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Com multa de R$ 12 mil,
coleta de entulho dobra

Os 38 ecopontos receberam 5 mil toneladas por mês, desde que lei entrou em vigor, no final de julho Segundo
o Ministério Público, número de pontos é baixo São Paulo ainda tem 1.500 locais de descarte irregular {pág 04}

DIVULGAÇÃO

DEMI FICA
ELA SE INTERNOU 
PARA REABILITAÇÃO
E NÃO VEM AO BRASIL {pág 10}

Mín 17°C
Máx 26°C

SÃO PAULO
Quarta-feira, 
3 de novembro de 2010

Edição nº 926, ano 4

Fittipaldi pela cidade

Piloto matou a saudade da Lotus que o levou à primeira vitória na Fórmula 1 {pág 17}

Dilma diz
que vai 
reajustar o
Bolsa Família

Mais paciência,
motorista!
Parece impossível, mas até 
domingo Enem, Fórmula 1, 
jogo de futebol e o Salão do 
Automóvel complicam ainda
mais o trânsito {pág 05}

Em discurso, presidente 
afirmou também que dará mais
cargos a mulheres e que alguns
dos ministros de Lula poderão
ser mantidos {pág 02}

Para 2011

Anatel quer tarifas
mais baixas
Audiência pública discute 
reajustes para chamadas de
fixo para celular {pág 06}

São Paulo vai receber mais de 200
atrações culturais gratuitas {pág 08} 

MATEUS BRUXEL/FOLHAPRESS
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Lula recebe lista com
equipe de transição
A presidente eleita, Dilma
Rousseff (PT), enviou on-
tem para o presidente Lula
a relação das pessoas que
deverão integrar a equipe
de transição do governo.

A relação inclui cerca de
30 nomes. De acordo com a
legislação, a equipe será
nomeada pelo presidente
Lula, e a lista publicada no
“Diário Oficial”. A previsão

é que o grupo inicie os tra-
balhos na segunda-feira.

O vice-presidente eleito,
Michel Temer (PMDB), irá
liderar a coordenação polí-
tica da transição, que terá
ainda o ex-ministro da Fa-
zenda Antônio Palocci, o
presidente do PT, José
Eduardo Dutra, e o secretá-
rio-geral do partido, José
Eduardo Cardozo. METRO

Alckmin terá
maioria na
Assembleia 
Assim como Dilma pode
comemorar a maioria no
Congresso, o tucano Geral-
do Alckmin também terá o
apoio da maior parte da
Assembleia paulista. 
Das 94 vagas na Casa, 23
foram ocupadas por depu-
tados do PSDB, oito por po-
líticos do DEM e 24 por ou-
tros aliados. METRO

Dilma vai reajustar
valor do Bolsa Família
A presidente eleita, Dilma
Rousseff (PT), disse que vai
reajustar os beneficios do
programa Bolsa Família
(programa de distribuição
de renda do governo) para
o ano que vem.

Hoje, o benefício é de no
máximo R$ 200, pago a fa-
mílias que têm renda de
até R$ 140 por pessoa.

Ela ainda não sabe, po-
rém, se mexerá no Orça-
mento de 2011 para que o
aumento seja possível.
“Agora, eu tenho o objetivo
de reajustar e garantir os
recursos do Bolsa Família
para que não tenham per-
das inflacionárias e que te-
nham ganho real”, disse. 

Em entrevista ao “Jornal
da Band”ontem, Dilma dis-
se que irá negociar com as
centrais sindicais a propos-
ta de reajuste do salário mí-
nimo do ano que vem.

“Nós vamos de maneira sis-
temática valorizar o salário
mínimo”, afirmou.

Para a presidente eleita,
o crescimento econômico
depende das condições de
vida da população. “Na
concepção do projeto que
represento e do qual obvia-
mente o presidente Lula é
um dos grandes líderes, o
crescimento econômico
não pode ser desvinculado
da melhoria das condições
de vida da população.”

Sobre a valorização das
mulheres, que citou em

seu primeiro discurso, dis-
se que poderá aumentar a
participação delas em seu
governo. “Tenho todo inte-
resse em ocupar os qua-
dros ministeriais com mui-
to mais mulheres.” 

Dilma disse ainda que
poderá manter ministros
do governo de Lula, sem ci-
tar nomes, e que dará prio-
ridade às reformas política
e tributária.

No Congresso, ela deve-
rá contar dois terços dos
parlamentares para apro-
var suas propostas. Os par-
tidos que fizeram parte da
coligação petista elegeram
309 deputados (de 513) e 50
senadores (de 81).

Contabilizando os parla-
mentares do PP e do PTB,
que fizeram parte da base
do presidente Lula, a soma
sobe para 373 e 60, respec-
tivamente. METRO

Presidente afirmou também que vai negociar salário mínimo com centrais sindicais
Alguns ministros que trabalham com Lula poderão ser mantidos em seus postos

“A questão social
não é um adereço,
não é um anexo ao
nosso governo. Vou
tornar a erradicação
da pobreza uma
meta central.”
DILMA ROUSSEFF

A presidente eleita Dilma Rousseff

ALAN MARQUES/FOLHAPRESS
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Veja a 
divisão das

94
cadeiras

Dólar

+ 0,29%
(R$ 1,708)

+ 0,16%
(R$ 2,372)

+ 1,26%
(71.560 pts)

Euro

Bovespa
Selic

(10,75%)

Salário
Mínimo
(R$ 510)

A presença ativa na cam-
panha de Dilma creden-
ciou para ocupar cargos
estratégicos no novo go-
verno Antônio Palocci
(polivalente), José Eduar-
do Dutra, José Eduardo
Martins Cardozo e Luiz
Barretto Filho. Correndo
por fora, Tarso Genro e
Fernando Pimentel. A
gratidão ao Nordeste te-
rá como interlocutor
Eduardo Campos (PE),
campeão de votos. Seu
PSB e o PMDB comanda-
rão as articulações no
Congresso.

TOME NOTA

Na agenda das refor-
mas, ninguém se atreve
a botar o dedo na ferida
de uma ilusão desde a
Proclamação da Repú-
blica: o Brasil é uma Fe-
deração de ficção. Basta
demonstrar que um de-
putado federal por São
Paulo precisa de dez ve-
zes mais votos do que
um colega de Roraima
para tomar assento na
Câmara. Sem considerar
o coeficiente da propor-
cionalidade eleitoral
dos partidos. 

