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ANDRÉ AMERICO/ METRO ABC

ANDRÉ AMERICO/ METRO ABC

Litoral recebe 887 mil veículos
Sistema Anchieta-Imigrantes deve enfrentar congestionamentos até amanhã por
conta do excesso de veículos. A Ecovias sugere que os motoristas procurem viajar
de madrugada para evitar transtornos. A partir de domingo, a concessionária
montará esquema especial para minimizar a demora na subida {pág 05}

Invadiram nossa praia

Milhares de turistas vão festejar o início do ano nas praias 

Bebida mata
47% mais
em 10 anos 

Bombeiros
salvam 82 
Esse foi o número de
socorros no mar em
apenas 3 dias {pág 02}

TV terá acesso 
a banco em 2012
Aparelhos estarão equipados
com o software Ginga {pág 08}

Bebida está associada à morte
de 11,7 mil pessoas no país no
ano 2000 Em 2010, o número
subiu para 17,3 mil Brasil tem
19 milhões de dependentes do
álcool Vício começa por volta
dos 13 anos {pág 06}

‘Marvada’

Baixada
se prepara
para 2012

Santos festejará o Ano-Novo com 30 toneladas de
fogos Cantor Daniel faz show gratuito na praia do
Itararé, em São Vicente Guarujá terá 40 toneladas 
de fogos em seis pontos estratégicos {pág 03}

Kim Jong-un
toma posse 
Coreia do Norte aclama
novo ‘líder supremo’ {pág 09}

Mín 18°C
Máx 29°C

SANTOS
Sexta-feira, 
30 de dezembro de 2011

Edição nº 491, ano 3

‘IMORTAIS’
DEUSES E HERÓIS:
ÉPICO É A ÚLTIMA
ESTREIA DO ANO
{pág 10}

Blitze antiálcool
vão ter esquema
especial durante 
o Ano-Novo {pág 05}

Recall de autos
dobra em 
oito anos {pág 08}
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Porto de Santos bate 
recorde de movimentação
O Porto de Santos registrou
novo recorde de cargas mo-
vimentadas entre janeiro e
novembro deste ano, com
quase 89 milhões de tonela-
das, superando em 0,02% o
mesmo período no ano an-
terior (88,82 milhões de to-
neladas em 2010). 

Os principais componen-
tes para o resultado foram o
aumento de 7,2% nas impor-
tações, declínio da tonela-
gem operada de açúcar
(13,7%) no complexo e a alta
da soja exportada para a
China no último trimestre.
As cargas mais operadas em

Santos e principais merca-
dorias exportadas foram o
açúcar, a soja e o milho. No
acumulado até novembro,
elas somaram, respectiva-
mente, 15,96 milhões de to-
neladas, 11,16 milhões de
toneladas e 4,32 milhões de
toneladas. METRO SANTOS

Bombeiros retiram 82 
pessoas do mar em 3 dias
Somente nos três dias do
fim de semana do Natal fo-
ram realizados 82 salva-
mentos em todo o litoral
neste ano. Guarujá teve o
maior número de socorri-
dos, num total de 33. No
ano passado, o mesmo feria-
do, que foi de quatro dias,
contou com 150 salvamen-
tos. Por isso os guarda-vidas
e bombeiros, cujo contin-
gente é de 1.094 no Verão,
alertam para o risco de afo-
gamentos.

De acordo com o tenen-
te Kleber do Vale, do 17º
Grupamento de Bombei-
ros, é  importante se infor-
mar com o guarda-vidas so-
bre o local mais seguro pa-
ra se banhar, evitando as
correntes de retorno, que
possuem o maior fluxo de
água e aumentam o risco
de afogamentos. Respeitar
as placas de sinalização de
perigo, não ingerir bebidas

ou comer em excesso e evi-
tar uso de bóias e outros
flutuadores garantem ba-
nho de mar seguro. 

Não respeitar as placas que sinalizam perigo, ingerir bebidas alcoólicas, comer demais e
utilizar flutuadores estão entre os principais erros cometidos por banhistas ao entrar na água

Antes de entrar no mar, é importante  pedir orientação ao guarda-vidas

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

CHRISTIANE FERREIRA
METRO SANTOS

Meta atingida foi 0,02% maior do que a registrada em 2010

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Tráfego 
intenso no SAI 
LENTIDÃO. A chegada on-
tem à Praia Grande pela
Padre Manoel da Nóbrega
teve o tráfego lento do
km 291 ao km 292, por
excesso de veículos. Hou-
ve lentidão na Imigrantes
sentido litoral do km 52
ao km 54, altura de Cuba-
tão. Todo o trecho de ser-
ra da Imigrantes  perma-
neceu com o tráfego in-
tenso tanto no sentido
São Paulo como no senti-
do litoral. A melhor op-
ção para a descida da ser-
ra ainda era a Anchieta,
com boas condições de
tráfego nas duas pistas

METRO SANTOS

Bonde circula
na segunda
EXTRA. Para atender à
maior demanda de pas-
sageiros, os bondes tu-
rísticos funcionam tam-
bém na segunda-feira.
Normalmente eles ro-
dam de terça a domin-
go, das 11h às 17h. Em
janeiro haverá viagem
extra às 17h30. Os rebo-
ques junto aos bondes
devem atender cerca de
115 passageiros por ho-
ra. O intervalo entre as
viagens será de 20 a 30
minutos. Os bondes
saem da Praça Mauá e
passam por 40 pontos
de interesse histórico e
cultural. A passagem
custa R$ 5 (crianças até
5 anos não pagam,
maiores de 60 e estudan-
tes pagam meia). 

METRO SANTOS

Breves

Dicas

1 Crianças se perdem com
facilidade, mantenha-as
sob seu campo visual e
procure identificá-las.
com pulseiras distribuí-
das pelos guarda-vidas. 

2 Se sentir a correnteza pu-
xando para o mar, nade
paralelamente à praia e
sinalize por socorro.  

3 O Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar está à
disposição por meio do
telefone 193.

SANTOS

Inflação
fica em
1,17% 
O IPC (Índice de
Preços ao Consu-
midor) para a cida-
de de Santos, no
mês de dezembro,
apresentou infla-
ção de 1,17%. Os
grupos habitação e
saúde foram os
principais causado-
res da forte eleva-
ção do mês. 

METRO SANTOS

Em razão das festas do

fim de ano, o Metro
não circulará nos dias

2, 3 e 4, retornando

normalmente na

quinta-feira, dia 5.

Cotações
Dólar

- 0,27%
(R$ 1,86)

- 0,23%
(R$ 2,41)

+ 0,39%
(56.754 pts)

Euro

Bovespa Selic
(11%)

Salário
mínimo
(R$ 545)
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Shows e toneladas de fo-
gos marcam a programa-
ção da Virada nas cida-
des de Santos, São Vicen-
te, Praia Grande, Guarujá
e Cubatão.

Cerca de 30 toneladas de
fogos de artifício vão colo-
rir o céu de Santos durante
15 minutos na virada do
ano. As baterias serão mon-
tadas em seis balsas a 400
metros da praia. Haverá
queima de fogos também a
partir de dois pontos fixos
na orla: Fortaleza da Barra
e emissário submarino.

Além da orla, haverá
queima de fogos no Morro
São Bento (Chapadão do
Cruzeiro), Morro Ilhéu Alto
(Zona Noroeste), Ilha Dia-
na, Monte Cabrão e Carua-
ra, na área continental. 

Em São Vicente o cantor
Daniel comanda o show
com entrada gratuita  na
arena de eventos da praia
do Itararé. Neste ano a
queima de fogos terá dois
pontos para o show piro-
técnico: Praia do Itararé e
Praia do Gonzaguinha. A
queima de fogos será pro-
gressiva, e de aproximada-

mente 10 minutos, a uma
altura de 40 m a até 300 m,
finalizando com uma bate-
ria de 15 mil tiros. 

