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Prefeitura multa donos de
terreno com antena irregular
Infrator solidário. Proprietários que autorizaram instalação de equipamentos pelas operadoras sem que tivesse sido emitida licença
ambiental pelo município terão de pagar R$ 12,4 mil ao Fisco. Primeiras cobranças serão enviadas a 29 contribuintes PÁG. 02

Itália prende
Pizzolato
em Modena
Condenado do mensalão, ex- diretor
de marketing do BB fugiu antes de
ter prisão decretada pelo STF PÁG. 04

Indústria regional
já teme ‘apagão’
durante inverno

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

Ciesp acredita que estiagem agora
pode aprofundar problemas que já
existem em julho e agosto PÁG. 10

Adrianinho comemora o belo gol marcado em Ribeirão Preto | CÉLIO MESSIAS/FOLHAPRESS

Ponte e Guarani
vencem a 2ª seguida

Noite campineira! Pelo Paulistão, Macaca fez 1 a 0
no Comercial em Ribeirão Preto. Na Série A-2, Bugre
superou o Azulão por 2 a 0 e encostou nos líderes PÁG. 14

Comida cara reduz
nota de Viracopos
em pesquisa da SAC
Aeroporto de Campinas foi o melhor
avaliado por passageiros entre os 15
principais terminais do País PÁG. 03
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Dívidas do Estados

Mais
30 dias

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega,
conseguiu adiar por um
mês a votação do projeto
que reduz os juros das
dívidas de Estados e
municípios com a União.
O prazo é suficiente para
que haja melhora na
economia mundial. A
proposta estava na pauta
de ontem do Senado.
A justificativa é a de
que a mudança poderia
comprometer as contas
públicas.
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Antenas de celular: donos
de terreno serão multados
Irregular. Prefeitura vai punir locatário como agente solidário de operadores por instalação do equipamento
A Prefeitura de Campinas
vai multar solidariamente
os proprietários de terrenos
que autorizaram a instalação de antenas de celulares
de forma irregular. Até então, a penalidade era apenas
contra a operadora de telefonia celular.
A decisão, segundo o secretário do Verde, Rogério
Menezes, foi tomada por
técnicos de várias secretarias do Executivo. O valor
da infração total é R$ 12,4
mil. Além disso, a prefeitura pode suspender o funcionamento do equipamento.
O primeiro pacote de
multas irá abranger 29 antenas que operam clandestinamente no município e
as autuações serão feitas até
o fim deste mês, de acordo
com o secretário.
Ele explicou que foi formada uma força-tarefa que
tem ido a campo para iden-

tificar as antenas sem licenciamento ambiental.
A fiscalização foi iniciada após a instalação de uma
CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) na Câmara de
Vereadores, presidida pelo
vereador Artur Orsi (PSDB).
A prefeitura já fotografou

400 antenas. E agora vai fazer um pente-fino para verificar quais não têm licenciamento ambiental, apesar de
a secretária de Urbanismo,
Silvia Faria, em depoimen-

to à CPI, ter informado que
apenas 33 equipamentos
eram regularizados pelo poder público. Menezes explica que será necessário verificar todos os equipamentos

Desde 17 de janeiro, as ETRs
(Estações Transmissoras de
Radiocomunicação) instaladas pelas operadoras de telefonia móvel estão obriga-

das a pagar taxa equivalente
a 3.500 UFICs (R$ 9.196,95) –
tanto para pedir a liberação
da licença de operação como de renovação de alvará.

Até essa data, o valor cobrado nos dois procedimentos era de R$ 248 e R$ 124,
respectivamente.
O aumento foi propos-

to pelo vereador Artur Orsi
(PSDB), que também preside
a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada
na Câmara Municipal no

Números

29

antenas de celulares
integram o primeiro pacote
que será multado

449

é o número de
equipamentos que seriam
irregulares na cidade

ROSE
GUGLIELMINETTI
METRO CAMPINAS

Taxas aumentaram até 50 vezes

ano passado para investigar
a situação das antenas de celulares em todo município
de Campinas.
METRO CAMPINAS

Câmara muda lideranças de bancadas

Cotações
Dólar
- 0,62%
(R$ 2,40)

Maioria das antenas funciona irregularmente | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

porque as licenças ambientais são concedidas para as
torres e não para as antenas.
Em dezembro, o presidente da CPI disse que o número de antenas clandestinas
em Campinas deve ser muito maior, já que há casos de
equipamentos instalados na
cidade que sequer constam
no site da Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicação). A equipe do parlamentar fez uma pesquisa que vistoriou 120 antenas em três
bairros – Cambuí, Taquaral e
Guanabara – e constatou que
26 funcionam normalmente, mas são desconhecidas da
Anatel. “Elas não respeitam a
cidade e instalam o equipamento à revelia do poder público”, criticou o tucano.

Vereadores escolhem novos caciques | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

O ano legislativo começou
com novas lideranças nas
bancadas políticas da Câmara de Vereadores de Campinas. A mudança atingiu três
partidos: PT, PP e PTB.
Os vereadores petistas
contam agora com a liderança do vereador Pedro
Tourinho, eleito, pela primeira vez, no ano passado.
O veterano Thiago Ferrari (PTB) assumiu o lugar
de outro colega com vários
mandatos: Jorge Schneider

(PTB), parlamentar que várias vezes no ano passado
esteve na tribuna para defender o prefeito Jonas Donizette (PSD).
O vereador Jesiel Silva irá
responder pela bancada do
PP que tem dois parlamentares. Junto com ele está Rafael Zimbaldi, líder de governo jonista.
Nas outras 15 bancadas
as lideranças foram mantidas. Em alguns casos, como, por exemplo, o PPS, o

PR , o PDT e o DEM, são líderes de si mesmos, já que estas legendas têm apenas um
vereador.
E ontem os líderes de PT
e do PSDB, mais uma vez,
usaram a tribuna para se
degladiarem na defesa dos
projetos do PSDB e do PT.
Ofensas e ironias saíram das
bocas de tucanos e petistas.
E as acusações atingem os
caciques dos dois partidos
na esfera nacional.
METRO CAMPINAS

Bovespa
- 0,72%
(46.624 pts)
Euro
- 0,28%
(R$ 3,25)
Salário
Selic
(10,5% a.a.) mínimo
(R$ 724)
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Preços em Viracopos são a
maior queixa de passageiros
Avaliação. Mesmo assim, na média geral da pesquisa da SAC, terminal conseguiu a maior média entre os indicadores de desempenho
Os altos preços pagos por
comida e por produtos à
venda no Aeroporto Internacional de Viracopos são
a maior queixa dos passageiros, de acordo com a pesquisa da SAC (Secretaria de
Aviação Civil), que faz uma
análise de indicadores de
desempenho dos principais
aeroportos do país. O terminal de Campinas obteve média 2,19 e 2,45 nesses dois
critérios, respectivamente,
em uma escala de 1 (péssimo) e 5 (muito bom).
Apesar disso, o terminal
foi o que obteve melhor avaliação entre os 15 principais
aeroportos do País pesquisados. Viracopos obteve média 4,12. O segundo colocado foi Curitiba, com 4,07. E
o terceiro, Natal, cuja média
foi 4,06.
As melhores avaliações
de Viracopos foram quanto

aos estacionamentos (4,18),
tempo de fila no check-in
(4,73), limpeza de banheiros
(4,60) e velocidades de restituição de bagagem (4,19).
Atendimento e cordialidade
dos funcionários também
obtiveram boas notas.
Sobre os preços, a Aeroportos Brasil Viracopos disse que não há como fazer o
controle. No entanto, a concessionária tem se empenhado em dar mais opções
para os passageiros, com o
intuito de ampliar a concorrência. São cinco novas lanchonetes funcionando no
terminal, além de uma área
de alimentação a 100 metros do aeroporto. Nos próximos meses, o entorno vai
ganhar ainda um restaurante popular e um café.
A pesquisa ouviu 18.213
pessoas no último trimestre
de 2013. JULIANA EWERS