Cotações
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Explosão
fere 3 na
Casa Verde
Uma explosão por vaza-
mento de gás deixou três
pessoas feridas e uma casa
parcialmente destruída no
bairro da Casa Verde, na
madrugada de ontem. 

Entre os feridos está
uma senhora de 76 anos
que sofreu queimaduras de
segundo grau em algumas
partes do corpo. As vítimas
foram socorridas e libera-
das pela manhã.

Segundo o Corpo de
Bombeiros, apesar da ex-
plosão, não houve incên-
dio,  facilitando que as vin-
te e uma pessoas que esta-
vam no local pudessem
sair ilesas.

A subprefeitura interdi-
tou as quatro casas no ter-
reno onde ocorreu o aci-
dente. Uma das habitações
sofreu abalo na estrutura e
as outras foram interdita-
das por causa do corredor.

Por causa do risco de de-
sabamento, não há previ-
são de quando os mora-
dors poderão voltar para
seus lares. METRO

Ecopontos recolhem
167 toneladas por dia
A quantidade de entulho
recolhida pelos 38 eco-
pontos da cidade dobrou
após a lei que estipula
multa de R$ 12 mil para o
descarte irregular. 

Apenas nos últimos três
meses (de agosto a outu-
bro), foram entregues 16,2
mil toneladas, média supe-
rior a 167 toneladas por
dia, ou 5 mil toneladas por
mês. O número é pratica-
mente o mesmo do regis-
trado nos sete primeiros
meses desse ano, antes de a
nova lei entrar em vigor.

Apesar do aumento, a
própria prefeitura afirma
que a cidade ainda tem
1.500 pontos de descarte ir-

regular, normalmente ter-
renos vazios ou ruas de
pouco movimento. Estima-
se que, a cada dia, 3 mil to-
neladas de sobras da cons-
trução civil sejam jogadas
em pontos não permitidos.

Para o MP (Ministério
Público), o número de eco-
pontos ainda é muito bai-
xo. O promotor do Meio
Ambiente Washington Luis
Lincoln de Assis  abriu in-
quérito para apurar por
que a prefeitura ainda não
instalou os 96 ecopontos
previstos na legislação. 

Segundo o promotor, a
falta de ecopontos contri-
bui com o entupimento de
bueiros e galerias, aumen-

tando o risco de enchentes-
Com a aproximação do ve-
rão, as 31 subprefeituras
estão intensificando as
blitze nos pontos de  des-
pejo irregular. 

Além da multa de R$ 12
mil, a nova legislação tam-
bém prevê a apreensão do
veículo utilizado para
transportar o material irre-
gular. Também foram in-
tensificadas as operações
cata-bagulho, que reco-
lhem objetos descartados
pela população nos bairros
em dias marcados.

Volume recolhido é 116% superior ao registrado antes da lei que aumentou valor da multa
por descarte irregular para R$ 12 mil MP diz que número de pontos ainda é muito baixo 

Entulho jogado na rua José Paulino

ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

LUIZ GUARNIERI/FUTURA PRESS

Finados

Prefeitura promete reformar cemitérios
Cerca de 1,4 milhão de pessoas visitaram os 22 cemitérios municipais e o cremató-
rio da Vila Alpina ontem, segundo o Serviço Funerário da cidade. Os locais ficaram
abertos até as 19h, uma hora a mais que o normal. A prefeitura prometeu reformar
os cemitérios públicos a partir de janeiro. Também devem ser instaladas câmeras
em cemitérios que são alvos de roubos. METRO

Mais de 1,4 milhão de paulistanos lotaram os cemitérios ontem

ARIEL.KOSTMAN
@METROJORNAL.COM.BR

Depois de 36 horas, pista 
da marginal Tietê é liberada
A pista expressa da margi-
nal Tietê foi liberada na
manhã de ontem, após
quase dois dias interdita-
da devido a uma cratera
de aproximadamente 20
metros. 

A interdição aconteceu

no domingo, por volta das
19h50,  no sentido Castello
Branco, após a ponte das
Bandeiras.

Apesar de não ter tido
nenhuma vítima, a Dersa
pediu para que a CET
(Companhia de Engenha-

ria de Tráfego) interditasse
a via por precaução. 

O acidente ocorreu du-
rante a realização de obras
de manutenção no local,
que faz parte de um proje-
to de readequação viária
para a marginal. METRO
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Roubos caem
11,4%  em SP,
diz secretaria
Dados divulgados pela Se-
cretaria Estadual de Segu-
rança Pública mostram um
queda de 11,4% (22.737 ca-
sos) no número de roubos
entre janeiro e setembro
deste ano ante mesmo pe-
ríodo de 2009.

Com relação aos furtos, o
recuo foi de 5% (20.039 ca-
sos) entre os nove primeiros
meses de 2010 e os dados
registrados entre janeiro e
setembro do ano passado.

Segundo o delegado-ge-
ral da Polícia Civil, Domin-
gos Paulo Neto, a meta é re-
duzir as ações contra con-
domínios, shoppings e su-
permercados. Ele explica
que esse tipo de crime gera
um impacto maior sobre a
população. METRO

Os motoristas que trafe-
gam pela capital devem fi-
car atentos às interdições
em ruas e avenidas por
conta de uma série de atra-
ções marcadas para os pró-
ximos dias. 

Até o domingo, a cidade
abriga sete grandes eventos,
entre eles o show do grupo
Black Eyed Peas, o Salão do
Automóvel, o GP de Fórmu-
la 1 e o Enem 2010.

Segundo o Ministério da

Educação, sábado e domin-
go, em São Paulo, cerca de
1 milhão de estudantes irão
prestar o exame, que come-
ça às 13h nos dois dias.

Ontem, mesmo com a
cidade vazia por conta do
feriado, o Salão do Auto-
móvel, no Anhembi, gerou
lentidão de dois quilôme-
tros a marginal Tietê devi-
do à fila de carros no entor-
no do centro de exposi-
ções. Segundo a CET, o

principal ponto de conges-
tionamento era o acesso à
ponte da Casa Verde.  

