

A técnica é utilizada em
cirurgias complexas como
as de reconstrução facial
em casos de deformação
congênita, por câncer ou
acidentes. Nos casos de de-
formação por acidentes de
trânsito, principalmente
com moto, é comum ha-
ver perda óssea. A tecnolo-
gia 3D, com impressão de
órgãos, também poderá
reconstruir a parte lesada
da vítima.

Os médicos interessados po-

dem fazer o download do

software InVesalius gratuita-

mente no site www.software-

publico.gov.br.

www.metropoint.com
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Uso de tecnologias
assusta professores

Tecnologias 3D 
são esperança
em transplantes 

O Centro de Tecnologia Renato Archer, em Campinas, estuda o uso de
material biológico em impressora tridimensional para desenvolver órgãos

Técnica é usada principalmente em diagnóstico para tratamento de deformações faciais

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

308
casos de mais de 110
hospitais brasileiros
de 13 Estados foram
atendidos pelo CTI 
somente em 2010. 
O centro é vinculado
ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia.

Produção de 
álcool x tempo
CEPAGRI DA UNICAMP. O
Projeto Temático “Gera-
ção de Cenários de Produ-
ção de Álcool como Apoio

para a Formulação de Po-
líticas Públicas Aplicadas
à Adaptação do Setor Su-
croalcooleiro Nacional às
Mudanças Climáticas”
dispõe de uma bolsa de
pós-doutorado, com dura-
ção de 14 meses, no Cen-
tro de Pesquisas Meteoro-
lógicas e Climáticas Apli-
cadas à Agricultura (Cepa-
gri) da Unicamp (Univer-
sidade de Campinas). 
O valor da bolsa é de cer-
ca de R$ 5 mil e os inte-
ressados deverão fazer a
inscrição para o processo
seletivo até o dia 4 de
abril. O projeto é finan-
ciado pela Fapesp (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo).

METRO CAMPINAS

Breve

Adoção de computador em sala causa insegurança 

PATRICIA.LISBOA
@METROJORNAL.COM.BR
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A construção de um novo
shopping na avenida
John Boyd Dunlop, próxi-
mo ao acesso à rodovia
dos Bandeirantes, em
Campinas, começa ama-
nhã. Com investimento
de cerca de R$ 280 mi-
lhões, o empreendimen-
to está previsto para ser
inaugurado no dia 31 de
outubro do ano que vem.
A expectativa é de criar
2,5 mil empregos diretos. 

Segundo o empreende-
dor, durante as obras, serão
contratados 800 trabalha-
dores. Até julho, serão cem
operários no local. 

No total, estão previstas
230 lojas, das quais 15 me-

galojas e cinco lojas ânco-
ras, além de complexo de
cinemas com cinco salas. O
nome do novo shopping
será divulgado hoje. Ele foi
escolhido por meio de vota-
ção pela internet.

METRO CAMPINAS

www.metropoint.com
TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2011campinas 05

Venda de veículos fica em
alta no primeiro bimestre
Apesar dos casos graves de
inadimplência, que vão pa-
rar na Justiça, o setor auto-
motivo está em alta. De
acordo com o balanço da
Fenabrave (Federação Na-
cional da Distribuição de
Veículos Automotores), no
1º bimestre deste ano, as
vendas de veículos zero qui-
lômetro cresceram 18,05%
em comparação ao mesmo
período do ano passado. A
oferta de crédito, novamen-
te, aparece como um dos fa-
tores para o aumento do vo-
lume de negócios, segundo

o presidente da entidade,
Sergio Reze. “Os consumi-
dores estão comprando em
função da manutenção de
renda e emprego, oferta de
crédito e boas perspectivas
da economia”, afirma.

Em Campinas, foram
emplacados 57.534 veículos

zero (auto, comercial leve,
caminhão, ônibus e moto),
em 2010. No primeiro bi-
mestre do ano passado, se-
gundo a Fenabran, 7.318
veículos foram emplacados
na cidade. No primeiro bi-
mestre deste ano, o número
foi maior, de 8.224.  

A projeção da Fenabrave
para o ano de 2011 é de
crescimento de 5,2% para
todos os segmentos. “Um
crescimento de 18%, como
o deste acumulado, não se
sustentaria o ano todo”, diz.

METRO CAMPINAS

Shopping começará a
ser erguido amanhã

Inadimplência no financiamento pode resultar em cobrança judicial; veículo pode ser apreendido

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

Calote gera 1,6
mil apreensões

Ao mesmo tempo em que a facilidade de crédito aproxima o consumidor
do carro dos sonhos, o faz se enrolar em dívidas Cobrança é na Justiça

40
mil metros quadrados
é o tamanho da área
que será abrangida 
pelo novo shopping. 
O lançamento da obra
será amanhã, às 9h30,
com presença de 
autoridades locais.

Jornada pode
ser reduzida 
ASSISTENTE SOCIAL. O pre-
feito de Campinas, Hélio
de Oliveira Santos (PDT),
encaminhou à Câmara
Municipal projeto de lei
que dispõe sobre a redu-
ção da jornada de traba-
lho do cargo de assistente
social no município. 

A proposta condiz com
a Lei Federal nº
12.317/2010, que fixou a
jornada de trabalho des-
ses profissionais em trin-
ta horas semanais, sem

redução salarial.   
Segundo o prefeito, o

projeto de lei que dispu-
nha sobre o mesmo tema
foi retirado da Câmara
porque incidia numa lei
municipal que obrigava a
Administração a reduzir
o salário dos profissio-
nais. A diferença desse
novo texto é que o artigo
2º veda a redução dos
vencimentos aos atuais
ocupantes do cargo de as-
sistente social.

“Temos que reconhe-
cer seis horas como direi-
to dos assistentes sociais
em exercer uma ativida-
de específica que lida
com uma quantidade de
urgência e emergência e
vulnerabilidades garan-
tindo o mesmo salário
por seis horas de traba-
lho”, afirmou o prefeito.

Para vigorar como lei,
o projeto de lei precisa
ser aprovado pela maio-
ria dos vereadores.

METRO CAMPINAS

Breve

5.109 automó-
veis zero

foram vendidos em 
Campinas em janeiro 
e fevereiro deste ano. 
No ano passado, foram
4.887 unidades.

Vendas

Automóveis 

zero quilômetro. 

Campinas – 2010 (total 

de unidades por mês)

Janeiro = 2.366
Fevereiro = 2.521
Março = 3.974
Abril = 3.099
Maio = 2.472
Junho = 2.762
Julho = 3.173
Agosto = 3.419
Setembro = 3.169
Outubro = 3.435
Novembro = 3.346
Dezembro = 4.090
Fonte: Fenabrave (Federação
Nacional da Distribuição de Veí-
culos Automotores)

PATRICIA.LISBOA
@METROJORNAL.COM.BR

Novo shopping

Os números do 
empreendimento

800

2.500

22.000

230

280

EMPREGOS
DIRETOS 
DURANTE A
CONSTRUÇÃO

EMPREGOS
SERÃO

CRIADOS
QUANDO

ESTIVER
EM

FUNCIONA-
MENTO

LOJAS SERÃO
INSTALADAS
NO NOVO
SHOPPING

MILHÕES DE
REAIS

É O VALOR
TOTAL DO

INVESTIMENTO

NOMES FORAM
SUGERIDOS 

PELA INTERNET

A falta de pagamento de fi-
nanciamentos de automó-
veis motivou, em 2010,
1.686 ações judiciais com
pedidos de busca e apreen-
são, em Campinas. Para o
economista e professor da
PUC (Pontifícia Universida-
de Católica de Campinas),
Roberto Brito de Carvalho,
a própria política de crédi-
to, a qual ele considera
“muito liberal”, é um dos
fatores da inadimplência. 

“As restrições são muito
pequenas. Se o consumidor
tem o CPF limpo e não tem

histórico de mau pagador,
já está habilitado a dispor
do crédito e não precisa
apresentar condição para
arcar com o compromisso”,
afirma Carvalho. 

A escolha de um finan-
ciamento de longa duração,
para o economista, é o pri-
meiro sinal negativo. “Isso
significa que o consumidor
está centrado apenas no de-
sejo de ter o bem e não em
quanto vai pagar por ele.
Não é feita uma análise pa-
ra saber se o empréstimo
está caro ou não”, diz.

Desemprego, doença,
atraso no pagamento de sa-
lário e até mesmo as despe-
sas adicionais com o pró-
prio veículo (manutenção,
por exemplo), que podem
ocorrer durante o período
de financiamento,  também
podem levar o consumidor

à inadimplência. “Com as
taxas de juros cobradas por
atraso,  muitos não conse-
guem pagar a dívida e, en-
tão, surgem as cobranças ju-
diciais”, explica o economis-
ta. A melhor maneira de evi-
tar dívidas, segundo ele,  é
depender o mínimo do fi-
nanciamento. Se for de lon-
ga duração, as parcelas de-
vem comprometer, no má-
ximo, de 10% a 15% do orça-
mento mensal.

“Vale ter uma
reserva financeira
na poupança para
se garantir.”
ROBERTO BRITO DE CARVALHO
ECONOMISTA
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Um incêndio de grandes
proporções atingiu ontem o
prédio da UFRJ (Universida-
de Federal do Rio de Janeiro)
no campus da Praia Verme-
lha, no bairro da Urca, na
zona sul do Rio de Janeiro.

Bombeiros de três bata-
lhões foram chamados pa-
ra controlar o incêndio. O
fogo começou por volta das
14h, e só conseguiu ser
controlado às 17h30

O incêndio começou na
capela da universidade, que
passava por obras e servia
de abrigo para maçaricos e
botijões de gás, que se en-
contravam perto de grandes
quantidades de madeira.

As chamas se espalha-
ram pelos três andares da
capela. Ainda não existem
informações sobre as cau-
sas do incêndio, que não
deixou feridos. Os estudan-
tes foram instruídos a dei-
xar o local, e o trânsito fi-
cou complicado na região.
A avenida Pasteur, a princi-

pal via do bairro, teve meia
pista interditada.

Por causa do incêndio, a
UFRJ suspendeu as aulas
ontem. De acordo com a
universidade, não existe
previsão de volta, porque é
necessário conferir a parte
elétrica do prédio. A insti-

tuição também terá que
analisar se parte da Facul-
dade de Educação foi afeta-
da pelo incêndio.

O prédio atingido pelo
fogo, batizado de Palácio
da Praia Vermelha, abriga-
va, além da capela, o Fó-
rum de Ciência e Cultura,

os cursos de Comunicação,
Economia, Administração,
Pedagogia e a Editora UFRJ. 

O edifício é uma cons-
trução histórica, construí-
do em 1852 para servir co-
mo hospício, e doado à
universidade em 1940.

METRO

Fogo começou na capela do edifício e se espalhou por três andares 
Local passava por obras e servia de abrigo para maçaricos e botijões

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 
podemos evitar as tragé-
dias ambientais? Muito
obrigado por tirar 
minha dúvida.

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 – ad-
ministradores públicos
que permitam ocupação
irregular serão responsa-
bilizados. 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
parcela da população
mais pobre não as conse-
gue preencher, por falta
de qualificação profissio-
nal. Nós vamos aproximar
esses dois Brasis, o das
oportunidades e o daque-
les que procuram traba-
lho. Além da transferên-
cia direta de renda e do
oferecimento de serviços
públicos de qualidade, va-
mos gerar oportunidades
de trabalho. Estes são os
pilares do plano de erradi-
cação da extrema pobre-
za, que estamos elaboran-
do. Uma das metas do
meu governo é lançar,
ainda neste semestre, o

Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico
(Pronatec). Vamos tam-
bém estimular programas
de microcrédito e fortale-
cer ainda mais o Progra-
ma de Aquisição de Ali-
mentos da agricultura fa-
miliar como meio de gera-
ção de trabalho e renda. O
objetivo de todas as medi-
das é criar as condições
para que os beneficiários
dos programas sociais co-
mecem a caminhar com
as próprias pernas. 

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
no 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
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Fogo na capela da universidade

CELSO PUPO/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Incêndio destrói
prédio da UFRJ

Alencar volta a ser
internado na UTI
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

Ficha suja barrou
149 candidatos
A lei da Ficha Limpa fez
com que 149 candidaturas
fossem barradas pelo TSE
nas últimas eleições. Na se-
mana passada, porém, o
STF definiu que a lei só va-
le em 2012. Com isso, os
candidatos barrados po-
dem recorrer da decisão.

Entre eles estão o ex-go-
vernador do DF Joaquim
Roriz e o ex-deputado fede-
ral Jader Barbalho. No caso
dos candidatos a deputado
federal, a posse depende do
recálculo do coeficiente
eleitoral, feito pela Justiça
Eleitoral. METRO
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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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Acidente nuclear japonês se torna cada vez mais grave

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

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

Plutônio no solo
ameaça o Japão

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
militar dos países ociden-
tais, os rebeldes ganham
cada vez mais terreno e
se aproximam da capital
Trípoli. 

Ontem, vários grupos se-
guiram em picapes com
metralhadoras na caçamba
em direção a Sirte, cidade
natal de Kadafi que fica na
metade do caminho entre
Beghazi e Trípoli. 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, 
quando o ex-ditador 
Hosni Mubarak deixou 
o poder após 30 anos 

Aliados pedem renúncia de Kadafi

“O regime atual perdeu a
legitimidade. Kadafi deve
partir imediatamente. Es-
timulamos a conferência
de Londres a expressar o
mais firme apoio ao pro-
cesso de transição.”
DAVID CAMERON, PREMIÊ BRITÂNICO
NICOLAS SARKOZY, PRESIDENTE FRANCÊS
EM COMUNICADO CONJUNTO

278incursões aé-
reas foram rea-

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

HENRIQUE.RIBEIRO
@METROJORNAL.COM.BR

KIM KYUNG-HOON/REUTERS
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Evandro Queiroz é um dos atores a se apresentar

DIVULGAÇÃO

O dia da mentira vai ser
marcado pelo humor no
Hangar 8. Encenado por
Evandro Queiroz e Celso
Lauro, “Tenso” partilha,
durante uma aula de apre-
sentação, situações “ten-
sas” vividas pelos dois.  

O espetáculo “Tenso” é o
único stand-up feito por
duas pessoas, já que o tra-
dicional é executado por
apenas um comediante

sem o uso de recursos de
caracterização ou cenário
para a construção da cena.

É a primeira vez que os
atores de Artur Nogueira
vêm à Campinas.

A apresentação começa
às 20h30. Logo após, a noi-
te de sexta-feira é tomada
pelo som da banda Maria
Palheta, que estreia o
show “Plugged”.

O couvert artístico para
o dia é de R$10. O Hangar 8
fica localizado à rua Gene-
ral Osório, 2295, Cambuí.

Informações e reservas:
(19) 3255-7533.

METRO CAMPINAS

O clima vai ficar ‘Tenso’
em pleno dia da mentira

A técnica ela desenvolveu
na época em que ainda
morava na Dinamarca,
mas a inspiração para vol-
tar a pintar depois de uma
década, foi a beleza das
florestas brasileiras. É com
essa ideia de “miscigena-
ção” de culturas, que sur-
ge a exposição Equivalên-
cias, da artista plástica
Mai Britt. 

Há 24 anos morando
em terras tupiniquins, a
dinamarquesa se diz apai-
xonada pelas florestas bra-
sileiras, porque em seu
país, elas são bem mais es-
cassas e menos exuberan-
tes. “Por conta dessa admi-
ração, boa parte dos traba-
lhos são baseados na natu-
reza”, diz.

A inspiração em no-
mear a exposição como
Equivalências surgiu da
técnica usada pela artis-
ta. “Eu tenho  como base
três pilares da pintura,
que são: forma, cor e li-
nha. Meu objetivo é
construir a obra criando
um equilíbrio entre esses
três parâmetros.”

Essa será a primeira
mostra que a artista faz
em Campinas. Seus traba-
lhos já ganharam galerias
de São Paulo, Rio de Janei-
ro e Santos, além de três
exposições individuais na
Dinamarca. A exposição
traz gravuras em metal e
madeira, e pinturas sobre
papel e tela. 

METRO CAMPINAS

Artista dinamarquesa expõe pela primeira vez em Campinas A maioria das obras 
é inspirada nas florestas brasileiras A mostra será aberta na Galeria Penteado

Brasil e Dinamarca
em cores e formas

Obra de Mai Britt já foi exposta em galerias do Rio de Janeiro, São Paulo e Santos

DIVULGAÇÃO

MAC em
Americana
mostra
‘Vertentes’
O MAC (Museu de Arte
Contemporânea) de
Americana está com a
exposição “Vertentes”
aberta.

No total, são 20 obras
do acervo, que estão no

(CCL) Centro de Cultura
e Lazer. O acervo comple-
to do MAC é formado por
prêmios aquisitivos de
salões de arte e por doa-
ções de artistas exposito-
res, sendo composto por
310 obras.

A mostra segue aberta
até o dia 29 de abril. A
entrada é franca.

O MAC fica localizado
à avenida Brasil, 1.293,
Jd. São Paulo, Americana.

METRO CAMPINAS

Informações A mostra será aberta

quinta-feira, dia 31.

Expositora

Mai Britt

Local: Galeria Penteado,
localizada à rua Coronel
Quirino, 1592, Cambuí.

Horário de funcionamento

De segunda a sexta-feira,
das 9h às 18h30 e aos
sábados, das 9h às 13h.

Entrada franca

10reais é o valor do
couvert artístico

que será cobrado para
a apresentação no
Hangar 8, no dia 1º
de abril, às 20h30.

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
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Inédito de 
Calvin e Haroldo

chega às lojas
Dois dos mais carismáticos
personagens das histórias em
quadrinhos, Calvin e Harol-
do, ganham lançamento iné-
dito no Brasil este mês, pela
editora Conrad. 

“O Ataque dos Perturba-
dos Monstros de Neve Mu-
tantes e Assassinos” (preço
sugerido: R$ 33,90) chega às
lojas com centenas de aven-
turas da dupla, criada por Bi-
ll Watterson nos anos 1980. 

O livro é o oitavo de
uma série que pretende
reunir 17 obras com histó-

rias dos personagens. 
Calvin, um menino de

seis anos cujo melhor amigo
é um tigre de pelúcia que ga-
nha vida quando os adultos
não estão por perto, diverte
com situações e frases típi-
cas da infância, mas repletas
de sabedoria. 

Em “Monstros de Neve”,
os companheiros discutem
genialidade e política, fan-
tasiam sobre objetos com
vontade própria, questio-
nam afirmações tidas co-
mo regras e filosofam so-

bre a realidade social em
brincadeiras aparentemen-
te ingênuas. 

As tirinhas de Calvin e
Haroldo foram publicadas
diariamente, durante dez
anos, em mais de 2,4 mil
jornais em todo o mundo,
e os livros que reúnem
suas peripécias já vende-
ram mais de 30 milhões
de cópias.

Apesar do sucesso – e do
desejo de milhares de fãs
por produtos
relaciona-
dos aos
persona-
gens –,
Watterson
sempre foi
relutante
no licen-
ciamento
de objetos
com ima-
gens de sua
criação.
Não
exis-
tem canecas ou lanchei-
ras oficiais de Calvin,
por exemplo. THAIS AZEVEDO

‘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

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

Indicada três vezes ao
Oscar de melhor atriz coad-
juvante (por “O Vencedor”
em 2011, “Dúvida” em
2009 e “Retratos de Famí-
lia” em 2006), Amy será o
par romântico de Henry
Cavill, que viverá o herói.

Também estão confir-
mados no elenco Kevin
Costner e Diane Lane, co-
mo os pais adotivos de
Clark Kent. Falta agora se-

rem escolhidos os vilões da
história e os atores que os
interpretarão. 

As filmagens de “Ho-
mem de Aço” começarão
no segundo semestre deste
ano, e o lançamento mun-
dial do filme está 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,
repassados para 87.500
compositores, intérpretes,
músicos, editores e produ-
tores 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
ranking 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), divulga-
do ontem pelo Ecad. Atrás
dele no top 5 vêm Sorocaba
(da dupla Fernando e Soro-
caba),  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
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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

Para falar com a redação: 
leitor.camp@metrojornal.com.br

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.
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por Farini
Os invasores
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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
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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 Morumbi Clube do Parque São Jorge 

estuda opções para mostrar Adriano, o novo contratado

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, Roma 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 procurá-
lo durante a negocia-
ção para colocar o Im-
perador no Corint-
hians. METRO
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HELIO CASTRONEVES

B
om dia, gente boa aqui do Metro! Como vocês
viram na Band e no Bandsports, a prova de
abertura da Indy, em St. Petersburg, não foi

aquilo que eu imaginava. Aconteceram alguns pro-
blemas que atrapalharam bastante o nosso final de
semana. Mas eu sou uma pessoa otimista por natu-
reza, acho que a gente só aprende com as dificulda-
des e fica mais forte para o desafio seguinte. No au-
tomobilismo, como na vida, nem tudo é só alegria,
mas também nem tudo é tristeza. Então, vamos que
vamos, bola pra frente, pois ainda tem muita corri-
da 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 desejava.
Então, para a classificação, o meu engenheiro 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 fechei
esse último treino, antes da largada, andando forte
no bloco vanguardeiro. Sem dúvida, fui para a corri-
da muito motivado e sabendo que poderia lutar por
boas posições. Mas numa pista tão peculiar como a
de St. Petersburg, com poucos pontos de ultrapassa-
gem, 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 tudo
para evitar o choque, em vão. Um fiscal empurrou
meu carro, que estava meio travado com a asa dian-
teira por baixo, e pude voltar para o pit com a sus-
pensão dianteira precisando de reparos. Foi aí que,
novamente, os meus mecânicos da Penske deram
um verdadeiro show.

Eles fizeram um excelente trabalho e foram capa-
zes de me fazer voltar para a pista. Quando voltei, já
tinha perdido 15 voltas, mas mesmo assim mantive
um ritmo forte e acabei marcando a melhor volta da
corrida, o que prova que meu otimismo antes da lar-
gada era justificado. Completar a prova foi impor-
tante por vários aspectos. Consegui marcar 12 pon-
tos, que podem fazer diferença no final do campeo-
nato, 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
semana.

twitter.com/h3lio
press@heliocastroneves.com
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Santos
completo
no clássico
Depois de sofrer com vári-
os 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 canarinho. 

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

AS LIÇÕES, A
MELHOR VOLTA
E 12 PONTOS EM
ST. PETERSBURG
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Número de partidas ganhas pela Macaca é maior
fora de casa Em casa, time venceu apenas duas vezes

Equipe Pulo do Gato

DIVULGAÇÃO

Há vagas no
futebol de base 
MENINOS E MENINAS. Estão
abertas as inscrições para
o 3º Campeonato Munici-
pal de Futebol de Base
destinado a jovens de 12
a 16 anos, promovido pe-

la Secretaria de Esportes
e Lazer.  Este ano, a novi-
dade é a participação das
meninas na competição,
que poderão se inscrever
na categoria sub-16. Já os
garotos podem efetuar a
inscrição na sub-12, sub-
14 ou sub-16. A inscrição
vai até o dia 20 de abril e
deve ser feita na avenida
Heitor Penteado, s/nº, Bal-
neário do Taquaral, por-
tão 3. METRO CAMPINAS

BreveA equipe Pulo do Gato vai
em busca da primeira vi-
tória hoje, no Campeona-
to Paulista da série A-1. O
time recebe a equipe de
Rio Preto, no ginásio Rogê
Ferreira, às 20h, com en-
trada gratuita. 

O time de Campinas so-
ma duas derrotas na com-
petição: 2 a 0 para o Bauru,
em casa, e 6 a 3 para o

Mesc/São Bernardo,  fora.
O técnico Jefferson No-

vaes diz que está confiante
na reabilitação. 

METRO CAMPINAS

Jogar em casa, diante da
torcida, normalmente é
uma vantagem para o ti-
me de futebol. Afinal, o
conhecimento das dimen-
sões do gramado, da con-
dição do campo e do am-
biente de jogo contam na
hora de vencer uma parti-
da. Mas, na Ponte Preta,
essa lógica parece não pre-
valecer. Este ano, o time

jogou já nove vezes em ca-
sa e venceu apenas duas.
Enquanto fora, conquis-
tou mais de dois terços
dos pontos disputados.

A estreia da Macaca neste
Paulistão em casa foi contra
o Mogi Mirim, logo com um
resultado negativo: derrota
por dois a zero. E o torcedor
teve que ter bastante pa-
ciência. São Caetano, Santos

e Linense passaram pelo
Moisés Lucarelli na sequên-
cia e nenhum foi superado
pela Macaca. A primeira vi-
tória diante da torcida veio
apenas contra o Botafogo,
um mês depois. 

Na ponta do lápis fica fá-
cil perceber o déficit do ti-
me alvinegro como man-
dante. No Campeonato
Paulista, o aproveitamento
é de 40%, com 11 pontos
conquistados em 27 dispu-
tados. A sexta colocação na
tabela só foi conquistada
graças ao desempenho fora
de casa. Como visitante, a
Ponte fez sete partidas e
venceu cinco. Aproveita-
mento de 71%. Se tivesse
superado o adversário em
pelo menos cinco das nove
partidas em casa, a Macaca
estaria hoje brigando pela
liderança da competição.

Para o grupo, a maneira
com que os adversários têm
encarado os campineiros
no Majestoso dificulta o de-

senvolvimento do melhor
estilo de jogo da Ponte Pre-
ta, que leva vantagem
quando aposta no contra-
ataque, esperando as ações
do adversário para tentar
avançar no momento certo.
“Eles vêm fechados, espe-

rando nossos erros, e nós
estamos dando os erros pa-
ra eles”, justifica o zagueiro
Leandro Silva. “Precisamos
corrigir isso e começar a
sair com os três pontos”,
conclui. CARLOS GIACOMELI

O São José será o primeiro
adversário do Guarani na
segunda fase da Série A2
do Campeonato Paulista de
Futebol. A partida será no
próximo domingo, dia 3, às
16h, em casa.

A tabela da segunda fase
da competição foi divulga-
da ontem, pela Federação
Paulista de Futebol. Serão
três jogos no estádio Brin-
co de Ouro, em Campinas,
e outros três na casa dos
adversários. 

O segundo jogo será
contra o Rio Preto, no dia

6 de abril, às 15h. O Gua-
rani será o visitante. Os
dois times voltarão a se
encontrar em campo no
dia 24 de abril, às 16h,
desta vez, em Campinas. 

Nos dias 9 e 16 de abril,
o Bugre enfrentará o Co-
mercial, primeiro, fora de
casa, e depois, na casa do
adversário.

O último jogo será nova-
mente contra o São José,
no dia 5, às 10h, fora.

METRO CAMPINAS

Pulo do Gato busca vitória

Atletas do Bugre recuperam fôlego para próximos jogos

DIVULGAÇÃO

São José será o 1º rival do Bugre

Vencer no Majestoso
é desafio da Ponte

Estádio Moisés Lucarelli: má-sorte pode mudar na quinta 

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

Medley faz
doação de
alimentos
Além de uma boa tempora-
da de estreia, um dos moti-
vos de orgulho para a Med-
ley foi o trabalho solidário.
Nos jogos em casa, a equi-
pe trocou o ingresso por
1kg de alimento não pere-
cível. Mais de 19 mil quilos
foram doados ao Banco de
Alimentos de Campinas. O
time perdeu para o Sesi e
está fora da Superliga Mas-
culina de Vôlei.

METRO CAMPINAS

Fora da Superliga

DIVULGAÇÃO

OPORTUNIDADE

Chance de
melhorar
a média
na quinta 
A Ponte Preta pode co-
meçar a melhorar a
média do ano em casa
já na próxima quinta-
feira, dia 31, às 21h,
pela Copa do Brasil. 

O time recebe o
Goiás, na primeira par-
tida da segunda fase. Pe-
lo ranking da CBF (Con-
federação Brasileira de
Futebol), a equipe goia-
na tem o direito de de-
cidir a disputa em casa.

Segundo o técnico
Gilson Kleina, o foco já
está definido. “O im-
portante é não tomar
gols em casa para ir-
mos com uma boa van-
tagem no jogo da vol-
ta”, planeja.

Na primeira fase, a
macaca eliminou o Ba-
ré. Depois de um em-
pate em Roraima, o
adversário foi elimina-
do antes do jogo da
volta pela Confedera-
ção, em razão de apre-
sentar irregularidades
na inscrição dos atle-
tas junto à CBF.

CARLOS GIACOMELI

32
pontos foram acumu-
lados pelo Guarani na
1ª etapa do Campeo-
nato Paulista. A equi-
pe ocupa a 4ª coloca-
ção. Amanhã, o Bugre
joga contra o Horizon-
te pela Copa do Brasil.

5 é o total de desfal-
ques que o Pulo do

Gato terá hoje. São
eles, Paulinho, Nandi-
nho, Renan, Éverton e
Fernando.

Matemática

Raio-x dos jogos da Macaca

5

7

16

4

EMPATES

VITÓRIAS
DERROTAS

JOGOS 
DISPUTADOS

TV BANDEIRANTES
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