Nota boa
• Check in
Eficiência dos
funcionários – 4,64
• Emigração
Tempo de fila – 4,39
• Inspeção de segurança
Rigor – 4,43
• Imigração
Tempo de fila – 4,0
• Instalação
Encontrar aeroporto –
4,35
Sanitários – 4,50
Integridade da bagagem
– 4,31
• Satisfação geral dos
passageiros – 4,39
Limpeza geral foi considerada a 2ª melhor (4,52) entre os 15 terminais pesquisados | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Índice de raios ultravioleta Carro que pode ser o usado
faz Defesa Civil emitir alerta na chacina é apreendido

Sol forte é um risco para quem fica exposto |THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

A altíssima incidência de
raios ultravioleta (UV) levou
a Defesa Civil de Campinas
a emitir ontem um alerta à
população. Segundo dados
do Cepagri da Unicamp, o
índice chegou a 8,4 – categoria considerada muito alta – às 12h08.
A Secretaria de Educação do Município também
fez ontem um comunicado
por meio do “Diário Oficial”
orientando os professores
de Educação Física para evitarem atividades físicas,
principalmente nas quadras

Orientações
Veja os principais cuidados
para se proteger do sol, segundo a Defesa Civil:
• Procure manter-se em
locais sombreados;
• Evite se expor ao sol em
horários próximos ao

esportivas descobertas, a exposição dos alunos ao sol e
orientarem os alunos a se

meio-dia;
• Use roupas para proteger
o corpo;
• Use chapéu para proteger
os olhos, rosto e pescoço;
• Use protetor solar.

hidratarem (beber água)
com frequência e usar roupas leves. METRO CAMPINAS

A Polícia Civil apreendeu
ontem um Voyage da cor
prata que pode ser o ponto
comum entre o assassinato do adolescente Joab Gama das Neves, de 17 anos, e
as outras onze mortes ocorridas na sequência, entre os
dias 12 e 13 de janeiro, na
região do Ouro Verde. O veículo pertence a um dos cinco PMs (policiais militares)
presos temporariamente no
último dia 29, suspeitos de
participação na morte do
adolescente.
O carro foi levado para a
Delegacia Seccional e passará por reconhecimento de
testemunhas – que apontavam ter visto um carro claro
nos dias dos crimes – e também por perícia.
Ontem, mais três PMs depuseram na Polícia Civil na
presença da Corregedoria
da Polícia Militar. Embora
os delegados que trabalham
no caso estejam proibidos
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de
passar informações à imprensa, fontes do Metro disseram que os policiais depuseram ontem na condição
de suspeitos e caíram em

Polícia tenta esclarecer o caso | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

67

Pessoas foram ouvidas sobre a
chacina que deixou 12 mortos
na região do Ouro Verde. Foram
3 feridos, um está internado
muitas contradições.
Havia, inclusive, a expectativa de que eles pudessem
ser presos hoje. No entanto,
serão aguardados os laudos
do IC (Instituto de Criminalística) de São Paulo que podem trazer novas provas. A

análise mais esperada, e que
os policiais têm a expectativa de que estejam em Campinas no começo da semana
que vem, é a que compara
a cápsula de munição retirada da cabeça de Joab com as
encontradas nos corpos dos
outros mortos e vítimas das
tentativas de homicídio.
Se baterem, ficará provado que os cinco policiais
estavam nos outros crimes,
uma vez que as prisões foram decretadas com base
em testemunhas oculares e
imagens de sistemas de monitoramento. METRO CAMPINAS
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Henrique Pizzolato
é preso na Itália
Localizado. Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil era procurado desde novembro e foi
localizado pela policia italiana. Ministério da Justiça prepara pedido de extradição
Exatos 82 dias após ter a prisão decretada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e
ser considerado foragido,
Henrique Pizzolato foi preso ontem na Itália e deverá
ser extraditado para o Brasil. Condenado a 12 anos e
7 meses de prisão, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi localizado
pelos “carabinieri”, como é
chamada a polícia italiana,
na cidade de Maranello, a
322 km de Roma.
Ele estava na casa de um
sobrinho, portava 15 mil
euros e um passaporte falso, onde era identificado como ‘Celso’ – nome do irmão
morto em 1978, mas foi surpreendido porque integrava a lista de procurados da
Interpol. Pizzolato apostava
na dupla cidadania para seguir em liberdade.
Segundo a Polícia Federal, ele usou o mesmo documento para fugir, em 11 de
setembro, de Dionísio Cerqueira (SC) para Buenos Aires, onde deixou a impressão digital e pegou um voo
para Barcelona, atravessando em seguida a fronteira
para Itália. Pizzolato ficou
escondido em Porto Verene,

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

ADVOGADO DA ITÁLIA: PIZZOLATO NÃO SERÁ EXTRADITADO. O criminalista

onde alugou uma casa com
vista para o mar.
O Ministério da Justiça prepara o pedido oficial
de extradição ao STF. A lei
italiana, porém, protege os
nacionais e impede que sejam retirados do país, caso não tenham condenação
pela Justiça local. “A Itália é
um país soberano. Nós acataremos a decisão que será
tomada por aqueles órgãos
judiciais”, disse o ministro da Justiça, José Eduardo
Cardoso.

“O direito dos cidadãos
não deverá ser usado em
favor da impunidade”, avaliou a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, representante da América do Sul
no parlamento da Itália.
Se a extradição for negada, a Justiça brasileira deverá compartilhar as denúncias
do mensalão para serem julgadas pelo Judiciário italiano.
MARCELO
FREITAS
METRO BRASÍLIA

Rodríguez formalizou um
pedido de asilo para o governo brasileiro.
Ela chegou ao país em de-

zembro para participar do
programa federal Mais Médicos, mas disse que foi enganada com o salário pago.

“JÁ EXISTEM,
SIM,
INVESTIGAÇÕES
INSTAURADAS.”

Nabor Bulhões, advogado
do Estado italiano no processo de extradição do
terrorista Cesare Battisti,
não acredita que a Itália
mande de volta o mensaleiro Henrique Pizzolato.
Para Bulhões, que conhece a legislação daquele
país, o meliante condenado a 12 anos de cadeia
pelo Supremo Tribunal
Federal deve responder
na Itália apenas pelo crime de falsidade ideológica, por usar passaporte
do irmão morto.

RODRIGO JANOT, PROCURADOR-GERAL,
SOBRE A ORIGEM DAS “DOAÇÕES” A
MENSALEIROS PRESOS

A oposição
torce por uma vingança “maledeta” da Itália,
extraditando o “cumpanheiro” Pizzolato para
constranger o governo
petista do Brasil.

VINGANÇA.