Já a prova automobilísti-
ca será mais um desafio pa-
ra os agentes da CET. 

As interdições começam
na sexta-feira, início dos
treinos livres,  e continuam
no sábado, quando ocor-
rem as provas classificató-
rias. Os dois dias serão
abertos para o público que
comprou o ingresso para

assisitir ao GP de São Pau-
lo, marcado para as 14h de
domingo.  

A previsão dos organiza-
dores é de que 140  mil pes-
soas circulem pela região
de Interlagos, zona sul. 

Para complicar ainda
mais a situação do trânsito
na cidade, também no do-
mingo acontece o jogo en-
tre São Paulo e Corin-
thians, às 17h, no estádio
do Morumbi. METRO

Eventos complicam
trânsito até domingo

Fim de semana terá Enem, Fórmula 1 e clássico São Paulo e Corinthians
Salão do Automóvel congestionou marginal Tietê em pleno feriado  
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1. Black Eyed Peas
Quinta-feira (4/11)
Horário: 22h
Endereço: estádio do Morumbi
Interdições:  avenidas Givovanni 
Gronchi, Francisco Morato e Morumbi

2. Eminem
Sexta-feira (5/11)
Endereço: Jockey Club 
Horário: 19h30
Interdições: avenidas Lineu de Paula 
Machado,  Francisco Morato e Vital 
Brasil

3. GP de Fórmula 1
Sexta-feira a Domingo (5/11 a 7/11)
Endereço: Autódromo de Interlagos
Horários: 10h às 15h30; 11h às 15h e 
das 12h30 às 18h
Interdições: avenidas Interlagos, 
Robert Kennedy, Washington Luís e 
Teotônio Vilela

SP
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Dupla tenta 
levar câmeras
da CET
Dois homens foram presos
ontem quando tentavam
furtar câmeras de seguran-
ça instaladas pela CET no
túnel da avenida Sena Ma-
dureira, zona sul. 

A dupla foi detida após
ser flgarada por uma equi-
pe de monitoramento da
CET. Os agentes alertaram
a GCM, que chegou ao lo-
cal e impediu a nova ação.
Os dois foram levados ao
36º DP, na Vila Mariana.

Segundo a polícia, a du-
pla já havia furtado 12 câ-
meras de prédios comer-
ciais e residenciais. Todos
os equipamentos foram re-
cuperados. METRO

BRASP_2010-11-03_5.qxp:BRAZIL  11/2/10  8:29 PM  Page 2



A Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações)
promove audiência públi-
ca hoje para discutir crité-
rios de reajuste para cha-
madas entre telefones fi-
xos e celulares. A ideia é
reduzir o valor das chama-
das locais e interurbanas
em 10% durante o próxi-
mo ano e em mais 10% em
2012, segundo anunciou a
agência. 

O encontro acontecerá
das 13h às 17h no Espaço
Cultural Anatel, em Brasí-
lia. O novo regulamento
proposto pela agência es-
tabelece que o reajuste
das tarifas das chamadas
entre fixos e móveis deve
ocorrer no máximo a cada
12 meses.

A reunião discutirá
também os valores dos de-
mais tipos de chamadas
que envolvem o pagamen-

to da tarifa de intercone-
xão, como ligações entre
operadoras diferentes. 

A proposta atual é que
estes valores continuem
sendo decidido por pacto
entre as empresas, livre de
regulação da agência. A
Anatel anunciou que fixa-
rá cautelarmente o valor
da tarifa, caso as operado-
ras não chegarem a um
consenso sobre este rea-
juste de preços. METRO

Petrobras diminui a produção
de petróleo no País em setembro
A produção média de pe-
tróleo da Petrobras no Bra-
sil atingiu 1,943 milhão de
barris por dia em setem-
bro, 3,9% abaixo da produ-
ção de agosto, quando re-

gistrou 2,02 milhões de
barris, informou a estatal.  

A produção média de
gás natural no país, ex-
cluindo o volume liquefei-
to, foi de 53,77 milhões de

metros cúbicos ao dia, pra-
ticamente estável em rela-
ção ao mês anterior, quan-
do atingiu 52,4 milhões de
metros cúbicos diários. 

METRO COM AGÊNCIAS

Plataforma P52

DIVULGAÇÃO

Chamadas de fixo
para celular podem
ficar mais baratas 

Anatel promove audiência pública, que propõe decréscimo no reajuste
dos preços em 2011 A decisão afeta as ligações locais e interurbanas

Cobrança entre operadoras também pode mudar

SILVIA ZAMBERINI/FOLHAPRESS

10%
pode ser a redução
nos preços em chama-
das entre fixos e mó-
veis no ano que vem,
segundo a proposta
da Anatel. A agência
ainda prevê nova re-
dução em 2012.

Veículos
vendem mais
em 2010
A venda de veículos au-
mentou no Brasil segundo
balanço da Fenabrave (Fe-
deração Nacional da Distri-
buição de Veículos Auto-
motores). Ante setembro
de 2009, houve elevação de
4,78%. No acumulado, as
vendas aumentaram 9,45%,
com a comercialização de
3.888.926 veículos, ante os
3.553.076 vendidos no pe-
ríodo anterior. METRO

Tramita hoje na Comissão
de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado proje-
to de lei que, se aprovado,
permitirá que pessoas físi-
cas deduzam até R$ 15 mil
do Imposto de Renda as
despesas de aluguel de imó-
vel residencial.  

A proposta ainda será
examinada pela Comissão
de Assuntos Econômicos e,
em decisão terminativa, pe-
la Comissão de Assuntos

Sociais do Senado.
Atualmente, apenas as

pessoas jurídicas têm o di-
reito de deduzir de impos-
tos as despesas com alu-
guel e com arrendamento
mercantil.  

A dedução do aluguel
serviria para minorar o fato
de os locatários de baixa
renda pagarem proporcio-
nalmente aluguéis mais al-
tos que os de maior renda.

METRO

Projeto visa a facilitar

moradia no Brasil

PL prevê dedução do    
aluguel residencial no IR

Negócios em dia

SONHOS DA
NOVA CLASSE
MÉDIA
LUIZ ALBERTO 
MARINHO

A melhoria da situação econômica do país fez com que
brasileiros da nova classe média voltassem a sonhar.
Mas esses desejos não se restringem a consumir rou-
pas, eletroeletrônicos, viagens, boa comida e bebida.
Estudo da empresa “A Ponte”, do publicitário André
Torreta (foto), mostra que, além dos sonhos de consu-
mo, grande parte da população busca também realiza-
ção pessoal e inclusão social. Isso significa, por exem-
plo, mostrar ao resto da sociedade que o mundo em
que vivem também é bom e respeitável, escolher a
profissão de acordo com suas vocações e não pelo pre-
ço da mensalidade das faculdades, obter estabilidade
financeira e experimentar bons momentos com a fa-
mília e os amigos. Os sonhos dos brasileiros passam
ainda por ajudar os outros e cultivar a honestidade.

DIVULGAÇÃO/STONE BROTHERS RACING

Publicitário André Torreta
conduziu estudo sobre sonhos

da nova classe média 

NEGÓCIO DA EDUCAÇÃO.
Pesquisa feita pela TNS Re-
search com 1,5 mil adoles-
centes brasileiros mostrou
que fazer curso superior é
prioridade para 92% deles.
Destes, 59% ainda preten-
dem depois cursar uma se-
gunda faculdade ou MBA.

CONSUMO POPULAR. Em 9
e 10 de novembro, o Dat Po-
pular promove em São Paulo
o 1o Congresso Nacional so-
bre Mercados Emergentes.
Serão debatidas estratégias
de negócios com as classes 
C e D no Brasil, um mercado
estimado em R$ 834 bilhões.

UPGRADE NA TV. As televi-
sões com tubo ainda são maio-
ria nas casas dos brasileiros.
De cada 10 residências, 7 pos-
suem uma TV com tubo e 3
contam com TVs de LED, plas-
ma ou LCD. A informação é da
CVA Solutions, que ouviu 7.200
consumidores em todo o país.

CARRO NOVO. O licencia-
mento de automóveis de pas-
seio deve bater novo recorde
em 2010. Segundo a Anfavea,
entre janeiro e setembro, já
haviam sido emplacados 2,3
milhões de automóveis (96%
do total de veículos licencia-
dos no ano passado todo.

FIM DE PAPO. Apesar das redes sociais serem um dos assuntos

mais quentes no mundo do marketing, 64% dos principais exe-

cutivos das maiores empresas do planeta não as usam com os

seus públicos. O maior interesse deles é consultar o que publi-

cam a seu respeito no Wikipedia, diz a RP Weber Shandwick.

Levantamento da consultoria Gou-

vêa de Souza revelou haver hoje

no país tantas lojas de móveis e

eletrodomésticos quanto postos

de combustíveis. São Paulo con-

centra 20% delas, mas a maior ex-

pansão das vendas nos últimos 9

anos foi em três estados nordesti-

nos: CE, BA e PE. O melhor mês pa-

ra esse varejo é dezembro, quando

ocorrem 13% das transações. 

O pior é fevereiro.

Casa equipada

Luiz Alberto Marinho é publicitário, especialista em marketing de varejo
e passa a escrever no Metro todas as quartas-feiras (*)
(*) com Samara Teixeira
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ANDRÉ PORTO/METRO
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Partido Republicano, de oposição, vai obter a maioria da Câmara No
Senado, onde a renovação não será completa, a disputa vai ser apertada

Prévias indicam
derrota de Obama

Obama terá mais dificuldades para aprovar seus projetos

LARRY DOWNING/REUTERS

O presidente Barack Oba-
ma foi o grande derrotado
das eleições legislativas de
ontem. Segundo os primei-
ros resultados parciais di-
vulgados ontem à noite, o
seu Partido Democrata per-
deu a maioria na Câmara e
no Senado, o que vai difi-
cultar ao presidente a apro-
vação de seus projetos nos
dois anos de mandato que
ainda restam. 

De acordo com as pesqui-
sas de boca de urna, o que
pesou no crescimento dos
republicanos foi o mau mo-
mento da economia, que
preocupa 80% do eleitorado.
Para 40%, a condição finan-
ceira de suas famílias pio-
rou no governo Obama.

www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2010mundo 07

“Essa eleição é
sobre o nosso
futuro e o que
queremos para 
o país.”
BARACK OBAMA NO TWITTER

ALEX WONG/GETTYIMAGES

48
DEMOCRATAS

45 REPUBLICANOS 7 INDEFINIDOS

Projeções

No Senado, é possível que
nenhum partido fique com
a maioria absoluta.

167
DEMOCRATAS

224
REPUBLICANOS

44
INDEFINIDOS

Na Câmara, os Republica-
nos devem obter a maio-
ria, com 224 cadeiras. 

HENRIQUE.RIBEIRO
@METROJORNAL.COM.BR
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Evento reúne mais de
200 atrações gratuitas

Cultura para todos é o lema
da “4ª Semana Ticket Cul-
tura & Esporte”, que traz ao
público paulistano mais de
200 atrações culturais – to-
das gratuitas – a partir de
sexta-feira. 

O evento abre com uma
apresentação especial hoje
à noite: expoente da nova
geração da música popular
brasileira, a cantora Maria-
na Aydar faz show no HSBC
Brasil com repertório de
seus dois discos, “Kavita 1”
e “Peixes Pássaros Pessoas”. 

Sob o conceito “A cidade
é um espetáculo”, 24 pon-
tos de São Paulo vão rece-
ber atrações de música, ci-
nema, artes visuais, circo,

teatro adulto e infantil. Du-
rante todos os dias, o proje-
to itinerante “Biblioteca
Móvel Itapemirim” percor-
rerá a cidade com ações de
incentivo à leitura.

A “Semana”  tem apoio
da Secretaria Municipal de
Educação. A Praça Victor
Civita, o MAM, o Masp e 20
unidades dos CEUs concen-
trarão as atividades, que se-
guem até 15 de novembro.  

Para conhecer a progra-
mação completa, acesse:
www.semanaticketcultu-
ra.com.br.

‘4ª Semana Ticket Cultura & Esporte’ começa com show da cantora Mariana Aydar em SP
Música, cinema, artes visuais, circo, teatro adulto e infantil fazem parte da programação

A cantora Mariana Aydar, que faz show gratuito 

DIVULGAÇÃO

Shirley Manson
anuncia retorno 
do Garbage 
Os fãs de Garbage e da rui-
vinha Shirley Manson já
podem festejar. A cantora
acaba de anunciar a volta
do grupo e um possível
novo álbum para 2011. “Já
gravamos bastante”, decla-
rou a Shirley. Uma turnê
também não está fora dos
planos.

O Garbage andava lon-

ge dos holofotes e das cai-
xas de som desde 2005,
quando sua vocalista deci-
diu gravar um disco solo –
que nunca foi lançado. 

O último trabalho da
banda foi o álbum “Bleed
Like Me”, que traz, entre
outras, “Bad Boyfriend”,
“Run Baby Run” e “Boys
Wanna Fight”. METRO

Lou Reed
traz projeto
musical a SP
Lou Reed e o seu Metal
Machine Trio vêm a São
Paulo. O músico e seus
companheiros se apresen-
tam no projeto “Barulho”,
um recorte da “Mostra
Sesc de Artes”, nos dias 20
e 21 de novembro, na uni-
dade Pinheiros. Os ingres-
sos para os shows custam
entre R$ 10 e R$ 40.    

A “Mostra Sesc de Ar-
tes” vai reunir 62 atrações
entre os dias 18 e 28 de
novembro. METRO

A ruiva Shirley Manson, vocalista do Garbage

GETTY IMAGES

Destaques

Show da cantora Mariana

Aydar, no HSBC Brasil.

Apresentação do Circo

Zanni, na esquina das ruas

Caio Prado e Augusta.

Traditional Jazz Band, na

praça Victor Civita.

Mostra de cinema com 

exibição de oito filmes 

nacionais nos CEUs.

Espetáculo “Amor de Servi-

dão”, vencedor do Prêmio

Shell de Teatro.

‘A REDE SOCIAL’

Filme sobre o
Facebook
fecha Mostra 
O novo e esperado filme
de David Fincher encerra
a programação da “34ª
Mostra Internacional de
Cinema”, amanhã. 

O longa-metragem se-
rá exibido a partir das
20h, na Cinemateca Bra-
sileira, onde também se-
rão premiados os melho-
res filmes do evento. 

“A Rede Social”, que

entra no lugar de “Poti-
che”, narra a história do
Facebook, rede social
com mais de 500 milhões
de usuários no mundo.

Os atores Jesse Eisen-
berg e Andrew Garfield
estão no elenco, além do
cantor e ídolo pop Justin
Timberlake. METRO

GETTY IMAGES

O ator Jesse Eisenberg 

THAIS.AZEVEDO
@METROJORNAL.COM.BR

Reed será atração 

da “Mostra Sesc de Artes”

GETTY IMAGES

Serial killer

Leonardo DiCaprio
voltará à telona para
viver Henry Howard
Holmes, psicopata do
século 19 responsá-
vel por cerca de 200
mortes. Ainda sem
nome, o filme é uma
adaptação do livro
“The Devil in the
White City”. 
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Livro conta a vida
de Toquinho a 
partir de músicas
Responsável pela consagra-
ção de Toquinho na MPB,
“Aquarela” foi gravada pri-
meiro em italiano; Vinicius
de Moraes escreveu a letra
de “Carta ao Tom–74” em
sua banheira, com a má-
quina de datilografia sobre
uma tábua. Essas e outras
curiosidades dão o tom dos
casos contados em “Histó-
rias de Canções: Toquinho”
(Ed. LeYa, 304 páginas, R$
44,90), que chega às lojas.  

Com texto bem solto, es-
crito por Wagner Homem e
João Carlos Pecci (irmão de

Toquinho), a obra emociona
nos momentos em que
aborda as parcerias do músi-
co com Vinicius de Moraes,
de quem foi uma espécie de
pupilo, e com Chico Buar-
que, especialmente na tem-
porada passada na Itália.

Além disso, os fãs vão se
deliciar com fotos, capas de
álbuns e reproduções de
jornais e revistas da época
das composições.

Bastidores da criação de clássicos da MPB, como ‘Aquarela’ e ‘Ao Que Vai
Chegar’, são o grande atrativo do lançamento da série ‘Histórias de Canções’

Vinicius de Moraes e Toquinho: as parcerias da dupla

aparecem em boa parte do livro

ACERVO ÚLTIMA HORA/FOLHAPRESS 

Demi Lovato se interna
e não virá ao Brasil
Britney Spears e Lindsay
Lohan fazem escola como
revelações da Disney que
acabam em clínicas de rea-
bilitação: agora é a vez de
Demi Lovato parar tudo pa-
ra se tratar. 

A atriz e cantora se in-
ternou no último sábado,
após uma violenta discus-
são com um músico de sua
equipe. “Demi decidiu se
tornar responsável por
seus atos”, limitou-se a ex-
plicar seu empresário.

Com isso, ela cancelou a
participação na turnê “Live

in Concert”, dos Jonas
Brothers, que passa pelo
Brasil em 6/11 (SP), 7/11 (RJ)
e 10/11 (Porto Alegre).

Os fãs que quiserem a
restituição do valor investi-
do nos ingressos devem se
dirigir ao local de compra
(bilheteria oficial nas três ci-
dades ou pontos de venda
da Ticket For Fun) portando
os bilhetes. Quem adquiriu
as entradas pela internet ou
por telefone deve solicitar a
devolução do dinheiro pelo
SAC da Tickets For Fun, pelo
telefone 4003-6464. METRO

Demi Lovato não participará dos shows dos Jonas 

Brothers no Brasil

GETTY IMAGES

RAQUEL.PAULINO
@METROJORNAL.COM.BR
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Sudoku

por Pryscila Vieira

Áries - 21/3 a 20/4
Aproveite o dia para

iniciar projetos e contatar
com pessoas de outros esta-
dos e até mesmo de outros
países, tanto para projetos
pessoais como também para
os profissionais.

Touro - 21/4 a 20/5
É importante que você

dê mais atenção aos seus re-
lacionamentos em geral. Evi-
te pensamentos fixos e ideias
ultrapassadas. O dia propicia
resolver assuntos que fica-
ram pendentes.

Gêmeos - 21/5 a 20/6
Seja bem versátil e fle-

xível. Hoje você ganha o dia
com um bom diálogo e
ideias criativas. Se você já ti-
ver uma boa proposta a ser
apresentada, não a deixe
guardada.

Câncer - 21/6 a 22/7
Nada melhor do que

aprender com os erros do
passado, insistir neles é sinal
de inconsciência. Por isso de-
sacelere e reveja o que tem
feito por você, com certeza
terá uma boa revelação.

Leão - 23/7 a 22/8
Dia oportuno para que

você pense num bom trata-
mento estético. Cuidar de vo-
cê mesmo, fazer compras, vi-
sitar amigos, passear, ir ao ci-
nema, com certeza vai auxi-
liar em sua auto-estima.

Virgem - 23/8 a 22/9
É tempo de estar mais

próximo aos seus familiares.
Trocar ideias, fazer uma visita
ou se comunicar com seus ir-
mãos e parentes é tarefa do
dia. Mas lembre-se de não
mexer no passado. Seja leve!

Libra - 23/9 a 22/10
O astral de hoje pede

paciência, reflexão e atenção
aos seus aspectos de nature-
za mais íntima. Fique um
pouco mais com você mesmo
e evite desperdiçar o tempo
com o que não precisa.

Escorpião - 23/10 a 21/11
O dia é de muita agita-

ção e interesses novos que
aparecem. Fique ligado e
não deixe passar em branco
as oportunidades que 
surgirem. O romance está
em alta.

Sagitário - 22/11 a 21/12
Dar uma repaginada em

sua vida é primordial. Come-
ce por onde você achar mais
necessário. Invista em você,
mas sempre pensando em
novas atividades, pois o que
passou, passou.

Capricórnio - 22/12 a 20/1
Você vive um tempo em

que tem que evitar mau hu-
mor e pensamentos negati-
vos. Pode não adiantar avisá-
lo, mas saiba que sempre te-
mos pessoas boas ao nosso
lado. Procure-as!

Aquário - 21/1 a 19/2
Um ótimo dia para o diá-

logo. As conversas e as trocas
tendem a fluir naturalmente
e com facilidade. Se estiver
programando uma viagem
ou visita a parentes, não dei-
xe para depois.

Peixes - 20/2 a 20/3
Para quem já passou

por tantos altos e baixos nos
últimos anos como você, es-
tá na hora de aproveitar o
que os astros estão lhe pro-
porcionando, portanto, seja
mais ousado. 

A posição da Lua no signo de libra para hoje indica a importância 
que devemos dar para os relacionamentos, porém com a presença 
de Saturno precisamos ser muito sérios com nossas propostas.

Amely

Cruzadas

Cartas Pergunta  

Siga o Metro no Twitter: 
@jornal_metro

O Bolsa Família deve pas-
sar por reajuste? Por quê? 

@Osamataro: O Bolsa Fa-
mília tem que ser igual a um
seguro-desemprego. Renda
para as pessoas mais caren-
tes, e que garanta oportuni-
dades de emprego. Do jeito
que está, aumenta a infor-
malidade e consequente-
mente o governo precisará
aumentar a carga tributária
para suprir os gastos. 

@robsondecastro: O Bolsa
Família deveria ter um maior
controle e ser reajustado
através da participação das
famílias em cursos de qualifi-
cação.

@RenanCrema: Governo
tem que dar condições para
a população de baixa renda
trabalhar, e não dar espécie
de “pensão” a ela.

Expediente
Presidente: Cláudio Costa Bianchini. Diretor de Redação e Jornalista Responsável: José Luiz Longo MTB 13448 - SP. 
Coordenador de Redação: Irineu Masiero. Editores Executivos: Ariel Kostman e Lara De Novelli. Editor de Arte: Vitor Iwasso. 
Diretora Comercial: Elizandra Paiva. Gerentes Comerciais: Elizabeth Silva e Tânia Biagio. Diretora Financeira: Sara Velloso. 
Diretor de Operações: Luís Henrique Correa.
Editado e distribuído por SP Publimetro S/A. Endereço: rua Tabapuã, 81, 14º andar, Itaim, CEP 04533-010, São Paulo, SP. O jornal Metro é impresso na Plural Editora e Gráfica Ltda.
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e tem alcance diário superior a 20 milhões de leitores. Distribuído 
gratuitamente de segunda a sexta na cidade de São Paulo.

Telefone: 011/3528-8500
E-mail: cartas@metrojornal.com.br 

“A tiragem desta edição de 150.000 exemplares é auditada pela BDO.”

cultura12 www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2010

Compromisso de Dilma
Esse compromisso de Dilma, feito em seu primeiro discurso de-
pois de eleita, de honrar as mulheres brasileiras que assim co-
mo ela que chegou à Presidência da República merecem e po-
dem chegar a posições de destaque da mesma forma que os
homens, deve ser cobrado dela já neste momento de composi-
ção de seu futuro governo, na formação do seu ministério e nos
cargos das estatais. Só peço a Dilma que, desta vez, seja bastan-
te criteriosa, evitando que outras Erenices sejam escolhidas, pa-
ra o bem do Brasil.
Ronaldo Gomes Ferraz - Rio de Janeiro - RJ

Guaianazes sem leito
Denunciamos  o descaso no atendimento de nossa comunidade,
Guaianazes, no extremo leste da capital, que tem sofrido demasia-
damente nos últimos tempos. Achamos que, por conta das elei-
ções, a mídia não deu a devida atenção para levar  às autoridades
competentes. Enquanto isso, quem paga a conta é a população ca-
rente. O Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa, à rua Migule
Achiolli da Fonseca, funciona com menos leitos que os 220 que de-
veriam estar disponíveis, constrangendo pessoas a permanecer
horas para obter internação.
Beto Custódio - São Paulo, SP 

Exercício contábil
Sobre a jogada contábil do governo, que usa o dinheiro dos inves-
tidores da Petrobras para pagar dívidas, fica uma séria dúvida. Terá
a “marolinha” virado uma “tsunami” tardiamente? A única certeza
é que o governo gastou o que tinha e o que não tinha. Resta per-
guntar: existe a Lei de Responsabilidade Fiscal para presidente?
Beatriz Campos - São Paulo, SP  

* George Jorge e Márcia Bernardo começam a escrever hoje sobre horóscopo diariamente. Eles são fundadores 
da Escola Santista de Astrologia, que oferece grande variedade de livros das áreas de astrologia e esotérica, 
softwares profissionais de astrologia, cálculos de mapas, previsões e outros serviços.  Fica à Goytacazes, 8 – Altos –
(13) 3284-9714 – Santos – SP - www.escolasantistadeastrologia.com.br 

Horóscopo por George Jorge e Márcia Bernardo*
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WILSON.DELL’ISOLA
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Carnes processadas 
aumentam risco de 
doenças vasculares

FOTOS: STOCKXCHANGE

A ingestão de carnes pro-
cessadas aumenta o risco
de doenças vasculares e de
desenvolver diabetes. A
conclusão, da universidade
de Harvard, foi baseada na
análise de dados retirados
de 20 estudos, que incluí-
ram mais de 1,2 milhão de
participantes.

De acordo com a pesqui-
sa, entre as pessoas que in-
geriam carne vermelha
não processada, nenhum
acréscimo representativo
no risco de desenvolver as
doenças foi observado. O
mesmo não aconteceu com
os voluntários que pos-
suíam carnes processadas
na sua dieta – como salsi-
chas, presuntos, bacons,
hambúrgueres e outros. 

O resultado indica que
para cada 50 gramas de
carne processada ingeri-
das por dia há aumento de
42% na chance de uma
doença cardiovascular. Em
relação à diabetes, este ín-
dice é de 19%.

Em dez anos de acompa-
nhamento, 47.976 homens
e 23.276 mulheres morre-
ram. Para os pesquisadores,
11% das mortes de homens
e 16% de mulheres pode-
riam ser adiados se houves-
se redução do consumo de
carne vermelha processada
para 9 gramas a cada mil ca-
lorias ingeridas ao dia.

Os pesquisadores dizem
que o sal e os conservantes
usados na carne processada
são os responsáveis pela ele-
vação das chances. Isso por-
que o sal tende a aumentar
a pressão sanguínea, en-
quanto os conservantes de
nitrato contribuem para a
arteriosclerose (espessa-
mento e endurecimento da
parede arterial) e reduzem
a tolerância à glicose.

“As carnes processadas
contêm níveis de sal quatro
vezes maiores e o dobro de
nitratos do que nas não-
processadas. Isto sugere
que estes elementos, mais
do que a gordura, estão na
origem do risco mais eleva-
do”, disse Renata Micha,
coordenadora do estudo.

Durante o cozimento das
carnes em altas temperatu-
ras, são formadas aminas he-
terocíclicas – substâncias re-
conhecidamente canceríge-
nas. As maiores temperatu-
ras são atingidas ao grelhar
na chapa e fritar com pouco
óleo o alimento. Por esse
motivo, o mais indicado é
preparar o produto no forno
ou em um cozido.

“Para reduzir os
riscos, devemos
estar conscientes 
do tipo de carne
que consumimos.”
RENATA MICHA

42%
é o aumento da possi-
bilidade de desenvol-
ver doenças cardiovas-
culares em uma pessoa
que consome ao me-
nos 50 gramas de car-
ne processada por dia.

+
saúde www.metropoint.com
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Produtos processados têm o dobro da quantidade de nitrato

Consumo de 50 gramas
diários do produto eleva
também o risco de 
desenvolver diabetes

Quantidade de sal e de
conservantes utilizados
nestes alimentos são os
responsáveis
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CLASSIFICAÇÃO
P V GP SG

FLUMINENSE 57 16 53 20

CRUZEIRO 57 16 45 13

CORINTHIANS 54 15 54 15

BOTAFOGO 51 12 45 13

SANTOS 49 14 54 11

INTER 49 14 38 4

SÃO PAULO 47 13 45 -1

ATLÉTICO-PR 47 13 36 -4

GRÊMIO 47 12 52 11

PALMEIRAS 47 11 39 6

CEARÁ 43 10 28 -3

VASCO 42 9 37 0

FLAMENGO 39 8 35 1

VITÓRIA 37 9 38 -5

ATLÉTICO-GO 36 10 43 -5

GUARANI 35 8 31 -14

ATLÉTICO-MG 34 10 41 -15

AVAÍ 33 8 40 -9

GOIÁS 31 8 36 -17

PRUDENTE 24 6 31 -21

Brasileirão

33a rodada

HOJE

Santos x  Vitória

Botafogo x  Atlético-GO

Inter x  Fluminense

Guarani x  Atlético-MG

Goiás x  Grêmio

Ceará x   Flamengo

Cruzeiro x  São Paulo

Corinthians x  Avaí

AMANHÃ

Vasco x  Prudente

Atlético-PR x  Palmeiras

Na briga por uma vaga no
G-4, o São Paulo terá mais
um confronto direto hoje
às 21h50, contra o Cruzei-
ro, no estádio Parque do
Sabiá, em Uberlândia.

O técnico Paulo César
Carpegiani poderá contar
com Dagoberto, Ricardo
Oliveira, Fernandão e Lu-
cas. O garoto desfalcou o ti-
me na vitória em cima do
Atlético-PR, mas após cum-
prir suspensão volta ao ti-
me. Com esse poder ofensi-
vo, Carpegiani sabe que o

time irá correr riscos.
“Temos de trabalhar

com o que temos, não po-
demos contratar ninguém
e não vi ninguém na base
que possa melhorar o que
eu já tenho”, disse o treina-
dor. “Temos a necessidade
do resultado, vamos tomar
a iniciativa e sair em busca
dos três pontos”.

A única dúvida de Carpe-
giani é no meio-campo. Ele
não sabe se mantém Carli-
nhos Paraíba ou se coloca
Cléber Santana. METRO

Lucas retorna ao time

LUIZ PIRES/VIPCOMM

O meia Marquinhos

RICARDO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

Em terceiro lugar na tabe-
la de classificação do Bra-
sileiro, o Corinthians se-
gue na caça aos líderes e
hoje tem mais uma boa
chance de encostar na
ponta, já que enfrenta o
Avaí, 18º colocado no cam-
peonato, no estádio do

Pacaembu. A partida está
marcada para às 21h50.

No mesmo horário, o
São Paulo pega o Cruzeiro
e uma vitória tricolor aju-
daria o alvinegro do Parque
São Jorge.  Mas o técnico 
Tite se concentra apenas
na sua equipe.

