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Uma vida pela arte

Quadros de amigos de Tomas Perina recontam uma trajetória de 90 anos {pág 10}

Impeachment de Hélio
em votação na Câmara 

Denúncias de corrupção envolvendo primeiro escalão do governo geram 20 mandados de prisão Nove ainda
estão para ser cumpridos, três deles para Carlos Henrique Pinto, Francisco de Lagos e Demétrio Vilagra {págs 02 e 03}

Prefeitos
focam
qualificação    

Como conviver
com dor crônica
Especialista diz que tratamento
adequado melhora qualidade
de vida do paciente {pág 04}

Estado vai traçar perfil da
demanda pelos cursos
profissionalizantes Parceria
será feita com prefeituras dos
19 municípios da RMC {pág 05}

Mão de obra 

VULCÃO ISLANDÊS  
ASSUSTA EUROPA
FUMAÇA AMEAÇA 

ESCÓCIA E ESPANHA {pág 09}

CANNES
É DE KIRSTEN DUNST, 
ELEITA MELHOR ATRIZ 
{pág 11}

Mín 11°C
Máx 25°C

CAMPINAS
Segunda-feira, 
23 de maio de 2011

Edição nº 264, ano 2

GELO PROVOCOU 
QUEDA DO VOO 447   

SONDAS TERIAM 
CONGELADO {pág 06}
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Prefeito diz
que processo
eleitoral foi
antecipado 
Em reunião com vereado-
res do PDT ontem, o prefei-
to de Campinas, Hélio de
Oliveira Santos (PDT), disse
que o parlamentares de-
vem analisar as denúncias
com o olhar político. “Ele
disse que o jurídico deve
ser analisado para a Justiça
e a Câmara deve entender
que o pedido de impeach-
ment está politizado e que
o foco são as eleições do
ano que vem”, disse um pe-
detista. O discurso do pre-
feito baliza a nota oficial
dos partidos que integram
o governo de que há uma
tentativa de desestabilizar
o governo. Davi Zaia, presi-
dente do PPS estadual, par-
tido que integra a base go-
vernista, discorda desta te-
se. “Não há nenhum movi-
mento neste sentido”, dis-
se. A primeira-dama, Rose-
ly Nassim Jorge Santos,
apontada como uma das li-
deranças do esquema que
fraudava licitações e des-
viava recursos públicos, fi-
cou calada o tempo todo. 

METRO CAMPINAS

Sociedade
promete
atos de
protesto
Por meio das redes
sociais – twitter e fa-
cebook –, os campi-
neiros estão se orga-
nizando para protes-
tar contra os atos de
corrupção na Prefei-
tura de Campinas. O
movimento Muda
Campinas convoca
uma manifestação,
às 19h, em frente ao
Paço Municipal. Os
manifestantes de-
vem vestir roupas
pretas. 
Outro grupo que
também promete
protestar é o de mú-
sicos. Eles organi-
zam um encontro no
bar Tarantino, no
Cambuí, amanhã. A
expectativa é de que
cem músicos partici-
pem da convocação.
Os músicos sempre
reclamaram da Ope-
ração Tolerância Ze-
ro, encabeçada por
Carlos Henrique Pin-
to. Segundo eles, os
bares foram fecha-
dos e muitos músi-
cos ficaram desem-
pregados.

METRO CAMPINAS

Hélio de Oliveira Santos

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

Depois da operação do Mi-
nistério Público e da Corre-
gedoria da Polícia Civil de
Campinas, que resultou na
prisão de 11 pessoas na
sexta-feira, o foco agora es-
tá na Câmara de Vereado-
res, que irá analisar hoje
pedido de impeachment
do prefeito Hélio de Olivei-
ra Santos (PDT).  

O documento foi proto-
colado na sexta-feira pela
bancada do PSDB. E hoje o
vereador Petterson Prado
(PPS) também vai protoco-
lar pedido semelhante para
tirar o prefeito do cargo. 

Oficialmente, ninguém
arrisca um palpite, mas a

base está tendendo a votar
pela CP (Comissão Proces-
sante). O líder de governo,
Francisco Sellin (PDT), con-
vocou uma reunião entre os
governistas antes da sessão
para debater o assunto.
“Não dá para adiantar na-
da”, disse ele. Um governis-
ta, porém, disse que a base
tende a assinar o pedido de
CP do prefeito. Para aprová-
la, é necessário a maioria
simples dos presentes. Se ti-
ver 17 legisladores e nove
votarem a favor, a comissão
está instaurada. São 90 dias,
e, para cassar o prefeito, são
necessários 22 votos.

METRO CAMPINAS

Câmara decide
futuro de Hélio

Vereadores analisam hoje pedido de impeachment do prefeito de
Campinas Operação do MP prendeu 11 pessoas por corrupção 

Os fatos  

As prisões são resultado

da investigação do Gaeco,

que denunciou um

esquema de fraudes em

licitações da Sanasa  

A operação

Cerca de 150 homens da 

Rota executaram a
operação. Além das prisões,
foram apreendidos
documentos e recolhidos 
R$ 114 mil em dinheiro. 

Foragidos 

Três homens do governo
Hélio são considerados
foragidos: Carlos Henrique
Pinto (Segurança Pública),
Francisco de Lagos
(coordenador de
Comunicação) e Demétrio
Vilagra (vice-prefeito) –
este último está na
Espanha e chega amanhã.

615
milhões é o valor dos
contratos realizados
com agentes públicos.  

Foram expedidos 20 mandados de prisão, entre os presos está o diretor da Sanasa, Aurélio Cance Jr.

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

Cotações
Dólar

– 0,12%
(R$ 1,61)

+ 0,37%
(62.596 pts)

Euro

Bovespa
Selic
(12%)

Salário
Mínimo
(R$ 545)

– 0,82%
(R$ 2,29)

Bom dia para você que ficou ou está parado
neste terrível trânsito de São Paulo. Você que
disputou cada centímetro quadrado da malha

viária da capital com outros sete milhões de
veículos que circulam mais lentos do que car-
roças na hora do pico. E aí o trânsito vira um
imenso estacionamento a céu aberto. É claro,
por incompetênia total de quem cuida tam-
bém do transporte paulistano.

Transporte coletivo! Gente carregada pior do
que gado em trens e ônibus que mais parecem
geringonças velhas que cheiram mal, quebram
a toda hora e têm um imenso pavor contra
aquele negocinho que se chama relógio. Quer
dizer, mais atrasa do que funciona. Aí não
adianta.

Os caras da CET, então, desaparecem com o
bloco de multas cheio nas folgas do famigera-
do rodízio, e quando aparecem mais atrapa-

lham do que ajudam. Enfim, é um inferno so-
bre rodas. O metrô é razoável, mas nessa enro-
lação de linha verde, amarela, azul, não há es-
tações suficientes para servir uma população
carente,  que cada vez aumenta mais.

Ahh! E tem mais! Li ontem, na “Folha de S.
Paulo”, que, segundo pesquisa encomendada
pelo próprio jornal, carro parado no trânsito
gasta 40% a mais de combustível. Quer dizer,
você chega atrasado e ainda paga a conta. Isso é
um tapa na cara da sociedade.

A solução eu não tenho, não fui eleito nem
sou pago para isso, minha função é denun-
ciar. Como já dizia Rui Barbosa: “Não me inte-
ressa se a mula é manca, quero mais espina-
frar”. Me ajuda aí.

OLHAR CIDADÃO

MULA
MANCA
JOSÉ LUIZ
DATENA
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A expectativa é de que
uma denúncia contra o
próprio prefeito Hélio de
Oliveira Santos (PDT) seja
encaminhada ao TJ-SP (Tri-
bunal de Justiça do Estado
de São Paulo) ainda esta se-
mana pela Procuradoria
Geral do Estado. A Promo-
toria de Campinas ressalta
que, se houver denúncia
contra o prefeito, não  terá
relação com o caso investi-
gado pelo Gaeco (Grupo de
Atuação Especial Contra o
Crime Organizado) e que,
na sexta-feira, resultou nos
mandados de prisão. 

Segundo o promotor
Amauri Silveira, um dos
responsáveis pela investi-
gação relacionada ao Caso
Sanasa, se houver esta de-

núncia, ela terá conexão
com empreendimentos
imobiliários aprovados pe-
la prefeitura sem que todos
requisitos legais tivessem
sido respeitados.

As ilegalidades foram
apontadas pelo promotor
Valcir Kobori, em notifica-
ção expedida ao próprio
prefeito, há cerca de 15
dias. Vários empreendi-
mentos imobiliáros foram
listados com irregularida-
des que vão desde o parce-
lamento do solo até as con-
trapartidas sociais previs-
tas em legislação não cum-
pridas.