Interpol divulgou o passaporte falso usado por Pizzolatto | DIVULGAÇÃO/INTERPOL

A ROTA

Como foi a fuga de Pizzolato
ESPANHA
Barcelona
ITÁLIA
Maranello
Oceano
Atlântico

BRASIL
Santa Catarina
ARGENTINA
Buenos Aires

Médica cubana pede asilo e se refugia no Congresso
Um dia após se refugiar na
sala da liderança do DEM no
Congresso Nacional, a médica cubana Ramona Matos

Política

A cubana foi selecionada para trabalhar em Pacajá (PA) e
disse que receberia R$ 965 e
não os R$ 10 mil pagos aos
médicos de outras nacionalidades pelo Ministério da
Saúde. O restante do dinheiro seria depositado numa
conta e só poderia ser sacado
ao fim do contrato. Ela deixou o Pará no sábado, para
pedir auxílio ao DEM.
De acordo com o ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, Ramona poderá perder o visto de permanência
no país e a licença para atuar
como médica no Brasil caso
abandone o programa.
O pedido de asilo será avaliado pelo Conare
(Conselho Nacional de Refugiados), que se reunirá
em 24 de fevereiro. Como
há 1,5 mil pedidos de visto na fila, a decisão só deverá ser anunciada em março.
METRO BRASÍLIA

EUA AFAGAM DIPLOMATA BRASILEIRO EDUARDO SABOIA. Em um ges-

Cesar Battisti
| DIVULGAÇÃO

TUTELA ITALIANA. A Cons-

tituição da Itália proíbe a
extradição de nacionais,
e Pizzolato tem cidadania italiana. Isso poderá
garantir sua permanência por lá.

RECIPROCIDADE. A
Itália deve aplicar o princípio da reciprocidade,
diz Nabor Bulhões, após
o governo Lula afrontar
aquele país para proteger
Cesare Battisti.
QUEM PRENDEU. Pizzolato foi preso porque havia
um mandado internacional de captura expedido
pela Interpol Brasil, e não
a pedido do governo brasileiro.

to contra o governo de
Evo Morales na Bolívia,
os Estados Unidos convidaram o diplomata brasileiro Eduardo Saboia,
que ajudou na fuga do
oposicionista boliviano
Roger Pinto Molina, para
participar em Washington do National Prayer
Breakfast, nesta quinta
(6). O tradicional evento
é promovido pelo Congresso dos EUA e tem
como orador principal o
presidente norte-americano Barack Obama.
Eduardo Saboia, que rompeu com a
omissão do governo brasileiro para ajudar Molina, foi um dos três únicos convidados do país ao
evento.

PRESTÍGIO.

PODER SEM PUDOR

Pesquisa mais ou menos
Em 1996, o deputado e
poeta Ronaldo Cunha Lima
foi a um comício em Campina Grande, na campanha
do filho Cássio à prefeitura. Mas, em vez de versos,
ele começou o discurso de
forma enigmática:
- As pesquisas de opinião

estão mais ou menos...
O filho e aliados fizeram
expressão de desapontamento. Ele completou:
- ...o Cássio tem mais e os
outros têm menos!
A multidão veio abaixo e
Cássio venceu. Depois governaria a Paraíba.

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR
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Consumo de energia foi
recorde antes do apagão
Energia. Brasil teve 181 panes no sistema elétrico desde 2011, segundo Centro Brasileiro de Infra Estrutura
Embora o governo descarte uma relação entre o alto consumo de energia e o
apagão, que atingiu quatro
regiões do país anteontem,
o ONS (Operador Nacional
do Sistema) revelou ontem
que houve uma sobrecarga
no sistema.
Às 14h, a demanda energética na região Sul bateu
recorde - 17.412 megawatt.
Três minutos depois, houve o desligamento de 12 linhas de transmissão que leva energia do Norte para o
Sul e Sudeste.
Durante 35 minutos, o blecaute deixou 6 milhões de
pessoas sem energia em 11
Estados do país.
A causa mais provável é a
sequência de dois curtos-circuitos em duas linhas da li-

gação Miracema-Colinas, que
acionaram o desligamento
de segurança do sistema. A
conclusão, só será anunciada
hoje após reunião entre a cúpula do setor elétrico.
Pesquisa
Um levantamento divulgado pelo CBIE (Centro Brasileiro de Infra Estrutura),
constatou que desde janeiro
de 2011 até o dia 4 de fevereiro deste ano, foram registrados 181 panes no sistema
elétrico no país.
Na pesquisa, foram consideradas todas as falhas de
energia, independentemente do tamanho, área afetada, período ou da carga
interrompida.
Em 2013, foram registrados 45 blecautes com carga

17.412

foi a demanda energética
recorde de megawatt na
região Sul do país
antes do blecaute.
de eletricidade interrompida acima de 100 megawatts. Dentre eles a falta
de 10.900 megawatts que
aconteceu no dia 28 de
agosto afetando alguns estados do Nordeste.
Já em 2012, foram verificados 62 apagões no Brasil, com destaque para o
de 26 de outubro, com carga interrompida de 12.900
megawatts, em que quatro regiões foram atingidas.
METRO BRASÍLIA

Doze linhas de transmissão de energia foram desligadas |

MARCELLO CASAL JR./ABR
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Blecaute.
Governo
poderá ajudar
empresas de
energia
Por conta do alto consumo
de energia provocado pela onda de calor, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou ontem que
há a possibilidade do governo oferecer uma ajuda auxiliar para as distribuidoras
de energia, além dos R$ 9
bilhões já previstos na CDE
(Conta de Desenvolvimento
Energético).
Ao chegar ao ministério
da Fazenda, o ministro disse que ainda não está decidido de que maneira a ajuda será feita.
“Se for necessário isso será feito, mas não sabemos
em que medida. Até porque nós temos que esperar
mais um pouco para saber
qual é o rumo que as chuvas vão tomar, se virá mais
ou menos. Por enquanto,
é um problema de janeiro e fevereiro”, afirmou.
METRO

|06|
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Londres. Greve
do metrô causa
caos na cidade
Milhões de usuários enfrentaram o caos para se locomover em Londres ontem,
primeiro dia de uma greve de 48 horas dos funcionários do sistema de metrô londrino em protesto

a um plano de cortar postos de trabalho e fechar bilheterias. Uma segunda paralisação está planejada
para a próxima semana,
entre 11 e 14 de fevereiro.

CAMPINAS, QUINTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2014
www.readmetro.com

Frio deixa EUA
sem energia

METRO

Cabine de telefone público em NY | CARLO ALLEGRI/REUTERS
Fitas de isolamento impedem a entrada de passageiros | LUKE MACGREGOR/REUTERS

Colômbia. Farc acusam
Uribe de espionagem
Guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia acusaram ontem o expresidente Alvaro Uribe de
estar por trás da suposta espionagem da inteligência do
Exército a vários dos negociadores do governo no processo
de paz e disseram que sua delegação também foi vítima de
interceptações similares.
Uribe, que pretende ser
eleito senador nas eleições
de março, é o principal crítico das negociações de paz
realizadas há 14 meses em
Cuba entre o governo do

presidente Juan Manuel
Santos e as Farc.
“Alvaro Uribe está por
trás de tudo isso. Não se esqueça que ele é o inimigo
número um da paz na Colômbia”, disse o negociador-chefe da insurgência em
Havana, Iván Márquez.
Uribe negou na terça-feira envolvimento na suposta
escuta ilegal denunciada pela revista Semana. A suposta
espionagem inclui interceptações de e-mails e mensagens transmitidas por celulares. METRO

Alvaro Uribe nega acusação das Farc | DONALD BOWERS/GETTY IMAGES

Abastecimento.
A tempestade de
inverno que atingiu
o país ontem
deixou vários
Estados norteamericanos também
fechou escolas
e interrompeu o
tráfego