“Se eu ficar pensando
em situação extra, o Corin-
thians vai criar outro pro-
blema. Tenho de ter cons-
ciência do meu trabalho.
Somos nós quem vamos
conquistar ou não o título.
Depende de nossas força”,
avisou o comandante.

A novidade do Timão se-
rá Dentinho, que está recu-
perado de lesão na coxa di-
reita. Apesar de estar  pron-
to, o atacante não começa
jogando. “Ele tem condi-
ções de 30 a 45 minutos de
jogo”. METRO

Tite dispensa
ajuda do rival

Corinthians recebe o Avaí hoje, às 21h50, no Pacaembu
Recuperado, Dentinho começa no banco de reservas

Ronaldo vai para seu quarto jogo seguido

DANIEL AUGUSTO JR./FOTOARENA/FOLHAPRESS 

“Ele (Kléber) 
é um grande
jogador, mas
o Palmeiras
tem um
grupo, não
apenas um
time.”
TADEU, ATACANTE DO
PALMEIRAS

Santos
terá duas
mudanças
Hoje na Vila Belmiro, o
Santos recebe o Vitória, às
19h30, e não poderá contar
com o volante Arouca e o
lateral-esquerdo Léo, am-
bos machucados. O meia
Marquinhos e o lateral Alex
Sandro entram na equipe.

Com poucas chances de
conquistar o campeonato,
o interino do Santos, Marce-
lo Martelotte, usará os últi-
mos confrontos como avali-
ação dos jogadores para o fu-
turo técnico. “Avalio e falo
sobre as necessidades, mas
não tem um peso decisivo”,
disse o interino. METRO

LIGA DOS CAMPEÕES

Inter cai
diante do
Tottenham
Atual campeã europeia,
a Inter de Milão foi der-
rotada pelo Tottenham
por 3 a 1, na 4a rodada
da fase de grupos da Li-
ga dos Campeões.

Outros resultados:
Copenhage 1 x 1 Barce-
lona, Benfica 4 x 3 Lyon,
Bursaspor 0 x 3 Man-
chester U., Valencia 3 x 0
Rangers, Rubin K. 0 x 0
Panathinaikos, Hapoel 0
x 0 Schalke 04, Werder
B. 0 x 2 Twente. METRO

Com transmissão da Band,  às 21h50

13
de novembro é a data
prevista para o retor-
no de Jorge Henrique.
O  atacante sofreu
ruptura do músculo
da coxa esquerda 
contra o Ceará, mas
supreendeu na 
recuperação e pode
voltar em dez dias.

São Paulo resgata o
quarteto ofensivo
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Aos velhos tempos

Fittipaldi com a Lotus na ponte Estaiada

MATEUS BRUXEL/FOLHAPRESS 

“O balanço do ano não é
positivo. Eu imaginava um
ano melhor do que tive.”
FELIPE MASSA, PILOTO DA FERRARI

Mais uma vez, o piloto brasi-
leiro Felipe Massa se coloca à
disposição da Ferrari para
que seu companheiro de
equipe conquiste o título.

Em 2007, deixou de ven-
cer em Interlagos para
Raikkonen ser campeão.
“Sou profissional. Já fiz isso e
por que não agora?” METRO

Massa abre mão da vitória por título do espanhol

Na abertura dos eventos
promocionais do GP Brasil,
que será domingo, em Inter-
lagos, o bicampeão mundial
de Fórmula 1, Emerson Fitti-
paldi, teve a oportunidade
de voltar ao passado e pilo-
tar a Lotus 72, a mesma
com que ele conquistou sua
primeira vitória na categoria
em 1970, e depois seu pri-
meiro título em 1972. Dessa
vez, a sensação foi diferente
porque Fittipaldi pilotou pe-
las ruas de São Paulo.

“É muita emoção, passa
muita coisa boa na memó-
ria. Foi com esse carro que
tive minha primeira vitória,
meu primeiro título. Nunca

imaginei andar com ele pe-
la marginal. É emocionan-
te. Entre tantos lugares que
andei com ele pelo mundo,
voltar a andar aqui, como
da última vez, em 1973, é
especial” declarou um dos
maiores nomes do automo-
bilismo nacional e mundial,
que foi às lágrimas quando
completou o percurso.

Emerson Fittipaldi che-
gou a atingir 270 km/h ,  e
disse ter levado uma multa
ao passar por um dos inú-
meros radares instalados
pela cidade de São Paulo.
Mas não se preocupou.
“Manda para a sede da Lo-
tus”, brincou. METRO

Fittipaldi dirige a Lotus que o
levou à primeira vitória na F-1

Meninas do
Brasil encaram
a Itália  
PEDREIRA. A Seleção Brasi-
leira Feminina de vôlei
enfrenta a Itália, hoje, a
partir das 7h, na cidade
japonesa de Hamamatsu,
no encerramento da pri-
meira fase do Mundial. 
O time do técnico José
Roberto Guimarães, que
está invicto na competi-
ção, com quatro vitórias,
encara o confronto como
uma decisão. “A Itália é
um time com boa leitura
de jogo, bloqueio bem po-

sicionado e ótimo traba-
lho de defesa. É uma
equipe que não cede pon-
tos de graça ao adversá-
rio. Quem vencer, dará
um grande passo às semi-
finais”. Ontem, o Brasil
derrotou  Porto Rico por
3 a 0 (25/20, 25/18 e
25/20). METRO

Copa-2014 pode
ter seis países
sul-americanos
NO BRASIL. A Copa do
Mundo de 2014 tem
chance de ser a recordis-
ta de países da América
do Sul. A Conmebol man-
terá as quatro vagas das
Eliminatórias e a quinta,
que é disputada na repes-
cagem com a Concacaf,
além do Brasil, país-sede
do Mundial. 

“Essa é a última infor-
mação que vem de Zuri-
que, depois da reunião do
comitê executivo da Fifa,
que respeitou o pedido de
manter as vagas”, disse o
porta-voz  da Conmebol,
Néstor Benítez. METRO

Breves
FIVB/DIVULGAÇÃO

Com transmissão da Band, às 7h

esporte www.metropoint.com
QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2010
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