Em Praia Grande a tradi-
conal queima de fogos ocor-
re nos bairros Guilhermina,
Ocian e Caiçara. No total se-
rão três balsas ancoradas
em alto mar com 17 tonela-
das de fogos com milhares
de tiros. A novidade deste
ano será a queima de fogos
nas areias da praia do Bair-
ro Real, e em mais três pon-
tos nos bairros Nova Mirim,
Antártica, Samambaia e Sí-
tio do Campo, uma opção
do show de luzes para mo-
radores e visitantes de lo-
cais mais distantes da orla.

No Guarujá ao todo se-
rão queimadas 40 tonela-

das de fogos distribuídas
em seis pontos estratégi-
cos. A novidade deste ano é
o ponto que ficará no fim
da Avenida Dom Pedro I,
no Jardim Virgínia.

Em Cubatão o Jardim
Casqueiro, em torno da
praça da Independência,
vai abrigar queima de fo-

gos e shows com as du-
plas   Juliano e Marcos Li-
ma, seguida pelos suces-
sos sertanejos de Edson e
Hudson e pelo balanço do
Grupo Katinguelê.

www.readmetro.com
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Cidades programam
festa no Réveillon

Shows e pirotecnia marcam a chegada de 2012 em Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Cubatão

Tendas em Santos terão baile na Virada 

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

CHRISTIANE FERREIRA
METRO SANTOS

Esquema

Santos A chegada do Ano-
Novo será ao som das ban-
das nas tendas, amanhã, a
partir das 21h. Confira a
programação: Banda Mu-
sikroma (Tenda 1 - Pom-
peia, próxima ao Posto 2),
Internacional Betinho (Ten-
da 2 – Gonzaga, direção da
Rua Carlos Afonseca), Ima-
gem & Cia (Tenda 3 – Bo-
queirão, altura da Av. Con-
selheiro Nébias), Ribeiro
Vocal & Harmonia (Tenda 4
– Embaré, perto da Rua Os-
waldo Cochrane), Luis Ro-
mano & Cia (Tenda 5 –
Aparecida, em frente ao
Colégio Escolástica Rosa).
No Caruara, vai se apresen-
tar o grupo ‘Chinela Quin-
te’. As exibições seguem
até as 2h da madrugada.

São Vicente O bairro Pom-
peba terá queima de fogos
e shows com os grupos
D’Fato, Kordas e Kouros,
Vivi Carnaaxé, além do DJ

Jason. A festa será na ave-
nida Castelo Branco, em
frente à comporta, a partir
das 21h de amanhã. 

Praia Grande A festa no
bairro Aviação terá apre-
sentação de Kléo Dibah &
Rafael, seguido pela dupla
sertaneja Hugo & Tiago a
partir das 23 horas. As
apresentações abrem o
projeto ‘O Show de Verão é
Você’ e param apenas para
a contagem regressiva,
poucos segundos antes do
início de 2012.

Guarujá Amanhã, uma bar-
caça no mar localizada a
400 metros da costa, na
praia das Pitangueiras, terá
16 minutos de queima de
fogos, que poderá ser vista
da Praia das Astúrias e da
Enseada. Com cerca de se-
te minutos, a queima tam-
bém acontecerá no Santa
Rosa. O local escolhido foi
o Estádio Municipal Antô-
nio Fernandes.

PREVISÃO

Fim de 
semana 
será de 
chuva
A previsão do tempo
não é das melhores pa-
ra quem espera por
um fim de semana de
sol. A chuva não dará
trégua no feriado do
Réveillon. No sábado,
de acordo com mete-
reologista José Paulo
Gonçalves, do
CPTEC/Inpe (Centro de
revisão de Tempo e Es-
tudos Climáticos), o sol
aparece tímido entre
nuvens. No domingo,
no entanto, o dia será
de chuva. As tempera-
turas variam de 19ºC a
28ºC. O tempo só me-
lhora por volta de ter-
ça-feira. 

METRO SANTOS

Veja o que funciona 
O fim de semana terá

esquema especial em al-
guns estabelecimentos de
Santos. Todas as agências
bancárias estarão fechadas
hoje e voltam a funcionar
na segunda-feira. O Poupa-
tempo fica fechado ama-
nhã e retoma expediente
na segunda-feira, às 12h.
As agências dos Correios
ficam fechadas hoje e
amanhã. As feiras livres
serão armadas normal-
mente hoje e amanhã. A

FeirArte funciona hoje e
sábado no bairro Boquei-
rão, das 16h às 22h, e do-
mingo das 16h às 22h, em
frente ao Sesc, no Canal 5.
Já o Mercado de Peixe fica
aberto hoje e amanhã, das
7h às 19h, domingo não
funciona. O Mercado Mu-
nicipal abre hoje e sábado,
das 7h às 18h, domingo
não abre. 

A coleta de lixo domici-
liar será realizada hoje e
amanhã normalmente, já

no domingo não haverá
coleta. O Cata-Treco e Lixo-
Limpo funcionam normal-
mente hoje e amanhã, já a
limpeza das praias funcio-
na normalmente e duran-
te o Réveillon ocorre até
na madrugada, logo após a
virada. As agências da Sa-
besp atendem hoje das
10h às 16h e não abrem
amanhã e domingo. O
INSS funciona normal-
mente hoje. 

METRO SANTOS

Mercado Municipal abre hoje e amanhã

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

5
tendas com bailes 
animam o Réveillon
em Santos. Durante o
dia a programação
nas tendas conta com
atividades físicas, 
literárias e cursos.
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Passa a vigorar em 1º de
abril a medida que exige
que as placas de veículos
tenham uma película refle-
tiva e que as motos tenham
placas maiores do que as
atuais, além das películas.

A decisão sobre a nova
data foi publicada ontem
no “Diário Oficial da
União” pelo Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito).

Inicialmente, a determina-
ção passaria a valer a partir
do próximo dia 1º.

No caso das motos, a al-
tura das placas passará de
13,6 cm para 17 cm e o
comprimento de 18,7 cm
para 20 cm. A alteração de-
verá modificar também o
tamanho dos números e le-
tras, com exceção da cidade
de origem, de 4,2 cm para

5,3 cm de altura, isso dará
às novas placas quase o ta-
manho das identificações
dos automóveis.

Inicialmente, a medida
será válida apenas para os
novos veículos. Os demais
proprietários terão até o fi-
nal do ano para adequar as
placas em desacordo às no-
vas regras de dimensão e
tipologia. METRO

Os maiores investimentos
públicos no país foram fei-
tos em anos pares, ou seja,
em anos eleitorais. É o que
aponta um levantamento
divulgado ontem pelo Ipea
(Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada).

Segundo o documento,
que analisa a política mone-
tária das administrações pú-
blicas nos últimos 15 anos,
“os períodos subsequentes
às eleições presidenciais e
dos governadores normal-
mente coincidem com que-
das muito fortes da taxa de
investimento público, rela-
cionadas a programas de
ajustes fiscais, que poste-
riormente são revertidas no
decorrer do ciclo eleitoral”. 

A análise aponta tam-
bém que os investimentos
feitos durante o último tri-
mestre de 2010 foram re-
cordes, 2,9% do PIB (Produ-
to Interno Bruto), contra
atuais projeções de 2,5%.

A retração atual é vista
como atípica para os últi-
mos anos. Segundo o coor-
denador de Finanças Públi-
cas da Diretoria  de Estu-
dos e Políticas Macroeco-
nômicas do Ipea, Claudio
Hamilton, afirmou que a
redução pode ser atribuída
a cortes frente à crise eco-
nômica e à metas governa-
mentais como a “priorida-
de orçamentária dada ao
PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento)”.