A mais recente de uma série de tempestades de inverno atingiu os Estados
Unidos ontem, levando até
30 centímetros de neve à
Costa Leste. O frio e a neve motivaram o fechamento de escolas, a interrupção do tráfico em estradas
e falta de energia.
Ontem pela manhã,
quase 900 mil casas e empresas ficaram sem energia
no centro-oeste e nordeste
dos EUA, após tempestades
de neve durante a noite

anterior, de acordo com as
empresas de abastecimento locais. O Estado mais
atingido foi a Pensilvânia,
que ficou com mais de 640
mil habitantes às escuras.
Outros Estados atingidos:
Maryland, West Virgínia, Arkansas, Nova Jersey, Kentucky, Delaware, Ohio, Virgínia, Indiana e Nova York.
Uma grande área entre
o sul dos Grandes Lagos e
a parte central da Nova Inglaterra receberam muita
neve. Um dia depois de a

tempestade castigar a parte central dos EUA, havia
uma mistura de neve e
chuva congelada atingindo a faixa entre Washington e Nova York, e uma
forte nevasca em Boston
e outras regiões da Nova
Inglaterra.
Na área de Boston, a neve estava caindo a uma taxa de 2 a 5 cm por hora, tornando as estradas traiçoeiras
e fazendo com que as escolas fossem fechadas.
METRO

ONU repreende Vaticano
A Organização das Nações
Unidas solicitou ontem, por
meio de um relatório, que o
Vaticano “remova imediatamente” todos os clérigos conhecidos por -- ou suspeitos
de -- prática de abuso infantil e os conduza às autoridades civis. A Santa Sé respondeu que defende os direitos
das crianças e que a organização interfere em seus
ensinamentos.
O Comitê da ONU sobre
os Direitos da Criança, disse que a Igreja tinha imposto um “código de silêncio”
aos clérigos para evitar que
eles relatassem ataques à
polícia, e mudaram abusadores de paróquia em paróquia, “na tentativa de encobrir os crimes”.

Os especialistas da ONU
para os direitos das crianças disseram que a Santa Sé deve também entregar seus registros sobre o
abuso sexual de dezenas
de milhares de crianças para que os culpados, assim
como “aqueles que ocultaram seus crimes”, possam
ser condenados.
O texto excepcionalmente duro do comitê foi divulgado após o interrogatório
público com autoridades do
Vaticano no mês passado.
“O comitê está seriamente preocupado que a Santa
Sé não tenha reconhecido a
extensão dos crimes cometidos, não tenha tomado as
medidas necessárias para
lidar com os casos de abuso

A Igreja precisa agir contra os abusadores, diz a ONU | FRANCO ORIGLIA/REUTERS

sexual de crianças, e tenha
adotado políticas e práticas
que levaram à continuação
do abuso e à impunidade
dos responsáveis”, disse o
relatório.
Em resposta ao relatório, o Vaticano afirmou ain-

da que vai submeter o documento a “estudos e exames”
e disse que a entidade está
interferindo em ensinamentos católicos, porque critica
as posições da Igreja sobre
homossexualidade, contracepção e aborto. METRO
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Novo modelo da Volkswagen terá seis versões | DIVULGAÇÃO/VOLKSWAGEN

Carro. Volkswagen Up! custa
a partir de R$ 26,9 mil
Com preços entre R$ 26.900
e R$ 41.360, a Volkswagen
lançou o Up!, o seu novo caro de entrada. O compacto
ocupa o lugar do Gol G4 (antiga geração), aposentado
neste ano e o mais barato
da marca.
As seis versões do Up!
brasileiro serão equipadas
com o motor 1.0 litro de
três cilindros e câmbio manual. A potência é de 75 cv

com gasolina e 82 cv com
etanol.
Com duas portas, o carro custará a partir de R$
26.900. Com quatro, parte
de R$ 28.900. Enre os principais concorrentes do Up!, estão o próprio Gol, Fiat Uno
e o Palio, Chevrolet Onix,
Hyundai HB20, Renault Sandero, Toyota Etios e o novo
Ka, que será lançado ainda
pela Ford. METRO

Compare os preços
Valor inicial de modelos
abaixo de R$ 30 mil

R$ 25.990 (2 portas)

• Up!. R$ 26.900 (2 portas)

• Renault Clio (1.0).
R$ 24.450 (2 portas))

• Fiat Uno. R$ 25.190 (2
portas)

• Renault Sandero 1.0.
R$ 28.690 (4 portas)

• Fiat Palio Fire (1.0).
R$ 24.190 (2 portas)

• Gol 1.0. R$ 31.040 (2 portas)

• Chevrolet Celta 1.0.

• Nissan March 1.0.
R$ 27.990 (4 portas)

Exportação. Microempresas
terão seguro de crédito
O governo lançou uma nova modalidade de seguro de
crédito à exportação voltada para micro e pequenas
empresas. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo
é garantir as exportações de
bens e serviços de empresas
que tenham faturamento
anual de até R$ 90 milhões
e vendam até US$ 1 milhão
no mercado internacional.
Segundo o ministério, o
mercado de seguro de crédito à exportação privado tem
“pouco apetite” para as operações de micro e pequenas
empresas na faixa de valores
em que o governo vai operar. Com falta de garantias,
essas empresas têm dificuldades na obtenção de financiamento às exportações.
Em 2013, 14.199 empresas exportaram até US$ 1
milhão, totalizando US$ 2,2
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US$ 1 bi
é a meta do governo em
garantias por ano até 2018
com o novo seguro

bilhões em vendas a outros
países. Esse é o universo potencial de empresas a serem
atendidas pelo novo serviço.
A meta do governo é chegar
a US$ 1 bilhão em garantias
por ano até 2018 por meio
do novo seguro.
As empresas interessadas
no seguro podem acessar o
site da Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação
(www.sbce.com.br). Elas devem preencher um formulário e, após análise cadastral e
financeira, receberão um limite de crédito anual. METRO

Indústria teme
estiagem e vê
apagão com ‘pavor’
Em alerta. Ciesp se preocupa com interferência que ocorrências podem ter na produção.
Entidade se reúne no dia 16 com Sanasa para discutir medidas para reduzir impactos
Com o nível do Sistema
Cantareira em apenas 20,9%
da capacidade, e a probabilidade do início do racionamento de água nos próximos dias, a indústria da
região está preocupada com
a interferência que isso deve provocar na produção.
Segundo o diretor-presidente da Regional Campinas do
Ciesp (Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo), José Nunes Filho, há risco de
encarecer o produto e também de demissões no setor
caso a situação piore.
Para Nunes, o cenário
atual é preocupante. “Ainda não tivemos interferência direta, já que o racionamento não começou de
forma efetiva, mas já estamos nos movimentando”,
explica. Para ele, o maior
medo é em relação ao período normal de estiagem, em
julho e agosto. “Esses meses
normalmente já são complicados. Isso quando os reservatórios, no começo do ano,
estão com 70% da capacidade. Imagine este ano, que já
no início eles estão com 20%
da capacidade? Como é que
estarão em julho e agosto?”,
questiona.
Com relação ao apagão
registrado na tarde de terça-feira em todo país, Nunes usa “pavor” para definir
o sentimento da indústria
com uma possível falta de
energia. “Desta vez não che-

gou a afetar muito no Sudeste, mas isso seria um
trauma dramático. As empresas teriam de ligar geradores a diesel, o que é mais
caro, barulhento e poluidor.
Além disso, as termoelétricas teriam de ser acionadas,
o que encareceria muito a
energia elétrica e, consequentemente, o valor repassado no produto final”,
adianta.
O cenário de falta d’água

e de energia também pode
refletir de outras maneiras:
“É um problema muito sério. Pode levar as empresas
a demitirem funcionários.
Mas nós já falamos isso há
anos. As cidades deveriam
respeitar os cronogramas e
implementar a reutilização
da água, como Campinas já
faz”, conclui.
O banco de água que a
bacia do PCJ teria direito já
foi usado e hoje a bacia es-

O prefeito Jonas Donizette (PSB) teve ontem a
garantia do presidente da
ANA (Agência Nacional das
Águas), Vicente Andreu
Guillo, que o Sistema Cantareira continuará enviando para a bacia do PCJ 3m3/s
de água. A redução desse volume para 1,5m3/s foi pedida pela Sabesp (Companhia
de Abastecimento do Esta-

do de São Paulo) para garantir o abastecimento de parte
da Grande São, que também
retira água do sistema.
O prefeito esteve ontem
em Brasília para se encontrar com Guillo que informou Jonas que o próprio
DAEE (Departamento de
Águás e Energia Elétrica) do
Estado também havia dado
parecer contrário ao pedido.

