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Prédio, que estava sendo 
reformado há um ano, 

era tombado pelo 
Patrimônio
Histórico

Bombeiros usam água de piscina para
apagar fogo na capela de 1854, e trânsito
da zona sul para por causa da tragédia

Diretoria da universidade suspende
aulas e estuda processar empresa que 
reformava prédio na Praia Vermelha {pág 05}

Hidratação
em 13 novos
centros

Ex-subchefe 
da Civil depõe
Carlos Oliveira alega inocência
na CPI das Armas {pág 05}

Postos de saúde em 13 bairros
ganham estrutura para exame
de plaquetas e aplicação de soro

Prédio em Copacabana tem 20
infectados pela doença {pág 02}

Combate à dengue

‘OS SIMPSONS’
EUROPEUS APOIAM JAPÃO
E CENSURAM DESENHO 
COM PIADAS NUCLEARES {pág 11}
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Mín 22°C
Máx 31°C

Rotina
pesada
para 
os Jogos
Equipe do 
pentatlo naval 
é aposta de 
medalha nos Jogos
Militares {pág 16}

Cabo Vinícius e marinheira Simone 
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Centros de hidratação
na luta contra dengue

Lista dos 

postos

Centro: rua Henrique
Valadares, 151. 
Copacabana: rua
Tenreiro Aranha, s/n°.
Rocinha: estrada da
Gávea, 520, na Curva
do S.
Praça da Bandeira:
rua do Matoso, 96.
Del Castilho: estrada
Ademar Bebiano,
339.
Guadalupe: rua
Jornalista Hermano
Requião, 447.
Rocha Miranda:
avenida dos Italianos,
490.
Praça Seca: rua
Barão, 259.
Bangu: praça Cecília
Pedro, 60.
Campo Grande: rua
Franklin, 29.
Santa Cruz: rua 
Álvaro Alberto, 601.
Penha: avenida 
Nossa Senhora da 
Penha, 42.
Pedra de Guaratiba:
rua Soldado Eliseu
Hipolito, s/no

.

Maria do Carmo da Silva aprovou o centro de hidratação: “Somos tratados com exclusividade” 

FOTOS: GUTO MAIA/FUTURAPRESS

Com mais de 10 mil casos
de dengue registrados na
cidade este ano, a prefeitu-
ra intensificou as medidas
para conter o avanço da
doença e criou 13 novos
centros de hidratação (veja
lista ao lado). Instalados
dentro de postos de saúde,
os centros têm estrutura
para aplicação de soro e
realização de exames de
plaquetas nos pacientes. 

Maria do Carmo da Silva,
39 anos, estava com suspei-
ta de dengue e foi fazer os
exames no centro de Copa-
cabana, às 16h. A moça se
impressionou com o trata-
mento dado aos pacientes.
“Tive dengue há 10 anos e o
tratamento era completa-
mente diferente. Agora é
bem melhor, os pacientes
com dengue são tratados
com exclusividade”, diz. 

Todos os pacientes que
chegam ao local passam
por uma triagem. Antes de
serem encaminhados para
atendimento médico, a
temperatura corporal é me-
dida e a pressão sanguínea
checada.

Os postos funcionam to-
dos os dias, das 8h às 20h,
inclusive em feriados e fins
de semana. A chegada do ti-
po 4 da dengue no Estado
do Rio – registrada em Nite-
rói na semana passada –
alertou as autoridades para
uma nova epidemia no ve-
rão de 2012. METRO RIO

Postos funcionam diariamente, das 8h às 20h, e realizam aplicação de soro e exames de
plaqueta em 13 bairros Moradores de Copacabana aprovam a medida de combate à doença 

Rosane Correa é uma das 20 infectadas de prédio em Copa 

Ação contra o jogo 
do bicho prende 278
A operação Aranha, para
coibir jogos ilegais em todo
o Estado, prendeu mais 278
pessoas ontem. Foi o quar-
to dia de ação. Ao todo, se-
gundo a Polícia Civil, 1.091
foram presos por envolvi-
mento com o jogo do bicho
em diversas regiões flumi-
nenses desde o dia 3 de
março.

Ontem, policiais da 125ª
DP (São Pedro D’Aldeia)
apreenderam uma máqui-
na caça-níquel em um esta-
belecimento comercial. O

responsável pelo local foi
preso e autuado por contra-
bando. METRO RIO

Linha 
Amarela
fechada 
em abril
Por conta de serviços de ma-
nutenção, alguns trechos da
Linha Amarela ficarão inter-
ditados de 1º a 30 de abril.
Das 10h às 17h nos dias
úteis e das 7h às 17h aos sá-
bados, domingos e feriados,
as faixas de rolamento da es-
querda, central e direita se-
rão fechadas nos dois senti-
dos, na altura da avenida
dos Democráticos até a in-
terligação com a Linha Ver-
melha. METRO RIO

Água parada na Sta. Clara

GUTO MAIA/ FUTURA PRESS

Pai de
Joanna 
é solto
Em decisão divulgada on-
tem, o juiz Alberto Fraga,
titular do 3º Tribunal do
Júri, mandou soltar o ad-
vogado e técnico judiciá-
rio André Rodrigues Ma-
rins, preso desde outu-
bro sob a acusação de
tortura e morte da sua fi-
lha Joanna Marcenal Ma-
rins, de 5 anos. Ela mor-
reu no dia 13 de agosto
de 2010. 

Segundo o Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro
(TJ-RJ), o caso ainda cabe

recurso. A mãe da crian-
ça, a médica Cristiane,
acusa o pai da menina,
que tinha a guarda dela
na época, de maus-tratos. 

Marins nega e atribui
os ferimentos a sucessi-
vas crises de convulsão.

Joanna estava interna-
da em um hospital de Bo-
tafogo, na zona sul. An-
tes de dar entrada na
unidade, a menina pas-
sou por outros dois hos-
pitais. 

No Hospital Rio Mar,
na Barra da Tijuca, Joan-
na foi atendida por um
falso médico. A menina
era alvo de disputa entre
os pais. 

METRO RIO

ALÔ, COPACABANA!

Prédio 
tem 20 
doentes
A duas quadras do cen-
tro de hidratação de
Copacabana, na rua
Santa Clara, o prédio
número 313 sofre com
a presença de focos do
mosquito nas proximi-
dades e em seu inte-
rior. Entre os morado-
res dos cerca de 40
apartamentos, há 20
infectados. 

Atrás do prédio, uma
mata repleta de entu-
lho e lixo é considera-
da, pelos moradores, o
principal motivo da
ocorrência de tantos ca-
sos. No entanto, nas ja-
nelas de diversos anda-
res, vasos de plantas
com água a céu aberto
podem ser vistos. 

Rosane Correa, 45
anos, que está doente,
assim como seu filho e
sua mãe – todos mora-
dores do prédio – não se
conforma com a situa-
ção: “A culpa desse sur-
to não é só da prefeitu-
ra, é de todos nós, que
deixamos isso aconte-
cer”, diz. METRO RIO

414
pessoas foram presas
no dia 3 de março,
quando a operação co-
meçou. Em seguida,
no dia 11, 433 pessoas
foram detidas por
Agentes de Proteção
ao Meio Ambiente.

Atenção aos 
focos da dengue





Gestantes ganham
programa social

Prefeitura cadastra mães que fazem pré-natal na rede municipal Além
de ganhar enxoval, elas vão poder marcar a maternidade com antecedência
Para reduzir a mortalidade
materno-infantil e incenti-
var a realização do pré-na-
tal, a prefeitura lançou on-
tem o programa Cegonha
Carioca, na quadra da esco-
la de samba Acadêmicos da
Rocinha. 

Segundo a prefeitura, o
projeto vai beneficiar cerca
de seis mil grávidas, todas

moradoras da comunidade
da Rocinha, de Santa Cruz,
Paciência e Sepetiba. Ao
longo dos próximos 12 me-
ses, o programa será grada-
tivamente ampliado para
toda a cidade.

As gestantes que realiza-
rem o pré-natal em unida-
des da rede básica munici-
pal vão receber o Passapor-

te Cegonha, onde fica re-
gistrada a maternidade de
referência para a realiza-
ção do parto. 

No início do terceiro tri-
mestre de gravidez, a mãe
saberá em qual maternida-
de seu filho irá nascer.
Além disso, ela vai receber
enxoval para o recém-nas-
cido e ainda terá à disposi-

ção uma ambulância para
transporte até a maternida-
de na hora do parto.

As mulheres cadastra-
das e um acompanhante
poderão visitar a materni-
dade escolhida com ante-
cedência e tirar dúvidas
sobre o momento da inter-
nação e do parto.

METRO RIO

Transportes
terão 
R$ 30 bi 
até 2016
Durante o Fórum Perma-
nente de Desenvolvimen-
to Estratégico do Rio, o
secretário de estado de
Transportes, Julio Lopes,
anunciou que serão in-
vestidos R$ 30 bilhões no
desenvolvimento do
transporte público do es-
tado até as Olimpíadas de
2016. Segundo o secretá-
rio, a região metropolita-
na é o principal foco des-
ses investimentos, que
pretendem garantir 234
novos veículos para os
passageiros da SuperVia
e do Metrô. 

“A vida do cidadão vai
mudar pela perspectiva
da mobilidade. Os corre-
dores de BRT da prefeitu-
ra serão integrados aos
investimentos que o Esta-
do está fazendo”, disse
Julio Lopes.

Já o Secretário munici-
pal de Conservação e Ser-
viços Públicos do Rio,
Carlos Roberto Osório,
acredita que uma das
grandes armas é o novo e
moderno Centro de Ope-
rações, que reúne 30 ór-
gãos interligados.“O Cen-
tro de Operações Rio tem
três grandes objetivos:
operar a cidade no seu
dia a dia, administrar em
momentos de crise ou
emergência e operar em
grandes eventos que ela
tem que organizar”, ex-
plicou Osório. 

METRO RIO

BETH SANTOS / DIVULGAÇÃO

Modelo da ambulância que ficará à disposição das futuras mães na rede municipal

Detro apreende
37 veículos
IRREGULARES. O Detro (De-
partamento de Transpor-
tes Rodoviários) apreen-
deu 37 veículos irregula-
res ontem. Do total, 22
carros eram piratas. As
ações se concentraram na
capital fluminense, mas
os fiscais também fize-
ram apreensões em Nite-
rói, São Gonçalo e Nova
Iguaçu METRO RIO

Cooperativa
sem terreno 
DESAPROPRIAÇÃO. A justiça
do Rio de Janeiro deter-

minou a desapropriação
de um terreno que fun-
cionava como cooperati-
va de catadores de lixo na
manhã de ontem, na rua
Major Rêgo, em Olaria,
zona norte. O terreno de-
ve ser transformado em
um centro comunitário
esportivo. 

METRO RIO

PM atropela
menina
DE MOTO. Um policial em
uma moto atropelou uma
estudante de 11 anos na
Abolição, na zona norte,
ontem. Ambos ficaram fe-
ridos. Ela foi levada ao
Hospital Salgado Filho,
no Méier, e o agente leva-
do para o Hospital da PM,
no Estácio. 

METRO RIO

Breves

Barcas vão parar
de madrugada
Secretário estadual da Casa
Civil, Regis Fischner, acredi-
ta que a interrupção do ser-
viço das Barcas S.A. durante
a madrugada, a partir do dia
26 de abril, será benéfica.

“A operação das barcas é
de alto custo. Por isso, trafe-
gar com 10 pessoas em uma

embarcação que transporta
2 mil não faz muito sentido.
Com a parada, o serviço de
manutenção pode ser feito
de forma mais eficaz. Acho
que a população só tem a
ganhar com a medida”, dis-
se Regis Fischner.

METRO RIO

Duas faixas da rua Domin-
gos Lopes, entre a rua Ma-
ria José e a avenida Ernani
Cardoso, no Campinho, na
zona norte, estão interdi-
tadas desde a manhã de
ontem por causa das obras
da Transcarioca, corredor
de ônibus que vai ligar a
Barra da Tijuca ao aeropor-
to do Galeão, na Ilha do
Governador. 

Nesse trecho, apenas cir-
culam os veículos com des-
tino à Praça Seca, em Jaca-
repaguá, via rua Cândido
Benício. Por causa da inter-
dição, o trânsito no bairro
ficou confuso durante boa
parte da manhã. 

Operadores da CET-RIO
e contratados pela obra es-
tavam no local para orien-
tar os motoristas. A CET-
Rio solicita aos motoristas
que, na medida do possí-
vel, o local seja evitado.

METRO RIO

R$ 1,3
bilhão é o custo da
Transcarioca, corredor
expresso que será inter-
ligado com metrô, trens
e ciclovias. A via, pre-
vista para 2014, reduzi-
rá a viagem em 60%.

0s carros enfrentaram um grande congestionamento

LUIZ GOMES / FUTURA PRESS
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Trajeto Rio-Niterói não será feito de barcas de madrugada 
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Transcarioca 
para o trânsito



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. 

“Conclamo qualquer
jurista desse país
para verificar se
meus direitos foram
respeitados.”

“Essa operação foi
uma balbúrdia. Levei
17 dias para tomar
conhecimento dessas
acusações.”

“Você não pode
dormir uma pessoa
respeitada e acordar
um bandido.”
DELEGADO CARLOS OLIVEIRA, 
EX-SUBCHEFE DA POLÍCIA CIVIL

O delegado Carlos Oliveira,
ex-subchefe operacional da
Polícia Civil, depôs na CPI
das Armas, ontem, na As-
sembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj). Na sabati-
na, ele rebateu as acusações
feitas por uma testemunha
que o levaram à prisão, du-
rante a Operação Guilhoti-
na, da Polícia Federal. 

“Ele deu informações téc-
nicas importantes, comple-
mentares às que já tínha-
mos, como a fragilidade da
Polícia Civil no rastreamen-
to das armas apreendidas”,
afirmou o presidente do
grupo, deputado Marcelo
Freixo (PSol).

Oliveira chegou escoltado
por agentes de operações es-
peciais penitenciários. No

depoimento, ele insinuou
que acredita ter sido vítima
de uma “trama” e incrimi-
nado por retaliação.

“Essa é uma investigação
racista e direcionada, por-
que não tenho ligações polí-
ticas, sou pobre. Me arruma-
ram um X-9 que ninguém
sabe quem é. É um viciado
paranoico”, alegou o delega-
do, dizendo-se inocente. 

Preso há 45 dias na opera-
ção que investigou a condu-
ta de policiais civis e milita-
res que estariam praticando
crimes, o delegado se com-
parou ao personagem do li-
vro “O Processo”, de Kafka.
“Estou me sentindo Josef K.
Levei 17 dias para saber do
que estava sendo acusado",
disse. METRO RIO

FOTOS RAFAEL ANDRADE/FOLHAPRESS 

Ex-subchefe da Civil se diz vítima de ‘trama’

“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 UFRJ 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
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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.

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 levantamento,
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 ad-
quirir um iPad. O interesse
é maior entre os habitan-
tes das regiões Norte e
Centro-Oeste, 65%, e cai
para 54% no Sudeste. O
contraste é menor quando
a análise é feita por classes
sociais – que é de 57% en-
tre os integrantes das clas-
ses AB, e de 55% das clas-
ses 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

KIM KYUNG-HOON/REUTERS

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
ameaça Japão
O solo de Fukushima está
contaminado por plutônio –
substância radioativa e can-
cerígena – em pelo menos
cinco pontos, segundo di-
vulgou ontem a Tepco, com-
panhia responsável pela usi-
na nuclear.  

A administração da em-
presa informou que o plutô-
nio fazia parte do combustí-
vel nuclear da usina, danifi-
cada pelo terremoto e poste-
rior tsunami do último dia
11 de março.

A empresa não deu mais
detalhes sobre o vazamento,
mas o único reator que con-
tém combustível misto de
urânio e plutônio é o núme-
ro 3. A AIEA (Agência Inter-
nacional de Energia Atômi-
ca) já havia alertado para
uma fissura na câmera de
contenção deste reator, que
vem emitindo fumaça nos
últimos dias. 

No último, autoridades
da Tepco já haviam admiti-
do que a crise nuclear no
Japão vai perdurar por al-
guns anos. METRO

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 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

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.
Estimulamos a conferência
de Londres a expressar o
mais firme apoio ao
processo 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
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Laurie Anderson também fará uma palestra hoje no CCBB

KEVIN KENNEFICK / DIVULGAÇÃO

Bruxinho

Daniel Radcliffe,
da série “Harry
Potter”, foi
aplaudido no
último domingo,
na Broadway, na
estreia do
musical “How to
succeed in
business
without really
trying”. O astro
interpreta um
charlatão que
usa artifícios
para avançar na
carreira.

Pela primeira vez, o pú-
blico carioca terá a oportu-
nidade de conferir os
múltiplos talentos da ar-
tista plástica americana
Laurie Anderson. A mostra
retrospectiva “I in U – Eu
em Tu” foi elaborada ex-
clusivamente para os
CCBBs e apresenta um con-
junto de 31 obras, entre
instalações, fotografias, de-
senhos, vídeos, músicas e
documentações de perfor-
mances, além de 19 filmes. 

Anderson trouxe para o
Rio uma obra inédita, “Gray
Rabbit” (com a participação
do roqueiro Lou Reed),
criada especialmente para a
etapa carioca da turnê.

A curadoria é do expe-
riente Marcello Dantas.
“Laurie Anderson é a ar-

tista para quem a expres-
são multimídia foi criada,
ainda nos anos 1970, em
Nova York”, disse Mar-
cello, acrescentando:
“Suas obras, espetáculos,
performances,  definiram
a linguagem que foi se-
guida durante as últimas
quatro décadas por artis-
tas de todo o mundo”,
completou o curador. 

No Centro Cultural Banco 
do Brasil (rua Primeiro de
Março, 66 – Centro. 
Tel.: 3808-2020).  De 
terça-feira a domingo, das
09h às 21h. Entrada franca.
Até 26 de junho.

A performance “Lens Head”

PAULO.COSTA 
@METROJORNAL.COM.BR
WWW.METROPOINT.COM

Arte de surpreender
em todas as mídias

DIVULGAÇÃO

Laurie Anderson expõe pela primeira vez no Rio de Janeiro Artista plástica americana
faz performance aberta ao público, hoje, na Rotunda do Centro Cultural Banco do Brasil

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 lu-

gar a cabelos negros
em seu próximo traba-

lho. 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. Natalie Portman
e Kristen Stewart chega-
ram 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 da super-
produçao Kevin Costner e
Diane Lane, como os pais
adotivos de Clark Kent. Os
vilões ainda não foram es-
colhidos por  Zack Snyder. 

O lançamento mundial
do filme está previsto para
dezembro de 2012. METRO

Amy Adams: 
os cabelos ruivos 

precisarão ficar negros 

JOHN SCIULLI/
GETTY IMAGES



A queda da grade que sepa-
rava o público do palco
frustrou 14 mil pessoas que
foram à Arena HSBC, na
noite de  domingo, assistir
ao show do Iron Maiden.
Alegando falta de seguran-
ça, a banda inglesa transfe-
riu para ontem a apresenta-
ção carioca da turnê “The
Final Frontier”.

Inconformados com a re-
marcação, muitos fãs depre-
daram as dependências do
ginásio. Outros atiraram ob-
jetos e copos na área Vip
por considerarem que as
pessoas que ocupavam este
setor foram responsáveis
pelo rompimento da grade.

A organização do show in-

formou que devolverá o di-
nheiro para quem não pôde
ir à Arena ontem. 

Aqueles que compraram
as entradas na bilheteria e
nos demais pontos de venda
deverão se dirigir à bilhete-
ria da Arena com os com-
provantes dos tíquetes a
partir de 4 de abril.  Já quem
fez a compra pelo call cen-
ter ou pela internet deverá
entrar em contato com
sac@livepass.com.br ou pe-
lo telefone 4003-1527, com
os comprovantes, também a
partir do dia 4 de abril.

Iron Maiden não
toca e público vaia

Inconformados com o adiamento de show, fãs causam tumulto na Arena
HSBC Organização devolverá o valor do ingresso a partir do dia 4 de abril
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Piloto, Bruce Dickinson conheceu o Museu da TAM ontem

SILVA JUNIOR/ FOLHAPRESS

‘Os Simpsons’ sob
censura na Europa
Canais de TV na Alemanha,
na Suíça e na Áustria proi-
biram a veiculação de epi-
sódios do desenho anima-
do americano “Os Simp-
sons”, cujo conteúdo inclui
piadas sobre vazamentos
nucleares. As medidas são
uma reação ao perigo de
uma catástrofe no Japão. 

Na abertura de um dos
episódios, Homer Simpson
manuseia uma haste nu-
clear de maneira irrespon-

sável, na opinião das redes
de TV europeias. O canal
ORF  proibiu  oito episó-
dios do desenho, segundo o
jornal Hollywood Reporter.
Homer trabalha na Usina
Nuclear de Springfield, on-
de as normas de segurança
são frouxas. O célebre per-
sonagem é inspetor de Se-
gurança Nuclear e constan-
temente adormece e negli-
gencia suas funções. 

METRO RIO

“Os Simpsons”: episódio polêmico

DIVULGAÇÃO

JULIO.CALMON
@METROJORNAL.COM.BR
WWW.METROPOINT.COM
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Leitor fala

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

Qual sua opinião sobre o fim da circulação das
barcas de madrugada a partir de 26 de abril?

Siga o Metro no Twitter: 
@jornal_metroRJ

@_WallaceTorres: Como se não bastasse a
precaridade rodoviária, agora nos privarão das
barcas.

@claumc: Sou contra. Essa medida será péssima
para as pessoas que precisam se deslocar de
madrugada entre Rio e Niterói.   

@fe_neri: Os governantes deveriam, antes de
pensar no fim da circulação, melhorar a qualidade
das embarcações.

Calçadão destruído
Vergonhoso o modo como estão
destruindo o calçadão de
Copacabana. Além do
desnivelamento das pedras,
consertadas de qualquer jeito, o
excesso de tampas de bueiro
descaracteriza o traçado.
Marcio Silva – Rio de Janeiro, RJ

Sinal caótico
E continuam os excessos de
bandalhas no sinal da esquina da
Estrada do Pau-Ferro com a Campo
da Areia, em Jacarepaguá. Ninguém
faz nada para mudar isso.
Rafael Ribeiro – Rio de Janeiro, RJ

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

Pergunta  

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*

Expediente
Presidente: Cláudio Costa Bianchini. Gerente Executivo: Túlio Guimarães. Diretor de Redação e Jornalista Responsável: José Luiz Longo MTB 13448.
Editora Geral: Ana Lúcia do Vale. Coordenador de Redação: Irineu Masiero.  Editora de Arte: Cláudia Lorena. 
Diretora Financeira: Sara Velloso. Diretor de Operações: Luís Henrique Correa. 
Grupo Bandeirantes de Comunicação RJ - Diretor Geral: Daruiz Paranhos
Editado e distribuído por SP Publimetro S/A. Endereço: Rua Álvaro Ramos, 350, 4º andar, Botafogo, CEP 22280-110, Rio de Janeiro, RJ. O jornal Metro Rio é impresso pela News Technology Gráfica e Editora 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. Distribuído 
gratuitamente de segunda a sexta na cidade do Rio de Janeiro.

Telefone comercial: 021/2586-9575 
Telefone redação: 021/2586-9565 

“A tiragem desta edição de 1oo.000 exemplares é auditada pela BDO.”

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas



www.metropoint.com
TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2011bem-estar 13

+

Quem não quer uma barri-
ga mais definida, passando
por músculos firmes, for-
tes e alongados, ótima pos-
tura, articulações mais sau-
dáveis, melhor capacidade
de respiração e maior tole-
rância ao estresse? 

O pilates é um método
de exercícios físicos e alon-
gamento em que o peso do
próprio corpo é utilizado
na execução dos movimen-
tos. Qualidade de vida,
consciência corporal, res-
peito e integração plena
corpo-mente são os focos
desse método.

A técnica é composta de
posições diretamente liga-
das a anatomia humana,
capazes de aumentar a fle-
xibilidade do corpo e enri-
jecer a musculatura. Além
disso, a prática auxilia sig-
nificativamente na melho-
ra da respiração, corrige a
postura e previne lesões.

Pensando no princípio
de “mente sã e corpo são”,
Joseph Pilates, criador do
método, pensou em uma
atividade física baseada em
seis princípios básicos: res-
piração, concentração,
controle, alinhamento,
centralização e integração
de movimentos. 

Os exercícios fluentes

são feitos sem pressa e
com muito controle para
evitar o estresse. Comple-
tamente diferente do am-
biente das academias, on-
de há mais agitação devido
ao número de pessoas se
exercitando e a necessida-
de de dividir aparelhos em
alguns casos. 

Segundo especialistas,
qualquer pessoa com mais
de 12 anos e em todos os
níveis de condicionamento
físico pode praticar o pila-
tes. Se bem executados, os
exercícios não trazem im-
pactos nocivos para as arti-
culações, ligamentos e
musculatura. 

A força, a tonificação e o
alongamento são trabalha-
dos de dentro para fora,
tornando o corpo mais sau-
dável. METRO

Pilates: a arte 
de viver bem

Método é ideal para quem não gosta do ambiente agitado das academias 
Com a prática, é possível obter um corpo malhado e saudável

Exercícios proporcionam melhora física e mental

A bola é um dos elementos usados na prática

IMAGE SOURCE/PAUL VENNING

ATENÇÃO

O pilates deve ser
aplicado apenas
por educadores
físicos,
fisioterapeutas
ou pessoas
especializadas,
através de aulas
que costumam
durar cerca de
uma hora. 
A atividade deve
ser feita em
aparelhos
específicos 
ou no solo. 

E a dor
lombar?
Uma das principais dores re-
lacionadas ao trabalho é a
da região lombar. Entre elas,
o maior índice de reclama-
ções é a dor de cabeça.

Existem diferentes ní-
veis de desconforto lombar,
mas segundo um estudo do

‘Journal of Orthopaedic &
Sports Physical Therapy’ a
prática de pilates pode au-
xiliar na redução das dores. 

Como resultado, os parti-
cipantes que fizeram aulas
de pilates durante quatro se-
manas sentiram um alívio
mais rápido na região do
que os que receberam trata-
mento padrão.

Posteriormente, foi reve-

lado que os praticantes do
pilates tinham níveis meno-
res de incapacidade e inten-
sidade da dor do que os pa-
cientes que foram submeti-
dos ao tratamento habitual.

É importante manter-se
atualizado sobre as pesquisas
educacionais sobre a prática
de pilates. Essa pode ser a so-
lução para as suas dores.

METRO

1920
foi o ano em que
nasceu a técnica,
elaborada pelo
alemão Joseph
Pilates, que criou o
método baseado em
seis princípios
básicos.

METRO WORLD NEWS
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“O Brasil está
atrasado em

comparação com
a África do Sul

no mesmo
período. Em

2007, a três anos
da Copa na

África do Sul, os
sul-africanos
estavam mais
avançados do

que os brasileiros
hoje. O que

precisam fazer é
ter pressa e
acelerar os

preparativos. A
Copa do Mundo é

amanhã, e os
brasileiros

pensam que é
depois de
amanhã.”

Joseph Blatter

presidente da Fifa

Próximos 
10 dias serão
decisivos
para o Flu
O Flumiense não pode nem
pensar em perder os próxi-
mos dois jogos do seu ca-
lendário - um pelo Cam-
peonato Carioca e outro
pela Libertadores. 

Terceiro colocado no
Grupo B da Taça Rio, com 8
pontos - atrás de Olaria, que
tem 12, e Botafogo, com 10,
o Tricolor tem de ganhar do
Volta Redonda, sábado, às
16h, fora de casa e torcer
por tropeços dos dois pri-
meiros na tabela para voltar
à zona de classificação da se-
mifinal do returno do Esta-
dual e continuar sonhando
com o título carioca.

Libertadores
Na quarta-feira da semana
que vem, dia 6 de abril, o
time do técnico Enderson
Moreira - interino até Abel
Braga chegar dos Emirados
Árabes - encara o Nacional-
URU, pela penúltima parti-
da da fase classificatória da
Libertadores também fora
de casa, e também pressio-
nado a vencer, para deixar
a terceira colocação do
Grupo 3. 

O último jogo do Tricolor
na competição continental
será contra o líder Argenti-
nos Júniors, dia 20, na Ar-
gentina. Apenas os dois pri-
meiros colocados de cada
grupo avançam no torneio.

METRO RIO

Vasco não terá
Felipe contra o
ABC, em Natal
Meia sofreu uma pancada
na panturrilha direita no
clássico de domingo, no
empate em 0 a 0 com o
Fluminense, e desfalca o
Cruzmaltino na partida
contra o ABC-RN, amanhã,
às 21h50, em Natal, pelo
jogo de ida da segunda fa-
se da Copa do Brasil. Outra
baixa é o lateral-esquerdo
Ramón, recém-recuperado
de uma lesão na coxa es-
querda e sem preparo físi-
co para atuar. METRO RIO

Enderson Moreira

WALLACE TEIXEIRA/PHOTOCAMERA

O Flamengo não perdeu ne-
nhuma das 16 partidas do
ano, conquistou a Taça Gua-
nabara, está garantido na fi-
nal do Carioca, avançou nas
duas primeiras fases da Co-
pa do Brasil eliminando os
jogos de volta e carimbou a
vaga antecipada na edição
do torneio do ano que vem.
Ainda assim, o clima não é
bom na Gávea. 

O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo passou boa parte
do jogo contra o Madureira,
domingo - no empate em 3
a 3, depois de estar perden-
do por 3 a 1 -, ouvindo vaias,
sendo chamado de “burro”
e engolindo os gritos de

“Adriano” vindos da arqui-
bancada.

O Imperador já foi ofi-
cialmente apresentado no
Corinthians e Luxemburgo
saiu da história arranhado,
como o responsável por ter
barrado o atacante na Gá-
vea. A falta de um esquema

tático definido, a queda de
produção de atacantes co-
mo Ronaldinho Gaúcho e
Deivid - esse último agora
amarga a reserva - começa-
ram a preocupar.

No Estadual, o Flamengo
está invicto há 14 jogos - 10
vitórias e 4 empates - três
deles foram nos últimos
três jogos, pelo returno -
contra Fluminense, Cabo-
friense e Madureira. 

“O Flamengo não está jo-
gando mal. Encontramos di-
ficuldade. Mas ganhamos
tudo no primeiro turno e to-
do mundo quer isso de no-
vo”, desabafou o treinador.

METRO RIO

Parou por quê? 
Campeão da Taça Guanabara, Flamengo vem de três empates e é apenas

quarto colocado no returno Lua-de-mel da torcida com Luxa acaba não só
pela campanha ruim, mas também pelo técnico ter rejeitado o ídolo Adriano

Depois de cortar Adriano dos planos do clube, Luxa encara a ira da torcida rubro-negra durante os jogos

MAURÍCIO VAL/VIPCOMM

“O Flamengo 
está na final do
Campeonato
Carioca, mas até
parece que está
brigando para 
não cair.”
VANDERLEI LUXEMBURGO

Caio Jr. sonha com
Botafogo ofensivo
Caio Júnior foi apresentado
oficialmente pelo Botafogo
ontem, em General Severia-
no. Depois de apenas assis-
tir ao sonolento empate do
Alvinegro com o Boavista,
sábado, em Macaé, pela Ta-
ça Rio, o novo comandante
estreia no comando do time

amanhã, às 19h30, contra o
Paraná Clube, pela Copa do
Brasil. E promete mudan-
ças: “Um sonho que eu te-
nho é colocar o time para a
frente. Quero que o torce-
dor goste de ver a equipe jo-
gar, mas é claro que a priori-
dade é ganhar”. METRO RIO

Caio Júnior diz que vai colocar o Alvinegro para o ataque 

CELSO PUPO / FOTOARENA/FOLHAPRESS

“Em pouco tempo não tem como 
inventar. Vamos implementar 
nossa filosofia aos poucos.”
CAIO JÚNIOR

12
VITÓRIAS (10 PELO CARIOCA E
2 PELA COPA DO BRASIL)

4
EMPATES 

(BOTAFOGO, FLUMINENSE, 
CABOFRIENSE E MADUREIRA)

Fla em 2011

Após 16 jogos, time 
está invicto no ano



opinião

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
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A Unilever (RJ) enfrenta o
São Bernardo (SP), hoje às
19h, no Maracanãzinho, em
busca da classificação para
as semifinais da Superliga
Feminina de Vôlei 2010/11.
Após vencer por 3 a 0 o pri-
meiro confronto da série
melhor de três das quartas

de final, em São Bernardo,
sábado, a equipe do técnico
Bernardinho pode garantir
classificação em casa.

Os ingressos custam R$
10 sendo válida a meia en-
trada, e estarão à venda na
bilheteria 2 do Maracanãzi-
nho duas horas antes do jo-

go. O torcedor que apresen-
tar o cartão pré-pago do Me-
trô, com créditos, terá en-
trada franca. 

O terceiro jogo das quar-
tas de final, se necessário,
será sábado, às 15h, no giná-
sio do Tijuca Tênis Clube. 

METRO RIO

A oposto Sheilla

BRUNO MIANI/ ADOROFOTO

Unilever joga por vaga na semi

Após 10 anos cuidando da carreira do Imperador, Gilmar Rinaldi rompe
com o pupilo e conta que foi preterido nas negociações Ex-goleiro do Fla
chama Ronaldo, que agora agencia a imagem do atacante, de irresponsável

Adriano ainda não vestiu a
camisa do Corinthians, mas
sua chegada ao Parque São
Jorge já causa polêmica. On-
tem, o ex-procurador do jo-
gador, Gilmar Rinaldi, ma-
goado com a postura de
Adriano, anunciou que não
é mais empresário do ata-
cante, fez críticas a Ronaldo
e disse que Adriano precisa
de tratamento. “Ele precisa
do acompanhamento de
um psicólogo ou de um psi-
quiatra”, disse.

Segundo Rinaldi, o Fenô-
meno foi “irresponsável” e
assediou Adriano, sem pro-
curá-lo durante a negocia-
ção para colocar o Impera-
dor no Corinthians. O em-
presário considera que um
acerto com Adriano passa-
ria primeiro por um trata-
mento especial ao jogador,
antes de se falar em estraté-
gias de marketing.

Além disso, Rinaldi insi-
nuou que Ronaldo foi um
dos culpados pela não con-
vocação de Adriano para Co-

pa de 2010. No episódio que
teria deixado o atacante fo-
ra da lista de Dunga, Jorgi-
nho, auxiliar da Seleção,
compareceu a um treino no
Flamengo em que Adriano
não apareceu. Na noite an-
terior, Ronaldo teria se en-
contrado com o Imperador
na noite carioca.

“Espero que o Corin-
thians faça um projeto de
recuperação física, técnica e
psicológica, que cuide tam-
bém do ser humano.” Além
do Timão, vários grandes
clubes brasileiros procura-
ram Rinaldi para fazer son-
dagens sobre Adriano,  me-
nos o Flamengo.  

Gilmar revela mágoa com Adriano e critica Fenômeno

O dono da camisa 10

RODRIGO LOPES/ FUTURA PRESS

CORINTHIANS/DIVULGAÇÃO

‘Adriano precisa
de psiquiatra’, diz
ex-procurador

A nova 
roupa do 
Imperador
O Corinthians oficializou
ontem a contratação de
Adriano até junho de
2012. O jogador só poderá
entrar em campo no Bra-
sileiro, já que as inscri-
ções para o Paulistão fo-
ram encerradas. O salário

do Imperador será cerca
de R$ 250 mil, mas pode
chegar a R$ 500 mil, com
as premiações “Existe
uma cláusula de risco. Foi
ele (Adriano) quem quis
assim. Ele disse: se eu che-
gar atrasado, você me
multa. Se passar de quatro
vezes, você me manda
embora”, revelou o presi-
dente do Corinthians, An-
drés Sanchez. METRO RIO

189
reais custa a camisa 10
de Adriano, já com o
nome do Imperador
estampada nas costas,
que começou a ser co-
mercializada ontem
no site e na loja oficial
do Corinthians

“O Adriano não foi
um cliente, foi um
filho. Espero que
cuidem dele como
ser humano, por
que como jogador
ele é um monstro”
GILMAR RINALDI
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Disciplina
como esporte

Equipe brasileira de pentatlo naval vai contar com oito atletas na 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares, entre os
dias 16 e 24 de julho, no Rio Cabo Vinícius e marinheira Simone são promessas de medalha para o país anfitrião

Pentatlo naval pode não ser
uma modalidade conheci-
da, mas é uma das esperan-
ças de medalha para o Brasil
na 5ª edição dos Jogos Mun-
diais Militares, que aconte-
ce no Rio, em julho, com
dois atletas apaixonados pe-
lo esporte:  o estudante de
Engenharia Vinícius Mo-
raes, de 25 anos, e a advoga-
da Simone Lima, de 27. 

A marinheira Simone é
atleta civil, voluntária nas
Forças Armadas, e o cabo Vi-
nícius era marinheiro e se
apaixonou pelo esporte.
Ambos treinam no Cefan
(Centro de Educação Física
Almirante Adalberto Nu-
nes), em Olaria.

Simone, que é formada
em Direito e hoje faz Educa-
ção Física, em Niterói, sua
não só nos treinamentos,
mas também para conciliar
as funções de esposa, mãe e
atleta. A rotina de treina-
mentos é pesada. São dois
treinos de quase 3 horas por
dia, pelo menos quatro ve-
zes por semana. A faculdade
é no turno da noite e Simo-
ne mora em Duque de Ca-
xias, distante do local de

treinamento.
A correria do dia a dia não

abala a determinação da
atleta, que ficou em terceiro
lugar no Torneio Internacio-
nal de Pentatlo Naval de
2011, realizado no Cefan,
em fevereiro. A marinheira

também foi campeã no indi-
vidual geral no Torneio In-
ternacional de Pentatlo Na-
val de 2010, na Espanha.

Já o cabo Vinícius, que fi-
cou em terceiro lugar no in-
dividual geral e fez parte da
equipe campeã no Torneio

Internacional de Pentatlo
deste ano, mora em Botafo-
go e estuda Engenharia de
petróleo e gás e diz que pre-
cisa se preocupar com o fu-
turo. “A carreira de atleta é
curta, por isso estudo e ten-
to manter outro plano pro-
fissional. É uma segurança
pessoal”, afirma. 

O esporte
A modalidade, que pode ser
disputada por equipes ou
individualmente, conta
com cinco provas – pista de
obstáculos, natação de sal-
vamento, natação utilitária,
habilidade naval e cross
country anfíbio (espécie de
corrida com obstáculo em
campo, tiro, remo e lança-
mento de granada). O es-
porte é um dos seis que es-
tão sob a responsabilidade
da CDM (Comissão de Des-
portos da Marinha) na 5ª
edição dos Jogos Mundiais
Militares. 

As competições vão acon-
tecer de 16 a 24 de julho, no
Cefan (avenida Brasil,
10.590, Olaria). Todas as
competições terão entrada
gratuita.

Simone

Marinheira Simone

pretende virar oficial

ATLETA, MÃE
E ESPOSA

Como você entrou para a
marinha?
Já nadava e sempre
quis investir na carrei-
ra de atleta. Meu mari-
do me inscreveu  e fui
selecionada. 
Você tem uma profissão
ou sempre se dedicou à
natação?
Sou formada em Direi-
to, mas não exerço, e
faço hoje faculdade de
Educação Física. 
Quais as expectativas
para os Jogos Mundiais?
Estou treinando e acho
que temos chances de
lutar por medalhas.
Como conciliar os treinos
com a vida familiar?
Minha sogra me ajuda
a cuidar do meu filho e
procuro curtir minha
folga. METRO RIO

Vinícius

Cabo Vinícius valoriza

o apoio da Marinha

ENCANTO
POR PISCINA
Você era marinheiro e se
descobriu no esporte.
Como aconteceu isso?
Sempre fui nadador.
Fiz prova para mari-
nheiro e me formei em
um curso de armamen-
tista em 2006, em Flo-
rianópolis. Em 2007,
vim para o Rio e desco-
bri o pentatlo.
Como é ser um atleta 
da marinha?
A qualidade de vida é
excelente aqui. Eles dão
toda a estrutura de que
nós atletas precisamos.
Para você, qual impor-
tância da realização dos
jogos no Rio?
Acho que vai contri-
buir para a divulgação
de esportes desconhe-
cidos inclusive pelos
atletas. METRO RIO

Além de atleta, Vinícius cursa faculdade de Engenharia

Marinheira Simone concilia o pentatlo
naval com a faculdade de Educação Física,  

o casamento e um filho de 9 anos

“É o terceiro maior evento de esportes
do mundo e vamos dar o nosso melhor.
Nosso treinamento é para ganhar.”
CABO VINÍCIUS MORAES, 25

“A disciplina é o
forte aqui. Levamos
isso para a
competição,
porque o objetivo é
vencer as provas.”
MARINHEIRA SIMONE LIMA, 27

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