Apesar da queda de in-
vestimento esperada para
o balanço final de 2011, im-
pulsionada por decisões do
governo federal, os investi-
mentos das administrações
municipais e estaduais es-
tão praticamente no mes-
mo patamar que os subsí-
dios federais, principal-
mente em razão da retoma-
da de grande obras públi-
cas, principalmente no se-
tor de transportes. METRO

Os funcionários das em-
presas aéreas, que traba-
lham no solo, descarta-
ram na manhã de ontem a
manutenção da greve da
categoria às vésperas do
Ano-Novo. O anúncio foi
feito depois que o Sindica-
to Nacional dos Aeroviá-
rios e as empresas do setor
fixaram em 6,5% o reajuste
para os funcionários.

A categoria chegou a fa-

zer greve em aeroportos de
cinco capitais do país: Rio
de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte, Salvador e For-
taleza. A paralisação come-
çou na quinta-feira, 22, e
terminou no dia seguinte.

Em São Paulo, parte dos
funcionários da TAM no
aeroporto de Congonhas
parou na quinta-feira, cau-
sando atrasos nos voos. 

METRO

Contran adia para abril novo
modelo de placas para carros

Aeroviários descartam
greve no Ano-Novo

O Corpo de Bombeiros en-
controu, no início da tarde
de ontem, o corpo de um
menino de 9 anos que ha-
via sido soterrado depois
que parte de um lixão, em
Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, cedeu.

Os bombeiros foram
acionados  para socorrer
duas vítimas, mas apenas
uma delas foi localizada

logo depois do chamado.
Mesmo com as buscas

mantidas durante toda a
madrugada, o corpo do se-
gundo garoto só foi encon-
trado quase 20 horas de-
pois do início dos traba-
lhos das equipes de resga-
te que foram ao local.

As causas do desaba-
mento são investigadas
pela Polícia Civil. METRO

Menino morre
soterrado em lixão

Inaugurado em dezembro de 2010, teleférico do Complexo do Alemão faz parte do PAC

CELSO PUPO/FOTOARENA

SP-SÃO PAULO

A A A
3 3 3 3

20,0 cm de largura

17,0 cm

de altura
53 mm 

de altura

SP-SÃO PAULO

20,0 cm de largura0

Novo modelo para motos Placas terão altura e largura ampliadas

SP-SÃO PAULO

A A A
3 3 3 3

18,7 cm de largura

13,6 cm
de altura

42 mm 
de altura

Investimento público é
maior em ano de eleição

Análise do Ipea aponta que o último trimestre de 2010 foi o de maior injeção de recursos
no período pós-real Levantamento foi feito em administrações dos últimos 15 anos

Executivo
produz
mais que
Legislativo
Um estudo divulgado por
pesquisadores do Núcleo de
Pesquisa de Políticas Públi-
cas da USP (Universidade de
São Paulo) indica que 85,5%
das propostas levadas ao
Plenário da Câmara, entre
1995 e 2006, tiveram ori-
gem no Executivo, enquan-
to apenas 14,5% foram apre-
sentadas pelo Legislativo.  

Intitulado “O papel do
Congresso Nacional no
presidencialismo de coali-
zão”,  o documento mostra
também que nenhuma das
propostas apresentadas pe-
los parlamentares durante
o período teve a tramita-
ção finalizada no mesmo
ano em que foi apresenta-
da no plenário, ao contrá-
tio dos projetos do Execu-
tivo, que tiveram 77,4% de
aproveitamento.

A necessidade de altera-
ção de projetos pelos parla-
mentares foi apontada co-
mo uma das principais cau-
sas da discrepância pelo es-
tudo e acarretou no tempo
médio de tramitação,  que
no caso do Executivo foi de
271,4 dias e, do Legislativo,
964,8 dias. 

METRO

Miss Brasil
se recupera
de cirurgia
A Miss Brasil 2010, Débora
Lyra, se recupera bem da
cirurgia na coluna feita an-
teontem, após sofrer um
grave acidente de carro.  

Segundo o pai de Débo-
ra, ela já conversa com os
familiares e apresenta to-
dos os movimentos. O bole-
tim médico divulgado on-
tem afirmava que o estado
de saúde dela é estável.

A previsão é de que a
modelo deixe a UTI (Uini-
dade de Tratamento Inten-
sivo) do Centro Integrado
de Atenção à Saúde, em Vi-
tória, nos próximos dois
dias, caso continue evo-
luindo na recuperação.

O acidente envolvendo
Débora ocorreu por volta
das 16h30 da última terça-
feira, 27, depois que o na-
morado dela perdeu o con-
trole do carro que dirigia na
BR-101, invadiu a contra-
mão e bateu de frente com
outro veículo. 

A sogra da modelo mor-
reu durante a batida e ou-
tros dois ocupantes fica-
ram feridos. 

METRO
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Turistas que vão para o litoral serão fiscalizados 
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A SSP (Secretaria de Segu-
rança Pública) começa a di-
vulgar a partir de janeiro
os números de homicídios
dolosos (com intenção de
matar) causados por aci-

dente de trânsito. 
O número de vítimas

também será incluído nas
estatísticas mensais. Segun-
do a secretaria, os dados se-
rão enquadrados como no-

va modalidade criminal em
São Paulo. De acordo com a
Pasta, a mudança fixa uma
nova metodologia nas uni-
dades da Polícia Civil, uma
vez que acidentes com víti-

mas fatais, provocados por
motoristas embriagados,
passaram a ser registrados
como homicídios dolosos
recentemente. 

Pela nova regra, as uni-
dades policiais deverão ela-
borar planilhas eletrônicas
contendo os números dos
Registros Digitais de Ocor-
rências de homicídios dolo-
sos e latrocínios. 

O levantamento deve
ser encaminhado ao setor
estatístico da Delegacia Ge-
ral de Polícia onde será
consolidado. A secretaria
afirma que o objetivo da
medida é diminuir falhas e

aumentar a exatidão das
estatísticas criminais.  

Com a mudança, serão
incluídos acidentes como o
entre um Porsche e uma
Tucson, que resultou na
morte da advogada Caroli-
na Menezes Cintra Santos,
em julho deste ano. À épo-
ca, o laudo da polícia apon-
tou que o Porsche estava a
116 km/h antes de bater no
carro da vítima.

As investigações aponta-
ram que o engenheiro Mar-
celo Alves de Lima, 36 anos,
que conduzia o veículo, es-
tava alcoolizado.

Entre janeiro e novem-

bro deste ano, foram regis-
trados 4.394 homicídios cul-
posos (sem intenção) por
acidente de trânsito. No pe-
ríodo, foram computados
3.789 assassinatos. METRO

Fiscalização contra a venda de
bebida alcoólica a menores de 18
anos vai ocorrer em restaurantes,
bares, casas noturnas e quiosques

Advogada morreu em batida entre Porsche e Tucson

LUIZ GUARNIERI/FUTURA PRESS

4,3
mil é o número de 
homicídios culposos
(sem intenção) no
trânsito registrados
entre janeiro e 
novembro deste ano.
No período, foram
3.789 assassinatos.

Homicídio doloso no trânsito
entra nas estatísticas de SP

Blitze antiálcool serão
intensificadas no litoral
A Secretaria de Estado da
Saúde promete intensifi-
car  a partir de hoje a fis-
calização da lei antiálcool
no litoral paulista. A lei
proíbe a compra e o con-
sumo de bebidas por me-
nores de 18 anos dentro
de bares e restaurantes.

Segundo a secretaria, o
número de fiscais na Bai-
xada Santista e cidades do
litoral Norte passará de 16
para 76. Além de bares,
restaurantes e casas notur-
nas, haverá fiscalização
nos quiosques de praia. O
objetivo é evitar o acesso
precoce e nocivo de ado-
lescentes à ingestão de be-

bidas alcoólicas.
A maior parte dos fiscais

estará à paisana, verifican-
do se não há menores con-
sumindo bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos.

Os bares e restaurantes
flagrados descumprindo a
regra estão sujeitos a mul-
tas de até R$ 87,2 mil, in-
terdições e até perda da
inscrição no cadastro de
contribuintes. METRO

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

76é o número de
fiscais que

atuarão nos bares e
restaurantes da
Baixada Santista e
do litoral Norte.

BRASANTOS_2011-12-30_5.qxp:BRAZIL  12/29/11  10:02 PM  Page 2



Mortes por doenças ligad a
A cada dia, consumo de bebida faz 47 vítimas no país, segundo levantamento do Ministério da Saúde

06 brasil
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O brasileiro está bebendo
cada vez mais. Prova disso
é que o número de mortes
por doenças relacionadas
ao consumo de álcool não
para de crescer. Segundo
levantamento feito pelo
Ministério da Saúde, os
óbitos associados à inges-
tão de bebidas alcoólicas
saltaram de 11,7 mil no
ano 2000, para 17,3 mil
em 2010, ou seja, um au-
mento de 47% em uma dé-
cada. No ano passado, a
bebida foi responsável por
47 mortes diárias no país.

Além das mortes, tam-
bém cresce a quantidade
de pessoas que sofrem
com transtornos mentais
em decorrência do consu-
mo de álcool.  Em 2010,
foram 6,8 mil casos, um
aumento de 43% em rela-
ção a 2000. 

No Brasil, cerca de 19
milhões de pessoas são
dependentes de álcool,
segundo estimativa da
Abead (Associação Brasi-
leira de Estudos do Álcool
e outras Drogas). O SUS
gasta por ano mais de R$
1 bilhão em tratamentos

e internações. A cada
mês, 3,5 mil pessoas são
afastadas de seus empre-
gos por causa do consu-
mo de álcool e drogas. 

Para a psiquiatra Carla
Bicca, da Abead, o  au-
mento da exposição das
pessoas ao álcool é a
principal causa do cresci-
mento do consumo. “O
maior problema é o fácil
acesso à bebida. Quando
uma atitude parece nor-
mal, ninguém a questio-
na”, critica a especialista
da Abead.

O estudo da associação
mostra que a maior con-
centração de mortes - 5,1
mil, no ano passado - está
em pessoas entre 40 e 49
anos de idade.

Segundo Carla Bicca,
as mortes nessa faixa etá-
ria estão relacionadas ao
fato de os brasileiros co-
meçarem a beber cada
vez mais cedo. “Hoje, as
pessoas começam a beber
por volta dos 13 anos. E
os efeitos do uso compul-
sivo aparecem em no má-
ximo duas décadas de-
pois”.  

19
milhões é o número
estimado de 
brasileiros 
dependentes 
de álcool.

R$ 1
bilhão é o valor gasto
anualmente pelo SUS
em tratamentos e 
internações causadas
por álcool.

3,5
mil é o número de 
brasileiros que se 
afastam do trabalho
todos os meses para 
tratar a dependência
do álcool.

MARCIO ALVES
METRO SÃO PAULO
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Aumenta consumo
entre mulheres
Pesquisas mostram que as
mulheres já estão bebendo
tanto quanto os homens.
Na última década, o aumen-
to de mortes por uso de ál-
cool entre elas foi maior
que entre os homens.

Entre 2000 e 2010 foi re-
gistrado um crescimento de
55% nos óbitos de mulheres,
ante 46% entre os homens. 

Nos últimos 10 anos,
17,9 mil mulheres morre-
ram no país por doenças
relacionadas ao consumo
de álcool. Segundo a coor-
denadora do Cisa (Centro
de Informações sobre Saú-

de e Álcool) Camila Maga-
lhães, as mulheres estão
bebendo cada vez mais.
“O consumo entre elas es-
tá aumentando a cada ano
e isso reflete no índice de
mortalidade”, explica a
psiquiatra.

Camila afirma que o
principal agravante é que
o organismo das mulheres
é mais frágil à bebida.
“Nós temos menos líquido
no sangue e demoramos
mais para eliminar o ál-
cool do corpo. Somos mais
vulneráveis. Isso é fato”,
diz Camila. MA

SP aperta cerco contra
venda a menores
Para tentar frear o aumen-
to no consumo de álcool
por menores, o governo
de São Paulo sancionou
uma lei que prevê multas
e a interdição de estabele-
cimentos que venderem
ou permitirem o consumo
de bebidas alcoólicas por
adolescentes.

A venda de bebidas al-
coólicas a menores já é
proibida por lei. A novida-
de da lei antiálcool é a pu-
nição também ao consumo
–antes, um maior poderia
comprar a bebida e dar ao
menor sem ser punido – e
a regulamentação da proi-

bição da venda.
As multas vão de R$

1.745 a R$ 87.250, de acor-
do com a infração e do ta-
manho do estabelecimen-
to. Dependendo da infra-
ção, o local poderá até ser
interditado.

Para Camila Magalhães,
restringir o acesso de me-
nores ao álcool é a melhor
forma de previnir proble-
mas de saúde futuros.
“Quanto menos adolescen-
tes beberem, menor serão
as mortes. Isso sem contar
a redução no número de
acidentes de trânsito”.

MA

Óbitos entre mulheres crescem em ritmo mais acelerado do que entre homens e avançam 55% na última década
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TV com acesso a
banco chega em 2012
Assim como vem ocorren-
do com os telefones celula-
res há alguns anos, os tele-
visores vão se transformar
e ganhar novas utilidades.
A partir do ano que vem, a
maioria dos aparelhos de
televisão digital fabricados
na Zona Franca de Manaus
vão estar equipados com o
Ginga – software público
brasileiro desenvolvido pa-
ra promover a interativida-
de no aparelho.

O programa permite
que o telespectador consul-
te informações sobre a pro-
gramação, faça compras e
acesse dados bancários pe-
la televisão. Segundo o se-
cretário de Serviços de Co-

municação Eletrônica do
Ministério das Comunica-
ções, Genildo Lins, as TV’s
turbinadas com o Ginga
vão custar cerca de R$ 80 a
mais – um valor quase in-
significante comparado ao
preço de televisões aptas a
receber sinal digital.

Até o fim do ano que
vem, o ministério deverá
ter autorizado a transmis-
são do sinal digital para to-
das as 400 geradoras do
país, que são responsáveis
pela produção de conteú-
do. A previsão é que até
2016 todos os canais com
sinal analógico já tenham
sido digitalizados.

O governo trabalha tam-

bém na implantação do sis-
tema de rádio digital. Até o
fim do ano, o Ministério
das Comunicações espera
definir qual o melhor siste-
ma para o país. METRO

“Nós vamos ser
eficientes, mas isso
também vai exigir
uma eficiência
maior do
radiodifusor.”
GENILDO LINS

Compras e consultas bancárias serão acessíveis pelo controle remoto

STOCKXCHANGE

CONSUMIDOR

Número 
de recalls
dispara
A quantidade de convo-
cações para reparos em
diferentes produtos do-
brou nos últimos oito
anos no Brasil, segundo
balanço feito pelo DPDC
(Departamento de Prote-
ção e Defesa do Consu-
midor), órgão do Minis-
tério da Justiça.

No total, 76 recalls fo-
ram realizados neste ano,
envolvendo veículos, me-
dicamentos itens de in-
formática e até
alimentos.
Em 2003,
fo-

ram feitos apenas 33
campanhas.

Os campeões do recall
são os carros, com 42
campanhas neste ano, já
considerando o chamado
de ontem da GM para a
Captiva V6 (foto), ano
2011, devido a um defei-
to no resfriador do fluido
da direção hidráulica. O
recall envolve os chassis
de numeração BS519983
a BS687625.

Sempre que um pro-
duto apresentar defeito e
colocar em risco a saúde
e a segurança do consu-
midor, a empresa é obri-
gada uma campanha de
chamamento para corri-
gir o defeito, sem custo
para o cliente. METRO

Compra de casa pode
ter dedução do IR
Um projeto de lei do depu-
tado Edivaldo Holanda Jú-
nior (PTC-MA) permite a
dedução de imposto de
renda na aquisição de imó-
vel para ser usado como
moradia da família.  

A proposta altera a legis-
lação que rege o pagamen-
to de imposto de renda pe-
las pessoas físicas. O objeti-
vo do projeto, segundo o
parlamentar, é possibilitar
que um número maior de
brasileiros tenha acesso à
casa própria.

A dedução poderá ser de

até 50% do valor das presta-
ções do imóvel. A permis-
são depende de o pagamen-
to do financiamento ser
realizado junto à constru-
tora ou a agente do sistema
financeiro nacional.

“A ideia de admitir so-
mente os financiamentos
com construtoras ou junto
aos agentes do sistema fi-
nanceiro nacional busca
evitar eventuais fraudes. A
exigência desses agentes
poderá assegurar uma
maior transparência”, ex-
plica o autor. AGÊNCIAS

Aparelhos produzidos no Brasil serão equipados com o software Ginga

75%
DOS MONITORES SERÃO 
EQUIPADOS COM O SOFTWARE

Predominância

A maioria dos televisores
com tela de cristal líquido
deve vir com o Ginga a par-
tir de 2012. A partir de
2013, todos os aparelhos
terão que trazer o software
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Kim Jong-un toma
posse em Pyongyang
A Coreia do Norte oficiali-
zou ontem Kim Jong-un,
terceiro filho do ditador
morto, Kim Jong-il, como
novo “líder supremo” do
país. A cerimônia de trans-
ferência de poder contou
com uma grande concen-
tração militar em homena-
gem ao dirigente morto no
último dia 17.

“O respeitado camarada
Kim Jong-un é o líder su-
premo de nosso partido e
do Exército, herdou a inte-
ligência, a capacidade de
comando, o caráter, o sen-
so moral e o valor de Kim
Jong-il”, discursou o presi-
dente da Assembleia Popu-

lar, Kim Yong-nam, a mi-
lhares de soldados. 

A cerimônia, realizada
na praça Kim Il-Sung, ter-
minou com a interpretação
do hino da “Internacional
Comunista” por uma or-
questra militar e por uma
salva de 20 disparos de ca-
nhão. Em sequência, três
minutos de silêncio foram
respeitados em seguida na
Coreia do Norte, pontua-
dos pelas sirenes de barcos
e locomotivas do país.

A solenidade encerrou o
luto nacional de 13 dias em
memória de Kim Jong-il,
que comandou o país du-
rante 17 anos. A sua morte

levantou dúvidas sobre o
futuro das políticas bélicas
do país em relação à Coreia
do Sul e ao Japão. 

Força do Exército
Os militares têm um papel
importante na Coreia do
Norte, dirigida sob a dou-
trina “songun” ("primeiro
o Exército”), iniciada nos
anos 1990 por Kim Jong-il
para manter o regime, fra-
gilizado após o fim do blo-
co comunista no leste da
Europa e a desintegração
da União Soviética. Dos 24
milhões de habitantes, 1,2
milhão são oficiais do exér-
cito. METRO

Norte-coreanos reverenciam imagem do ex-ditador Kim Jong-il; sucessor é o terceiro filho

Filho de Kim Jong-il é proclamado oficialmente seu sucessor

Dinastia

O comando da Coreia do

Norte é exercido pela mes-

ma família desde a funda-

ção do país, em 1948.

Kim Il-sung

Fundador da Coreia do
Norte comunista, gover-
nou de 1948 a 1994.
Kim Jong-il

Militarista convicto, desen-
volveu a bomba atômica.
Governo de 1994 a 2011.
Kim Jong-un

Terceiro filho de Kim Jong-
il. Pouco se sabe sobre o
seu histórico.

Paranoico?

O presidente venezuelano Hugo Chávez afirmou ontem que

a causa dos tumores cancerígenos que vêm afetando os lí-

deres sul-americanos – já foram cinco presidentes recente-

mente, incluindo Lula e Dilma Rousseff – pode ser uma

conspiração dos EUA para desestabilizar a região. Segundo

o socialista, Washington pode ter desenvolvido em segredo

uma tecnologia para produzir tumores em inimigos. 

“Não seria estranho se eles
[EUA] tivessem desenvolvido uma tec-

nologia para induzir o tumor e ninguém
saber até agora... não sei. Estou apenas

refletindo.”

Dia de hoje não
existe na Samoa
A ilha de Samoa decidiu su-
primir o dia 30 de dezem-
bro do calendário deste ano
e passar diretamente de 29
a 31, para mudar de fuso
horário e aproximar o país
dos principais sócios co-
merciais na Ásia e Pacífico.

O projeto permitirá a Sa-
moa deixar de ser um dos
últimos lugares do mundo
onde o sol se põe para inte-
grar o grupo dos primeiros

países a amanhecer.
“Para fazer negócios

com a Nova Zelândia e Aus-
trália, estamos perdendo
dois dias úteis por sema-
na”, justificou o primeiro-
ministro Tuilaepa Sailele.
Samoa, que atualmente es-
tá 21 horas atrás da Austrá-
lia e 23 da Nova Zelândia,
passará a ter um diferencial
de apenas uma e três horas,
respectivamente. AGÊNCIAS

REUTERS/KYODO 
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“Thriller” (1982),
de Michael Jack-
son, foi eleito o
melhor videoclipe
da história pelo pú-
blico dos EUA.  

METRO

Ex-seguranças de
Jay-Z estão proces-
sando o rapper em
US$ 18 mil por salá-
rios atrasados.

METRO

Matthew McCo-
naughey ficou noi-
vo de Camila Alves
na noite de Natal.
Eles já têm dois fi-
lhos. METRO

O Metro indica

Cinema
“Triângulo Amoroso”. Consagrado por “Corra, Lola, Corra”,
o diretor alemão Tom Tykwer segue por um caminho mais
leve em seu novo filme, “Triângulo Amoroso”, que estreia
hoje em São Paulo. Na trama, a apresentadora de TV Hanna
(Sophie Rois) e o executivo Simon (Sebastian Schipper) for-
mam um casal quarentão e moderno. Juntos há 20 anos,
eles passam por uma tensão conjugal quando se apaixo-
nam pelo mesmo homem, Adam (Devid Striesow), sem que
um saiba da “escapada” do outro. A partir daí, Tykwer trata
das feridas emocionais do trio com muita elegância, espe-
cialmente por meio de recursos visuais como telas dividi-
das, sequências de dança e iluminação discreta. Sem uma
conclusão definitiva, a história leva a uma reflexão sobre
os relacionamentos contemporâneos.

Exposição
“Proporção Áurea”. A pri-
meira individual do argen-
tino Manuel Alvarez no cir-
cuito paulistano traz pin-
turas marcadas pelo con-
ceito matemático que dá
nome à mostra, pelos in-
tensos contrastes e pela
constante presença de for-
mas geométricas. As 21
obras fornecem uma visão
cronológica do trabalho
do artista plástico. Curado-
ria de Ubaldo Kramer. Na
Galeria Berenice Arvani (r.
Oscar Freire, 540, Jardins,
tel.: 3088-2843). De seg. a
sex., das 10h, às 19h30.
Até 6/1. Grátis. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cena do novo longa de Tom Tykwer

Detalhe da mostra

Épico grego
encerra o 
ano do cinema
Em uma ilha da Grécia on-
de, muitos anos antes de
Cristo, deuses, heróis, sa-
cerdotes e reis conviviam,
batalhas sangrentas por
poder aconteciam a todo
momento. Este é o cenário
de “Imortais”, longa épico
que chega hoje às salas de
cinema de São Paulo.  

O problemático da his-
tória é o Rei Hiperião (Mic-
key Rourke), que quer por-
que quer conquistar o
mundo – pelo menos aque-

le conhecido dentro dos li-
mites insulares. O grande
herói Teseu (Henry Cavill,
o futuro Super-Homem) é
o escolhido dos deuses e
sacerdotes – em especial
da sacerdotisa Fedra (Frei-
da Pinto) – para impedi-lo.
Assim, exércitos são reuni-
dos e começam as coreo-
grafias (muito bem execu-
tadas, vale ressaltar) de
golpes e ataques.

Com efeitos especiais
melhores que os dos fil-

mes recentes do gênero
(tais como “300”), “Imor-
tais” não se esquece do
enredo consistente, mas
aposta mesmo no visual.
Corpos esculturais e figu-
rinos caprichados não
saem da tela nas quase
duas horas da produção.
Boa pedida para o feriado. 

‘Imortais’, última grande estreia de 2011, aposta nos
efeitos especiais de batalhas entre reis, deuses e heróis

Henry Cavill, como Teseu, em ação em “Imortais” 
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Leitor fala

Dengue
Os turistas precisam se conscientizar de que
quando deixam as casas e apartamentos na
Baixada depois da invasão de nossas praias
devem verificar cada canto para ver se não
deixaram criadouros para os mosquitos da
dengue. É comum ver casas que só são
abertas nos feriados ou fins de semana com
vasos cheios de água ou sem qualquer cui-
dado contra a proliferação das larvas que
depois fazem suas vítimas por aqui. A pre-
feitura deveria fazer uma campanha voltada
diretamente para o turista a fim de que ele
não se esqueça desses cuidados básicos e
nos deixe mais essa lembrança, além do
lixo, do trânsito e da falta d’água.
Manoel Azenha – Santos, SP 

Chuvas
As chuvas do início do ano de sempre estão
aí, mas não se pode dizer o mesmo das pro-
vidências que as autoridades tomam em re-
lação ao problema. Novamente existe o
temor de deslizamentos nos morros de Cu-
batão e de Santos, sem que nada se fizesse
para retirar as famílias ou minimizar uma
eventual fatalidade. Conviver com a tragé-
dia é o destino dos moradores da Baixada e
o alimento dos políticos que exploram a ne-
cessidade e a pobreza dessas famílias. No
fim, as mesmas desculpas de sempre: houve
invasão de áreas, os locais são área de pre-
servação e coisas do tipo. Mas ninguém diz
que o verdadeiro culpado é quem deixou
que verdadeiras cidades se formassem sem
condições nas bordas dos morros.
José Antonio Cortez – Santos, SP 

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Você se preparou para voltar 
para a capital? Como vai fazer 
para não pegar trânsito?

@G5Gabriel: Sim, voltarei alguns dias
depois para evitar transito na chegada a
São Paulo....

@FaustoALemos: nesse caso não tenho
muita opção, vou apenas voltar mais
cedo....

@Niick_Rocha: estou na praia e esse ano
para evitar trânsito decidimos voltar dia 7.

Áries (21/3 a 20/4)
Preocupações e compromissos podem pedir um pouco mais
da sua atenção. Faça as coisas sem perder muito tempo para
ficar livre e com mais tempo para você.
Touro (21/4 a 20/5)
Pressa de fechar os últimos detalhes e pendências está inco-
modando, evite atalhos e faça as coisas bem feitas para não
ter problemas mais tarde.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Possíveis limitações se você for tentar se confrontar com as
pessoas. Dedique seu tempo a fazer coisas construtivas e po-
sitivas que tragam resultados. 
Câncer (21/6 a 22/7)
Hoje a pressa pode ser a inimiga das pessoas, tente fazer o
básico e colher bons resultados. Nada de ficar imaginando
grandes vantagens onde elas não existem.

Leão (23/7 a 22/8)
Não seja imprudente, os resultados acontecem dentro do
seu próprio tempo de amadurecimento. A pressa poderá es-
tragar aquilo que você já tem em suas mão. 
Virgem (23/8 a 22/9)
Insegurança diante de questões que não estejam totalmente
resolvidas. Não adianta querer terminar as coisas no grito,
melhor será fazer tudo passo a passo.
Libra (23/9 a 22/10)
Dia de cobrar atitudes corretas das pessoas com as quais vo-
cê realmente se preocupa. Elas precisam fazer a parte delas
para que todos fiquem em harmonia.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Hoje não é um dia muito indicado para ter pressa e querer
resolver tudo de qualquer jeito. Faça um esforço pessoal e
conclua as suas tarefas da maneira correta.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Falta de atenção com as coisas e pressa de se ver livre de certos
problemas poderão trazer perdas. Segure a ansiedade e dê
tempo para as coisas acontecerem. 
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Aproveite o seu dia para concluir tarefas pendentes para poder
ficar livre de compromissos e assim aproveitar melhor a virada
do ano.
Aquário (21/1 a 19/2)
Faça o que for solicitado e não invente moda. Momento para
concluir pequenas tarefas sem recorrer a atalhos. Assim você
poderá ficar livre rapidamente.
Peixes (20/2 a 20/3)
Tente se desvencilhar de reclamações e intrigas que só fazem
perder tempo. Conclua as suas tarefas rapidamente e fique
mais livre para os próximos dias.
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Horóscopo

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

Web  
Para falar com a redação: leitor.sp@metrojornal.com.br

Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

SALADA DE 
MACARRÃO 
COLORIDA

N
a hora de preparar o macarrão conte de 80 a
100 gramas de massa crua por pessoa e para ca-
da 100 gramas utilize 1 litro de água. Depois de
escorrer só passe na água fria se for fazer sala-

da, com certeza ficará mais soltinho.

DANIEL BORK
Receita Minuto

Ingredientes

Modo de preparo
Misture tudo e leve para gelar 

Tomates assados

Modo de preparo
Cortar os tomates ao meio e tirar as sementes. “Besuntar” com
a mistura de açúcar e sal e levar para assar por 1 hora na tem-
peratura máxima do forno. Virar e deixar mais 30 minutos.

½ pacote de pene ou pa-
rafuso cozido “al dente” e
passado pelo azeite
150 g de presunto corta-
dos em cubos
100 g de queijo mussare-
la picada
1 xícara (chá) de tomate
assado e picado
1 xícara (chá) de pimen-
tão assado e picado (ver-
melho e verde e amarelo)

¼ de xícara (chá) de azei-
tonas pretas ou verdes pi-
cadas
½ xícara (chá) de salsinha
picada
1 xícara (chá) de maione-
se
2 colheres (sopa) de mos-
tarda
Azeite a gosto
Molho de pimenta 
Suco de limão a gosto

10 tomates 
2 colheres (sopa) de 
açúcar

1 colher (sobremesa) 
de sal

Ingredientes

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Morte de Kadafi gera discussão

O mundo perdeu no décimo mês do ano Steve Jobs, fundador da Apple, que 
revolucionou a comunicação mundial nas últimas décadas São Paulo comemorou, 

enfim, a confirmação de que vai sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014 
Rock in Rio voltou a sacudir a cidade maravilhosa após 10 anos  

“It just works”. Em tradução livre,
“simplesmente funciona”. Com es-
se bordão, Steve Jobs sempre dei-
xou claro que, na opinião dele,
equipamentos eletrônicos deve-
riam ser simples a ponto de qual-
quer pessoa conseguir operá-los. O
fundador da Apple, do estúdio de
animação Pixar e “pai” de produ-
tos como Macintosh, iPhone e
iPod morreu no dia 5 de outubro,
aos 56 anos. Deixou quatro filhos.
Em 2004, Jobs começou a lutar
contra um tipo raro de câncer no
pâncreas. Ele chegou a passar por
um transplante de fígado.