“Seria o colapso da região”, resumiu o prefeito,
que aproveitou para passar no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para
levar a questão também ao
governo. Outra garantia dada por Guillo ao prefeito foi
que a questão do banco de
água será revista na renovação da outorga do sistema.
O novo pacto de compar-

20,9%

da capacidade total tem hoje
o reservatório do sistema
Cantareira

tá recebendo uma vazão de
apenas 3m³/s, o mínimo estabelecido por lei, e 2m³/s
abaixo do direito que teria. Por outro lado, a Sabesp
não reduziu a quantidade
de água captada para a região da cidade de São Paulo e continua retirando uma
vazão de cerca de 30m³/s.
Hoje a vazão de entrada no
sistema é de 6m³/s, a vazão
de saída está em torno de
36m³/s.

Rio Atibaia está com nível de água baixo | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Reunião
Hoje o Consórcio PCJ (das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) realiza uma discussão na sede
da entidade, em Americana,
para atualizar a situação da
escassez hídrica na região.
Novos dados devem ser revelados ao final da reunião.
Já no próximo dia 16 de
fevereiro, o Ciesp e a Sanasa se reúnem para discutir
a situação da falta de água
e possíveis medidas a serem tomadas para reduzir
o impacto da seca para a
indústria.
METRO CAMPINAS

Jonas consegue segurar envio
de 3/m3 do Cantareira para PCJ
tilhamento do Cantareira
terá de ser estabelecido até
agosto. Hoje, segundo Jonas, é descontado do banco – que é o volume de água
a que a bacia tem direito e
que não é retirado –, até o
volume liberado para aliviar
o sistema em caso de sobrecarga, como aconteceu no
ano passado, segundo o prefeito. METRO CAMPINAS
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Cinema.
Berlinale abre
com Brasil em
busca de prêmio
Das três principais competições de cinema da Europa
(junto com Cannes e Veneza), o Festival de Berlim, que
abre hoje sua 64ª edição, costuma ser a mais politizada.
O Brasil volta a competir pelo Urso de Ouro com
“Praia do Futuro”, filme de
Karin Aïnouz protagonizado por Wagner Moura. O
ator, aliás, foi destaque em
Berlim em 2008, quando
“Tropa de Elite” foi o grande vencedor do festival.
Apesar da expectativa em
torno dos 19 filmes na competição oficial, Berlim tem
seleções paralelas prestigiadas, como o Panorama, que
terá os brasileiros “Hoje Eu
Quero Voltar Sozinho”, de
Daniel Ribeiro, e “O Homem
das Multidões, de Marcelo
Gomes e Cao Guimarães.
O festival também terá premières de produções
aguardadas, como “Caçadores
de Obras-Primas”, de George
Clooney, e “The Grand Budapest Hotel”, de Wes Anderson, que abre o evento hoje à
noite. METRO POA

OLIVIA WILDE

OLIVIA WILDE
Estrela de ‘Um Brinde à Amizade’ revela ter bebido no set para incorporar
protagonista da comédia romântica lançada direto em DVD no Brasil

‘IMPROVISAMOS O FILME TODO’
O mais recente filme de Olivia
Wilde, a comédia dramática
indie “Um Brinde à Amizade”,
envolve uma das atividades
favoritas da atriz: beber. O
que é conveniente, já que o
roteirista e diretor Joe Swanberg buscou realismo e pôs
o elenco para tomar cerveja
de verdade durante as gravações. O filme mostra Wilde e
Jake Johnson como empregados de uma cervejaria e amigos de longa data que pensam
haver algo mais além de amizade entre eles.
Que tipo de bêbada é Kate?
Foi interessante tentar des-

“UM BRINDE À
AMIZADE”
DIR.: JOE
SWANBERG
SONY
R$ 40 (DVD)

cobrir isso, porque ela bebe
muito o tempo todo – e realmente bebemos cerveja enquanto filmávamos, então
me familiarizei com o fato
de beber esse tanto todo dia.
Mas eu queria que, mesmo
na embriaguez, ela ainda fosse capaz, divertida, reservada,
um pouco tonta e emotiva.
Não acho que ela seria uma
bêbada desleixada.

Você vem promovendo esse
filme já há algum tempo.
Sim, mas sabe de algo? Não
parece trabalho divulgá-lo
porque tenho um carinho
grande por ele. Durante o
processo, nunca tivemos um
roteiro. Improvisamos o filme todo. Joe Swanberg meio
que o escreveu durante a edição. Então, na primeira vez
em que o assisti, parecia uma
espectadora totalmente inocente, impressionada com a
habilidade dele de fazer isso.
Foi a primeira vez que vivi esse tipo de processo.
Afinal, homens e mulheres

podem ser amigos?
Homens e mulheres podem
definitivamente ser amigos,
mas não se um dos dois realmente gosta do outro e encontra nele algo que não
encontra em seu relacionamento atual. Acho comum
sentir que essa pessoa com
quem você pode fazer piadas
e que parece aceitá-la de todos os modos seria ideal para
você, mas o que o filme mostra é que amor não se trata
apenas de momentos felizes.
NED
EHRBAR
METRO INTERNACIONAL

2
CULTURA

Philip Seymour Hoffman

Suspeitos
presos

Três homens e uma mulher
presos com 350 pacotes
de heroína podem estar
ligados à substância achada
na casa do ator, morto no
domingo. A autópsia do
corpo foi inconclusiva e
novos testes serão feitos
para determinar a causa da
morte dele.
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VARIEDADES
Os invasores

Na ponta do lápis

Leitor fala

Greve no futebol

MARCOS
SILVESTRE

Os jogadores já estão em greve desde
o ano passado, já que não jogam nada.
Está na hora de acabar com isso e voltar a jogar. Os atletas ganham uma fortuna e não querem ser cobrados.

MARCOS.SILVESTRE@METROJORNAL.COM.BR

JORGE LUIZ SILVA – CAMPINAS, SP

E A CIGANA FALOU: INFLAÇÃO,
JUROS, DÓLAR E BOLSA IRÃO...

Cruzadas

Não sei o que estão pensando as autoridades instaladas no nosso país (Polícia
Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, juízes, governadores, prefeitos e presidente) sobre a violência que vem reinando
por aqui. Todos estão desmoralizados.
O crime está desmoralizando todo o
nosso sistema. Depois não sabem explicar a falta de investimento do setor privado no Brasil. Querem mais o quê?

Eu vejo... Não me lembro de ter estudado leitura de bola
de cristal no curso de Economia na faculdade. Também não
havia na grade curricular a matéria Quiromancia (leitura
das mãos). Por que, então, tanta gente pede a economistas
que advinhem o rumo dos indicadores econômico-financeiros nos próximos tempos? Em parte, porque seria bom demais saber. E, afinal, alguns colegas se prestam ao traiçoeiro papel de futurólogos dos cifrões. Agora, advinhação é
uma coisa, previsão bem informada é outra.