Da parte do Gaeco, rela-
cionada às investigações
do Caso Sanasa, o que
Campinas pode esperar é a

prisão da primeira-dama e
secretária Chefe de Gabine-
te, Rosely Nassim Jorge

Santos. O promotores ten-
tam cassar a liminar no TJ-
SP que  livrou ela e o pre-

feito de medidas coerciti-
vas resultantes das investi-
gações do Caso Sanasa. 

Prefeito pode ser denunciado
ao TJ-SP pela Procuradoria

Os presos

Aurélio Cance Jr. (diretor
da Sanasa)
Ricardo Chimirri Cândia

(Ex-diretor de Planejamen-
to da Prefeitura)
Gregório Wanderley Cer-

veira (empresário)
João Thomaz Pereira Jr.

(empresário)
João Carlos Gutierrez (em-
presário)
Alfredo Ferreira Antunes

(empresário)
Augusto Ribeiro Antunes

(empresário)
Marcelo Figueiredo (em-
presário)
Luiz Arnaldo Pereira

Mayer (empresário)
Pedro Luiz Ibrahin Hallack

(empresário)
Valdir Carlos Boscato (ex-
conselheiro da Sanasa e
Empresário)

Promotores responsáveis pela investigação do Caso Sanasa

Investigação sobre empreendimentos irregulares aprovados em Campinas estaria nas
mãos da Procuradoria Geral do Estado Denúncia teria de ser apresentada ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo

03
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Mesmo com o aumento do
número de divórcios  nos úl-
timos anos, há alguns casa-
mentos que duram a vida
inteira. E um deles é com
um companheiro ou com-
panheira indesejável: a dor. 

A cada dia, o número de
pessoas que reclamam de
enxaqueca, dores nas arti-
culações, entre outros, au-
mentam. Com isso, peregri-
nações em consultórios pas-
sam a ser rotina na vida
destes pacientes. 

Depois de muitas tentati-
vas de encontrar a cura, al-
guns desistem do tratamen-
to. Outros, desenvolvem de-
pressão e perdem a espe-
rança de um dia viver sem
sentir o incomôdo da com-
panheira indesejável. 

Mas, segundo o especia-
lista em dor, Charles de

Oliveira, há uma possibili-
dade de a pessoa melhorar
a sua qualidade de vida. Pa-
ra isso, o paciente precisa
ter um tratamento adequa-
do para  minimizar o sofri-
mento. Leia abaixo a entre-
vista concedida ao Metro
pelo anestesiologista de
um centro de controle da
dor de Campinas, uma das
14 instituições de referên-
cia em dor no mundo certi-
ficada pelo World Institute
of Pain (WIP). 

O que é dor crônica?
Segundo a IASP (Sociedade
Internacional para o Estudo
da Dor), dor crônica é aque-
la que perdura por um tem-
po superior a três meses.

Qual a diferença entre 
dor crônica e aguda?

A dor aguda está presente
quando há algum tipo de
agressão física e/ou emo-
cional e é um sintoma que
mostra algo de errado em
curso. Ela serve de alerta e
nos motiva a buscar aju-
da. Já na dor crônica, a
dor deixa de ser um sinto-
ma e passa a ser uma
doença por si própria. Não
tem mais a função de aler-
ta e geralmente leva a pes-
soa à depressão.

Quais são as doencas 
em que há a manifestação 
da dor crônica? 
Inúmeras. Cefaleias, neu-
ralgia do trigêmio, neural-
gia pós-herpética, síndro-
mes complexo-regionais,
dor pós-operatória. Veja
bem: isso ocorre quando a
dor aguda não é bem tra-

tada. Se assim for, evita-se
a dor crônica.

Como uma pessoa pode perce-
ber que tem dor crônica?
Toda dor tem curso natural,
uma aparição e melhora
progressiva até a sua com-
pleta resolução. Se a doença
já desapareceu e a dor per-
siste, algo errado está ocor-
rendo. Esta dor precisa ser
tratada.

Como minimizar o sofrimento
de  um paciente que convive 
diariamente com dor?
Ajustando as medicações
corretas, fazendo bloqueios
anestésicos para o trata-
mento da dor, fazendo ava-
liação psicológica sempre
que necessário, entendendo
esta pessoa em suas várias
atribuições, seja no traba-

lho, seja na vida social.

Existem dores de fundo ape-
nas emocional? 
Sim, porém é raro, também
conhecida por dor psicogê-
nica. O que vemos diaria-
mente são as dores psicos-
somáticas, ou seja, dores
reais que ficam exacerbadas
por questões emocionais
não bem elaboradas. Não há
muita. As que existem são
de imediato investigadas e
as providências tomadas
também de imediato.

O tratamento é caro? 
Depende da quantidade de
profissionais envolvidos e
do tipo de bloqueio a ser
realizado. Nossa primeira
opção é sempre pelo que se-
ja eficiente e de menor cus-
to. METRO CAMPINAS

Metro

entrevista

Para o especialista em dor, é necessário que o médico diferencie a dor aguda da crônica para que os tratamentos tenham resultados satisfatórios  

Médico alerta que a dor crônica é aquela que resiste em permanecer a mais de três meses A melhora da
vida do paciente está ligada à prescrição de medicamento adequado e bloqueios anestésicos e outras

intervenções com uma equipe multidisciplinar A falta de tratamento adequado leva a pessoa à depressão

“Se a doença
desapareceu e a
dor persite, algo
está ocorrendo.”

CHARLES DE OLIVEIRA

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

CHARLES DE OLIVEIRA
É POSSÍVEL TER QUALIDADE
DE VIDA COM DOR CRÔNICA

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS
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As exigências para entrar
no mercado de trabalho
são cada vez maiores e isso
impacta diretamente na
preparação dos profissio-
nais. Uma pesquisa realiza-
da pelo educador do Insti-
tuto de Estudos da Lingua-
gem da Unicamp, Pedro Lá-
zaro Ramos, apontou que
jovens carentes buscam
aprender um novo idioma,
em especial o inglês, pois
acreditam que esse seja o
grande trunfo para a ascen-
são profissional e possibili-
dade de mudança de vida.
A maior parte dos alunos

quer conquistar vagas em
grandes empresas, como as
multinacionais, e ter bons
salários.

Segundo o professor, en-
tre os alunos, é comum ou-
vir que “sem inglês, não se
consegue nada”. E isso é
consequência da globaliza-
ção e do modelo econômi-
co atual. “Há uma nítida
supervalorização do idio-
ma. Mas esta não é a única
possibilidade de melhorar
a qualidade de vida”, afir-
ma. Para Ramos é preciso
um olhar crítico. “Não des-
carto a importância, por-

que um novo idioma é um
diferencial, mas existem
outras possibilidades”,
completa.

Em busca da ascensão
profissional, o estudante
Guilherme Prudente, 16
anos, vem se preparando
para ingressar no mercado
de trabalho. Através dos
CELs (Centros de Ensino de
Línguas) do governo do Es-
tado, ele já cursou inglês, es-
panhol e francês. E nos pla-
nos dele, ainda está o man-
darim. “Para a carreira é im-
prescindível. Por exemplo,
em uma entrevista de em-
prego, na hora do desempa-
te, quem fala mais idiomas
sai ganhando, com certeza”,
comenta o estudante.

Os CELs oferecem cursos
de idiomas para estudantes

da rede estadual de ensino.
São 500 alunos na região
de Campinas que integram
o programa. Os cursos gra-

tuitos são de inglês, espa-
nhol, francês, italiano, ja-
ponês e alemão.

METRO CAMPINAS
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Inglês é sinônimo de 
ascensão profissional

Jovens carentes acreditam que segundo idioma é chance para mudar de vida Inglês é o
mais procurado e é resultado da globalização Multinacionais são alvo de estudantes

Números

O Centro de Estudo de
Línguas no Estado e região

101

500

138
mil

2

UNIDADES
DE ENSINO
EM TODO
O ESTADO

ALUNOS
PARTICIPAM
DO PROJETO
NA REGIÃO

IDIOMAS SÃO
OFERECIDOS EM
CAMPINAS

VAGAS SÃO
OFERECIDAS
EM TODO O
ESTADO

“Percebi que os alunos acreditam que
um novo idioma seja a única forma de
mudar a vida que eles levam.”
PEDRO LÁZARO DOS SANTOS, EDUCADOR

Sesi e Senai
passam por
reformas 
O Sesi (Serviço Social da
Indústria) e o Senai (Ser-
viço Nacional da Indúst-
ria) de Santa Bárbara
d’Oeste passam por refor-
mas. O investimento to-
tal nas duas unidades 
é de cerca de R$ 38 mil-
hões. 

No Sesi, a ampliação
vai  permitir atender qua-
se mil crianças da unida-
de em período integral,
com atividades educati-
vas, esportivas e de lazer.  

As obras incluem a re-
forma de duas piscinas, a
construção de uma nova
quadra poliesportiva co-
berta, ampliação de salas
de aula, nova cozinha e
refeitório, além do inves-
timento em mobiliário e
equipamentos para aca-
demia de ginástica, entre 
outros.

O prédio do Senai será
revitalizado. As obras das
duas unidades devem ser
concluídas até dezembro
de 2012. 

METRO CAMPINAS

INFORMÁTICA

Ceasa tem
20 vagas 
em curso
A Ceasa (Centrais de
Abastecimento de
Campinas) oferece 20
vagas para o curso de
introdução à
informática.  Os
interessados devem se
inscrever na Central de
Apoio do Mercado de
Flores da Ceasa, de

quarta a sexta-feira, das
8h às 15h30.
Ao todo, são 25 aulas
gratuitas. 
É necessário apresentar
o RG e os menores de
16 anos precisam estar
com um responsável. O
Telecentro da Ceasa faz
parte do programa
Jovem.com,  da
prefeitura.  A Ceasa-
Campinas fica na
rodovia Dom Pedro 1º,
km 140,5. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(19) 3746-1047.

METRO CAMPINAS

Os membros do Conselho
de Desenvolvimento da
RMC (Região Metropolita-
na de Campinas) discutem
hoje, em Americana, a im-
plantação de cursos de qua-
lificação em parceria entre
Estado e os 19 municípios. 

Segundo o secretário es-
tadual de Emprego e Rela-
ções do Trabalho, David
Zaia, que participa da reu-
nião, cada cidade terá de
identificar a sua mão de
obra para que possa ser tra-
çado o perfil da demanda
pelos cursos profissionali-

zantes. A ideia inicial é
aproveitar a estrutura já
disponível na região, como
as unidades do Sesi, Senai e
Centro Paula Souza, para
formar os trabalhadores de
acordo com a necessidade
do mercado regional. Os
novos cursos serão ofereci-
dos ainda este ano, segun-
do o secretário. 

A reunião do conselho
da RMC acontece a partir
das 8h30, no Centro de
Cultura e Lazer, na avenida
Brasil, 1.293, Centro, em
Americana. METRO CAMPINAS

Novos cursos atenderão necessidade do mercado regional

CARLOS BASSAN/METRO CAMPINAS

RMC discute qualificação
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O HGE (Hospital Geral do
Estado) de Alagoas infor-
mou ontem que atendeu
130 pessoas com sintomas

de intoxicação provocados
pelo vazamento de cloro
em uma unidade da Bras-
kem em Maceió, que acon-

teceu sábado. 
Desse total, 30 tiveram

que ficar em observação,
mas já tiveram alta. 

A assessoria do hospital
informou ainda que 22
crianças, que haviam sido
transferidas para a Clínica
Infantil Dayse Brêda, tam-
bém receberam alta.  

Os pacientes relataram
ter sentido forte cheiro de
cloro, em seguida falta de
ar, mal estar, vômito, des-
maios, tosse e cansaço. 

Ao chegarem ao HGE,
toda a equipe multiprofis-
sional de plantão se mobili-
zou para assegurar assis-
tência aos pacientes. 

Em nota, a Braskem in-
formou que o problema
ocorreu por volta das
19h40 na Unidade Indus-
trial de Cloro Soda Alagoas,
ocasionando o acionamen-
to de dois detectores de
cloro existentes na fábrica
que têm como objetivo
identificar a presença de
cloro no ambiente. 

A empresa afirma que,
os técnicos da empresa es-
tão apurando as causas do
incidente e os órgãos com-
petentes foram comunica-
dos do ocorrido. 

METRO
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Cerimônia de beatificação, na Bahia

RICARDO CARDOSO/FRAME/FOLHAPRESS

Irmã Dulce é
beatificada na BA
A cerimônia de beatificação
da Irmã Dulce foi realizada
ontem, às 17h, em Salva-
dor. A presidente Dilma
Rousseff e o governador da
Bahia, Jaques Wagner, esti-
veram no evento, que con-
tou também com a pre-
sença do presidente do Se-
nado, José Sarney.

A beatificação é a última
etapa antes da canoni-
zação. O representante do
papa no Brasil, Dom Loren-
zo Baldisseri, afirmou que
a religiosa foi “uma santa e
um modelo de vida, na di-

mensão espiritual e na di-
mensão humana, para to-
dos os irmãos”.

A Igreja considerou
Irmã Dulce responsável
pela cura de uma hemor-
ragia pós-parto de uma
funcionária pública de
Malhador, em Sergipe, em
2001. Cláudia Cristiane
dos Santos Araújo havia si-
do desenganada pelos mé-
dicos, mas, após o padre
José Almi de Menezes pe-
dir a intercessão de Irmã
Dulce, ela se curou. 

METRO

Jovem é
morto em
boate do DF
A polícia procura o autor
dos disparos que matou
Reginaldo Pereira da Silva,
de 19 anos, na madrugada
de sábado em uma boate
no Pistão Sul, em Taguatin-
ga, no Distrito Federal. 

Segundo a polícia, um
homem entrou armado no
local e disparou pelo me-
nos oito vezes contra o
público. 

Cerca de 700 pessoas es-
tavam na boate na hora
dos disparos. METRO

Polícia 
apreende 1 ton
de maconha
A Polícia Federal apreen-
deu uma tonelada de ma-
conha em um carro no sá-
bado, em Contagem, na
Região Metropolitana de
Belo Horizonte. 

De acordo com a polícia,
quatro pessoas foram pre-
sas e outras duas fugiram.

No carro que fazia a es-
colta da droga foi encon-
trado um rádio que capta-
va a frequência da polícia.

METRO

Vazamento de cloro 
intoxica 130 alagoanos

Fábrica da Braskem onde ocorreu a falha

Piloto fará
teste do 
bafômetro
A partir de junho, pilotos
da aviação civil brasileira
vão ser obrigados a usar
bafômetros antes de assu-
mir o comando dos aviões
comerciais.

A Anac (Agência Nacio-
nal de Aviação Civil) reali-
zou seminários, audiências
públicas e agora regula-
menta o Programa de Pre-
venção do Uso Indevido de
Substâncias Psicoativas na
aviação civil, que deverá
entrar em vigor neste ano.

Azul Linhas Aéreas foi a
primeira a adotar os testes
e inicia no mês que vem
sorteios para o uso do bafô-
metro. 

Dos 800 funcionários da
empresa do setor de alta
responsabilidade, 3% de-
verão passar por testes to-
dos os meses. 

Além do bafômetro, a
regulamentação da Anac
obrigará, ainda em 2011, o
piloto comercial a fazer
teste de urina, que identifi-
ca o consumo de droga nas
últimas 72 horas. METRO

Gelo causou queda do
voo 447, diz revista

CHARLES PLATIAU/REUTERS

O acidente com o voo 447
da Air France aconteceu
por causa de uma súbita
parada provocada pelo gelo
acumulado nas sondas
Pitot, segundo a revista ale-
mã “Der Spiegel”, que cita
um investigador do aciden-
te, que pediu anonimato. 

Essa causa já era uma
das mais citadas por espe-
cialistas, mesmo antes de
as caixas-pretas terem sido
localizadas no oceano. 

Autoridades do orgão
francês que controla a in-
vestigação, o Bureau de In-
vestigações e Análises (BEA
na sigla em francês), afir-
maram na semana passada
que no fim da próxima se-
mana divulgarão oficial-

mente as primeiras desco-
bertas sobre as informa-
ções contidas nas caixas-
pretas do avião.

O “Der Spiegel” garante
que as causas exatas do aci-
dente não são conhecidas,
mas que a informação das
caixas-pretas sugere que as
sondas de velocidade con-
gelaram, o que provocou
uma falha na velocidade do
Airbus 447.

A publicação informou
que o acidente aconteceu
em um lapso de quatro mi-
nutos, segundo as informa-
ções reveladas pelas caixas-
pretas recuperadas no mês
passado.

Segundo a gravação, o pi-
loto-chefe do voo, Marc Du-

bois, não estava na cabine
quando os alarmes soaram.
Pode-se ouvir ele chegando
correndo à cabine e “gritan-
do instruções aos seus dois
copilotos”, afirma o investi-
gador ao semanário.

Naquele momento, o
avião evitava uma área de
fortes turbulências, mas suas
sondas Pitot tinham partícu-
las de gelo, o que impediu a
aceleração do avião.

Por causa disso, “a infor-
mação gravada indica uma
queda abrupta do avião
pouco depois que os indica-
dores de velocidade falha-
ram”, como resultado de
uma parada do avião, afir-
mou o especialista à publi-
cação alemã. METRO

Caixa-preta mostra que sondas que controlam 
a velocidade da aeronave teriam congelado

Caixa-preta está sendo analisada

BETO MACÁRIO/UOL/FOLHAPRESS
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Pequena aumenta gasto,
mas atrasa pagamentos

As pequenas e médias em-
presas brasileiras estão pa-
gando valores mais altos,
porém atrasando suas con-

tas. Pesquisa da consulto-
ria Serasa Experian apon-
ta que a pontualidade des-
se segmento no que se re-

Pontualidade no pagamento de contas das pequenas
e médias empresas brasileiras cai em abril após 22
meses consecutivos de alta

Contas maiores impactam nos atrasos

L.C. LEITE/FOLHAPRESS

PLANEJAMENTO

Latino vai
à internet
antes de
comprar 
Sessenta e dois por cen-
to dos consumidores da
América Latina reali-
zam consultas na web
antes de efetuar uma
compra. Do total, 32%
discutem e comparti-
lham informações so-
bre os produtos e servi-
ços antes de comprá-
los, segundo pesquisa
divulgada pelo Google.

De acordo com o le-
vantamento, 83% dos
consumidores confiam
nas informações colhi-
das por meio da inter-
net. “Esse comporta-
mento do consumidor
exige que as empresas
redefinam sua estraté-
gia de marketing”, diz
o levantamento do
Google, que conclui:
“Os varejistas desen-
volveram um modelo
multicanal de vendas,
fornecendo informa-
ções valiosas sobre sua
possível compra, bem
como locais para com-
prar produtos.” METRO

PLANEJAMENTO

Governo
prevê PIB
menor e
inflação
em alta
O governo reviu de 5%
para 4,5% a projeção
para o crescimento do
PIB (Produto Interno
Bruto) em 2011, ao
mesmo tempo que ad-
mitiu que a inflação se-
rá maior do que o esti-
mado para o exercício. 

Relatório de avalia-
ção de receitas e despe-
sas do Ministério do
Planejamento mostra
que a projeção para o
IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Am-
plo), referência para a
política monetária no
país, saltou de 5% para
5,7%. A estimativa para
a Selic, a taxa básica de
juros da economia,
passou de 11,58% para
11,74% ao ano. Já a pre-
visão para a taxa de
câmbio média recuou
de R$ 1,70 para R$
1,61. METRO

Alimentos mais 
baratos desaceleram
índice oficial
O barateamento dos preços
de uma série de itens dos
grupos de alimentação, co-
mo frutas, tomates e horta-
liças, além de bebidas e
transportes, contribuiu para
a desaceleração de 0,70% no
IPCA-15 (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo -15) se-
gundo a prévia de maio di-
vulgada pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). 

No mês anterior, o índi-
ce oficial usado para basear

as metas do governo no
que tange ao controle de
preços ficou um pouco aci-
ma, em 0,77%. Apesar da
queda, o índice é superior à
prévia de maio de 2010,
quando o índice atingiu
0,63%. Nos últimos 12 me-
ses, o índice acumula alta
de 6,51%, um pouco acima
do teto do Banco Central.  

Os grupos alimentação e
bebidas passaram de 0,79%
para 0,54%. O tomate ficou
9,18% mais barato em maio,

seguido por frutas (-2,90%) e
hortaliças (-1,51%). Nas refei-
ções fora de casa, a variação
dos preços recuou de 0,91%
em abril para 0,47% em
maio. A variação de preços
dos lanches consumidos fo-
ra passou de 0,54% para
queda de 0,63% em maio. Já
o grupo de transporte pas-
sou de 1,45% para 0,93%. A
desaceleração foi influencia-
da pelo preço do litro do
etanol (de 16,40% para
0,01%). METRO

IMAGE SOURCE/EMMERICHWEBB 

Queda de 9,18% no preço do tomate contribuiu 

com inflação menor

fere ao acerto de contas
caiu em abril, pela primei-
ra vez após 22 meses con-
secutivos de alta desse in-
dicador. 

Por outro lado, os paga-
mentos tiveram valor mé-
dio de R$ 1.641,70 em
abril, um aumento de
21,1% em relação ao mês
anterior. 

A pesquisa mostra que a
inadimplência continua
em um patamar pequeno,
apesar da alta em abril. Na-
quele mês, a cada mil paga-
mentos realizados, 946 fo-
ram quitados à vista ou
com atraso máximo de sete
dias. No mesmo mês do
ano passado, a taxa era li-
geiramente maior: 947. 

A explicação da equipe
de análise econômica da
Serasa é que o maior aper-
to na tomada de crédito e a
alta da taxa de juros já co-
meçou a afetar as empresas
de menor porte, afetando
seu caixa e provocando,
consequentemente, queda
na pontualidade dos paga-
mentos. No acumulado do
primeiro quadrimestre de
2011, em relação ao mes-
mo período do ano passa-
do, o valor médio dos paga-
mentos subiu 0,88% (R$
1.502,64 ante R$ 1.489,56).

METRO
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Os Estados Unidos não des-
cartam realizar uma opera-
ção militar semelhante à
que matou o líder da Al-
Qaeda, Osama bin Laden,
caso outro militante terro-
rista seja encontrado no
Paquistão. “Respeitamos a
soberania do Paquistão,
mas não podemos permitir
que alguém planeje ativa-
mente matar nosso povo
ou aliados sem tomar atitu-
de”, disse o presidente Ba-
rack Obama à rede BBC.

A declaração de Obama
foi feita no mesmo dia em
que o chefe do ISI (Serviço

Interno de Inteligência) de
Islamabad pediu aos EUA
para interromperem os
ataques com aviões não tri-
pulados (drones) ao país. O
discurso deve abalar ainda
mais as já conturbadas re-
lações entre os dois países. 

O jornal “Express Tribu-
ne” disse que Ahmad Shuja
Pasha, diretor do ISI, fez o
pedido durante reunião
com Michael Morell, vice-
diretor da CIA, no sábado. 

Para a BBC, Obama tam-
bém voltou a afirmar que a
base das negociações de
paz entre israelenses e pa-

lestinos passa pelas frontei-
ras anteriores à Guerra dos
Seis Dias, em 1967. Mas,
para apaziguar os ânimos
de Israel, contrário à pro-
posta, disse que o esforço
palestino para obter reco-
nhecimento formal para
seu Estado na ONU é “pro-
blemático”. Mais tarde, em

discurso diante da Aipac,
grupo de lobistas israelen-
ses com base em Washing-
ton, Obama se retratou e
disse que o plano para a
criação de um Estado Pales-
tino em terras ocupadas
por Israel inclui uma troca
de territórios mutuamente
acordada e não seguirá exa-
tamente a fronteira de an-
tes da guerra de 1967. “As
partes vão negociar uma
fronteira diferente da que
existia em 1967”, disse
Obama, que afirmou que
os EUA garantirão a segu-
rança de Israel. METRO

Atentados suicidas
matam 15 no Iraque
Pelo menos 15 morreram e
outros 74 ficaram feridos
após uma série de três
atentados terroristas na ca-
pital do Iraque no domin-
go. No mais mortal deles,

11 soldados iraquianos fo-
ram mortos e 23 ficaram
feridos quando um suicida
detonou explosivos em seu
carro em meio a um grupo
de patrulha. METRO

Terror em Bagdá

KAREEM RAHEEM/REUTERS

“Respeitamos a
soberania do
Paquistão, mas não
deixaremos que
matem nosso povo.”
PRESIDENTE BARACK OBAMA

Obama admite
atacar Paquistão.
E acalma Israel

Presidente dos EUA defende criação de Estado Palestino, mas volta
atrás na declaração de que seria baseado nas fronteiras de antes de 1967

Israelenses protestam contra Obama em frente à embaixada americana em Tel Aviv

NIR ELIAS/REUTERS

4
bombas colocadas em
uma estrada e em um
carro estacionado atin-
giram uma base da po-
lícia federal em Amil,
no sudoeste da capital
Bagdá, matando dois
civis e ferindo 15.

Camponeses velam vítimas de um orfana-
to que foi parcialmente coberto após um
deslizamento de terra na Malásia. Foram
encontrados 16 corpos até o momento, a
maioria de crianças. METRO

 Ao anunciar que Carla Bruni “não poderia
viajar” para acompanhar a posse de Alas-
sana Ouattara à presidência da Costa do
Marfim, Nicolas Sarkozy deu mais um in-
dício de que a primeira-dama francesa po-
de mesmo estar grávida. METRO

 Policiais observam coluna de fumaça em
prédio do governo atacado por insurgen-
tes do Talebã no Afeganistão. Três poli-
ciais foram mortos e três ficaram feridos
no atentado em Khost. METRO

 Cerca de 14 mil pessoas saíram às ruas da
cidade suíça de Doettingen para protestar
contra o uso de energia nuclear. Eles segu-
ravam cartazes que diziam: “o futuro é re-
novável”. METRO

Os espanhóis completaram 5 dias acam-
pados na principal praça de Madri, no dia
das eleições municipais, em protesto con-
tra medidas de austeridade fiscal.  METRO
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As cinzas lançadas pelo vul-
cão Grimsvoetn, o mais ati-
vo da Islândia, podem che-
gar ao norte da Escócia até
amanhã e também à Fran-
ça e à Espanha até a quinta-
feira, caso a erupção conti-
nue. Funcionários respon-
sáveis pela segurança aérea
nesses países já temem um
novo quadro de caos na Eu-
ropa, um ano após a erup-
ção de outro vulcão islan-
dês, o Eyjafjoell, ter travado
o tráfego aéreo na Europa. 

Especialistas e autorida-
des do setor de aviação ad-
mitem, entretanto, que o
impacto das colunas de fu-
maça do Grimsvoetn não
deve ser tão problemático.
Mesmo assim, precauções
estão sendo tomadas pelas
autoridades para garantir a

segurança de voo de passa-
geiros no continente. 

A erupção do vulcão
Grimsvoetn provocou on-
tem, primeiramente, o fe-
chamento do principal

aeroporto e, horas depois,
de todo o espaço aéreo da
Islândia. O vulcão está loca-
lizado no centro de uma ge-
leira e entrou em erupção
no final de sábado, envian-

do uma coluna de fumaça a
até 20 quilômetros de altu-
ra. As cinzas chegaram on-
tem à capital Reikjavik,
que fica a quase 400 quilô-
metros. METRO COM AGÊNCIAS

Europa teme caos
com nova erupção

Grimsvoetn

Um ano após Eyjafjoell

lançar colunas de fumaça,

outro vulcão islandês en-

tra em erupção

Localização

O vulcão Grimsvoetn fica
no centro da grande gelei-
ra de Vatnajoekull.
Erupção

As colunas de fumaça al-
cançaram 20 quilômetros
de altura e atingiram a ca-
pital Reikjavik, que fica a
400 quilômetros a oeste.
Consequências

Todo o espaço aéreo islan-
dês foi fechado ontem.

Turista fica preso em meio a fumaça

/INGOLFUR JULIUSSON/REUTERS

Fumaça lançada pelo vulcão islandês Grimsvoetn
fecha espaço aéreo do país e ameaça Escócia e Espanha
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Manifestação cerca
embaixada no Iêmen
Forças militares do Iêmen
utilizaram helicópteros pa-
ra resgatar uma comitiva
de embaixadores dos Esta-
dos Unidos, de países da
Europa e do Golfo Pérsico.
Eles ficaram presos na sede
da embaixada dos Emira-
dos Árabes na capital Sa-
naa por um grupo de ho-
mens armados que pressio-
nava por um acordo para
que o presidente do Iêmen
se afaste do poder. 

Os embaixadores foram
levados ao Palácio Presi-
dencial para acompanhar a
assinatura do acordo em
que o presidente Ali Abdul-
lah Saleh promete deixar o
posto, ocupado por ele há
mais de 30 anos, em um
mês. A televisão estatal, po-
rém, informou que Saleh
não firmou o acordo, uma
vez que que líderes da opo-
sição não estavam presen-
tes na cerimônia. METRO

AMMAR AWAD /REUTERS

Mulher segura bandeira iemenita
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Big Band americana se apresenta em Campinas
Em turnê pelo Brasil, a Big
Band americana Johnson
County Landmark passa
por Campinas e se apresen-
ta no Almanaque Café,
amanhã, às 21h.

A orquestra de jazz se
dedica à execução de com-
posições originais de mes-
tres do jazz, do passado e
do presente.

Os programas incluem a
música de Duke Ellington,

Billy Strayhorn, Tadd Da-
meron, Thad Jones, Char-
les Mingus, bem como Ma-
ria Schneider e John Hol-
lenbeck.

A Johnson Country
Landmark tem seis CDs
gravados desde 1995, e o ál-
bum lançado recentemen-
te: “Sonhos de Pangeia”.

A orquestra é liderada
por John Rapson, que é
compositor e trombonista.

Os arranjos do músico mis-
turam elementos étnicos e
experimentais com as for-
mas tradicionais do jazz.

Os ingressos para o
show estão à venda e cus-
tam R$ 12.

O Almanaque Café fica
localizado à av. Albinio José
Barbosa de Oliveira, 1.240,
Barão Geraldo. Informa-
ções: (19) 3249-0014.

METRO CAMPINAS

90 anos de Perina
descritos em arte
Reconhecido como um dos
mais importantes artistas
de sua geração, Thomaz Pe-
rina fez história em Campi-
nas e mudou o conceito de
arte na cidade. No último
sábado, ele completaria 90
anos de idade. Para marcar
a data, o instituto que leva
o nome do artista está com
a mostra “90 anos de Tho-
maz Perina” aberta.

Os expositores são qua-
tro amigos íntimos de Peri-
na que produziram traba-

lhos em tela, técnica mista,
aquarela e colagem. Vera
Ferro, Vanderlei Zalochi,
Marcio Rodrigues e Dimas
Garcia se reuniram com o
objetivo de prestar uma
homenagem a ele.

Além das obras, há uma
sala com cerca de dez tra-
balhos feitos por Perina. In-

clusive, uma obra inacaba-
da do artista. “Ele sempre
conviveu com a gente, e a
arte sempre esteve entre os
nossos assuntos preferi-
dos”, comenta Zalochi.

Perina nasceu e viveu
em Campinas. Sua trajetó-
ria foi marcada pela afir-
mação de que “a obra está

no processo e a arte está na
busca da síntese”.

Para os amigos, falar de
Perina é falar de uma peça-
chave na história da arte
campineira. “Ele foi o pri-
meiro a pintar fora dos pa-
drões do academicismo em
Campinas. Isso fez dele um
marco”, relata Zalochi.

A exposição artística se-
gue até o dia 23 de julho no
Instituto Thomaz Perina,
em Campinas.

METRO CAMPINAS

Exposição organizada por amigos próximos do artista prestam uma homenagem a ele
Esta é a primeira mostra artística aberta após a morte de Thomaz Perina

“Ele foi um artista de suma importância
para Campinas. Por isso, nós queremos
prestar esta homenagem a ele.”
VANDERLEI ZALOCHI, ARTISTA

Obras de Perina e de quatro amigos do artista compõem a mostra

CARLOS BASSAN / METRO CAMPINAS

Informações

Instituto Thomaz Perina
Endereço: Rua Santo
Antônio Claret, 229.

Expositores:
Márcio Rodrigues
Vanderlei Zalochi
Vera Ferro
Dimas Garcia

Jazz tradicional e variações compõem o repertório

DIVULGAÇÃO

Pop rock
teen do
McFly 
chega a SP
O quarteto formado
por Tom Fletcher,
Danny Jones, Dougie
Poynter e Harry Judd
tem idade média de
25 anos, mas agrada
em cheio a turma
adolescente. 

Os britânicos, inte-
grantes do McFly, le-
vam hoje e amanhã
ao HSBC Brasil o re-
pertório do disco “Ra-
dio: Active”, lançado
em 2008. 

Bonitos e com
look moderninho –
no melhor estilo boy
band –, o grupo, que
alcançou a fama em
2004, promete levar
as fãs ao delírio em
músicas como “That
Girl”, “The Heart Ne-
ver Lies” e “Falling
in Love”. METRO

HSBC Brasil (r. Bragança
Paulista, 1.281, Santo
Amaro, tel.: 4003-1212).
Hoje e amanhã. Às 21h.
De R$ 180 a R$ 300. 
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Depois de polemizar com
brincadeiras sobre ser nazis-
ta, Lars Von Trier foi banido
de Cannes e levou a público
um pedido de desculpas.
Mesmo como nova “persona
non grata” do evento, o dire-
tor teve seu filme “Melanco-
lia” aplaudido no festival de
cinema – e o longa rendeu a
Kirsten Dunst o prêmio de
Melhor Atriz.

Na produção, com estreia
marcada para 5 de agosto
no Brasil, a americana tem
de lidar com reações adver-
sas após a notícia de que o
mundo vai acabar. Charlotte
Gainsbourg interpreta sua
irmã. 

Ao receber o prêmio, a
atriz agradeceu a Von Trier
(obrigado a ficar a uma dis-
tância mínima de 100 me-
tros do local onde aconte-
ceu o festival) e ao evento,
por manter o filme na com-
petição oficial apesar de to-
dos os percalços.

“Melancolia”, no entanto,
perdeu o título de Melhor Fil-

me para “A Árvore da Vida”,
quinta produção de Terrence
Malick, um épico sobre a ori-
gem da vida e para onde va-
mos quando morremos. 

O cineasta, bem como a
estrela de seu longa-metra-
gem vencedor, Brad Pitt,
não compareceu à premia-
ção comandada por Robert
De Niro, presidente do júri
deste ano. 

O prêmio de Melhor Ator
foi entregue a Jean Dujar-
din, por “The Artist”. 

O júri, que também tinha
Jude Law e Uma Thurman
entre seus representantes,
ainda escolheu “Las Aca-
cias”, do argentino Pablo
Giorgelli, como o Melhor
Primeiro Longa-metragem. 

O Festival de Cannes,
um dos mais importantes
do mundo, começou no
dia 11 de maio. “Meia-noi-
te em Paris”, de Woody Al-
len, abriu a programação. 

Americana é a protagonista de
‘Melancolia’, novo longa de Lars

Von Trier Palma de Ouro foi para
a ‘A Árvore da Vida’, de Malick

Os vencedores

Palma de Ouro – “A Árvore
da Vida”, de Terrence Malick

Grande Prêmio do Júri –

“O Garoto de Bicicleta”, de
Luc e Jean-Pierre Darden-
ne, e “Era Uma Vez na Ana-
tólia”, de Nuri Bilge Ceylan

Melhor Diretor – Nicolas
Winding Refn, por "Drive"

Melhor Atriz – Kirsten
Dunst, por "Melancolia"

Melhor Ator – Jean Dujar-
din, por "The Artist"

Melhor Roteiro – “Footno-
te”, de Joseph Cedar

Prêmio do Júri – "Polisse",
de Maiwenn Le Besco

Caméra d'Or (melhor pri-

meiro longa-metragem) –

"Las Acacias", de Pablo
Giorgelli

Melhor Curta-Metragem –

"Cross Country", de Mary-
na Vodra

Menção Especial – "Maillot
de Bain 46"

PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES

De Niro entre os vencedores Kirsten Dunst e Jean Dujardin

Jennifer Aniston é eleita
a mais sexy da década

Aos 42 anos, a atriz Jenni-
fer Aniston mantém-se co-
mo uma das mais belas
mulheres do showbusi-
ness. Agora, a eterna Ra-
chel de “Friends” foi eleita
a mais sexy da década pela
rede de televisão norte-
americana Spike TV. 

Em comunicado, o vice-
presidente da empresa de-
clarou que “essa é a me-
lhor maneira de dizer a
uma mulher que não nos
cansamos dela”. 

No dia 10 de junho, Jen-
nifer será homenageada
com o prêmio Guy Choice
2011 por ter se mantido
bonita e sexy ao longo de
dez anos. 

As atrizes Charlize The-
ron e Halle Berry já leva-
ram o título. 

METRO

Novo ‘Piratas
do Caribe’ 
arrecada 
US$ 90 mi
Em seu primeiro fim de se-
mana nos cinemas ameri-
canos, o longa “Navegando
em Águas Misteriosas” ar-
recadou cerca de US$ 90
milhões na bilheteria.   

Comparado aos outros

filmes da franquia, a pro-
dução ficou abaixo do es-
perado. O valor supera
apenas o do primeiro lon-
ga, “A Maldição do Pérola
Negra”, que conquistou
US$ 46,6 milhões na se-
mana de estreia. 

No mesmo período, “No
Fim do Mundo” fez US$
114,7 milhões e “O Baú da
Morte”, US$ 135,6 milhões. 

O quarto filme da série
custou US$ 200 milhões.

METRO

A atriz mantém-se no topo com mais de 40 anos

ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES

DIVULGAÇÃO

Johnny Depp como o 

pirata Jack Sparrow

‘SE BEBER, NÃO CASE 2’ 

Astro 
proíbe mãe
de assistir
ao filme
Queridinho do humor
norte-americano, o ator

Zach Galifianakis proibiu
sua mãe de assistir à se-
quência de “Se Beber, Não
Case”, filme que estrela ao
lado de Bradley Cooper.

Segundo ele, o novo
longa é “bem mais pesa-
do” que o primeiro. “É
tão grave que eu disse pa-
ra a minha mãe que ela
não estava autorizada a
ver. Eu a proibí”, contou. 

METRO 

Zach Galifianakis

JASON MERRITT/GETTY IMAGES

Kirsten Dunst leva prêmio
de melhor atriz em Cannes 
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Leitor fala Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroCPS

@luizeducadora: Torcemos para que sim, mas
do jeito que está, acho que não vai rolar. Os
resultados no Paulista não foram tão
animadores assim...
@Ale_Ribeiro: Ponte Preta na elite do Brasileiro
2012 com certeza. Vou ver meu Corinthians no
Moisés Lucarelli!
@davideducadora: Vai depender de
organização e investimento para voltar. Os
dois times não conseguem mais se firmar na
Série A faz um bom tempo. Junto com Guarani
e Ponte há outros do mesmo nível que têm
chances. A batalha deles não vai ser fácil.
@ericrocha: Se continuarem com mente de
time pequeno vai ficar difícil. 

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Palocci
De tanto a Rede Globo repetir à exaustão o
antigo caso Palocci por falta de assunto, como
fez no caso da própria fraude da campanha
política pró-Collor, a nefasta oposição de cor-
ruptos e ladrões, não tendo projeto de go-
verno, resolveu atacar o ministro que é muito
melhor no custo-benefício para o Brasil do
que FHC, Alckmin e Serra. Investigar corrup-
ção no governo paulista ninguém quer. Em
São Paulo, professor ganha trinta por cento a
menos do que um professor do Piauí. Caso de
polícia. Prefiro o Palocci ao PSDB inteiro.
Silas Correa Leite – São Paulo, SP

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

Áries – 21/3 a 20/4
Aproveite a energia física que você es-
tará recebendo. Isso pode levá-lo a

realizar muitas coisas. Vai se surpreender com a
ajuda de alguém em suas ações.

Touro – 21/4 a 20/5
Bom período para casamentos e noi-
vados. A fase também é ótima para

lidar com finanças. A saúde estará protegida e
você se sentirá bem animado.

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Poderá ter boas surpresas no seu dia
a dia ou nos negócios. Podem ocorrer

mudanças repentinas. Será um período tumul-
tuado, mas muito produtivo.

Câncer – 21/6 a 22/7
Pode se decepcionar com alguma
pessoa. Pode ter desentendimentos. É

uma época boa para tomar atitudes definitivas,
como abandonar alguns vícios, por exemplo.

Leão – 23/7 a 22/8
Passeios à praia podem ser desagra-
dáveis ou piorar o seu estado de

ânimo. Você estará muito desligado e dando
pouca atenção a seu trabalho.

Virgem – 23/8 a 22/9
O dia pode trazer um antigo romance.
As finanças podem melhorar de forma

surpreendente. De uma forma geral, é um pe-
ríodo agradável e cheio de mudanças positivas.

Libra – 23/9 a 22/10
Poderá receber boas notícias. Sua
mente estará altamente estimulada e

seu raciocínio estará ágil e alerta. Terá ideias
otimistas e boa capacidade de julgamento.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Alguma mudança pode ocorrer, que
vai marcar sua vida. Aproveite sua es-

tratégia para tirar melhor proveito das boas
oportunidades que vão aparecer.

Sagitário – 22/11 a 21/12
O convívio com mulheres, estará be-
neficiado. Revê amigos de infância ou

volta a seu lugar de origem. Essas lembranças
vão ser positivas e lhe trarão alegrias.

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Procure também cultivar a pondera-
ção e a paciência, que lhe serão

muito úteis. Quanto à saúde, cuide-se muito,
pois estará sem vitalidade e estafado.

Aquário – 21/1 a 19/2
Pode ser levado a mudanças repentinas
causadas por uma decepção com al-

guma pessoa. Tente levar a vida do dia a dia na
rotina e terá menos problemas.

Peixes – 20/2 a 20/3
Cuidado nos negócios, pois você es-
tará com pouca clareza de ideias e

pode fazer péssimos contratos. Tenha uma ali-
mentação leve e bem digestiva.

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa.  Informações no site www.casadebruxa.com.br
ou pelo telefone (11) 4994-4327.

Horóscopo

Segunda-feira, dia de Lua, as emoções ficam em evidência. Hoje, na Roma
antiga, era comemorado a Rosalia, o festival sagrado das rosas dedicado
à deusa-flor da primavera Flora e à deusa do amor Vênus.

por Tânia Gori

cultura12 www.metropoint.com
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A Ponte Preta e o Guarani têm chances de se

classificar para a Série A do Brasileiro? 

Transporte
Não é possível que a SPTrans não tenha al-
guma medida para melhorar a vida dos
passageiros, motoristas e cobradores que
enfrentam filas imensas todos os dias na
plataforma de ônibus do Shopping Eldo-
rado. Eu, como cidadão, peço: socorro!  
Clayton de Jesus – São Paulo, SP
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+Economia criativa é tema do 18o

Senac Rio Fashion Business Grifes
apostam em produtos sustentáveis

Moda 

A 18ª edição do Senac Rio
Fashion Business, que será
aberta hoje à tarde, com
desfiles de Patricia Vieira e
Carlos Miele, no Copacaba-
na Palace, vai dar destaque
à economia criativa. De
amanhã até sexta-feira, a
Marina da Glória vai reunir
310 expositores, 250 grifes
e 17 desfiles.

A proposta é apresentar a
valorização de produtos ar-
tesanais, sustentáveis e bra-
sileiros. Entre as grifes que
apresentarão a coleção pri-
mavera/verão 2011-2012 es-
tão Mara Mac, Cavendish,
Afghan, Francesca Romana
Diana e outras. O evento es-
pera receber 60 mil visitan-
tes durante os quatro dias.

A nova coleção da Mara
Mac apresenta às 11h30 de
quarta-feira, no MAM, o
conceito de backstage. “Usa-
mos detalhes de vinil, deco-
tes e fendas geométricos
em silhuetas arquitetôni-
cas para a mulher natural”,
revela a estilista da marca,
Mara Mac Dowell. 

Relacionando-se ao tema

sustentabilidade da edição
do evento, a Mara Mac pre-
parou looks que utilizam
tecidos com fibras naturais,
como algodão, linho e seda.

A Cholet, que leva sua no-
va coleção às passarelas da
Tenda Marina da Glória,
também na quarta-feira, às
18h, vai apresentar looks
inspirados na beleza de jar-
dins europeus. A marca
aposta nas referências cam-
pestres e estampas florais
em tecidos leves como seda,
cambraias de linho e voil.

METRO RIO

AGRADECIMENTOS: AGÊNCIA 40

GRAUS MODELS (R. GUILHERMINA

GUINLE, 272 - 7º ANDAR, BOTAFO-

GO, TEL.: 2538-3100) / MODELO:

MARIA FONTENELLE / CABELO E

MAQUIAGEM: MIRIAN BELTRÃO.

Maria Fontenelle usa um dos looks Mara Mac, 
que desfila na quarta-feira: blusa de

tela gaze, com detalhe vinil e calça de 
linho de seda 

Cholet traz o clima do campo e romance 
em seu desfile de apresentação da coleção 

primavera/verão 2011-2012

Cavendish desfila
na quinta-feira e 

investe no look étnico,
inspirado na

América do Sul

Victor Dzenk, que mostra sua coleção amanhã, às 21h30,
no Copacabana Palace, traz um desfile inspirado

na Amazônia com estampas tribais

“Trabalhamos para
essa coleção com 
o momento de
construção do
conceito de roupa.”
MARA MAC DOWELL COLEÇÃO AFGHAN

História do
Brasil e 
diversidade
A coleção
primavera/verão
2011-2012 da
Afghan traz o
mergulho na
origem e na
história do país,
com a abundância
de pedras,
sementes, flores e
frutas.

Em formas
soltas e despojadas
e em vestidos
longos e
pantalonas, a
coleção “Origens”
da marca mostra
no desfile de
quinta-feira, às
17h, na Tenda
Marina da Glória,
cores vivas e
acessórios que
remetem ao ouro e
às pedras minerais.

METRO RIO

MACARENA LOBOS/ METRO RIO

FOTOS DIVULGAÇÃO

consciente

beleza www.metropoint.com
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Homenageado, Kleber
retribui com golaço
O atacante Kleber já havia
completado 100 jogos, há
duas partidas, mas ontem
recebeu homenagem do
Palmeiras e correspondeu
em grande estilo. Ele mar-
cou um belo gol na vitória
do Verdão por 1 a 0 sobre
o Botafogo, no Teixeirão,
em São José do Rio Preto.

Os dois time até se esfor-
çaram, mas o nível técnico
apresentado não era dos
melhores. No final do pri-
meiro tempo, Marcos As-
sunção levou perigo ao acer-
tar o travessão do Botafogo.

Em uma jogada indivi-
dual, o Gladiador definiu a
partida. Depois de receber
pela esquerda, ele deu um

corte em Lucas Zen e man-
dou de canhota no ângulo
direito de Jefferson.

METRO

Kleber não deu moleza para os adversários

CESAR GRECO/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Alckmin
ainda sonha
com 2013
A cidade de São Paulo foi
excluída pela Fifa e não re-
ceberá a Copa das Confede-
rações, competição que an-
tecede a Copa do Mundo
em 2013, mesmo assim o
governador do Estado, Ge-
raldo Alckmin não desiste.

“O presidente do Palme-
iras me garantiu que a Are-
na fica pronta até 2013. E
São Paulo tem o Pacaembu
e o Morumbi. A gente vai
reverter isso”. prometeu
Alckmin. METRO

Peixe perto
de anunciar
Borges
A diretoria do Santos já
tem tudo bem encaminha-
do para trazer o atacante
Borges, resta agora acertar
com o Grêmio, que não irá
se opor mas quer uma
compensação.

O zagueiro Domingos e
o meia Marquinhos devem
ser envolvidos na negoci-
ção. O único problema é
que Marquinhos, empres-
tado ao Avaí, talvez não
queira deixar o clube cata-
rinense. Além disso, o
Avaí está na semifinal da
Copa do Brasil. METRO

O estádio do Pacaembu

ANDRÉ PORTO/METRO

No duelo de dois vice-cam-
peões estaduais, o Corin-
thians foi melhor e bateu
o Grêmio, por 2 a 1, em
Porto Alegre. Liedson, que
não marcava desde o dia
23 de abril, voltou a ser o
destaque e conduziu o al-
vinegro à vitória.

O Tricolor gaúcho abriu
o placar depois de um pê-
nalti do zagueiro Leandro

Castán em Leandro, que
Douglas converteu.

A reação do Corinthians
veio depois que Liedson
sofreu pênalti.  Chicão co-
brou e deixou tudo igual.
O atacante decretou a vitó-
ria corintiana com um be-
lo gol de voleio.   

Timão vira e
vence fora

Atacante Liedson voltou a ser decisivo O camisa 9 sofreu o 
pênalti que resultou no empate e marcou o gol da vitória corintiana

Liedson dá um voleio para fazer o gol da vitória

DANIEL AUGUSTO JR./FOTOARENA/FOLHAPRESS

Grêmio: Victor; Mário Fernandes, Saimon, Rodol-
fo (Escudero) e Neuton; Fábio Rochemback, Adil-
son (Willian Magrão), Lúcio e Douglas; Leandro e
Júnior Viçosa (Lins). Técnico: Renato Gaúcho

• Gols: Douglas, aos 13 e Chicão aos 20 do 1º tempo; Liédson aos 29 do
2º tempo. • Arbitragem: Nielson Nogueira Dias (PE), auxiliado por Erich
Bandeira (PE) e Carlos Berkenbrock (SC).

Corinthians: Julio César; Alessandro, Chicão ,
Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho , Ra-
mírez (Moradei) e Morais (Danilo); Willian (Jorge
Henrique ) e Liedson. Técnico: Tite

1
2x

Palmeiras: Marcos; João Vitor (Chico), Danilo,
Thiago Heleno e Gabriel Silva; Márcio Araújo,
Marcos Assunção, TInga (Patrik) e Luan (Pierre);
Kleber e Adriano. Técnico: Luiz Felipe Scolari

• Gol: Kleber, aos 19 do 2º tempo. • Arbitragem: Márcio Chagas da Silva,
auxiliado por Altemir Hausmann e Julio Cesar Rodrigues Santos, todos
do Rio Grande do Sul

Botafogo: Jefferson; Lucas (Cidinho), Antonio
Carlos, Fabio Ferreira e Lucas Zen; Arévalo, Marcelo
Mattos (Alex), Cortês e Galhardo (Bruno Tiago),
Maicosuel e Caio. Técnico: Caio Júnior

1
0x

3
esporte
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Classificação

P V GP SG

FLAMENGO 3 1 4 4

ATLÉTICO-MG 3 1 3 3

VASCO 3 1 3 2

SÃO PAULO 3 1 2 2

AMÉRICA-MG 3 1 2 1

CORINTHIANS 3 1 2 1

ATLÉTICO-GO 3 1 1 1

FIGUEIRENSE 3 1 1 1

PALMEIRAS 3 1 1 1

INTERNACIONAL 1 0 1 0

SANTOS 1 0 1 0

BAHIA 0 0 1 -1

GRÊMIO 0 0 1 -1

BOTAFOGO 0 0 0 -1

CORITIBA 0 0 0 -1

CRUZEIRO 0 0 0 -1

CEARÁ 0 0 1 -2

FLUMINENSE 0 0 0 -2

ATLÉTICO-PR 0 0 0 -3

AVAÍ 0 0 0 -4

Brasileirão

1ª rodada

ONTEM 

Grêmio 1 x 2 Corinthians

Palmeiras 1 x 0 Botafogo

Coritiba 0 x 1 Atlético-GO

Figueirense 1 x 0 Cruzeiro

Fluminense 0 x 2 São Paulo

América-MG 2 x 1 Bahia

SÁBADO

Atlético-MG 3 x 0 Atlético-PR

Ceará 1 x 3 Vasco

Flamengo 4 x 0 Avaí

Santos 1 x 1 Internaional

WAGNER. EUFROSINO
@METROJORNAL.COM.BR
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Vettel vence
pela quarta
vez na F-1
O alemão Sebastian Vettel,
segue dominando a F-1. On-
tem ganhou o GP da Espa-
nha, disparou na liderança
e está com 118 pontos.

Rubens Barrichello foi
apenas o 17º e Felipe Mas-
sa não completou a prova.

METRO

Meira é o
melhor
brasileiro
O piloto Vitor Meira largará
em 11º, nas 500 milhas de
Indianápolis, que domingo
completará 100 anos. No
Pole Day, realizado sábado,
Meira foi o melhor brasilei-
ro. Hélio Castroneves foi o
16º, Bruno Junqueira o 19º e
Tony Kanaan o 23º. METRO

ATLETISMO

Maurren faz
segunda
marca do ano
A campeã olímpica
Maurren Maggi foi a
grande estrela no GP São
Paulo de Atletismo.
Além de conquistar a
medalha de ouro no sal-
do em distância, ela cra-
vou 6,89m, a segunda
melhor marca de 2011.

O salto da atleta do
São Paulo só fica atrás
do 6,95m, que a bielor-
russa Veronika Shutko-

va conseguiu fazer em
uma competição realiza-
da sábado, em seu país.

Este ano, Maurren ten-
tará o tricampeonato dos
Jogos Pan-Americanos,
em Guadalajara (MEX) e
uma medalha no Mun-
dial de Daegu, na Coreia
do Sul. METRO

No Rio, São Paulo
espanta a crise

Dagoberto marcou seu 14º gol no ano

WAGNER MEIER/FOTOARENA/FOLHAPRESS)

LALO DE ALMEIDA/FOLHAPRESS

Com uma vitória convin-
cente sobre o Fluminense
por 2 a 0, em São Januário,
o São Paulo conseguiu afas-
tar o clima pesado que ron-
dava o clube desde a elimi-
nação da Copa do Brasil.

O dupla Dagoberto e Lu-
cas foram os responsáveis
em transferir a crise para
o atual campeão brasilei-

ro. Ainda na etapa inicial,
Dagoberto recebeu belo
passe de Casemiro e mar-
cou. Lucas ampliou, com
um gol de craque

Rogério Ceni sentiu o tor-
nozelo e teve que ser substi-
tuído no 2º tempo. O médico
tricolor avisou que o proble-
ma não é grave, mas preocu-
pa. METRO

Dagoberto e Lucas desequilibram
contra o campeão brasileiro

esporte www.metropoint.com
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MAIO 2011

Fluminense: Ricardo Berna; Mariano, Gum ,
Leandro Euzébio e Júlio César (Carlinhos); Edinho,
Diogo (Willians), Deco (Souza) e Conca; Rodrigui-
nho e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira

• Gols: Dagoberto, aos 33 do 1º tempo; Lucas, aos 3 do 2º tempo. • Arbi-

tragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Bruno Boschilia e Gilson
Bento Coutinho, todos do Paraná.

São Paulo: Rogério Ceni (Dênis); Jean, Xandão, Luiz
Eduardo (Bruno Uvini) e Juan ; Rodrigo Souto ,
Wellington, Casemiro (Rivaldo) e Carlinhos Paraíba;
Lucas e Dagoberto. Técnico: Carpegiani

0
2x
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A Ponte Preta pediu e a tor-
cida compareceu em peso.
Cerca de 7,5 mil torcedores
estiveram no estádio Moi-
sés Lucarelli, em Campi-
nas,  no último sábado, na
estreia do time pela Série B
do Campeonato Brasileiro.
E a Macaca não deixou por
menos. Venceu o Asa, de
Arapiraca (Alagoas), de go-
leada: 5 a 0. 

Os gols foram de Renati-
nho, Ricardo Jesus (que fez
dois), Uendel e Josimar.
Com o resultado, a equipe
alvinegra fecha a rodada
na liderança da competi-
ção. 

Apesar da vitória, o téc-
nico Gilson Kleina quer a
equipe com os pés no chão.
Afinal, esse foi apenas o pri-

meiro jogo. Ainda restam
37 partidas até o final da
competição, em novembro. 

“Essa foi apenas a pri-
meira partida e temos um
longo caminho para subir à

Série A”, disse o treinador.  
A próxima partida da

Ponte Preta será contra o
Vila Nova, na sexta-feira, às
21h, fora de casa. 

METRO CAMPINAS

Bugre empata
fora de casa
BRASILEIRO. O Guarani fez
sua estreia na Série B do
Brasileiro fora de casa, no
último sábado, e termi-
nou empatado em 2 a 2
com o Criciúma. 

O Bugre chegou a abrir
dois gols de vantagem em
cima do adversário, mas
cedeu ao empate. 

O placar só foi aberto
aos cinco minutos do se-
gundo tempo da partida
com um gol de Fabinho. 

O segundo gol do Gua-
rani foi de pênalti. Fernan-
dão foi derrubado dentro
da área. Jefferson Luís co-

brou e mandou a bola pa-
ra o gol.

Pirão fez os dois gols do
Criciúma, que pressionou
o Guarani nos minutos fi-
nais da partida e quase
conseguiu virar o jogo.

Após o apito final o téc-
nico do Guarani, Vilson
Tadei, avaliou o empate na
estreia do Brasileiro. 

“Em jogo fora de casa,
um ponto é sempre im-
portante, mas pelas cir-
cunstâncias da partida
perdemos dois pontos, já
que o jogo estava em nos-
sas mãos. De qualquer for-
ma, a equipe mostrou
que, quando quer jogar,
joga. Agora é jogar um
pouco mais na próxima
partida”, afirmou Tadei. 

O segundo adversário
do Guarani pela Série B do
Brasileiro é o Sport. 

Na próxima partida, o
Bugre terá a vantagem de
jogar em casa e contar
com o apoio da torcida. O
jogo será no sábado, às
16h20, no Brinco de Ouro,
em Campinas. 

Amanhã, inicia os trei-
nos para a segunda rodada
da competição.

METRO CAMPINAS

Breve Ponte estreia com
goleada de 5 a 0

Macaca

Os gols marcados na 1ª

partida do Brasileiro:

Primeiro gol

Renatinho, aos 3 minutos
da partida.

Segundo gol 

Ricardo Jesus, aos 5 minu-
tos, de cabeça.

Terceiro gol

Uendel, aos 20 minutos do
primeiro temp0, de cabeça.

Quarto gol

Josimar, aos 45 minutos
do primeiro tempo.

Quinto gol

Ricardo Jesus, aos 26 do
segundo tempo; foi o 2º
gol do jogador na partida.

Renatinho comemora goleada em cima do Asa

FOTO: LEMES SIMÕES/FOLHAPRESS

A primeira partida pela Série B do Brasileiro foi, no
Majestoso, contra o Asa Torcida compareceu em peso

esporte16 www.metropoint.com
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2011
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