Depois de 42 anos no po-
der, o coronel Muammar
Kadafi, líder deposto da Lí-
bia, foi morto por forças re-
volucionárias durante a
queda de Sirte, sua cidade
natal e última grande resis-
tência de seus aliados desde
a queda do regime, em
agosto. Kadafi foi mais um
líder deposto após revoltas
populares no mundo árabe.

Apesar das atrocidades
de que era acusado contra
seu povo, a maneira como
Kadafi teria sido executado
por forças da oposição ge-
rou diversas discussões. 

Antes de ser enterrado
em local desconhecido no
deserto, o corpo do ditador
foi exposto em um frigorí-
fico e visitado por milhares
de líbios.

Gênio
Jobs

Wall Street 
é ocupada
PROTESTO. O movimento
Ocupe Wall Street, por
uma mudança global na
sociedade, ganhou força
no mês de outubro e se
espalhou por outras ci-
dades americanas, como
Washington, Cleveland,
San Francisco e Atlanta.
Em São Paulo, manifes-
tantes acamparam sob o
Viaduto do Chá.

Casamento
gay no país
AUTORIZADO. O STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça)
reconheceu o casamento
civil entre pessoas do
mesmo sexo ao aceitar o
recurso no qual duas
mulheres do Rio Grande
do Sul pediam a autori-
zação para a união civil.

Para lembrar

Após muita polêmica, a Fifa divulgou que o futuro estádio do Co-
rinthians será o palco da abertura da Copa do Mundo de 2014 e de
outros cinco jogos do torneio. As obras do estádio começaram em
julho e estão adiantadas.

ROBSON VENTURA/FOLHAPRESS

STRINGER/REUTERS 

JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

BRENDAN MCDERMID/REUTERS

20/10/2011

Itaquerão confirmado

Após 10 anos fora do país, o Rock in Rio voltou a ser realizado no
Brasil com atrações de peso, como Metallica, Stevie Wonder, Shaki-
ra, Red Hot Chili Peppers e Coldplay. Nas duas semanas do festival,
cerca de 100 mil pessoas passaram pela Cidade do Rock. 

RICARDO MORAES/REUTERS

2/10/2011

Rock in Rio para lembrar

Com quatro provas de
antecedência, o alemão da Red Bull
tornou-se o bicampeão mais jovem
da F1, aos 24 anos e três meses

Vettel bicampeão da Fórmula 1 O mês marcou a
estreia do Metro em
Porto Alegre, a
oitava região do país
a ter uma edição
local do jornal 26/10/2011

Envolvido em
denúncias de
corrupção, ministro do
Esporte, Orlando Silva,
deixa o governo 
26/10/2011

Terminahoje aretrospectiva 
2011 do Metro. Perdeu algum dos quatro
capítulos? Dá uma
olhada no site:

www.readmetro.com
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Logo após tomar posse, Mário
Monti, novo premiê italiano,
enfrentou protestos contra a
crise econômica
17/11/2011

CHRIS GRAYTHEN/GETTY IMAGES

Vazamento da Chevron causa danos ambientais à fauna e flora na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro
Principal traficante da Rocinha é preso e favela vive momento de paz Faith No More é o grande destaque

nos três dias da edição 2011 do SWU Crise econômica na Europa gera onda de protestos

A perfuração de um poço
exploratório pela petrolei-
ra americana Chevron pro-
vocou graves danos am-
bientais na Bacia de Cam-
pos, no Rio de Janeiro.

Em meados de novem-
bro, a mancha que come-
çou a se espalhar com o va-
zamento do dia 7 deste
mês chegou a atingir 18
quilômetros de extensão.

A empresa precisou pro-
videnciar "tampões” de ci-
mento e abandonar os tra-
balhos no poço para evitar
novos vazamentos.

A companhia foi indicia-
da pela PF (Polícia Federal)
por crime ambiental, sone-
gação de informações e en-
trega de documentos falsos
durante as investigações.
Além do presidente da Che-
vron no Brasil, George
Buck, outros 17 executivos
da empresa e da Transo-
cean, empresa que operava
a sonda, foram indiciados.

Em nota, a Chevron afir-
mou que a decisão da polí-
cia de indiciar a empresa e
seus funcionários não tinha
“mérito”. A Transocean afir-
mou que analisaria o relató-
rio de impactos e coopera-
ria com as investigações.

A edição 2011 do SWU reuniu cerca de 180 mil pessoas em Paulínia,
interior de São Paulo. O festival desse ano também abriu espaço para
a música pop ao contar com o rapper Snoop Dogg e a banda Black
Eyed Peas. O principal destaque do evento foi a banda Faith No More.  

Protestos
CONTRA A PM. Estudantes
da FFLCH (Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas) da USP
realizaram diversos pro-
testos contra a presença
da PM (Polícia Militar)
no campus, após o assas-
sinato de um estudante.

Para lembrar

EDUARDO ANIZELLI/FOLHAPRESS

SWU 2011 agitou Paulínia 

Festival

Mancha
negra

Mancha de petróleo 
chegou a 18 km de extensão

COURTESY OF THE WHITE HOUSE NEWSMAKERS

O chefe do tráfico da favela da Rocinha, Antônio
Bonfim Lopes, conhecido como Nem, foi preso por
agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar.
A prisão do bandido mais procurado no Rio de Ja-
neiro contribuiu para a pacificação da Rocinha ao
diminuir a reação do tráfico, antes protegido por
cerca de 400 homens armados. 

Fim do tráfico no Rio? 

Após uma série de escândalos
pessoais e de acusações de
corrupção, o premiê da Itália,
Silvio Berlusconi, renuncia ao
cargo 12/11/2011

Faith No More 

Mais de 400
estudantes 

participaram
dos protestos 

da USP
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Morreu Kim Jong-il, chefe do
regime comunista da Coreia do
Norte. Ele ficou 17 anos no poder 
e tornou o país um dos mais
fechados do mundo 19/12/2011

ADRIANO VIZON/FOLHAPRESS

Festa no Pacaembu veio depois
de muito sofrimento

O início de dezembro destacou importantes conquistas no futebol brasileiro e mundial
O Corinthians ficou com o Campeonato Brasileiro pela quinta vez e o Barcelona deu espetáculo no 

Mundial de Clubes Na política nacional, o sétimo ministro de Dilma deixou o cargo

Carlos Lupi, ministro do
Trabalho, deixou o cargo sob
supeita de irregularidades em
contratos com ONGs, entre
outras acusações 5/12/2011

7ª queda

Vai, Corinthians!

O dia 5 do último mês do ano consa-
grou o maior jornal do país. O Metro
recebeu pela primeira vez o prêmio
Caboré, o mais importante da comu-
nicação brasileira. A publicação con-
correu na categoria “Veículo de Co-
municação – Mídia Impressa”.

Metro vence
o Caboré

Na decisão do Mundial de Clubes, no Japão, o Peixe de Neymar assistiu
a uma apresentação de gala de Messi e companhia. Com sonoros 4 a 0,
o Barcelona carimbou sua credencial de melhor time do mundo.

LINTAO ZHANG/GETTY IMAGES

Um dia para ficar na história

Aula de futebol

No dia em
que o Corin-
thians co-
memorou o
pentacam-
peonato
brasileiro, a
Fiel e o fute-
bol brasileiro

perderam um
de seus maiores

ídolos. O ex-joga-
dor Sócrates mor-
reu em São Paulo,
vítima de um cho-
que séptico, após
várias internações.

Adeus,
doutor

Na edição mais emocio-
nante na era dos pontos
corridos do Brasileirão,
deu Corinthians. A confir-
mação do quinto título
nacional do alvinegro
veio de forma dramática,
com um empate sem gols
contra o Palmeiras, na úl-
tima rodada, disputada
em 4 de dezembro. A Fiel
soltou o grito de cam-
peão ainda durante a par-
tida, com o anúncio do
empate entre Flamengo e
Vasco, que disputava a li-
derança com o Timão. 

ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS

Três dias antes do Natal, a presiden-
te argentina Cristina Kirchner é diag-
nosticada com câncer na tireoide.

Esse é o 5º caso da doença entre lí-
deres da América Latina. 

A cirurgia para retirada do tumor
está marcada para o dia 4 de janeiro.

Câncer de
Cristina
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SANTISTA TERÁ DE 
ENGOLIR JOGADORES 
EM 2012

ODIR CUNHA

Uma enquete feita no meu blog –
http://blogdoodir.com.br/ - constatou que, se dependesse
do torcedor, boa parte dos jogadores do Santos não vesti-
ria mais a camisa do clube. Entre os de maior índice de
rejeição estão Diogo, Rodrigo Possebon, Leandro Silva e
Éder Lima (100%), Ibson e Henrique (ambos com 75%),
Durval (72%), Pará (70%), Edu Dracena (64%) e Alan Kar-
dec (55%). Diogo, Leandro Silva e Éder Lima estão encer-
rando seus contratos este mês e não deverão continuar
no Alvinegro Praiano. Do quarteto que tem rejeição ab-
soluta, só Rodrigo Possebon tem um vínculo mais longo,
que só se encerra em 19 de setembro de 2014 (outros cu-
jos contratos terminam neste final de 2011 são Keirri-
son, Domingos e Charles).

Os volantes Ibson e Henrique, contratados no segun-
do semestre de 2011, assinaram até julho de 2015, por-
tanto, têm mais três anos e meio de Santos. Assim, ou
melhoram muito seu rendimento, ou serão vendidos ou
emprestados, ou até demitidos, com despesas considerá-
veis para o clube. Por falar em despesas, o zagueiro Dur-
val, reprovado por 72% dos santistas, tinha contrato até
o final de 2011, mas a diretoria resolveu renová-lo. O ou-
tro zagueiro titular, Edu Dracena (64% de rejeição), se-
guirá ligado ao Santos por mais um ano.

FÉRIAS REMUNERADAS
Sem jogar, o goleiro Fábio Costa continuará recebendo
um salário de cerca de 200 mil mensais até 31 de de-
zembro de 2012. Pará, rejeitado pela grande maioria,
só ficará sem contrato em 31 de agosto de 2013. E
Breitner, que desagrada a quatro entre cinco santistas,
está vinculado ao clube até 31 de agosto de 2014.

O contrato de Ganso vai até 28 de fevereiro de 2015,
e o de Neymar até 19 de agosto do mesmo ano.  O jo-
vem lateral Crystian assinou com o Santos até o final
de 2015, enquanto o meia Felipe Anderson, cotado pa-
ra ser o substituto de Ganso, está vinculado ao clube
por mais quatro anos e dez meses, ou seja, até 2 de ou-
tubro de 2016.

Aprovados pela maioria dos santistas, Bruno Rodri-
go, Bruno Aguiar, Anderson Carvalho e Aranha têm
contrato até 31 de dezembro de 2012. Mesmo dia em
que se encerram os contratos dos indesejados Rodrigo
Mancha, Dimba e Madson.

Santos FC

leitor.st@metrojornal.com.br

Odir Cunha tem 34 anos de carreira como jornalista. Con-
quistou dois Prêmios Esso e três da APCA. Trabalhou em to-
das as mídias. Tem 18 livros editados, oito deles sobre o
Santos. É coordenador do Centenário do Santos. Mantém o
blog http://blogdoodir.com.br/

O goleiro Fábio Costa

MARCOS BEZERRA / FUTURA PRESS

A disputa pelo lugar mais
alto do pódio na 87ª edição
da São Silvestre promete
ser mais emocionante esse
ano. A mudança do percur-
so, que deve deixar a corri-
da mais rápida, é o princi-
pal ingrediente para a tradi-
cional prova. As duas prin-
cipais “polêmicas” aponta-
das pelos atletas da elite são
as fortes descidas e a chega-
da no Obelisco, no Ibirapue-
ra, em vez da av. Paulista.

“Teremos, em 2011, uma
melhora no tempo total
tanto para as elites como
para amadores bem treina-
dos”, disse Júlio Deodoro,

da organização da prova.
Segundo ele, a mudança

foi feita para que a premia-
ção não atrapalhe a festa de
Réveillon na Paulista.

“Acho que fui um dos
mais prejudicados. Entre as
sete São Silvestres que fui
pódio, eu tinha um conheci-
mento muito grande do per-
curso. Era uma vantagem
que eu tinha e vou deixar de
ter. O fato de ter mudado o
percurso dificultou mais
ainda. Agora todo mundo
sai do zero, ficou mais equi-
librado”, opinou Marílson
Gomes dos Santos, campeão
de 2010.  METRO

“O percurso é a
grande motivação.
Ter mais descida
logo depois de
uma longa subida
é bom para a
prova. Qualquer
atleta pode
surpreender.”
MARILY DOS SANTOS, ATLETA

Novo percurso
traz desafio 
a corredores

Mudanças no trajeto da São Silvestre vai deixar prova
mais rápida e equilibrada Chegada será no Obelisco

São Silvestre 2011

Chegada

Largada
Parque Trianon Masp

Parque do Ibirapuera
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A CET vai 
realizar 
bloqueios na 
região da 
avenida 

Paulista a partir das 10h do 
dia 31 de dezembro. A 
operação será concluída às 
6h de 1º de janeiro de 2012

Marílson Gomes dos 

Santos, vencedor do 

ano passado e,  

também conquistou o 

título em 2003 e 2005

corredores se inscreveram 
para a prova deste ano, 
número recorde na 
história

25 mil 

Mercado

1 Marcelo Recanate,
presidente do Olim-
pia do Paraguai,
disse ontem que o
Palmeiras não che-
gou aos valores pe-
didos para ter o
atacante Caballe-
ros. Segundo o diri-
gente, o jogador
deve se transferir
para o futebol ita-
liano ou inglês.

2 O Flamengo anun-
ciou que chegou a
um acordo para o
pagamento de uma
dívida com o astro
Ronaldinho Gaú-
cho. Assim, o joga-
dor permanece no
clube para a tempo-
rada 2012.

3 O zagueiro Xandão
deve ser o primeiro
a deixar o São Pau-
lo em 2012. A Traf-
fic que detém os di-
reitos do jogador,
tenta colocá-lo em
um time da Europa.

Com 25
pontos, o pivô
brasileiro
Nenê, do
Denver
Nuggets, foi o
destaque da
equipe na
vitória contra
o Utah Jazz
por 117 a 100,
no quarto 
dia de jogos
da NBA. 
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