EDIVALMIR MASSA – CAMPINAS, SP

Centro

Inflação. O dragão nunca hibernou de verdade, apenas cochilava sereno até o final da década passada, quando começou a se inquietar. Ainda não cospe fogo, mas já está
de olhos abertos. Nunca houve tanto emprego no país, e a
maior parte das categorias está conseguindo aumentos salariais acima da inflação conhecida. Resultado? Demanda
aquecida! Daí o empresário fica receoso de investir (muita
incerteza!), e aproveita a alta na demanda para elevar seus
preços. Resultado? Inflação! (estimativa 2014: 6,5% ao ano).

Agora não chove mais e não se pode
lavar calçadas. A prefeitura não constrói banheiros públicos. Isso tudo colabora para o cheiro terrível que toma conta das calçadas do Centro de
Campinas.
RAFAEL OLIVEIRA NETTO – CAMPINAS, SP

Juros. Quando o governo teme o descontrole da inflação,
faz o quê? Sobe os juros! Assim as compras parceladas (com
juros explícitos ou embutidos) ficam mais caras, e a oferta
de dinheiro emprestado em geral tende a ficar mais penosa (o extra que se paga nas dívidas aumenta um bom tanto).
Resultado? A demanda cai, e assim a inflação sossega. Os
juros básicos estão hoje em 10,50% ao ano (0,84% ao mês),
mas, com a pressão iminente do dragão, chegarão fácil-fácil
aos 12% ao ano (0,95% am) até o final de 2014.
Dólar. Atualmente na casa dos R$ 2,40, deixa saudades (e
mete medo!) a quem se lembra dele perto de R$ 1,60 (há
dois anos e meio atrás). Alta de 50% em 30 meses? Ninguém
merece! Com uma elevação de 1,36% ao mês, chegaríamos
ao final de 2014 próximos dos R$ 2,80. O mais provável, porém, é mesmo a manutenção no nível atual, fruto da forte
entrada de dólares com a Copa. Apesar do incômodo deficit
na balança comercial, o Brasil deve atrair mais uns US$ 60
bi de investimento estrangeiro direto em 2014.

Violência

Metro Pergunta

Os ‘apagões’ e a
escassez de água te
preocupam?

Siga o Metro
no Twitter:
@Jornal_MetroCPS

@betsoretorno

Sudoku

Não, pois já abasteci as minhas cisternas particulares com Evian.
@RABUGENTO

Aqui não apagou.
@ma_libu

Sem dúvida. E ainda penso que isso pode comprometer a imagem do Brasil
na Copa do Mundo.

Bolsa. Juro alto = bolsa em baixa, reza a tradição. Mas a
Bovespa já sofreu muito desde sua glória em 28/05/2008,
quando bateu 71.352 pontos. Hoje na casa dos 47 mil, a
verdade é que boas empresas estão uma pechincha. E o
Ibovespa vai disparar? Não: a crise externa ainda azeda
o humor do investidor estrangeiro. Mas é batata esperar
bem mais de 50.330 pts. no final de 2014 (bem mais que
a poupança!).

@vipurgato

Sim. Ontem fiquei sem luz por cerca
de 45 minutos. Espero que isso seja resolvido e não volte a acontecer.

Metro web
Para falar com a redação:

leitor.camp@metrojornal.com.br

Economista com MBA em Finanças (USP), orientador de famílias e educador em empresas,
é colunista da BANDNEWS FM e fundador da SOBREDinheiro. Diretor do site
www.oplanodavirada.com.br, da EKNOWMIX Consultores Integrados e da TECHIS SA.

Horóscopo

Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

www.estrelaguia.com.br

Está escrito nas estrelas

Cuide para não agir de forma intolerante
com os valores das pessoas. Há costumes dos outros que poderemos levar tempo para compreender.

O trabalho traz tendências para maior envolvimento emocional e necessidade de ponderar antes de decisões importantes.

Às vezes conquista e os bons momentos afetivos se dão muito mais pela simplicidade de gestos e
ideias do que por algumas sofisticações.

Com a Lua em seu signo, mais de paciência com o humor dos outros será essencial. O momento requererá compreensão nas relações.

Estudos e atividades culturais são
sempre bem vindas e tomarão dedicação. Priorize bom humor e
positivismo na vida afetiva.

Momentos de lazer serão mais
frequentes e positivos para tirar o stress da rotina. As situações
sociais e festas estarão mais favoráveis.

Uma atenção ao corpo e a mente
será essencial para revitalizar energias. Nas relações, dedique-se
se mais às pessoas que merecem.

Momentos voltados a temas espirituais,
religião, terapia ou o que sirvam de combustível para revitalizá-lo serão essenciais.

A paciência será determinante para
compreender certos padrões e costumes das pessoas que têm
mais convivência em seu cotidiano.

Momento para conversas sobre a sua
individualidade e a de pessoas que se relaciona, seja na vida
amorosa, familiar ou com amizades.

Decisões importantes marcarão
os momentos na vida a dois. Quem está em paquera terá oportunidades para expor mais o que sente.

Período para ocupar a mente com estudos, gostos culturais, leituras, e-mails, correspondências e conversas com pessoas positivas.
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“‘Chorinho’ é a
peça que eu fiz na
qual mais senti a
força da palavra.
São pequenas
conversinhas
cotidianas que
levam à sensação de
medo do próximo”
DENISE FRAGA, ATRIZ

Parceria antiga: atrizes já trabalharam juntas antes | DIVULGAÇÀO

Dificuldade
de convívio é
tema central de
‘poesia urbana’
‘Chorinho’. Entrosadas, Denise Fraga e Cláudia Mello vêm a
Campinas para retratar o distanciamento entre pessoas
A blindagem humana, acentuada pelo arsenal de aplicativos e aparelhos eletrônicos,
representa uma das características mais marcantes da sociedade atual. Diálogos, por
exemplo, foram substituídos
por mensagens instantâneas
em ferramentas virtuais. A
dificuldade de convívio ganha mais força em grandes
centros urbanos – constantemente associados a uma violência crescente. Objeto de
estudo de sociólogos e psicanalistas, o acanhamento contemporâneo motivou Denise Fraga, Cláudia Mello e o
diretor Fauzi Arap a abordarem a falta de trato humano
nos palcos brasileiros. “Estamos com medo do outro. As
pessoas não se retraem porque se machucaram. Elas já
se retraem automaticamente”, analisa Denise.
“Chorinho”, peça que chega ao Teatro Brasil Kirin no
fim de semana, coloca frente a frente uma mendiga, encenada por Denise, e uma
solteira aposentada, personagem de Cláudia, em uma
praça de uma grande cida-

de. As arestas entre duas pessoas com personalidades tão
distintas são aparadas com o
tempo.
O ponto de partida para o
estreitamento da relação entre a dupla é uma pergunta feita pela personagem de
Denise, que questiona o fato de ser ignorada com frequência. Segundo Denise, a
“rede de solidão” – uma marca das capitais – é trabalhada
de forma “simples e, ao mesmo tempo, com uma profundidade imensa” por Fauzi
Arap, falecido no ano passado. “‘Chorinho’ foi a peça
que eu fiz na qual mais senti
a força da palavra. São pequeServiço
‘Chorinho’
Teatro Brasil Kirin, no
Shopping Iguatemi
Sexta-feira e sábado, às 21h
Domingo, às 19h
Preços: de R$ 35 a R$ 70

nas conversinhas cotidianas
que vão levando a uma sensação de medo em relação ao
próximo”, acrescenta.
O cenário simples – somente um banco de praça
– contrasta com a riqueza
do texto elaborado por Fauzi, tratado pelo elenco como
uma “poesia urbana”.
Apesar de ter a dificuldade de convívio como foco, a
peça é fruto da amizade entre Denise e Cláudia, que já
trabalharam juntas no espetáculo “A Alma Boa de Setsuan” e na série de televisão
“3 Teresas”. A ex-protagonista de “Retrato Falado” não
poupa elogios à companheira. “A Cláudia é muito divertida. Temos uma intimidade
grande. Nos camarins, sempre falávamos das coisas boas
que o Fauzi produzia”.
Cansada do isolamento
urbano, Denise sugere aos espectadores que façam pequenos exercícios para favorecer
o convívio. “Se estiver em casa, evite conversar pelo Facebook. Chame seus amigos para conversar pessoalmente”.
METRO CAMPINAS
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Fevereiro é o mês do
cinema japonês no MIS
Associado à linha cult, o cinema japonês ganhou espaço no MIS (Museu da Imagem e do Som) no mês de
fevereiro. No último sábado, “Era Uma Vez em Tóquio”, criação de Yasujiro
Ozu, abriu o ciclo “Mestres
do Cinema Japonês”, criado para que os campineiros
possam conhecer a cinematografia do país asiático.
O crítico Ricardo Pereira,
responsável pela curadoria,
afirma que a seleção criteriosa de onze longas se deu
pela relevância dos filmes
e de seus diretores. “São os
que melhor representam o
cinema japonês”.
Filmes das décadas de
1950 e 1960, período do
descobrimento da cinematografia no Japão, estão presentes na mostra.
Um dos objetivos é mostrar que a produção nipônica não se resume aos trabalhos de Akira Kurosawa.
“Os longas escolhidos não
atingiram a proporção do
Kurosawa, mas ajudaram a

entender o povo do paús”,
explica Pereira.
Os premiados “Era Uma
Vez Em Tóquio” e “Conto
da Lua Vaga” – este último
é atração no MIS no sábado
– conseguiram um bom alcance após seus lançamentos. Prova disso é que rodaram bastante pelo ocidente.

MIS prioriza linha cult
| THOMAZ MAROSTEGAN/METRO

Programação
Amanhã, às 19h30 –
‘Contos da Lua Vaga’, de
Kenji Mizoguchi;
Sábado, às 16h – ‘A Harpa
da Birmânia’, de Ken
Ichikawa;
Sábado, às 19h30 – ‘A
Mulher de Areia’, de
Hiroshi Teshigahara.

Debate
Os organizadores do MIS estimulam o debate sobre os
filmes após as sessões. Participam das discussões os espectadores fiéis, que sempre prestigiam o espaço, e
alguns curiosos. Pereira destaca que o MIS desempenha
um papel de formador de
público, característica que
se torna ainda mais presente com a exibição de produções universais e atemporais. “O bom filme rende
debate. Por outro lado, o
mau filme acaba com a discussão”, diz.
A entrada no MIS é
gratuita.
METRO CAMPINAS
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Tá com a Macaca!
Embalou! Sob o comando de Vadão, Ponte vence 2ª seguida e sobe na classificação do Campeonato Paulista
Vadão provou mais uma
vez que faz a diferença no
banco de reservas. Diante
do Comercial, em Ribeirão
Preto, o time driblou o forte calor e o Comercial para
chegar à segunda vitória seguida sob o comando do novo treinador. A vitória por 1
a 0 diante do adversário colocou a Ponte Preta no pelotão da frente do Grupo
C, agora sonhando com a
classificação.
O Comercial, dono da casa e com campanha irregular, começou pressionando
a Macaca, utilizando também o calor de 34ºC para
derrubar a Macaca. Mas não
contava com a surpresa que
viria do outro lado. Adrianinho surgiu no meio, carregou a bola, cortou para o
lado de dentro, na intermediária e soltou a bomba de
pé esquerdo no ângulo direito do goleiro Marcelo para abrir o placar.
O Comercial tentou reagir, teve maior volume de
jogo no primeiro tempo,
mas a sorte mostrou que a
etapa inicial era da Macaca.
Roberto e a trave salvaram
os campineiros.
No segundo tempo, a
Ponte volta mais atenta e
aproveita erros na saída de
bola do Comercial para chegar perto do segundo gol.
Foram várias chances per-

Ponte teve dificuldades, mas conseguiu sair com a vitória |

didas que poderiam ter
deixado o marcador mais
elástico.
A vitória deixou os campineiros em situação bem
diferente da que estavam há
duas rodadas. O time tem
um jogo a menos que os adversário e soma agora nove
pontos.
No domingo, a equipe
tem o São Paulo pela fren-

CÉLIO MESSIAS/FOLHAPRESS

te no Majestoso – isso se a
rodada acontecer. A ameaça de greve por parte dos jogadores está mantida. O Sindicato dos Atletas tenta se
cercar de meios legais para
protestar contra a violência.
CARLOS
GIACOMELI

METRO CAMPINAS
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•
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Marcelo; Grafitte (Marcos
Pimentel), Edimar, Reniê e
Willian Simões; Xaves, Marcus Winícius, Patrick
(Cacá) e Leandrinho; Marcelo Toscano (Leandro) e
Rodrigo Jesus. Técnico: Toninho Cecílio.

COMERCIAL

Roberto; Ferrugem, Cesar,
Diego Sacoman e Magal;
Bruno Silva, Fernando Bob e Adrianinho (Rossi);
Silvinho, Ademir (Alef) e Alemão (Junior).
Técnico: Vadão.

PONTE PRETA

Gol. Adrianinho, ao 13 minutos do 1º tempo.
Arbitagem. Raphael Claus, auxiliado por Fausto Augusto Viana
Moretti e Alex Ang Ribeiro.

Guarani engata a 2ª na Série
A-2 e começa a ver os líderes
20
Confirmou

“Não existe a menor
chance de a Copa ficar
fora de Curitiba e não há
plano B. Restam apenas
acabamentos”
ALDO REBELO, MINISTRO DO ESPORTE, EM
VISITA ÀS OBRAS DA ARENA DA BAIXADA,
ONTEM, EM CURITIBA. ESTÁDIO ESTAVA
AMEAÇADO DE FICAR FORA DO MUNDIAL
POR CONTA DE ATRASOS

A segunda vitória seguida
na Série A-2, diante do São
Caetano, em Bragança Paulista, por 2 a 0, colocou o Bugre em outro patamar no estadual. O time agora chega
aos sete pontos, um a menos do primeiro time dentro do G-4 da competição.
Logo aos sete minutos de
jogo veio a primeira comemoração da torcida nas arquibancadas. Depois de jogada feita por Jefferson pela
esquerda, o cruzamento para Fernando não encontrou
o atacante, mas na sobra Fumagalli jogou para a rede
para deixar o time de Campinas na frente.
O Guarani continuou
melhor. Aos 28 minutos, o
segundo gol começou dos
pés do autor do primeiro.
Fumagalli levantou na área.
A bola ia direto para o gol,

GUARANI

SÃO CAETANO

só que no meio do caminho
o zagueiro Gustavo Bastos
deu um leve desvio e ampliou a vantagem no placar
para 2 a 0. O segundo tempo foi mais amarrado, sem
sustos para o Guarani, que
conseguiu garantir a segunda vitória seguida.
No domingo, 10h, a equipe enfrenta o Marília. A partida deve ser disputada em
Indaiatuba, já que o Bragantino jogará no estádio mais
tarde e o Brinco de Ouro
não deve ser liberado a tempo para o jogo.
METRO CAMPINAS

Mais A-2.
Red Bull
vence e
encosta nos
primeiros
O Red Bull venceu mais
uma no Campeonato Paulista da Série A-2. O triunfo
veio com um gol solitário
de Henan, aos 20 minutos
do 2º tempo em cobrança
de pênalti – atacante que
sempre desanda a fazer
gols no Touro.
No sábado o time enfrenta o Monte Azul, fora
de casa, 16h, em busca da
liderança da Série A-2 do
estadual.
METRO CAMPINAS
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Fumagalli comemora gol. Bugre é o 8º | FILIPE GRANADO/FUTURA PRESS

pontos tem o Red Bull, na 5ª
colocação do Campeonato
Paulista da Série A2
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Muricy deve manter time do clássico

Sem rumo
Atacante Guerrero não conseguiu ajudar Corinthians a sair do Pacaembu com os três pontos | LEANDRO MARTINS/FUTURA PRESS

Mais crise. Diante de 10.504 torcedores,
Corinthians perde a quarta seguida no ano
A impressão que passa é que
o Corinthians tem entrado
em campo semi nocauteado,
tonto. Assim como domingo,
quando perdeu para a Ponte Preta, o Timão ontem não
teve força para lutar contra si
mesmo – menos ainda contra
o adversário.
Some a isso desfalques como o de Paulo André e Gil, zagueiros titulares, negociações
agitando o ambiente e o medo do torcedor. O Bragantino,
que nada tem a ver com isso,
bateu o Corinthians por 2 a 0
e agravou a crise no Parque
São Jorge. Agora são quatro
jogos seguidos com derrota.
Logo no primeiro minuto,
a equipe assustou, com um
chute de Guilherme. Aos 10,
foi a vez de Romarinho.
Mas a defesa oferecia brechas. Aos 27, o zagueiro Fe-

02
CORINTHIANS BRAGANTINO

lipe anotou gol contra, tentando cortar cruzamento de
Cesinha da direita. Aos 39,
Tássio ampliou, após boa jogada pela esquerda da zaga.
No 2º tempo, o jogo ficou
morno. E o Corinthians não
conseguiu reverter a derrota.
Transferências
O Timão acertou ontem a saída do meia Douglas. Ele será
emprestado ao Vasco.
Já o volante Bruno Henrique, ex-Portuguesa, foi submetido a exames médicos
e deve assinar contrato nos
próximos dias. METRO

Torcida, agora, briga entre si
A arquibancada amarela foi palco de confronto entre torcedores organizados do Timão no 1º tempo. O
motivo foi o combinado entre os alvinegros de não apoiarem a equipe, descumprido por alguns. A PM
teve de intervir. | THIAGO BERNARDES/FRAME/FOLHAPRESS

“Temos de ter a grandeza de reconhecer que não está legal. Falta confiança para todo
mundo. É encontrar uma fórmula, buscar confiança. O caminho é trabalhar”
EMERSON SHEIK, ATACANTE DO CORINTHIANS

Pato tricolor, Jadson alvinegro
Corinthians e São Paulo acertaram ontem a troca de Alexandre Pato e Jadson. Os atletas vão assinar hoje o acordo,
que terá duração de dois anos.
Na prática, Jadson chegará ao Parque São Jorge como
“pagamento” do atacante,
que tem vínculo com o Corinthians até o fim de 2016. Ele
chega em definitivo ao alvinegro, que emprestará Pato ao
time do Morumbi.
Corinthians e São Paulo dividirão, inclusive, o custo do
salário do atacante, que não
poderá atuar no Campeonato
Paulista. O motivo é que ele
fez mais do que três jogos pe-

lo Corinthians, número limite estipulado pelo regulamento do torneio.
No caso de Jadson, o Timão
pagará integralmente o salário do meia.
Carências
Pato e Jadson chegam aos rivais para resolver carências.
Muricy Ramalho já cobrou
a diretoria por um atacante, enquanto Mano Menezes
precisa de mais um meia.
Os atletas também não
vivem bom momento nos
clubes. Pato, aliás, é o principal alvo das críticas do torcedor alvinegro. METRO

Pato agora é Tricolor
| RAMIRO FURQUIM/AGIF/FOLHAPRESS

| RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOARENA

São Paulo.
Tricolor tenta
recuperação
Um dia após ter os muros
do centro de treinamento
pichados por torcedores, o
São Paulo encara hoje, às
19h30, o Paulista, no Morumbi. A partida vale pela
6ª rodada do estadual.
O técnico Muricy Ramalho não confirmou a equipe que mandará a campo. O
mais provável é que o treinador escale o mesmo time
que perdeu para o Palmeiras, domingo, por 2 a 0: Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e
Alvaro Pereira; Wellington,
Maicon e Ganso; Ademilson, Luis Fabiano e Osvaldo.
Apresentado ontem, o
atacante colombiano Pabon
não foi relacionado para o
confronto. METRO
PAULISTA
1909
JU N D I AI

SÃO PAULO

PAULISTA

•

Estádio. Morumbi, às 19h30

•

Transmissão. Rádio
Bandeirantes
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Peixe em campo. Com
Leandro Damião e tudo

Verdão vence o XV
e segue imbatível
100%. Palmeiras derrota time de Piracicaba
por 2 a 1 e segue com campanha perfeita

Santos contratou Damião por R$ 42 mi

LINENSE
•
•

| GUILHERME DIONIZIO/FOLHAPRESS

SANTOS

Estádio. Gilbertão, às 21h
Transmissão. BandNews FM
e Bradesco Esportes FM

O atacante Leandro Damião
finalmente está livre para fazer sua estreia pelo Santos. O
nome do jogador foi publicado ontem no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e,
desta forma, o goleador deve vestir a camisa 9 do Peixe
contra o Linense, pela 6a rodada do Campeonato Paulista.
A regularização de Leandro Damião foi possível por

conta do depósito da segunda parcela do pagamento ao Internacional, que era
uma das exigências do clube gaúcho para liberar o
centroavante.
Ele entrará na vaga de Gabriel, que está suspenso para
o duelo. Mesmo depois de retornar, é o jovem de 17 anos
que cederá lugar na equipe
para que Damião jogue.
O provável time para enfrentar o Linense é: Aranha;
Cicinho, Neto, Gustavo Henrique (Jubal) e Mena; Arouca, Alan Santos e Cícero;
Geuvânio, Thiago Ribeiro e
Leandro Damião.
Acompanhe a partida
pelo site do Metro Jornal:
metrojornal.com.br. METRO

12
XV PIRACICABA

PALMEIRAS

O ano do centenário começou
melhor do que o palmeirense
imaginava. Pela sexta vez em
seis jogos, o Verdão saiu de
campo com a vitória e manteve os 100% de aproveitamento
no Paulistão. A vítima da vez
foi o XV de Piracicaba, na casa
do rival: 2 a 1.
Mesmo jogando fora de
casa, o Palmeiras foi para cima. E conseguiu abrir o placar logo aos 14 minutos com
o artilheiro Alan Kardec, cobrando com perfeição o pênalti sofrido por Mazinho.
O Verdão manteve o ritmo,
mas o XV foi ao ataque. E che-

gou lá aos 32, com Cafu, que
só escorou cruzamento para o
fundo do gol após falha do goleiro Fernando Prass.
Na volta do intervalo no estádio Barão de Serra Negra, o
jogo ficou mais truncado e as
oportunidades diminuíram.
Mas o Palmeiras conseguiu superar as dificuldades aos 39, com o volante
França, que cortou o zagueiro dentro da área e mandou
no ângulo para fazer o gol
da vitória.
Mais um
O Palmeiras confirmou ontem a contratação do décimo reforço da temporada:
o volante Josimar, ex-Internacional. O atleta de 27
anos ficará emprestado ao
alviverde até o dia 31 de dezembro. METRO

França fez o gol que garantiu a vitória | MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS

