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O exemplo do povo nas ruas de
Teresópolis tem muito a nos ensinar.
Amatéria ‘O povo chegou’, da página
47, nos mostra que é perfeitamente
possível exigir que se faça presente os
direitos à vida e a dignidade de
condição humana. Cerca de 42 enti-
dades, entre associações de
moradores, comerciantes, e sindi-
catos, foram capazes de mover uma
multidão de aproximadamente 8 mil
manifestantes em busca de uma única
causa: a transparência no governo. No
Brasil, os exemplos que a história do
país nos conta, como os das ‘Diretas
Já’ e o do Impeachment do ex-presi-
dente Collor, não ficam atrás desse
clamor do povo teresopolitano em dar
um sentido a essa inépcia da autori-
dade municipal para lidar com a
população afetada pela tragédia que se
abalou na cidade com as chuvas de
janeiro. É possível, sim, exigir [do
governo] a ação cabível para cada
vida afetada, mesmo sabendo que o
alívio para a dor causada por perdas
irreparáveis de vidas humanas não
possa ser devolvido, e muito menos
calculado. O completo impacto da
tragédia, ainda é imprevisível. E as
conseqüências para o futuro dessas
pessoas ainda não foram delineadas.
Cabe Teresópolis dizer ‘Chega!’ a
toda essa situação.
O eterno astro do basquete

brasileiro, Oscar Schmidt, é capa da
nossa edição de lançamento nas ban-
cas. Com seu carisma, seu estilo de
jogar, sua trajetória profissional de
sucesso que o levou ao recorde
mundial de quase 50 mil pontos no
basquetebol, nosso entrevistado do

mês fala sobre o desempenho nas
quadras dos brasileiros Nenê, Varejão
e Leandrinho, também de seu livro
lançado em 2009, ‘Conquistando o
Sucesso’, e revela: “Queria ser Presi-
dente do Brasil, mas desisti”.
A questão da adoção no país

também entra de forma especial na
edição de maio da revista, com uma
reportagem especial sobre o Dia das
Mães, onde o cantor e comediante
Juca Chaves fala de seus dois amores
de coração: suas filhas adotivas, Maria
Clara e Maria Morena. “Lancei a
adoção sem preconceitos. Todos
querem loirinhos. Meu pai mesmo
queria um menino de olhos azuis e
olha o que deu.”
Finalmente, a Dr Magazine inova

no mercado editorial, e lança em suas
páginas o ‘Caderno Vestibular’, que
traz um belíssimo trabalho de
professores convidados para serem
nossos colunistas, onde dentre outros
tópicos, eles estarão todos os meses
dando novas dicas para os exames de
ingresso às universidades, e apresen-
tando questões da UERJ, UFRJ, UFF,
USP, e muitas outras mais.
A qualidade desta edição cumpre

nossa meta principal: fazer uma
revista bonita, com conteúdo
inteligente para ajudar a formar mais e
mais ‘doutores’ no nosso país!
Sejam bem-vindos a 1ª edição da

Dr Magazine!

Márcia Rodrigues
marciadrmagazine@gmail.com

Povo
transparente
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Cercado por livros jurídi-
cos, o advogado que repre-
senta a família brasileira,
Sergio Tostes, da Tostes e
Associados, posicionou-se
na poltrona de seu escritório,
no bairro do Centro, no Rio
de Janeiro, para uma entre-
vista sobre o polêmico caso
do menino Sean Goldman,
hoje com 10 anos de idade,
que em junho de 2004 foi
trazido para o Brasil por sua
mãe já falecida, Bruna
Bianchi Ribeiro.

Em março deste ano, a
Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
aprovou por unanimidade
que a meia-irmã de Sean,
Chiara Bianchi, fosse in-
cluída no processo à guarda
do menino, uma vez que o
Estatuto da Criança e do
Adolescente garante a irmãos
o direito a convivência. Para
o advogado, a decisão foi o

início de uma reviravolta
total de uma guerra judicial
entre os parentes do Brasil e
o pai biológico, David
Goldman, iniciada logo após
a morte da mãe do garoto,

Bruna Bianchi, em 2008, por
complicações no parto de
Chiara.

Tostes explica que o
cumprimento das leis que
regem o direito da avó virou
um interesse do Estado
brasileiro. Recentemente, a
avó materna, Silvana
Bianchi, recebeu da ministra
da Secretaria de Direitos Hu-
manos, Maria do Rosário, o
apoio nas negociações para
que a família brasileira possa
visitar o menino. Desde
dezembro de 2009, Sean
mora com o pai nos Estados
Unidos, após uma determi-
nação judicial que lhe de-
volveu a guarda do filho.

Dr Magazine- O que o
senhor entende por Família?

SERGIO TOSTES- É a
relação afetiva que se cria
entre as pessoas e depende
do bem-estar e de uma
afinidade. Isso quer dizer que
um grande amigo também é
família. É aquele ambiente
onde você se sente con-
fortável.

Dr Magazine- Essa sua
resposta resume bem o caso
Sean Goldman?

TOSTES- Sim, o menino
tem que estar aonde ele se
sente confortável. Família é
isso.

Dr Magazine- A Justiça
norte-americana, diante do
que diz a Convenção de
Haia, defende a tese de que
Bruna cometeu um seqüestro
ao trazer seu filho para o
Brasil. Isso faz sentido?

TOSTES- Absolutamente,
a definição está totalmente
equivocada e a Justiça
brasileira já definiu que não
houve seqüestro. Na época
em que a Bruna veio, ela em-
barcou com a autorização do
marido e, ao chegar aqui
[Brasil], tomou a decisão de
não voltar e o avisou. Bruna
tomou o procedimento legal
e legítimo indo a Justiça para
pedir a posse de guarda do
filho e a mesma foi conce-
dida a ela. Em seguida,
Bruna se divorciou no Brasil
e o divórcio foi notificado ao
David. Dessa forma, Bruna
passou a ser uma mulher di-

vorciada, livre e indepen-
dente, com a posse de seu
filho.

Dr Magazine- Essa então
foi sua defesa inicial neste
caso?

TOSTES- Claro, a Bruna
faleceu, mas nós estamos de-
fendendo a criança na esteira
da decisão anterior que já
reconheceu que não houve
um seqüestro.

Dr Magazine- E como
fica a questão do Sean ter
dupla cidadania?

TOSTES- Ele não tem
dupla cidadania. O Sean tem
uma cidadania brasileira e
uma americana. No Brasil,
ele é brasileiro nato. E nos
Estados Unidos ele é inte-
gralmente americano nato.

Dr Magazine- Então,
neste caso, podemos fazer
uso da expressão jurídica de
que todo cidadão carrega a
Justiça de seu país?

TOSTES- É exatamente
isso. E no caso do menino
Sean, aqui no Brasil ele tem
todos os direitos de um
brasileiro.

Dr Magazine- Existe pos-
sibilidade da Justiça
considerar a vontade do
menino?

TOSTES- Mas tem que
considerar, afinal qualquer
lei, seja ela de qualquer país,
diante da Convenção de
Haia, tem que considerar.

CASO DO MENINO SEAN GOLDMAN

“Família é aquele ambiente onde
você se sente confortável”, diz

advogado Sergio Tostes.

ENTREVISTA
Sérgio Tostes

Márcia Rodrigues
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Silvana Bianchi. Foto ABr.

David Goldman. Foto ABr.



A Receita Federal determina um
regime de tributação simplificada (RTS)
para as compras realizadas pela internet
em sites de empresas situadas fora do
Brasil. O valor máximo dos bens a
serem importados nesse regime é de
US$ 3.000,00 (três mil dólares ameri-
canos) e estão sujeitas a tributação de
60% sobre o valor do produto descrito
na fatura comercial. Recentemente, o
governo anunciou o reajuste do IOF
sobre as compras com cartão de crédito
no exterior. A alíquota subiu de 2,38%
para 6,38%. Medicamentos transporta-
dos pelo correio e destinados à pessoa
física, além de livros, jornais e periódi-
cos impressos em papel estão isentos.
Compras de valor inferior à US$ 50,00
(cinqüenta dólares) também estão
isentas, desde que sejam transportadas
pelo serviço postal e que o remetente e
destinatário sejam pessoas físicas.
Caso o consumidor tenha algum

problema nas compras eletrônicas, o
Código de Processo Civil, através do
disposto no Art. 88 e Art. 90, diz que a
ação seja proposta no Brasil ou perante
um Tribunal estrangeiro.
No entanto, a competência dos

tribunais brasileiros é reforçada pelo
disposto no Art. 101, I do Código de
Defesa do Consumidor, que autoriza o

consumidor brasileiro a acionar, em
território nacional, o fornecedor
estrangeiro. O Art. 9.º, §2.º da Lei de
Introdução ao Código Civil indica como
aplicável a lei do país em que residir o
proponente da obrigação, o que
acarretaria na aplicação da Lei
estrangeira, do país do fornecedor. Tanto
o ajuizamento da ação no exterior
quanto à aplicabilidade da Lei
estrangeira são alternativas para que não
se desestimule o incremento do comér-
cio eletrônico.
Nesse sentido, é preciso considerar

que as normas do Código de Defesa do
Consumidor brasileiro possuem
natureza de ordem pública, o que auto-
riza que se afaste a aplicação da legis-
lação estrangeira e que, no intuito de se
proteger o consumidor brasileiro,
aplique-se a legislação consumerista na-
cional (Art. 17 da Lei de Introdução ao
Código Civil).

Na prática, mesmo que o fornecedor
estrangeiro seja condenado pela Justiça
brasileira a indenizar um consumidor
brasileiro, a sentença só produzirá
efeitos no país estrangeiro depois de
observados os requisitos previstos na
legislação estrangeira.
A justiça brasileira não pode, por

exemplo, determinar a penhora de bens
sem que haja autorização do país
estrangeiro.
A tendência, é de que as Leis do

comércio eletrônico caminhem para uma
unificação. O próprio governo brasileiro
já sugeriu ao Comitê Jurídico Interna-
cional da Organização dos Estados
Americanos (OEA) a inclusão do tema
"Proteção ao consumidor no comércio
eletrônico" no âmbito de uma
Convenção Interamericana de Direito
Internacional Privado.
Ainda as alternativas jurídicas são

divergentes. Nesse sentido, a pessoa
deve buscar uma compra consciente.
Para evitar problemas, o consumidor
deve se informar sobre a confiabilidade
do site e sobre os prazos e procedimen-
tos oferecidos pela empresa estrangeira.

David Rodrigues
davidrodrigues@adv.oabrj.gov.br
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Opinião

Caso o consumidor tenha algum problema
nas compras eletrônicas, o Código de

Processo Civil, através do disposto no Art. 88
e Art. 90, diz que a ação seja proposta no
Brasil ou perante um Tribunal estrangeiro“ ”



Água, energia, telefone e
demais contas de serviços
essenciais: cinco anos.
Condomínio:declarações
de quitação do pagamento
do condomínio devem ser
guardadas durante todo o
período em que o morador
estiver no imóvel. Após a
saída, conservá-los por 10
anos.
Convênio médico: pro-
posta e contrato por todo o
período em que estiver
como conveniado. Reci-
bos, no mínimo, os 12
meses anteriores ao último
reajuste devem ser guarda-
dos por todo o período de
contratação.
Mensalidade escolar, cur-
sos livres e cartão de
crédito: por cinco anos.

Fonte: Procon-SP.

PARENTES DAS VÍTIMAS DO VOO 1907
DA GOL AINDA AGUARDAM JUSTIÇA

Da Redação

Parentes das vítimas do acidente com o
avião da Gol (voo 1907) fizeram dois
protestos pacíficos, em Brasília e no Rio de
Janeiro, durante a visita do presidente norte-
americano, Barack Obama, ao Brasil.
Os manifestantes pediam pela cassação da

licença dos dois pilotos norte-americanos
acusados de serem os responsáveis pelo aci-
dente.
“Sabemos que a punição não vai trazer de

volta nossos parentes, mas a gente precisa co-
brar uma reparação moral”, disse Rosane
Gutjahr, representante daAssociação dos Fa-
miliares e Amigos das Vítimas do Voo 1907.
Seu marido, Rolf Gutjahr, morreu na tragé-
dia.
O acidente ocorreu em 2006, quando o jato

Legacy, pilotado por Joseph Lepore e Jan
Paul Paladino, chocou-se com o Boeing da
Gol, deixando 154 mortos. Tramitam na
justiça três processos criminais: dois contra
os dois pilotos do jato Legacy, que colidiu
com a aeronave da empresa aérea brasileira,
e um contra os controladores de voo que tra-
balhavam no dia. Eles estão sendo acusados
de atentado à segurança do tráfego aéreo.
Caso condenados, a pena pode variar de um
a cinco anos de prisão.

Segundo o advogado assistente de
acusação e representante dos parentes das ví-
timas, Dante D'Aquino, a sentença que deve
sair ainda este mês.
No dia 5 de abril, o Supremo Tribunal Fed-

eral (STF) negou um pedido de habeas cor-
pus feito pela Federação Brasileira das
Associações de Controladores de Tráfego
Aéreo (Febracta) para que os controladores
de voo envolvidos no acidente da Gol não
fossem processados ao mesmo tempo na
Justiça Federal e na Justiça Militar. O STF
rejeitou a alegação de que as duas ações
tiveram origem no mesmo fato e, por isso,
deveriam ser julgadas em um único processo.
Os controladores de voo do tráfego aéreo
brasileiro são acusados de transmitir autor-
ização de voo equivocada e não agirem a
tempo, ao notar a altitude inadequada para a
rota da aeronave.
Segundo relatório do Centro de Investi-

gação e Prevenção de Acidentes Aeronáuti-
cos (Cenipa), o acidente foi causado, entre
outros fatores, pela desatenção e inexperiên-
cia dos pilotos norte-americanos. Por meio
de videoconferência, o piloto norte-ameri-
cano Joseph Lepore negou no mês passado
que o equipamento anticolisão do jato
Legacy estivesse desligado no momento do
choque com o Boeing da Gol, em 2006.
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Já se passaram alguns anos desde
que o astro do basquete brasileiro,
Oscar Schmidt, tomou a difícil de-
cisão de deixar sua mão apelidada de
‘Santa’ fora das quadras. “É o mo-
mento mais triste para um atleta, só
que ele vai chegar e que seja com você
ainda de pé. A última impressão é a
que fica”, afirmou o ex-jogador de
2,04m de altura, recordista mundial
de pontuação no basquetebol com
49.703 pontos.
Ídolo de estrelas comoMagic John-

son e Kobe Bryant, Oscar também
deixou uma boa impressão fora das
quadras, quando assumiu em 1997 o
cargo de Secretário de Esportes da
Prefeitura de São Paulo. “Fizemos
três centros esportivos abertos 24
horas. Quando saí, fecharam porque
estavam roubando bolas e outras
coisas. Que pena, o objetivo era esse

mesmo: que os ladrões fossem fazer
esporte por lá, que comprassem mais
bolas”, revelou.
Um ano depois, Oscar tentou sem

sucesso a posição de Senador pelo
Partido Popular Brasileiro (PPB),
conquistando 5.752.202 votos. “Que-
ria ser Presidente do Brasil, mas de-
sisti, não gostei da experiência. Já se
passarammuitos anos e todo o tempo
recuso convites para voltar, prefiro
fazer o que faço hoje, contar minha
experiência de vida para as pessoas”,
disse referindo-se a sua atual profis-
são, a de palestrante, um trabalho
que assumiu desde que se afastou das
quadras. No total, Oscar já conquis-
tou 224 empresas em sua cartela de
clientes, dentre elas a Unimed, Vivo,
Volkswagen, Grupo Votorantim,Wall
Mart, Nestlé, Bradesco e Banco do
Brasil. E para dar continuidade a este

trabalho, em 2009 Oscar lançou sua
autobiografia. O livro ‘Conquistando
o Sucesso’, publicado pela Editora
Komedi, possui 160 páginas que con-
tam a trajetória desse craque das
quadras mundiais, e vai além quando
ele afirma que “somos capazes de
fazer qualquer coisa (...) é uma
questão de atitude”, escreve Oscar.

REPORTAGEM ESPECIAL

Oscar
Schmidt

Fotos: reproduzidas.



De caráter inovador em tudo
o que faz, Oscar coloca a
disposição dos fãs a chance de
conseguir um autógrafo per-
sonalizado em seu site oficial
(www.oscar14.com.br). Basta o
internauta digitar o seu nome,
escolher a frase e a imagem que
mais o agrada e pronto: é só
esperar a imagem carregar para
imprimir ou salvar.
Oscar conversou com nossa

equipe de reportagem e contou
que, se fosse hoje, aceitaria
jogar numa equipe da NBA
(National Basketball Associa-
tion). “Claro que sim, hoje não
haveria qualquer empecilho
para negar”, disse o atleta que,
nas Olimpíadas de Los Angeles
(1984), teve a primeira proposta
feita pelo time do New Jersey
Nets. “Eu tive essa oportu-
nidade por três anos seguidos,
mas teria que abandonar a
Seleção para sempre, já que a
Fiba era amadora. Tive que
escolher continuar jogando pelo
nosso país, que foi o orgulho da
minha vida”, garantiu.
Oscar jogou parte de sua

carreira pelo Caserta, da Itália,
e em 11 temporadas somou
13.957 pontos. Em Seul, foi
cestinha da edição olímpica
com 338 pontos. “Sua mão era
mesmo Santa, ou você precisou
chegar ao limite nos treinos para
alcançar tantas marcas?”, per-
guntamos.
- Quanto mais eu treinava

mais ela ficava ‘Santa’, brincou.
Nesta entrevista, Oscar falou

sobre o desempenho dos
brasileiros Nenê, Varejão e
Leandrinho, disse que torce
pelo Lakers e nos contou sobre
sua presença na TV Record até
o final de 2014.

entrevista Oscar>>

Dr MAGAZINE- Temos aí o
Leandrinho, o Nenê e o Varejão.
Como analisa o desempenho desses
jogadores brasileiros que atuam no
exterior?

OSCAR SCHMIDT- Muito bom,
além das expectativas. Eles estão
mais velhos e mais experientes. Falta
para eles agora desenvolver bons
resultados com a Seleção Brasileira.

Dr MAGAZINE- Você continua
envolvido com o basquete dando
palestras e tem contrato com a TV
Record para fazer parte da cobertura
dos Jogos Olímpicos de 2012. Fale
um pouco sobre esses dois projetos.

OSCAR- Desde que parei de jogar
virei palestrante, procurando ser
melhor a cada dia, investindo demais
na minha profissão. Estou na TV
Record para ser o Embaixador do
Esporte nas Olimpíadas. É uma
honraria muito grande para mim.

Dr MAGAZINE- Você acha que

com o Novo Basquete Brasil (NBB)
nossa Seleção tem agora uma chance
de pôr fim a marca anos e anos sem
participar de uma Olimpíada?

OSCAR- Creio que é o começo
para o ressurgimento do basquete
brasileiro, mas apenas o começo. Ir
ao mundial requer uma disciplina
mais rígida com a equipe. Quem
colocar problemas demais para vestir
a camisa da Seleção, que fique em
casa.

Dr MAGAZINE- Na sua opinião,
que tipo de basquete ganha hoje?

OSCAR- O basquete que ganha
hoje está na Europa e precisamos
aprender como se joga esse tipo de
basquete, de contagem baixa, de usar
todos os jogadores, de segurar a
bola...

Dr MAGAZINE- Para fecharmos
essa nossa entrevista, diga-nos: para
qual time da NBA você torce?

OSCAR – Lakers.

9 dr magazine

Márcia Rodrigues

“Queria ser
Presidente

do Brasil, mas
desisti”.

Oscar Schmidt diz que torce pelo Lakers, não flerta ser técnico de alguma equipe da
NBA e diz estar satisfeito com sua posição na TV Record, a de Embaixador do Esporte

nas Olimpíadas de Londres (2012).
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esporte>>

A terrível cena de discriminação com o jo-
gador de vôlei Michael, da equipe Vôlei
Futuro, foi parar no conhecido site
norte-americano de atletas homossexuais
(www.outsports.com).

Logo na primeira página do portal de
notícias, a foto do jogador brasileiro e uma
reportagem falando sobre os três mil
torcedores em uma partida de oitavas de final
do vôlei brasileiro, onde gritavam “bicha”,
agredindo em público o jogador que assumiu

ser gay, Michael.
“Nós só queremos que todos saibam lá

fora, que o vôlei tem espaço para você,
independente do que é e de quem você é.
A história de Michael tem inspirado muita

gente”, registrou a equipe no site.

Os 10 mais bem pagos do futebol

Michael é capa em site de atletas homossexuais

1) Lionel Messi (Barcelona) – € 31 milhões; 2) Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – € 27,5
milhões; 3) Wayne Rooney (Manchester United) – € 20,7 milhões; 4) Kaká (Real Madrid) –
€ 19,3 milhões; 5) David Beckham (Los Angeles Galaxy) – € 19 milhões; 6) Ronaldinho
(Flamengo) – € 18,3 milhões; 7) Carlos Tevez (Manchester City) – € 15,4 milhões; 8) Frank
Lampard (Chelsea) – € 14,2 milhões; 9) Fernando Torres (Chelsea) – € 14 milhões; 10) Yaya
Touré (Manchester City) – € 13,8 milhões.

Fonte: France Football.

Foto: CBV

NBA

A revista Sports
Illustrated, divulgou

uma pesquisa realizada
por sua própria equipe
de reportagem, onde o

jogador Anderson
Varejão, do Cleveland

Cavaliers, aparece
como o atleta mais

“malandro” da NBA.



UFC Rio terá lutadores do
evento escolhidos por internautas

O UFC abriu um link em seu site oficial para que o público possa votar
pela internet em 12 de seus atletas favoritos que estarão compondo o card
do UFC Rio, evento no dia 27 de agosto, no HSBC Arena, na Barra da
Tijuca, zona oeste do Rio.
Na lista online com 33 lutadores, constam os nomes de Anderson Silva,

Maurício Shogun Rua, Thiago Pitbull Alves e Vitor Belfort.
Com o retorno desse mega evento ao Brasil, o presidente do UFC, Dana

White, ajudará a dar um maior destaque a cidade maravilhosa que acolherá
os Jogos Olímpicos de 2012 e a Copa do Mundo de 2014.

Da esquerda para direita Vitor Belfort, Anderson
Silva, Jose Aldo, Mauricio Shogun e Royce
Gracie. Foto Divulgação UFC Rio.

Brasil recebe Mundial de Motocross
A Romagnolli Promoções e Eventos, em parceria com a Youthstream,

anunciam a participação do Brasil na quarta etapa do Mundial de Moto-
cross. A cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, será palco das dis-
putas da maior competição da modalidade, nos dias 21 e 22 de maio.
Esse é o terceiro ano consecutivo em que o país faz parte do calendário

do Mundial de MX. Depois de 10 anos longe da competição, o Brasil re-
tornou ao campeonato em 2009, e desde então, não deixou de receber a
prova.

Foto: Luiz Pires.



As manhãs de domingo não são as mesmas

17 anos sem AyrtonSenna
Ayrton Senna, conhecido

com o ‘mago da chuva’ o ‘rei
de Mônaco’, mas como ele
mesmo dizia: "O dia que
chegar, chegou. Pode ser hoje
ou daqui a 50 anos. A única
coisa certa e que ela vai
chegar.Amorte". Senna mor-
reu no dia 1º de maio de
1994. Mas, para muitos, é
como se fosse ontem a im-
agem da cena tão trágica. A
data ficou eternizada na
memória de todo povo
brasileiro.

Senna foi um dos maiores
ídolos e marcou a história do
esporte para sempre. No
Brasil, ficou muito difundida
uma frase dita pelo jornalista
Roberto Cabrini ao Plantão
da Globo, no boletim de notí-
cias extraordinário da TV
Globo, logo após a confir-
mação da morte do ídolo
brasileiro. No hospital,
Cabrini noticiou por telefone:

“Morreu Ayrton Senna da
Silva... Uma notícia que a
gente nunca gostaria de dar.”

É impossível esquecer os
três campeonatos do mundo
de F[ormula 1 que Ayrton
Senna venceu em 1988, 1990
e 1991. As 41 vitórias, as 65

poles, e as seis vitórias no
Mônaco - um dos circuitos
mais carismáticos de toda a
F-1. É impossível esquecer-
mos também das voltas da
vitória, sempre com a ban-
deira do Brasil presente, sím-
bolo de orgulho de toda uma
nação [Brasil], que o acom-
panhava a todo o segundo
com muita emoção e intensi-
dade.

O profundo conhecimento
que possuía de mecânica,
seguia com sua coragem e
determinação, que somados
conferiu-lhe uma extra-
ordinária capacidade compet-
itiva que dificilmente será
igualada. Numa era em que a
F-1 dependia verdadeira-
mente das capacidades com-
petitivas dos pilotos, é
impossível relembrar o pas-
sado sem um travo de
emoção e angústia no peito.

Fórmula 1:1984-1994; Toleman, Lotus, McLaren, Williams.
GPs disputados: 162 (161 largadas); Campeonatos: 1988, 1990 e 1991; Vitórias: 41;
Pódios: 80;Pontos: 610; Pole Positions: 65;Voltas mais rápida: 19;1ª vitória: Grande
Prêmio de Portugal (1985);Última vitória: Grande Prêmio da Austrália (1993).

Os números

esporte>>

David Rodrigues

Nome: Ayrton Senna da Silva.
Local de Nascimento: São Paulo (SP).
Data de Nascimento: 21 de março de 1960.
Data de Falecimento: 1º de maio de 1994
(34 anos).

O ídolo
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Márcia Rodrigues

O Brasil foi o país que mais registrou
o retorno de atletas nacionais em 2010,
garante uma pesquisa realizada pelo Ob-
servatório de Jogadores Profissionais,
órgão reconhecido pela Fifa. De acordo
com o estudo, 135 jogadores brasileiros
que atuavam no estrangeiro retornaram
para o Brasil no ano passado, para
darem seqüência as suas carreiras em
clubes da primeira e segunda divisão.
A pesquisa também mostra que o

mercado de futebol brasileiro continua
liderando a venda de jovens craques
para outros países. Em contrapartida, os
clubes nacionais estão cada vez mais
optando por veteranos em fase final de
carreira. Nessa leva de repatriados, a
gente tem os exemplos de Ronaldo
Fenômeno, que recentemente aposentou
sua camisa, e outros como Ronaldinho
Gaúcho, Rivaldo, Liedson, Luis
Fabiano e agora, Adriano, dessa vez no
gramado do Corinthians.
As equipes cariocas são exemplo

forte dessa nova investida em jogadores
repatriados. Temos aí o Flamengo, que
na temporada passada repatriou 10 atle-
tas, o Vasco que retornou com sete e o
Fluminense com três.
Pesquisadores do Observatório acred-

itam que o retorno de craques ao Brasil
está associado à atual fase da globaliza-
ção das negociações bilionárias que hoje
envolvem o nosso futebol. Segundo a
entidade, o fator ‘econômico’ é sempre

o que predomina no processo de repa-
triamento. Salários mais altos, contratos
mais atraentes, e, o principal: negoci-
ações feitas diretamente com os patroci-
nadores, incluindo os acertos de
publicidade.

Mercado repatriado e suas
cifras milionárias

Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo,
foi a maior jogada de marketing do
clube em parceria com a Traffic – a
agência de marketing esportivo que ban-
cará 80% do salário do atleta pelos
próximos três anos. O acordo entre as
duas empresas prevê que toda receita
acima dos R$ 28 milhões será dividida
entre as partes dessa forma: 50% para
Ronaldinho, 30% para o Flamengo e
20% para a Traffic. O contrato assinado
obriga o Flamengo a pagar somente uma
parte do salário milionário ao jogador.
“A maior parte é do marketing. Ele

será sócio do Flamengo em alguns pro-
jetos, essa é a maior fatia do salário”,
disse a presidenta do clube, Patrícia
Amorim, que desembolsou R$ 6,7 mil-
hões ao Milan pelo passe do atleta.
Eduardo de Oliveira, jornalista e dire-

tor de Marketing da Seleta Plus, uma
imobiliária brasileira com sede nos Es-
tados Unidos, defende que a contratação
“de um fora-de-série” sempre impul-
siona a marca de uma empresa. Sob o
ponto de vista de mercado, Eduardo
acredita que Ronaldinho Gaúcho arrasta
multidões fora de campo. “O que vai
render lucros em vendas de merchan-
dising”, afirma.Além disso, contas orig-
inadas na arrecadação dos ingressos das
bilheterias, em cotas de televisão até
2014, além do contrato com a
Olympikus, que hoje rende R$ 21 mil-
hões ao clube, poderão atingir um total
de ganhos ainda maior do que está
sendo esperado pela direção do Fla-
mengo.

Brasil é recordistamundial em
repatriamentode jogadores, dizpesquisa

Foto: Wander Roberto/VIPCOMM



ELTON
JOHN * RIHANNA *

KATY PERRY * CLAUDIA LEITTE
* RED HOT CHILI PEPPERS

* METALLICA * SHAKIRA * IVETE
SANGALO * JOTA QUEST* COLDPLAY *

GUNS N’ROSES

Fotos: Divulgação.

No Brasil

dias 22 e
23 de
maio
O ex-beatle Paul McCartney fará dois shows no Rio de Janeiro: dias 22 e 23 de maio. O palco do cantor na capital carioca
será o estádio João Havelange, mais conhecido como Engenhão. Segundo comunicado oficial, os ingressos para o show do
dia 22 se esgotaram em pouco mais de uma hora. O ingresso mais barato foi vendido a R$150 (portadores de necessidades
especiais) e o mais caro a R$700 (pista prime).



Titãs,
Paralamas

e Milton
abrirão o

evento

(Approach)- Após divulgar os headliners
que se apresentarão no Rock in Rio 2011, a
organização do evento anunciou os nomes
que abrirão o Palco Mundo, no primeiro dia
de festa, 23 de setembro. Para celebrar sua
volta ao Brasil e os 25 anos de história do
Rock in Rio, foram convidados três grandes
nomes da música brasileira que tiveram par-
ticipações históricas nas três edições do
evento no Brasil: Os Paralamas do Sucesso,
Titãs e Milton Nascimento.
Os Paralamas e Titãs, que completam 30

anos de carreira em 2012, farão o show de
abertura com a participação da Orquestra Sin-
fônica Brasileira. No ano de 1985, a banda de
Herbert Vianna, que ainda estava colocando
o pé na estrada, aceitou o convite da organi-
zação para se apresentar ao lado dos maiores
nomes da música internacional. Mesmo com
uma estrutura menor, na época, os meninos
dos Paralamas do Sucesso, que mantêm a
mesma formação até hoje, fizeram um show
marcante e tiveram a sua consagração durante
o primeiro Rock in Rio.
Em 1991, foi a vez dos Titãs, que fizeram

uma apresentação memorável. O show é lem-
brado até hoje por fãs e público que estiveram
presentes nesta data, no Maracanã, onde acon-
teceu a segunda edição do Rock in Rio.
Mas as surpresas não param por aí. Para

coroar este encontro, Milton Nascimento –
uma das maiores vozes do Brasil – fará uma
participação especial e subirá ao Palco Mundo
para relembrar o momento mais emblemático
do Rock in Rio nesses 25 anos de história.
Nesta edição, Milton fará um dueto, por vídeo
com o Fred Mercury – que se apresentou em
1985 com o Queen. Com certeza, promete ser
um momento emocionante.
Com cada dia destinado a um estilo, o Rock

in Rio é um festival para todas as tribos. A
lista de nomes já confirmados pela organiza-
ção para o Palco Mundo inclui: Elton John,
Katy Perry, Rihanna, Red Hot Chili Peppers,
Shakira, Lenny Kravitz, Coldplay, Guns N’
Roses, Snow Patrol, Stone Sour, Metallica,
Motörhead, Slipknot, Coheed and Cambria,
Ivete Sangalo, Marcelo D2, Jota Quest, Clau-
dia Leitte, Capital Inicial, Skank, Pitty, Frejat
e NX Zero.
Já o Palco Sunset, que receberá todos os

dias quatro encontros especiais entre artistas
consagrados e novos nomes da cena musical
nacional e internacional, terá 24 shows no
total. São eles: Móveis Coloniais de Acaju,
Orkestra Rumpilezz e Mariana Aydar; Ed
Motta, Rui Veloso e convidado; Bebel
Gilberto e Sandra de Sá; a banda dinamar-
quesa The Asteroids Galaxy Tour; Marcelo
Yuka, Cibelle, Karina Buhr e Amora Pêra;
Tulipa Ruiz e Nação Zumbi; Milton Nasci-
mento e Esperanza Spalding; o líder do Faith
No More, Mike Patton, e seu novo projeto de
músicas populares italianas, Mondo Cane,
acompanhado por uma orquestra brasileira;
Matanza e B Negão; Korzus e The Punk
Metal All stars; Angra e a ex-vocalista do
Nightwish, Tarja Turunen; Sepultura e o
grupo francês de percussão Tambours du
Bronx; os portugueses do Buraka Som Sis-
tema e o MixHell, de Iggor Cavalera; João
Donato e Céu; Cidade Negra, Martinho da
Vila e Emicida; Monobloco e a banda espan-
hola Macaco; Cidadão Instigado e Júpiter
Maçã; Tiê e Jorge Drexler; Zeca Baleiro e a
espanhola Concha Buika; Erasmo Carlos e
Arnaldo Antunes; The Monomes e David
Fonseca; Tom Zé e Os Mutantes; Titãs e a
maior banda portuguesa de rock, Xutos &
Pontapés; além de Marcelo Camelo, que terá
seu convidado revelado nos próximos meses.
No total, serão 14 horas de festa por dia,

com shows no Palco Mundo, Sunset,
Eletrônica, Rock Street, e ainda roda-gigante,
montanha-russa, free fall, tirolesa, um shop-
ping com 30 lojas, entre muitas outras novi-
dades que transformarão a Cidade do Rock
num verdadeiro parque de diversões para
todas as idades.
O Rock in Rio é o maior evento de música

e entretenimento de todos os tempos, con-
tando com nove edições realizadas no Brasil,
Portugal e Espanha. O festival reuniu mais de
5 milhões de pessoas e 656 bandas. Foram
mais de 780 horas de música, com transmis-
são para mais de 1 bilhão de telespectadores,
em 80 países.
O festival acontecerá nos dias 23, 24, 25 e

30 de setembro e 1 e 2 de outubro deste ano,
no Parque Olímpico Cidade do Rock, na
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
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A venda oficial de ingressos
para os shows do Rock in
Rio 2011 começa no dia 7

de maio, e poderão ser com-
prados no site do Rock in
Rio, no Ingresso.com ou em
quiosques dentro do Barra
Shopping, Rio Sul e Nova
América Shopping. Até o

dia 31 de maio, o preço das
entradas será mantido em
R$190 (inteira). Após essa
data, o valor será reajus-
tado para R$220 (inteira).
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Nem tão devassa assim
Sandy retorna com a turnê ‘Manuscrito’. Show no

Rio está marcado para dia 7 de maio.

A cantora Sandy Lima (28) mudou a sua imagem:
de morena, virou loira, de mocinha, uma mulher sen-
sual. A estratégia de marketing criada pela agência
de propaganda Mood, responsável pela divulgação
da marca de cerveja Devassa, gerou polêmica. A
figura de Sandy, com vestido justo e preto, meio que
encenando um strip-tease num palco, segurando a
lata de cerveja da Devassa, e uma fala ao fundo do
comercial dizendo: “Todo mundo achava que ela era
comportadinha, boa menina, dormia cedo.”, foi pauta
para a imprensa dar o que falar. Sandy deixa de lado
essa cena para subir novamente aos palcos. No dia 7
de maio a cantora se apresenta no Vivo-Rio, com a
turnê ‘Manuscrito’. Ingressos na página da internet
http://www.vivorio.com.br/shows.

cult&art

Sandy, no clipe da música ‘Quem eu sou’.
Foto: Divulgação.

Agenda
Cultural

TERESÓPOLIS (RJ)
Exposição Dueto em Cores
Abrindo a temporada de ex-
posições do CCFP, ‘Dueto em
Cores’ com a união de obras das
artistas BrigitteGlanzbergArker e
Rivka Elyaoglu, sob a curadoria
de Dirceu Weber. A visitação é
gratuita e acontece de segunda a
sexta, das 10h às 18h, na Galeria
de Arte Vernissage. Mais infor-
mações pelo email centrocul-
tural@feso.br, ou pelo telefone
(21) 2644-5770.OCampus FESO
Pro Arte fica na Rua Gonçalo de
Castro, 85,Alto.

(Agência Rio) -O filme 'Rio' é como a CidadeMaravilhosa: colorido, alegre e dinâmico.
O cineasta brasileiro, Carlos Saldanha, soubemostrar emdetalhes as características da cidade,
com belas tomadas aéreas, que incentivam não só a arara azul a voar, mas também o espec-
tador.Aconstrução realista das paisagens, do transporte, doCarnaval e dos personagens tipi-
camente brasilerios completam a aventura.
A animação conta a história da arara domesticada, Blu, que nunca aprendeu a voar e tem

uma vida confortável, em Minnesota, ao lado de sua dona, Linda. A tranquila vida de Blu
muda quando o engraçado e excêntrico cientista Túlio (interpretado pela voz de Rodrigo
Santoro) chega a cidadizinha. Ele informa que a arara precisa salvar sua espécie e encontrar
a fêmea Jade no Brasil.
No Rio de Janeiro, Blu e Jade são sequestrados por atrapalhados contrabandistas de ani-

mais. Na fuga, Blu temque assumir riscos e situações no qual é necessário voar.Mas,mesmo
sem colocar suas asas para funcionar, as araras azuis contam com uma trupe de amigos para
ajudá-los a encontrar seu caminho, seja ele qual for.
Uma das cenas mais maravilhosas do filme é o bailado dos pássaros cantando ritmos

brasileiros juntos.Amúsica é o grande destaque do filme, que utiliza samba, hiphop e bossa
nova. Grandes nomes da música como Will.i.am (do Black Eyed Peas), Bebel Giberto, e
CarlinhosBrownparticipamda trilha sonora.O produtormusical executivo é SérgioMendes.

DUQUEDECAXIAS (RJ)

O Teatro Municipal Raul Cortez,
em Duque de Caxias, já abriu o
Projeto “Sextas Musicais”,
inserido em sua programação
anual. Os eventos acontecem
todas sextas, às 19h.

Teresópolis - Clube Comary
Informações: (21) 2642-3085.

UM VOO PELA CIDADE MARAVILHOSA

Foto: Divulgação.

Foto: Divulgação.

Foto: FESO.



Há poucas dúvidas sobre a hipótese de
que o termo grego que dá origem à
palavra paixão seja pathos. Entretanto, a
etimologia consensual de qualquer
palavra não encerra nossa busca pela
compreensão dos conceitos atribuídos,
ao longo dos séculos, a um dado
vocábulo do nosso léxico contemporâ-
neo. Não há espaço aqui para desdobra-
mentos filológicos detalhados.Resta-nos
dizer que o conceito de paixão – assim
como foi o de pathos na Grécia antiga e
na Grécia clássica – provavelmente para
sempre será caracterizado por inúmeras
e profundas contradições.
Inclinação ou tendência natural do ser

(ou ethos, em grego), a paixão pode
transformar-se em “força destrutiva por
desmedida”, segundo a filósofa Mar-
ilena Chauí (42). Um conceito mais
moderno, porém, é o de que a paixão
pode ser a grande força motriz do ser hu-
mano. O filósofo francês Gérard Lebrun
nos lembra que “paixão e razão são in-
separáveis” (18), e que para o filósofo
idealista alemão Georg Hegel (1870-
1931) em Estética, “[n]ada de grande se
faz sem paixão” (Lebrun 18).
Para inspirar nossas discussões pre-

liminares sobre esses dois conceitos de

paixão enfocamos o inesquecível e tipi-
camente dramático fado “Estranha
forma de vida”, de Amália Rodrigues e
Alfredo Marceneiro; e a balada
“Coração vagabundo”, de Caetano
Veloso.
A visão passiva de uma vítima da

paixão surge no primeiro verso na letra
de Amália Rodrigues: “Foi por vontade
de Deus”. O jeito de ser apaixonado e a
dor da paixão do “eu” poético inerte e
agonizante são, pois, desígnios de Deus.
Uma hipérbole sugere, a seguir, que
ninguém mais sofre nesse mundo, ape-
nas a persona do poema: “Que todos os
ais são meus”. Sua auto-imagem cria
uma visão de um “eu” que sofre como
um caso de vida excêntrico, de exceção,
como se a dor não fizesse parte da
condição humana.A ilusão estéril e anó-
dina é característica marcante da vida
dessa persona: “Vive de vida perdida”.
Por outro lado, “Coração vagabundo,”

canção meio bossa-novista de melodia
lenta e triste, foi escrita quase que na
mesma época em que surgiu o clássico
“Estranha forma de vida” e inicialmente
gravada por Caetano Veloso para o seu
primeiro LP Domingo (de parceria com
Gal Costa). Ao contrário do que se diz
no poema português, entretanto, a
teimosia não reside no sofrimento, mas
sim na esperança de atingir sua pleni-
tude romântica. Caetano compõe a im-
agem de um ser apaixonado que se vê
livre para amar como uma criança, cuja
inspiração e fé em melhores dias não
desfaleceram por causa da dor e frus-
tração de um amor que morreu. O
poema se fecha com a hipérbole da
volúpia que habita um coração apaixon-
ado, que dá sentido à vida de quem es-
pera e deseja viver intensamente todas
as oportunidades que o mundo lhe ofer-
ece.
Apesar das enormes diferenças entre

as visões da paixão em um e outro
poema, uma semelhança é inegável.
Como no poema deAmália Rodrigues, a
persona por detrás dos versos de Cae-
tano Veloso retrata seu coração como
uma parte do seu ser que é repleta de de-
terminação, cheia de vontade própria.

PAIXÃO:
sina e esperança

Dário Borim Jr. é professor de literatura e
cultura luso-brasileira da UMass of

Dartmouth (EUA).

Ponteio * Cultural [Direto dos EUA]

Opinião
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O artista plástico Edwy Mello Macedo produz obras em
óleo sobre tela e desenho em grafite. No lugar dos tons só-
brios, seus quadros são tomados por cores fortes, com um
traço personalizado de quem já estudou no Egito para aper-
feiçoar a arte de desenhar figuras humanas.
A pintura de Edwy é notável por intercalar momentos de

beleza sublime e questões sócio-políticas que contam a his-
tória que o mundo vai escrevendo. Caso de uma de suas co-
leções que reúne oito quadros da secretária de Estado
norte-americano, Hillary Clinton. Nelas, o artista desenvolveu
uma ousada pintura que simboliza a idéia de um novo mo-
delo de mulher: daquela que vai a luta, que acredita nos seus
ideais.
“Nesses longos anos pintando a figura de Hillary tentei

criar a imagem dessa mulher que eu sou apaixonado”, diz o
artista que avaliou em U$$ 5 milhões suas oito telas.
Edwy conta que a idéia de pintar os quadros de Hillary sur-

giu meio que num impulso, após um sonho onde Deus lhe
dava um diamante grande e azul.
“No sonho, levei esse diamante para um avaliador de pe-

dras preciosas. Ele me apresentou o mesmo diamante em dois
outros tamanhos. Juntos, totalizavam cinco milhões de dóla-
res”, recorda.
Nos Estados Unidos, a coleção sobre Hillary Clinton já es-

teve no Fountain Street Studios de Framingham, no Estado
de Massachusetts. Edwy foi o único artista brasileiro no meio
de outros 48 nomes que teve suas obras expostas no local. Na

altura, o carro-chefe da coleção foi a nota de 25 dólares que
ele mesmo inventou após observar uma original de $20. No
centro, a imagem de Hillary Clinton com alguns dos sím-
bolos norte-americanos como a figura da águia, o Selo Na-
cional, a bandeira americana, a Estátua da Liberdade e a
destruição das Torres Gêmeas. Edwy conta que demorou
muito tempo para criar essa obra e que terminou o quadro
cinco anos exatos após o atentado do 11 de setembro.
“Se você pegar uma nota de $20 e dobrá-la, ali você verá

direitinho o dia em que as Torres Gêmeas foram destruídas.
Dobrando, percebi lá no meio o desenho do avião batendo
nas Torres Gêmeas. Foi então que resolvi pintar uma nota de
$25 com a imagem da Hillary, por nenhuma outra nota ame-
ricana ter o desenho de uma figura feminina”, justifica.
Não se espante então ao escutar que esse artista brasileiro,

que nasceu em Belo Horizonte (MG) e viveu desde sua in-
fância em Governador Valadares (MG), tem seu trabalho dis-
putado nas galerias de arte do mundo todo. O pintor, formado
em Artes Plásticas pela CEART (Fundação Percival Fahuar,
da Universidade de Governador Valadares), fez sua primeira
exposição aos 11 anos de idade e ficou conhecido no exterior
ao receber o 1º lugar entre 400 artistas de sua categoria, num
evento que aconteceu em Londres, quando resolveu pintar o
príncipe Charles.
Ao todo, Edwy já recebeu convite para levar suas obras a

17 lugares, entre eles: Alemanha, Áustria, Londres, Roma,
Madri, Paris, Lisboa, Buenos Aires e Atenas.

Artista brasileiro
tem coleção de

quadros avaliados
em US$ 5 milhões

Quem será o novo ÍDOLO do Brasil?
O programa “Ídolos”, apresentado por Rodrigo Faro, voltou à grade

de programação da RECORD em sua quarta temporada. A novidade
deste ano é que a faixa de idade para participar do programa passa a ser
entre 15 a 30 anos. Uma das grandes surpresas são os jurados estreantes
Rick Bonadio e Luiza Possi. Ao lado do já consagrado Marco Camargo,
este trio será implacável na hora de escolher os mais talentosos. A fase
de audições da nova temporada, já gravada, teve recorde de inscritos: 49
mil candidatos.

TV RECORD * ÍDOLOS

Márcia Rodrigues

Foto: TV Record

Foto arquivo pessoal do art is ta .



Casos de dengue no Rio subiram 404% em
comparação ao registrado em 2010, alerta

Ministério
O Rio de Janeiro lidera a estatística de casos graves de dengue. O balanço parcial do

Ministério da Saúde, divulgado em abril, mostra que os casos de dengue subiram 404%
no Rio de Janeiro no primeiro trimestre deste ano em comparação ao registrado no
mesmo período do ano passado, passando de 6.231 para 31.412 notificações.

Risco de sífilis e demais doenças transmitidas pelo beijo
O Ministério da Saúde alerta para o risco de contrair doenças, sobretudo sífilis, por meio

do beijo na boca. A enfermidade é mais conhecida como uma doença sexualmente transmis-
sível (DST), mas que também pode ser transmitida pela saliva, por causa de pequenas feridas
na boca.A transmissão da sífilis pelo beijo depende da fase da doença, já que a ferida aparece
apenas em um segundo momento.A ferida nem sempre está na parte de fora dos lábios, o que
prejudica a identificação de pessoas infectadas.

SAÚDE

Câncer de testículo
Um levantamento feito pelo Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo (Icesp) Octavio Frias de Oliveira, ligado à Secretaria de
Estado da Saúde e à Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP), diz que 95% dos casos de câncer de testículo são
verificados em pessoas com até 35 anos.

Estado disponibiliza vacina contra
vírus que causa doenças respiratórias

A Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos da Secretaria de
Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec) está disponibilizando para todo o Estado do Rio de
Janeiro o cadastro para vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que atinge es-
pecialmente bebês e crianças nos primeiros anos de vida, através do medicamento Palivizum-
abe, constituído de anticorpo monoclonal, específico para o vírus. O período de circulação do
VSR ocorre de maio a setembro, sendo a vacina aplicada em cinco doses mensais, nos meses
de abril, maio, junho, julho e agosto.O formulário, os polos para cadastro e os locais de vaci-
nação estão disponíveis no Portal da Saúde www.saude.rj.gov.br.
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BOSTON (EUA)- Nem mesmo as possibilidades de aci-
dentes vasculares ou enfartes minimizam o comércio de pílu-
las de emagrecimento entre os imigrantes brasileiros, uma
tendência que já dura mais de cinco anos. O grande problema
enfrentado pelas autoridades não é apenas coibir a entrada
dos medicamentos e, sim, orientar os consumidores sobre os
riscos de danos irreversíveis à saúde.

Segundo médicos dos Hospitais Gerais de Massachusetts,
Cambridge, e Saint Anne’s, de Fall River, o número de
brasileiros que acede às redes públicas de saúde vem
crescendo e um dos dados alarmantes é que os casos de
hipertensão e problemas cardiovasculares são os que mais
evoluem. Mas o fato mais grave é que muitos brasileiros
chegam ao hospital e escondem a origem do problema por
medo.

Para o médico baiano MarconiAbreu, 32, do hospital Saint
Anne’s, em Fall River, desprezar a medicina preventiva é o
grande problema que o imigrante enfrenta no país. Abreu
destaca que o ‘brasileiro só procura um médico quando se
sente doente’, diz. Ele lembra que mesmo a obesidade pode
e deve ser tratada por médicos.

Os casos de pessoas que morrem jovens de causas
aparentemente naturais começaram a chamar a atenção das
autoridades americanas.Após alguns estudos, agências espe-
cializadas descobriram que muitas das pessoas mortas tinham
uma peculiaridade em comum: todas tomavam pílulas de
emagrecimento importadas do Brasil.

Em 2010, uma jovem brasileira de 23 anos morreu em

Massachusetts após uma paragem cardíaca. Amigos dela
confirmaram que ela tomava medicamentos para emagrecer
importados do Brasil. Sem orientação profissional, o medica-
mento pode se transformar numa bomba relógio dentro do or-
ganismo. Os produtos são comercializados clandestinamente
com a promessa de acelerar a perda de peso e reduzir a von-
tade do indivíduo de se alimentar.

Os médicos alertam que nem mesmo a procedência dos
produtos é conhecida. E podem ser proibidos até mesmo no
Brasil. São os casos dos medicamentos que contêm em sua
composição o insumo Caralluma Fimbriata.

Tanto a Organização Mundial da Saúde como a Organiza-
ção Mundial do Comércio já estão cientes do contrabando
dos medicamentos brasileiros. A maior parte, segundo con-
sumidores, teria origem ‘numa farmácia de manipulação de
Ipatinga.

“É inacreditável que alguém acredite nesses milagres do
emagrecimento instantâneo. As pessoas correm risco de
morte e após o emagrecimento, quando ele há, descobrem o
efeito sanfona, engordando com maior facilidade,” disse o
médico Shanny Cash.

A Polícia Federal acredita que os medicamentos saiam do
Brasil pelos Correios e não através de ‘mulas’ (pessoas que
carregam nos corpos e viajam como turistas comuns). Para
as autoridades brasileiras, a rota de saída do Brasil é semel-
hante à de entrada e citam um caso recente para mostrar o
combate ao tráfico de medicamentos.

BRASILEIROS NOS EUA EM RISCO
COM USO DE PÍLULAS DE

EMAGRECIMENTO
Enviado por Beto Moraes
www.betomoraes.com
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Dica:

As questões apresentadas nesta edição foram aplicadas em vestibulares de anos
anteriores na UERJ. O primeiro exame de qualificação será no dia 12 de junho, e o segundo exame

no dia 11 de setembro. Esses dois exames são compostos somente por questões objetivas, sendo Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, uma de suas partes, trabalhando questões interdisciplinares.

Para essa fase o aluno deve priorizar os conteúdos até o 2º ano, não sendo cobrados conteúdos
do 3º ano.

Nesse primeiro encontro coloquei questões de Geometria Espacial, um assunto extremamente
importante e que todos os anos aparecem nesse vestibular. Para resolver essas questões o aluno deve ter

uma boa base da Geometria Plana como áreas de figuras planas, semelhanças, polígonos inscritos na circunferên-
cia entre outros.
Atenção e concentração são primordiais nessa etapa, pois, o aluno precisa de uma boa classificação para poder

realizar o exame discursivo que pega a sua área específica de conhecimento.
Na próxima edição, citarei questões desse exame discursivo e mais algumas dicas importantes

para vocês.
Um abraço e até lá.

Professor André Luiz de Gusmão Loureiro, licenciado
em Matemática pela FEAP-MG e especialista em

Educação Matemática também pela FEAP-MG. Atua
como professor do Ensino Médio na rede Estadual
de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e na

rede particular nos colégios Único e São
Paulo, onde também é coordenador da

disciplina.
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1. (Uerj 2008) Considere o icosaedro a
seguir (Fig.1), construído em plástico
inflável, cujos vértices e pontos médios
de todas as arestas estão marcados. A
partir dos pontos médios, quatro triân-
gulos equiláteros congruentes foram
formados em cada face do icosaedro.
Admita que o icosaedro é inflado até
que todos os pontos marcados fiquem
sobre a superfície de uma esfera, e os
lados dos triângulos tornem-se arcos de
circunferências, como ilustrado na fi-
gura 2. Observe agora que, substi-
tuindo-se esses arcos por segmentos de
reta, obtém-se uma nova estrutura po-
liédrica de faces triangulares, denomi-
nada geodésica. (Fig. 3)

O número de arestas dessa estrutura é
igual a:
a) 90
b) 120
c) 150
d) 180

2. (Uerj 2000) Dobrando-se a planifi-
cação abaixo, reconstruímos o cubo que
a originou. A letra que fica na face
oposta à que tem um X é:
a) V
b) O
c) B
d) K

3. (Uerj 2002) Leia os quadrinhos:

Suponha que o volume de terra acumu-

lada no carrinho-de-mão do personagem
seja igual ao do sólido esquematizado
na figura 1, formado por uma pirâmide
reta sobreposta a um paralelepípedo re-
tângulo. Assim, o volume médio de
terra que Hagar acumulou em cada ano
de trabalho é, em dm¤, igual a:
a) 12
b) 13
c) 14
d) 15

4. (Uerj 2001) Um recipiente cilíndrico
de 60 cm de altura e base com 20 cm de
raio está sobre uma superfície plana ho-
rizontal e contém água até a altura de 40
cm, conforme indicado na figura.

lmergindo-se totalmente um bloco cú-
bico no recipiente, o nível da água sobe
25%. Considerando ™ igual a 3, a me-
dida, em cm, da aresta do cubo colocado
na água é igual a:
a) 10Ë2
b) 10¤Ë2
c) 10Ë12
d) 10¤Ë12

5. (Uerj 2004) Duas esferas metálicas
maciças de raios iguais a 8 cm e 5 cm
são colocadas, simultaneamente, no in-
terior de um recipiente de vidro com
forma cilíndrica e diâmetro da base me-
dindo 18 cm. Neste recipiente despeja-
se a menor quantidade possível de água
para que as esferas fiquem totalmente
submersas, como mostra a figura.

Posteriormente, as esferas são retiradas
do recipiente. A altura da água, em cm,
após a retirada das esferas, corresponde,
aproximadamente, a:

a) 10,6
b) 12,4
c) 14,5
d) 25,0

6. (Uerj 2006) Para a obtenção do ín-
dice pluviométrico, uma das medidas de
precipitação de água da chuva, utiliza-
se um instrumento meteorológico deno-
minado pluviômetro. A ilustração
abaixo representa um pluviômetro com
área de captação de 0,5 m£ e raio in-
terno do cilindro de depósito de 10 cm.

Considere que cada milímetro de água
da chuva depositado no cilindro equi-
vale a 1 L/m£. No mês de janeiro,
quando o índice pluviométrico foi de 90
mm, o nível de água no cilindro, em dm,
atingiu a altura de, aproximadamente:
a) 15
b) 25
c) 35
d) 45

7. (Uerj 2009)Observe o dado ilustrado
a seguir, formado a partir de um cubo,
com suas seis faces numeradas de 1 a 6.

Esses números são representados por
buracos deixados por semiesferas idên-
ticas retiradas de cada uma das faces.
Todo o material retirado equivale a
4,2% do volume total do cubo. Consi-
derando ™= 3, a razão entre a medida
da aresta do cubo e a do raio de uma das
semiesferas, expressas na mesma uni-
dade, é igual a:
a) 6
b) 8
c) 9
d) 10

GABARITO
1. [B];2. [B]; 3. [D];4. [D];5.

[C];6. [A];7. [D]
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e complemento

nominal

Dica:

É muito comum uma ligeira confusão entre adjunto
adnominal e complemento nominal (termo preposicionado).

Aqui vão algumas diferenças importantes:

a) O complemento nominal relaciona-se a um substantivo, adjetivo ou advérbio; o adjunto
adnominal relaciona-se apenas ao substantivo. Portanto, se o termo estiver completando o sentido de
um adjetivo ou advérbio, será, com certeza, um complemento nominal.

b) A confusão só ocorre quando o termo em dúvida estiver antecedido por preposição e relacionado
a um substantivo; sem preposição, será um adjunto adnominal.

c) O complemento nominal equivale a umcomplemento verbal, ou seja, só se relaciona a substantivos
cujos significados transitam; portanto, seu valor será passivo, é sobre ele que recai a ação. O adjunto
adnominal tem sempre valor ativo. Veja:

O assalto ao banco foi inútil. (sentido passivo) - ao banco = complemento nominal

O assalto dos libertadores foi inútil. (sentido ativo) – dos libertadores = adjunto
adnominal

No primeiro exemplo, o banco sofre a ação; no segundo,
os libertadores praticam a ação.

Encontro vocês na próxima edição da
Dr Magazine!

Adalgisa é professora do 1º ano do Ensino
Médio do Colégio São Paulo, especialista em
Língua Portuguesa, leciona também nas redes
de ensino municipal e estadual.
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Conteúdo: sintaxe

Questão 1
"Vais encontrar o mundo, disse-me meu
pai, à porta do Ateneu."
Considerando a possibilidade de várias
organizações sintáticas para os períodos
compostos, assinale a alternativa em
que não há alteração de sentido em re-
lação ao período anteriormente indi-
cado:

a) Meu pai disse-me, à porta doAteneu,
que lá eu encontraria o mundo.
b) À porta doAteneu, meu pai disse-me
que lá eu teria de encontrar o mundo.
c) Disse-me meu pai, à porta doAteneu,
que somente lá eu encontraria o mundo.
d) Quando chegamos à porta doAteneu,
meu pai disse-me que lá eu precisaria
descobrir o mundo.
e) Ao chegarmos à porta do Ateneu,
meu pai orientou-me para que lá eu en-
contrasse o mundo.

Questão 2
Identifique a alternativa em que NÃO
haja incorreção gramatical ou má estru-
turação de período.

a) No primeiro dia de serviço ele queria
ir na repartição com a camiseta da cam-
panha mas eu não deixei.
b) Passa a maior parte do tempo com
dores no peito e na coluna que nenhum
médico sabe o que é. Eu disse que ia
falar com o senhor.
c) Faço questão que na próxima eleição
o senhor mande mais material que eu
procuro todos os amigos e os conheci-
dos.
d) Mais uma vez obrigado por tudo,
Deus lhe pague. O Otavinho manda um
abraço para o senhor.
e) O Otavinho e a mulher tem esperan-
ças que o senhor vai dar um jeitinho.

Questão 3
Nos segmentos do texto "o ouvem ou
contemplam", "se eles não existissem"
e "se ninguém os vir", os pronomes O,
ELES e OS referem-se, respectiva-
mente, a:

Haveis de entender, começou ele, que a
virtude e o saber têm duas existências

paralelas, uma no sujeito que as possui,
outra no espírito dos que O ouvem ou
contemplam. Se puserdes as mais subli-
mes virtudes e os mais profundos co-
nhecimentos em um sujeito solitário,
remoto de todo contato com outros ho-
mens, é como se ELES não existissem.
Os frutos de uma laranjeira, se ninguém
os gostar, valem tanto como as urzes e
plantas bravias, e, se ninguém OS vir,
não valem nada; ou, por outras palavras
mais enérgicas, não há espetáculo sem
espectador. Um dia, estando a cuidar
nestas coisas, considerei que, para o fim
de alumiar um pouco o entendimento,
tinha consumido os meus longos anos,
e, aliás, nada chegaria a valer sem a
existência de outros homens que me vis-
sem e honrassem; então cogitei se não
haveria um modo de obter o mesmo
efeito, poupando tais trabalhos, e esse
dia posso agora dizer que foi o da rege-
neração dos homens, pois me deu a dou-
trina salvadora. (Machado de Assis, "O
segredo do bonzo")

a) espírito, outros homens, frutos de
uma laranjeira.
b) sujeito, profundos conhecimentos,
outros homens.
c) saber, frutos de uma laranjeira, virtu-
des e conhecimentos.
d) sujeito, virtudes e conhecimentos,
frutos de uma laranjeira.
e) espírito, virtudes e conhecimentos,
outros homens.

As questões a seguir referem-se ao texto
adiante.Analise-as e assinale, para cada
uma, a alternativa incorreta.

Litania dos Pobres
Cruz e Souza

01 Os miseráveis, os rotos
São as flores dos esgotos

São espectros implacáveis
Os rotos, os miseráveis.

05 São prantos negros de furnas
Caladas, mudas, soturnas.

São os grandes visionários
Dos abismos tumultuários.

As sombras das sombras mor-
tas,
10 Cegos, a tatear nas portas.

Procurando os céus, aflitos
E varando os céus de gritos.

Inúteis, cansados braços
Mãos inquietas, estendidas.

Questão 4

a) 'espectros' (v.3) tem o sentido de 'fan-
tasma', de irrealidade: caberia aqui
como sinônimo de 'esquálidos, esquelé-
ticos'.
b) 'flores' (v.2) - o Autor encontra certo
encantamento na vida dos pobres.
c) Na estrofe 1 a ordem é direta: pri-
meiro o sujeito, depois o predicado.
d) Na estrofe 2 os adjetivos substanti-
vos, 'rotos' e 'miseráveis', são o sujeito.
e) 'Procurando o céu' (v.11) é uma ora-
ção subordinada adverbial, em referên-
cia a 'aflitos' (v.11).

Questão 5

a) 'de gritos' (v.12) se liga sintatica-
mente a varando (v.12) e não a céu
(v.12).
b) 'de gritos' (v.12) é adjunto adnominal.
c) Os adjetivos do verso 6 concordam
com 'furnas' (v.5) mas são qualificativos
indiretos de os 'miseráveis' (v.1).
d) 'varando' (v.12) tem a mesma classi-
ficação sintática que 'procurando' (v.11)
e) 'As sombras das sombras' (v.9) é um
exagero poético, uma hipérbole.

Questão 6

a) Na terceira estrofe há elips
e do sujeito.
b) A quinta estrofe só se estende como
havendo elipse do sujeito e do verbo.
c) 'A tatear' (v.10) tem valor de 'que ta-
teiam', é oração adjetiva.
d) A vírgula após 'cegos' (v.10) é dis-
pensável.
e) 'de' (v.12) indica posse.

GABARITO
1. [a];2.[d];3.[d];4.[b];5.[b];6.[e]
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Os temas de Ecologia devem ser revistos, pois há uma tendência nos grandes vestibulares
e mesmo no Enem, de que as questões sejam baseadas nessas informações.

Os desastres ambientais, sejam os naturais ou provocados pela ação humana, servirão como tema de questões
ou de redação, ainda mais que no nosso país, em janeiro deste ano, na cidade de Teresópolis, região serrana do
Rio de Janeiro, houve o acidente natural que é ainda considerado, o décimo mais grave já ocorrido no mundo,
pelo menos até o próximo tsunami, vulcanismo, movimentos de placas tectônicas, terremotos...

Bom estudo e até a próxima edição!

Marcelo Pellegrino

Marcelo Pellegrino é professor de Biologia e Biólogo,
formado em 1985 pela faculdade Maria Thereza.
Leciona desde 1983 e atualmente é professor no
Colégio São Paulo, Colégio Único e no
Pré-vestibular CETAP.



1ª PUC-Mg 2008
Observe atentamente a charge e as afir-
mações a seguir.

I. O aterro sanitário de qualquer muni-
cípio deve possuir licença para funcio-
namento e expansão.
II. Um aterro pode representar risco à
saúde dos moradores de um município,
uma vez que sejam detectadas irregula-
ridades na impermeabilização e escoa-
mento do resíduo líquido (chorume)
depositado no local.
III. Os processos anaeróbios que ocor-
rem na matéria orgânica dos aterros sa-
nitários podem produzir gás metano e
adubo.
IV.Animais invertebrados e vertebrados
podem se beneficiar e participar do
ciclo da matéria nos aterros sanitários.

Estão CORRETAS as alternativas:
a) I, II, III e IV.
b) I, III e IV apenas.
c) II e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.

2ª UECE - 2008
O lançamento de dejetos humanos nos
rios, lagos e mares representa uma prá-
tica bastante comum em várias regiões
do Brasil. Por isso, a utilização desses
locais por banhistas pode tornar-se um
grande perigo para a saúde, já que o es-
goto é despejado sem tratamento pré-
vio. Assim, o número de casos de
diarréias, micoses e hepatites infeccio-
sas é bastante elevado em algumas ci-
dades litorâneas. Para liberar ou
desaconselhar o banho de mar, as auto-
ridades sanitárias verificam o grau de
poluição da água fazendo a quantifica-
ção de coliformes.Assinale a alternativa

que contém o nome da bactéria que é o
principal bioindicador da qualidade mi-
crobiológica dos corpos d'água.
a) 'Staphylococcus aureus'
b) 'Escherichia coli'
c) 'Vibrio cholerae'
d) 'Leptospira interrogans'

3ªPUC-SP 2008
(...) Como se não bastasse a sujeira no
ar, os chineses convivem com outra
praga ecológica, a poluição das águas
por algas tóxicas. Há vários anos as
marés vermelhas, formadas por essas
algas, ocupam vastas áreas do litoral
chinês, reduzindo drasticamente a pesca
e afugentando os turistas."

("O Avanço das Algas
Tóxicas" in Revista Veja, 3 de outubro
de 2007)

O trecho acima faz referência a um fe-
nômeno causado pela
a) multiplicação acentuada de várias es-
pécies de produtores e consumidores
marinhos, geralmente devida à eutrofi-
cação do ambiente.
b) multiplicação acentuada de dinofla-
gelados, geralmente devida à eutrofica-
ção do ambiente.
c) multiplicação acentuada de várias es-
pécies de produtores e consumidores
marinhos devida ao aumento do nível de
oxigênio no ambiente.
d) baixa capacidade de reprodução de
dinoflagelados, geralmente devida à eu-
troficação do ambiente.
e) baixa capacidade de reprodução do
zooplâncton e do fitoplâncton devida ao
aumento do nível de oxigênio no am-
biente.

4ª – UFOP - 2008
Uma das alternativas encontradas pela
indústria para eliminar resíduos quími-
cos não biodegradáveis é lançá-los em
lagos ou barragens construídas em suas
proximidades. Isto é preocupante por-
que tal procedimento afeta o ambiente,
sendo preciso encontrar outras alterna-
tivas que não prejudiquem a natureza.A
respeito desse problema, é correto fir-
mar:
a) A toxicidade dos resíduos químicos
afetará rimeiro os vegetais e osterior-
mente os animais.

b) Produtores e consumidores de todas
as espécies terão o mesmo grau de tole-
rância aos poluentes.
c) Os resíduos químicos poderão provo-
car a diminuição de algumas formas de
vida e o aumento de outras.
d) Dependendo do tipo de resíduo quí-
mico lançado no lago ou na represa, es-
pera-se sua diluição e conseqüente
diminuição de sua concentração.

5ª Enem 2007
Há diversas maneiras de o ser humano
obter energia para seu próprio metabo-
lismo utilizando energia armazenada na
cana-de-açúcar. O esquema a seguir
apresenta quatro alternativas dessa uti-
lização.

A partir dessas informações, conclui-se
que
a) a alternativa 1 é a que envolve maior
diversidade de atividades econômicas.
b) a alternativa 2 é a que provoca maior
emissão de gás carbônico para a atmos-
fera.
c) as alternativas 3 e 4 são as que re-
querem menor conhecimento tecnoló-
gico.
d) todas as alternativas requerem traba-
lho humano para a obtenção de energia.
e) todas as alternativas ilustram o con-
sumo direto, pelo ser humano, da ener-
gia armazenada na cana.

GABARITO
1. [a];2.[b];3.[b];4.[c];5.[d]
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Neo
Colonialismo

Imperialismo

Dica:

O século XIX, tal como os historiadores o delimitam, ou seja, o período compreendido entre o fim das guerras
napoleônicas e o início do primeiro conflito mundial — uma centena de anos que se situam entre o Congresso de
Viena e a crise do verão de 1914 — é um dos séculos mais complexos, e densos devido aos vários fatos que se
articularam neste século. Cuidaremos para não atribuir-lhes retrospectivamente uma racionalidade que lhe seria
estranha, mas um exame rápido permitirá a descoberta de algumas linhas mestras.

A produção tinha de ser cada vez mais diversificada e maior, exigindo uma constante capacidade de investi-
mento e mecanização, provocando o surgimento de diversas sociedades anônimas em detrimento das organizações
familiares e sociedade de capital limitado. Olhando com atenção, verificaremos que as necessidades de capital
eram cada vez maiores e a concorrência entre as empresas gerou um natural favorecimento daquelas que
apresentavam maior capital, na medida em que estas passaram a ter maiores condições de investir em aquisição
de máquinas e equipamentos mais sofisticados, o que lhes dava maiores chances de ampliação das faixas de
consumo, aumentando as chances de mercados.

Verificaremos que não haveria outra solução a não ser promover uma guerra entre as potências para definir suas
áreas de influências. A Primeira Guerra era inevitável ela teria de ocorre. Para alguns autores ela só ocorre no
início do século XX, devido, ao grande medo que rosava a atmosfera da época.

Samuel Alves é
professor de História e diretor do

Colégio Único,do Acesse-Vestibular e do
Estado na escola CIA. Francisco Lippi,

em Venda Nova (Teresópolis).



1) (UFF-RJ) “Será que ouvi
bem? - perguntou o professor”.
“Sem dúvida - respondeu o intérprete”.
A partir do momento em que nossas in-
dústrias não conseguem escoar seus
produtos, é preciso que uma guerra lhes
abra novos mercados. Foi assim que,
este ano, teve uma guerra do carvão,
uma guerra do cobre, uma guerra do al-
godão. “Na terceira Zelândia, matamos
dois terços dos habitantes para obrigar
o resto a comprar-nos guarda-chuvas e
suspensórios”. (DeA Ilha dos Pingüins,
de Anatole France).
Esta é uma passagem de um texto de
ficção, de intenções anticolonialistas.
Assinale, dentre as afirmações seguin-
tes, a que for correta:

a) O texto, sendo de ficção, não
serve como base para afirmações acerca
da expansão imperialista.
b) O texto situação num plano sa-
tírico, o que o torna irrelevante como
fonte histórica para abordar a expansão
imperialista.
c) O texto falsifica a realidade, já
que a expansão imperialista européia e
norte-americana na África, na Ásia e na
América Latina nada teve a ver com co-
mércio e mercados.
d) A abertura e ampliação de
mercados foram um dos fatores que le-
varam as guerras no período da expan-
são imperialista européia e
norte-americana na África, na Ásia e na
América Latina, fato que o texto trans-
porta para a ficção.
e) A abertura e ampliação de
mercados foram os únicos fatores cau-
sadores das guerras que marcaram a ex-
pansão imperialista européia e
norte-americana na África, na Ásia e na
América Latina, fato que o texto reflete
mesmo sendo ficcional.

2) (FEI)Aindustrialização acelerada de
diversos países, ao longo do século
XIX, alterou o equilíbrio e a dinâmica
das relações internacionais.
Com a Segunda Revolução Industrial
emergiu o Imperialismo, cuja caracte-
rística marcante foi o (a):

a) substituição das intervenções
militares pelo uso da diplomacia inter-

nacional;
b) busca de novos mercados con-
sumidores para a manufaturas e os ca-
pitais excedentes dos países
industrializados;
c) manutenção da autonomia ad-
ministrativa e dos governos nativos nas
áreas conquistadas;
d) procura de especiarias, ouro e
produtos tropicais inexistentes na Eu-
ropa;
e) transferência de tecnologia, es-
timulada por uma política não interven-
cionista.

3) UERJ
O mapa apresenta a extensão territorial
alcançada pelo expansionismo britâ-
nico, entre os séculos XVII e XX

(Adaptado de SCALZARETTO, R. e
MAGNOLI, D. "Atlas geopolítica". São
Paulo: Scipione, 1996.)

A contínua expansão de impérios colo-
niais, a exemplo do britânico, está asso-
ciada à estruturação, consolidação e
expansão do sistema capitalista.
Considerando esse processo histórico,
uma função assumida pelos territórios
submetidos às potências expansionistas
é:
a) aquisição de material bélico
b) produção de bens de consumo
c) importação de gêneros alimentícios
d) absorção de excedentes populacio-
nais

4) Questão Dissertativa/UNICAMP

Mapas extraídos de H. L. Wesseling.
Dividir para dominar: a partilha da
África, 1880-1914. São Paulo:
Revan/Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ,
1998, p. 462-463. (Adaptado).
a) A que processo histórico os mapas
acima se referem?
b) Quais os interesses dos europeus pela
África, nesse período?
c) Caracterize o processo de descoloni-
zação da África.

GABARITO
1. [d];2.[b];3.[d];

4.[questão dissertativa]:
a) Os mapas no enunciado descrevem,
entre outros aspectos, dois momentos da
ocupação estrangeira na África, que ficou
conhecida como partilha da África, a qual
faz parte de um processo histórico mais
amplo associado a expansão das potências
industriais, que passam a disputar fontes de
matérias-primas, mercados de consumo e
áreas onde pudessem investir excedentes de
capitais.

b) No período, os europeus interessavam-
se na África por fontes de matérias-primas
e áreas onde pudessem investir excedentes
de capitais - construção de uma infra-estru-
tura que possibilitasse o escoamento de ma-
térias-primas. Havia também razões de
ordem estratégica e militar, especialmente
na costa do Mediterrâneo e no controle da
rota do Cabo da Boa Esperança.

c)Adescolonização da África ocorreu após
o término da Segunda Guerra Mundial, no
contexto da Guerra Fria e em meio ao en-
fraquecimento das potências européias. O
processo de independência dos novos paí-
ses africanos foi variável em cada um deles.
Nas colônias francesas (a despeito da
Guerra daArgélia) e inglesas, por exemplo,
a independência foi negociada.
Portugal foi o último a abandonar suas co-
lônias, que procurava manter, provocando
uma longa guerra colonial (1961-1974).
De maneira geral, formaram-se nas colô-
nias grupos de oposição armados e apoia-
dos pelos Estados Unidos ou pela União
Soviética, interessados na ampliação de sua
influência nos novos estados africanos.
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‘some’
‘any’

Dica:
Some e any são determinantes. São usados antes de substantivos no plural ou incon-

táveis. Antes de outro determinante ou de um pronome, usamos some of e any of.
Some e any possuem o mesmo significado dos artigos indefinidos a/an. Eles referem-se a uma quantidade ou

número indefinido.
Usualmente usa-se some em frases afirmativas e any em negativas e perguntas
Usa-se some em perguntas se a resposta desejada e/ou esperada for “yes”. Por exemplo, em oferecimentos ou

pedidos.
Nós usamos any após palavras que possuem sentido negativo como, por exemplo, never, hardly, without.
Normalmente usa any depois de if.

O mais importante para se usar corretamente os vocábulos da língua inglesa, está na leitura diária, onde o aluno
irá se habituar com as palavras e o seu uso nas frases.
Busque além dos livros, revistas e jornais onde a linguagem muitas vezes é menos formal, retratando melhor

o cotidiano.

Antonio Macedo Rodrigues é americano, assistente
de dock master, professor de inglês e português,

tradutor e interprete.
Atualmente, leciona para o projeto ‘Estudar
para trabalhar’, no convênio da Universi-
dade Estácio de Sá, e para o Tribunal

de Justiça do Rio de Janeiro.



1 – (FOC-SP) We need ________
books, we just want ___________
magazine

A) no – some
B) any – none
C) some – some
D) no – any
E) any – any

2 – (UBC – SP) Is there
______________ in the bottle? No,
____________

A) anything – something
B) something – anything
C) something – nothing
D) anything – nothing
E) anything – anything

3 – (ITA – SP) He doesn’t want
______ fruit

a) some
b) no
c) none
d) any
e) not

4 – (FMU – SP) My friend never buys
______ books at the bookshop

a) any

b) something
c) nothing
d) no
e) anything

5 – (FMU-SP) Don’t make ______
noise! He wants to get _______ sleep

a) some – no
b) any – some
c) some – any
d) no – some
e) any – any

6 – (FMU–SP) Would you like ___
wine? You ____ to accept if you don’t
want

a) some – needn’t
b) any – needn’t
c) some – don’t need
d) any – don’t need to
e) some – needn’t to

7 – (CARLOS CHAGAS – SP) No-
wadays, ___________ wants to work
anymore

a) some
b) none
c) nobody
d) anybody
e) somebody

8- Complete with "some" or "any":

a) She has _____ problems at home.

b) They played _____ kind of game
which I don't know.

c) I haven't said _____ words at that
time.

d) Do you have ____ idea?

e) ____ of those will make them
happy.

f) Visit us _____ day.

g) It found _____ pieces of bone under
the plastic.

h) I ate _____ chocolate yesterday.

i) Could you please give me ____ in-
formation?

j) He didn't buy ____ toys for the chil-
dren.

k) _____ of you needs to be there at 3
am.

GABARITO
1.[A];2.[D];3 [D];4.[A];5.[B];6[C];7.[C];

8.[a)some;b)some;c)any;d)any;e)any;f)some;g)some;h)some;i) some;
j)any;k)some]

Questões Discursivas:
1- A fala de Janice, inserida no retângulo verde, deixa claro que sua atitude

foi a de não tomar banho. Como conseqüência, ela economizou energia,
mas também perdeu seu namorado.

2- A partir da percepção de recursos gráficos diversos como, por exemplo,
formas, cores, fontes variadas, pontuação e imagem, pode-se perceber que

há mais de um falante no texto. Um deles é Janice, que se faz presente
através de sua foto, de sua fala entre aspas, em retângulo verde, e do em-

prego do pronome I.
O segundo falante é o interlocutor de Janice, que se manifesta através dos

seguintes recursos: fala em posição sequencial em relação à de Janice; em-
prego da interjeição Hey para se dirigir a Janice; uso do nome Janice; em-

prego do verbo take no imperativo e do pronome your.
O possível terceiro falante representa a organização responsável pela publi-
cidade. As marcas que indicam sua presença são: oslogan da campanha, o

endereço virtual e o logotipo da organização.

1- (UERJ/FASE 2/2009)- O cartaz da campanha publicitária
mostra Janice, que decidiu tomar uma atitude em prol do meio
ambiente. Indique essa atitude e sua conseqüência.

2- (UERJ/FASE 2/2009)- No cartaz é possível distinguir mais de
uma voz, ou seja, mais de um falante. Identifique dois falantes e um
recurso utilizado para representar cada um deles no cartaz.
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Só não estuda quem não quer,
diz Dilma sobre financiamento estudantil

Agência Brasil

Ao comentar as novas regras para o financiamento estu-
dantil, a presidenta Dilma Rousseff informou que 34 mil
alunos já contrataram o serviço desde 31 de janeiro, quando
começaram as inscrições. Há ainda 29 mil processos em
análise. “Só não estuda quem não quer”, disse a presidenta.

Os números, entretanto, foram avaliados por Dilma como
baixos, uma vez que o objetivo do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (Fies) é promover a inclusão
de milhões de jovens que não têm renda suficiente para pagar

a faculdade.
A presidenta lembrou que os juros cobrados atualmente

pelo financiamento estudantil são baixos (3,4%) e que o prazo
para início do pagamento foi estendido para um ano e meio
após a formatura. O montante pode ser pago em um período
que represente três vezes a duração do curso, mais 12 meses.

De acordo com as novas regras, não há mais um período
limitado para pedir o financiamento estudantil. As inscrições
para o Fies podem ser feitas a qualquer momento, de acordo
com a necessidade do aluno.

UNIFESO
ADERE
AO FIES 2011

– Juros de 3,4% ao ano;
– Durante o curso, e nos 18 meses de carência após sua conclusão, o
estudante pagará, a cada três meses, o valor máximo de R$ 50,00;
– Após a etapa de pagamento de juros, o saldo devedor do estudante
será parcelado em até três vezes o período financiado do curso, mais 12
meses e as parcelas terão valores fixos;
– O financiamento pode ser solicitado a qualquer momento;
– Grupos de três a cinco estudantes podem prestar fiança solidária;
– Abatimento de 1% da dívida por mês trabalhado para professores de
ensino básico em escolas públicas e médicos que atuarem no programa
Saúde da Família;
– O estudante matriculado em curso de licenciatura poderá financiar
até 100% dos encargos educacionais.

Para os estudantes ingressantes a partir do segundo semestre de 2011 a exigência passa a ser de participação
no ENEM de 2009 ou posterior. Foto ABr.
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(ABr)- A partir deste ano, os alunos que tiverem participado do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 ou 2010 não serão
obrigados a fazer a prova do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), que é aplicado a alunos ingressantes e concluintes
de cursos superiores de instituições públicas e particulares. Na edição
deste ano, cujas provas estão marcadas para 6 de novembro, serão
avaliadas 26 graduações e cursos tecnológicos. A substituição vai
valer apenas para os alunos que estão entrando no curso superior. O
Ministério da Educação (MEC) calcula que 1,2 milhão de alunos estão
aptos a participar do exame em 2011.Apesar de dispensados da prova,
os ingressantes que tiverem participado do Enem devem ser inscritos
no Enade normalmente, para efeito de cadastro.
Em 2011, serão avaliados os cursos superiores em arquitetura e

urbanismo, engenharia, biologia, ciências sociais, computação,
filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, química,
pedagogia, educação física, artes visuais e música. Também partici-
pam do Enade os alunos de cursos técnicos em alimentos, construção
de edifícios, automação industrial, gestão da produção industrial,
manutenção industrial, processos químicos, fabricação mecânica,
análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e
saneamento ambiental.

Enem vai substituir
exame do Enade

Foto ABr.
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Beth Matias, ASN

Em quatro anos, a empresária Ana Car-
olina Vaz transformou a necessidade de
um produto em um negócio de sucesso. A
aposta foi em inovação e sustentabilidade.
Juntos, os dois conceitos fizeram um in-
vestimento de R$ 30 mil virar um fatura-
mento de R$ 1, 4 milhão no ano passado.
ADogs Care nasceu de um problema de

saúde que a cadela de Ana Carolina apre-

sentava. “Decidi transformar uma fralda
de criança para uso da minha cachor-
rinha”.A empresária patenteou a inovação
e pesquisou o mercado. Hoje todos os pro-
dutos comercializados pela Dogs Care são
sustentáveis. A empresa possui 22 fun-
cionários e produz 150 mil peças por mês.
Fechou recentemente um contrato com a
redeWalmart e está exportando para aAr-
gentina e o Panamá.

(ABr)- O Brasil poderá contar em
2020 com um estoque de 1,5 milhões a
1,8 milhões de pessoas formadas em en-
genharia. Os dados
fazem parte do estudo
do Instituto de
Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea) intitu-
lado Radar nº 12 –
Mão de Obra e Cresci-
mento. O estudo
ressalva que algumas
pessoas que se for-
marão em engenharia
podem não ser empre-
gadas em ocupações
típicas da área. Isso
porque não há uma
correspondência certa entre formação e
ocupação no mercado de trabalho.
O Ipea exemplifica que, em 2001,

69% das pessoas diplomadas em engen-
haria não estavam trabalhando nas ocu-
pações típicas da engenharia. Segundo
o estudo, a demanda por engenheiros
deve crescer, até 2020, entre 5,1% e
13% dependendo do crescimento da
economia. Isso significa que, até lá,
serão necessários entre 600 mil e 1,15
milhão engenheiros.
Os setores que mais demandam en-

genheiros são os de petróleo e gás,

sendo que este é o setor com o mais in-
tenso uso de profissionais de áreas de
engenharia, além da área de infraestru-

tura, que engloba as áreas de transportes
e armazenagem, além de produção e
distribuição de energia e água. Este foi
o segundo setor que mais demandou
profissionais da área de engenharia, na
década de 1980.
Com o crescimento econômico proje-

tado para os próximos anos, a demanda
por profissionais de engenharia vai con-
tinuar. A necessidade por profissionais
das áreas de petróleo e gás, incluindo
extração e refino, vai crescer entre 13%
e 19% ao ano. A administração pública,
a educação e a área de saúde pública e

privada também vão demandar engen-
heiros em nível acima do crescimento
médio da economia.

O estudo aponta ainda que,
com o crescimento da demanda
por profissionais da área de en-
genharia, pode haver a possi-
bilidade de escassez relativa de
profissionais, principalmente
em áreas específicas de for-
mação e de experiência. Isso
não significa necessariamente
uma falta de profissionais, mas
a possibilidade de salários
menores faria com que aqueles
que se formam em engenharia
não se sintam atraídos por
preencher as vagas disponíveis

no mercado de trabalho.
Segundo o pesquisador do Ipea

Rafael Henrique Moraes, é possível
que, em alguns setores, haja um gargalo
na oferta de profissionais, mas isso só
deverá ocorrer se a economia crescer a
níveis muito altos. “Setores como con-
strução civil, mineração, setores ligados
ao petróleo e gás podem encontrar es-
cassez daqui a alguns anos para for-
mações específicas não ligadas à
graduação.”

A demanda por engenheiros deve crescer, até 2020, entre 5,1% e 13%..

Estoque de engenheiros

Empresáriatransformanecessidade
emnegóciodesucesso

Foto: ASN.



Temos aqui uma charge
ilustrando um espaço de
tempo de 10 anos. Duas
épocas que dão origem a
palavra do momento:
LIMITE. Uma, retrata a
repressão, o autoritarismo,
a intolerância do ser
humano em sua tenra
idade, quando deixava
seqüelas que acompa-
nhava o jovem por uma
vida inteira. Outra, uma
situação de acomodação,
paternalismo, falta de
responsabilidade e assim
contemplar o culpado e
desprestigiar o outro e que
também acaba o acompa-
nhando.

Observamos que em
ambos os casos a men-
sagem transmitida é que
alguém chega para
resolver [aqui neste caso,
os pais], cabendo ao estu-
dante a ação de estudar
mais - ou não - e/ou
aguardar a decisão da pro-
fessora, que está sendo
terrivelmente pressionada,
tal qual o menino no
quadro anterior.

Mesmo com as
melhores das intenções, os
pais passam para os filhos
a idéia de que sempre terá

alguém para interceder nas
situações limites, de
maneira autoritária, nas
situações que precisem de
uma decisão, de um posi-
cionamento, de uma
iniciativa, de um reco-
nhecimento em todas as
suas nuanças. Uma postura
para que se resolva uma
situação já estabelecida.

O que se observa nestas
tirinhas, é que este antigo
estudante, e agora um
jovem com ensino médio
concluído [ou não; Deus é
quem sabe!], agora se can-
didata a uma colocação no
mercado. Procura em sua
experiência de vida, uma
situação em que tivesse
tido a oportunidade de
decidir com competência,
lealdade, respeito ao pró-

ximo.
Mas, esse antigo estu-

dante, não consegue achá-
la, visto que SEMPRE
alguém fez uso da força
[mesmo que a verbal] para
resolver os seus assuntos.

E aí esse mesmo jovem
se depara com o quadro de
um primeiro emprego que
exige a já conhecida
palavra por todos nós
“EXPERIÊNCIA”. Mas,
se nem o mínimo que é a
questão da educação com-
partilhada, do entendi-
mento, da humildade, da
iniciativa, do respeito ao
próximo, do vocabulário,
o aspirante ao cargo não
tem e nunca teve a oportu-
nidade de usar? Coloca
então a culpa nos
OUTROS”, que neste caso
é o empregador, e assim
prossegue na vida até
perceber que ELE [o
jovem] não é o centro das
atrações, não é o único
SER no mundo, que os
outros também têm pro-
blemas e que “TODOS”
estão buscando um lugar
ao sol com uma diferença:
com mais conhecimento e
aptidão.

Bate-papo * Profissional
Péricles Itamar, professor e Diretor

Administrativo do CETEPRO.

Opinião
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Alana Gandra, Agência Brasil

Após as enxurradas de janeiro, que
provocaram mortes e destruição na
região serrana fluminense, só agora os
empresários da indústria de vestuário
de Nova Friburgo voltaram a receber
pedidos. “As pessoas estão com uma
perspectiva boa”, afirmou a presidenta
do Conselho da Moda do município e
vice-presidenta do Sindicato das In-
dústrias do Vestuário de Nova Friburgo
e Região (Sindvest), Nelci Layola.

Ela acredita que a próxima feira de
vestuário, programada para o fim de
junho, poderá surtir um resultado posi-
tivo sobre as vendas do setor. ”A gente
está apostando muito nessa feira para
mudar a imagem de destruição que foi
levada para o mundo inteiro”.

As promoções feitas pelo comércio
locar também conseguiram trazer al-
guns clientes de volta.

O setor de vestuário de Nova
Friburgo emprega 80% da mão de obra
da indústria local. Isso significa entre 8
mil e 9 mil pessoas. “É um polo muito
grande. Um abalo dentro desse polo é
um desemprego em massa”. Por isso, a

preocupação do empresariado local é
conservar os postos de trabalho.

O Conselho de Moda e o Sindvest
registraram o problema de êxodo de
mão de obra um mês após a tragédia
que abalou a economia local. As de-
missões voluntárias ocorreram em
função da catástrofe. Muitos dos fun-
cionários das fábricas que funcionavam
nos bairros atingidos pelas enxurradas
perderam tudo. “Isso gerou um desân-
imo geral nas pessoas”.

Agora, a situação já estabilizou e as
confecções estão fazendo novas con-
tratações. Cerca de 160 micro, peque-
nas e médias confecções são filiadas ao
Sindvest.

Nelci estimou que a retração nas
vendas de todo o polo de moda de
Nova Friburgo chegou a 60% no
primeiro trimestre deste ano, em com-
paração com o mesmo período do ano
passado.

A feira do vestuário da cidade tem
apoio da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e do
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), além do Banco do
Brasil.

MERCADO DE GAMES PODE
CHEGAR A R$ 3 BILHÕES NO
BRASIL

O mercado de games (jogos eletrônicos)
no Brasil pode chegar a US$ 3 bilhões nos
próximos anos. Para atingir este número, no
entanto, alguns gargalos precisam ser re-
solvidos, entre eles os impostos que incidem
sobre essa indústria. A avaliação é do Con-
selho de Economia Criativa da Federação
do Comércio e Serviços do Estado de São
Paulo (Fecomercio).

O órgão elaborou um documento que será
encaminhado ao ministro Aloísio Mer-
cadante, da Ciência e Tecnologia, com uma
proposta sobre o assunto. O órgão argu-
menta que atualmente o segmento de games
e aplicativos no Brasil praticamente inexiste
e, por isso, é necessário que as empresas
sejam isentas de imposto por três anos.

CARTÕES DE CRÉDITO
PRÉ-PAGOS EM VIAGENS

Sem anualidade e demais taxas associ-
adas ao uso, os cartões de crédito pré-pagos
viraram uma opção para quem quer fugir
dos reajustes de imposto anunciados recen-
temente pelo governo. Essa modalidade, no
entanto, só é vantajosa em viagens ao exte-
rior. No cartão de crédito pré-pago, o cliente
insere uma quantia no cartão e utiliza o
saldo. Por se tratar de uma operação cam-
bial, não de crédito, o titular paga apenas
0,38% de Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF), alíquota menor que as co-
bradas nas transações de crédito. Em caso
de extravio, o titular recebe outro cartão
com o saldo residual e não perde dinheiro.

O setor de vestuário de Nova Friburgo emprega entre 8 mil e 9 mil pessoas. Foto ASN.

INDÚSTRIA DA MODA

Nova
Friburgo
voltaa
contratar

Foto ABr.



A Dr Magazine dá dicas para o

grandeDIA
bemno seu estilo!

‘Reserve esta data’
Muito comum nos Estados
Unidos, o uso do correio

eletrônico para
pré-convites de

casamento com os
dizeres: ‘Reserve esta

data’, ajuda seus
convidados a se

organizarem melhor.
Além do mais, é

criativo, moderno e muito
mais econômico!

Kit Dia das Noivas
Alguns itens não podem

faltar na bolsa da mãe, da
madrinha ou de alguém

bem próximo da noiva no
grande dia. São eles: o
telefone de todos os

profissionais
envolvidos, dos

padrinhos e
madrinhas. Uma
‘necessária’ com
agulhas, botões,
linhas, tesoura,

alfinetes, analgésicos,
materiais para curativo,
lápis, sombras, rímel, pó,
batom, grampos de cabelo

e perfume!
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William e Kate estive-
ram sob os olhares de
estilistas e demais en-
volvidos nesse mundo
da moda bilionário, e
certamente que daqui
pra frente ditarão o que
há de “melhor” em ter-
mos de estilo para os
próximos anos.

Umanova era namoda



Michelly
Obama

A primeira-dama dos Estados Unidos,
Michelly Obama, chegou em alto estilo durante
sua visita em março ao Brasil! Durante sua
passagem nos eventos agendados pela
embaixada norte-americana no Brasil,
Michelly optou por vestir modelos que
refletissem as cores do país de visita. Destaque
para os tons de amarelo-dourado no guarda-
roupa da primeira-dama, que prefere vestir a
moda de designers de seu próprio país. Em
especial a da estilista Meredith Koop, de
apenas 29 anos, que segundo informações da
Casa Branca, já assumiu o posto de ‘personal
stylist’ da primeira-dama, inclusive, com total
liberdade para fazer as compras em nome da
‘senhora’ Obama.

ABr.
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(BBC Brasil)- A história recente do
mundo registra vários acidentes nu-
cleares que deixaram marcas e ainda
causam medos. Um dos mais lembra-
dos é o de Chernobyl, na Ucrânia, em
1986. Na ocasião, houve uma explosão
seguida por um incêndio em um reator,
que emitiu partículas radioativas que se
espalharam por milhares de quilôme-
tros quadrados. O episódio foi classifi-
cado com nível 7 e é apontado como o
responsável por gerar mais de 4 mil
casos de câncer.
Outro acidente nuclear classificado

com nível 7 foi o ocorrido recente-
mente, no Nordeste do Japão, na Usina
de Fukushima Daiichi. Após o terre-
moto seguido por tsunami, no dia 11 de
março, a estrutura da usina foi abalada
e houve explosões e vazamentos. A
água e o ar foram contaminados por
partículas oriundas da usina.
A decisão de elevar o nível de

ameaça em Fukushima foi tomada de-
pois que especialistas estimaram o
nível de radiação em 10 mil tera-
becqueréis por hora na Usina de
Fukushima por várias horas. O Japão

também decidiu ampliar a zona de
evacuação em torno da usina nuclear
afetada por causa da preocupação com
o vazamento radioativo.A zona passará
a incluir cinco comunidades fora do
raio de 20 quilômetros estabelecido
anteriormente.
Em 1957, um acidente radioativo na

usina de Kyshtym, na Rússia, foi
classificado com nível 6. Na ocasião,
houve uma explosão em um tanque
gerando centenas de casos de câncer e
contaminação de centenas de quilôme-
tros quadrados.
No mesmo ano, em Windscale,

Grã-Bretanha, o incidente foi classifi-
cado com nível 5. Um incêndio em um
reator provocou contaminação da
região próxima e pode ter gerado 240
possíveis casos de câncer.
E 1979, nos Estados Unidos na

Usina de Three Mile Island, uma falha
no equipamento levou à fusão nuclear
de grande escala e danos graves ao
reator. Até agora, o grau de gravidade
da crise nuclear no Japão estava no
nível cinco, o mesmo do acidente em
Three Mile Island.

Acidentes radioativos marcam a história recente do mundo. Foto tirada pela ABr,
durante movimento da Ong Greenpeace.

Quem pode
PARAR

ELES?
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EUA
Dívida
pública é de
14,3 trilhões
de dólares

O presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, propôs
um plano para reduzir o déficit
fiscal em US$ 4 trilhões nos
próximos 12 anos - terminando
em 2023. A dívida pública
norte-americana é US$ 14,3
trilhões. 
Obama sinalizou que o corte

vai afetar as Forças Armadas e
os chamados ricos norte-ameri-
canos, mas deve proteger
aposentados e a classe média. 

ABr.



Geral

(ABr)- Em 2010, 260 gays, travestis e lésbicas
foram assassinados no Brasil. De acordo com um re-
latório do Grupo Gay da Bahia (GGB), divulgado em
abril, a cada um dia e meio um homossexual brasi-
leiro é morto. Nos últimos cinco anos, houve au-
mento de 113% no número de assassinatos de
homossexuais. Apenas nos três primeiros meses de
2011 foram 65 assassinatos.
Entre as vítimas, 54% são gays, 42%, travestis e

4%, lésbicas. O estudo também aponta que o Brasil
lidera o ranking mundial de assassinatos de homos-
sexuais. Nos Estados Unidos, foram registrados 14
homicídios de travestis em 2010, enquanto no Brasil,
foram 110 assassinatos. Além disso, o risco de um
homossexual ser morto violentamente no Brasil é
785% maior que nos Estados Unidos.

A cada 36 horas
um homossexual é
morto no Brasil

ABr

(ABr)-O início do governo da presidenta Dilma Rousseff tem a melhor avaliação dos últimos 12 anos, quando a pesquisa
CNI/Ibope começou a ser feita. Nos dados divulgados em abril, 56% das pessoas avaliam o governo Dilma em ótimo ou
bom. O índice é superior à aprovação do início do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – que
em 2003 era de 51% –, e do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1999. Na época o índice do
tucano era de 41%. Essa é a primeira pesquisa CNI/Ibope desde a posse de Dilma.

Dilma supera Lula e
FHC em aprovação de

início de governo
ABr.
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Ainda é desconhecido para as
autoridades que trabalham no
caso, o perfil completo do ati-
rador Wellington Menezes de
Oliveira, de 23 anos. A investi-
gação sobre o jovem, que
provocou uma das piores tragé-
dias ocorridas no país, contará
daqui pra frente com o depoi-
mento de parentes, amigos e
vizinhos de Oliveira, além de
funcionários e estudantes da
Escola Municipal Tasso da
Silveira, em Realengo, no Rio,
local onde ocorreu o crime.

Dados de investigações
preliminares levantados pela
polícia indicam que Wellington
vinha demonstrando um com-
portamento estranho nos últi-
mos meses. Ainda segundo os
últimos levantamentos, essa
mudança começou a ocorrer
após a morte de sua mãe
adotiva, no ano passado. Os re-
latos de alguns vizinhos dizem
que o criminoso era uma pessoa
introvertida e que passava horas
e horas na frente de um com-
putador.

Uma carta deixada por
Wellington demonstra que ele
havia premeditado o crime.
Além de citar como queria ser
enterrado, o matador ainda
pedia perdão a Deus por seu
ato. Algum dos relatos de quem
sobreviveu à tragédia revelam
que Wellington o tempo todo
mirava na direção das meninas.

O episódio, segundo a dire-
tora do Sindicato dos
Profissionais de Educação do
Estado do Rio de Janeiro,
Rosilene Macedo, foi um caso
isolado e demonstra a fragili-
dade do município em lidar com a
situação de violência que é cotidiana
nas escolas públicas.

“Professores e alunos testemunham
situações de violência de forma. Não
adianta apenas pacotes pedagógicos,

precisamos de mais funcionários nas es-
colas, porteiros, construção de mais
escolas para que os alunos não fiquem
como sardinhas em lata”, desabafou a
diretora.

O enterro das jovens vítimas foi

repleto de emoção e dor. Centenas de
pessoas compareceram nos cemitérios
Murundu e Ricardo de Albuquerque,
ambos no Rio.

Uma das estudantes sobreviventes,
Isabela da Silva Cavalheiro, garantiu

Umachacinapara
nuncaesquecer

1MÊS

Tragédia
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que não volta mais para a escola muni-
cipal Tasso da Silveira. “Para essa es-
cola não volto nunca mais”, disse
assustada.

Já Lucas de Carvalho (13), que
presenciou o momento em que
Wellington entrava em sala de aula, diz
ter sentido a dor de um pai e de uma

mãe. “Ele [atirador] afirmou que
pouparia os rapazes (...). É triste os pais
deixarem seus filhos na escola e duas
horas depois receberem a notícia de que
eles foram mortos de uma forma tão
trágica”, comentou.

Raimundo da Silva, pai da vítimaAna
Carolina da Silva (13), tentou oferecer
os órgãos da menina para doação, mas,
segundo ele, não foi possível aproveitá-
los.

Visivelmente emocionado, Raimundo
deixou um apelo para a sociedade:
“Esse rapaz era transtornado e se você
identifica isso, pode evitar isso aí. Perdi

minha filha, que era linda, linda, linda”,
disse transtornado.

Wellington começou a chacina na
escola municipal Tasso da Silveira por
volta das 8h15 do último dia 7. Munido
de dois revólveres e carregadores
automáticos, o atirador matou 11
alunos, feriu pelo menos outros 13 e ao
final do crime se suicidou.

Parentes das vítimas hospitalizadas
estão tendo o apoio de psicólogos no
local. “Agora é momento de trabalhar
esse luto, para tentar um reequilíbrio e
uma reinserção na sociedade”, concluiu
a psicóloga Helena Beatriz.

Fotos ABr.

Perfil do matador, segundo
as investigações policiais

- não tinha vestígios de uso de drogas ou de bebidas
alcoólicas.

- a família do criminoso freqüentava a igreja Testemunhas
de Jeová.

- havia pedido demissão do emprego em que trabalhava há
cerca de sete meses, após o falecimento de sua mãe.

- era um sujeito quieto, de pouca conversa com os vizinhos,
usava roupas pretas e destinava grande parte do seu tempo

em frente ao computador.
- para a polícia civil, a carta escrita pelo atirador mostra

sinais de insanidade e tendência fundamentalista, inclusive
pode indicar problemas com as mulheres.

Reportagem Márcia Rodrigues



A mesa de jantar da casa de Izamara
Chamorro tem três metros de compri-
mento só para acomodar seus 16 filhos
durante as refeições do dia. A paulista,
que já foi comissária de bordo da Varig,
diz que sua ‘grande família’ faz muita
bagunça e quase nunca se separam
quando o assunto é diversão. “Sou mãe
solteira e todos são meus filhos legíti-
mos”, revela com orgulho Izamara que
diz sempre ter tido vontade de ter filhos
biológicos e também de coração. E ela
conseguiu: casou, nasceram os filhos de
sangue e mais tarde a paulista adotou
mais 13 crianças.

Histórias como a de Izamar mostram
que o conceito de adoção está
começando a mudar. O fato de adotar
crianças com idade avançada e com
problemas de saúde ou até mesmo re-
jeitada pela sociedade é um exemplo de
que o modelo de adoção está se trans-
formando, mesmo que de forma grada-
tiva.

O cantor e comediante Juca Chaves é
exemplo dessa transformação na so-
ciedade moderna. Por telefone, ele con-
tou que o papel mais importante de sua
vida foi o termo de adoção que assinou
perante o juiz. Ele e sua esposa, a Yara,
podiam ter filhos quando resolveram

adotar Maria Clara, hoje com 13 anos.
Juca recorda bem a noite em que a
menina foi abandonada, ainda recém-
nascida, na porta de uma igreja, no es-
tado da Bahia. O que parecia ser um

destino trágico se transformou em sorte
predestinada, como ele mesmo diz: “De
cor negra, Maria Clara nasceu com uma
mancha branca na testa e logo que a en-
contraram, batizaram-na com o mesmo
nome de minha mãe, Clarita. Coin-
cidência ou não, Maria Clara nasceu no
mesmo dia que minha saudosa mãez-
inha”, revela emocionado.

Dois anos mais tarde, foi a vez de
Maria Morena (11). Juca, então, re-

solveu homenagear a dupla graça div-
ina que o casal havia recebido. Compôs
a canção “Filhas do Coração”, em 2000.
“Lancei a adoção sem preconceitos.
Todos querem loirinhos. Meu pai
mesmo queria um menino de olhos
azuis e olha o que deu”, brinca. “Após
adotar, ouvi comentários a respeito da
cor das meninas. Alguns me pergun-
tavam por que eu quis adotar duas cri-
anças negras. É simples, cada pessoa é
única. E a minha Yara é uma super-
mãe”, elogia o ator, parabenizando-a
pelo Dia das Mães.

O médico Luíz Antônio Costa e sua
esposa Andrea, depois de 11 anos de
casados e de terem tentado vários méto-
dos de fertilização sem resultados, re-
solveram adotar. “Um casal de amigos,
mesmo sabendo que a idéia de adoção
era bem remota, comentou com meu
marido de um garoto numa creche que
conheceram”, recorda.

Andrea explica que foram cinco
meses de espera que mais parecia uma
eternidade, até que chegou Luigid.
Quando o menino já tinha 3 anos, o
casal deu entrada num novo pedido de
adoção. Surgiram as gêmeas Lorenza e
Antonella. “O amor vai crescendo e de
fato nós somos pai e mãe”, conclui.

FILHOS DE CORAÇÃO

Sociedade/Especial Dia das Mães

O cantor e comediante Juca Chaves com as
filhas Maria Clara e Maria Morena.

Foto: arquivo da família.

Reportagem Márcia Rodrigues



A Unigranrio promove a “8ª Expo
Estágios Carreiras & Empregos” de 13 a
15 de setembro de 2011, mas, nesse mo-
mento, os coordenadores desse evento
buscam novos parceiros junto às empre-
sas da Baixada Fluminense e do Rio de
Janeiro. A segunda maior feira de está-
gios do estado abre espaço para as em-
presas que pretendem marcar presença
nesse encontro, onde haverá 35 estandes.
Essa iniciativa vai ao encontro dos
setores de Recursos Humanos, já que
nesse local da Feira passarão mais de 30
mil estudantes, que farão cadastro para

diferentes vagas ou que serão contratados
como estagiários ou trainees.
Além da possibilidade de se candidatar

às vagas, os participantes da Expo
Estágios têm a chance de ter contato
direto com os representantes das empre-
sas (RH), através de visita aos estandes.
O objetivo da Feira é proporcionar inte-
gração entre acadêmicos, iniciativa pri-
vada, órgãos de governo e agências de
fomento científico. Informações e reser-
vas pelos telefones: 2672.7884 e
2672.7890 (Leonardo e Flávia). ou pelo
e-mail: eventos@unigranrio.com.br.

MutirãodoIPTUemCaxias

Unigranriocomercializa
estandesparaExpo

Serviços de imposto e legalização
oferecidos próximos a residência. Esta é a
proposta do novo projeto da Secretaria
Municipal de Fazenda de Duque de
Caxias: o Mutirão do IPTU. Uma equipe
da secretaria estará presente nos sábados
em algum bairro da cidade tirando dúvi-
das dos contribuintes e oferecendo diver-
sos serviços com resultado na mesma
hora. No mutirão, os moradores poderão
tirar 2ª via do carnê de IPTU, negociar
parcelamento de dívida de impostos
anteriores, fazer transferência de nome
para novos proprietários e cadastrar
novos imóveis no sistema da Prefeitura.

BAIXADA

Foto: Reproduzida.

Foto: divulgação/Unigranrio.
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Os estudantes de Duque de Caxias
que estão em fase de conclusão do En-
sino Médio ampliaram suas chances de
ingressar em uma universidade pública.
AFundação para Desenvolvimento Tec-
nológico e Política Sociais (FUNDEC)
está oferecendo 250 vagas para as
primeiras turmas do curso gratuito de
Preparação para o Exame Nacional de
Ensino Médio e Vestibulares
(Preenem).As aulas começam emmaio,
e ocorrerão de segunda a sexta-feira,
das 18h15 às 21h35. O curso terá a du-

ração de oito meses, com testes sem-
anais de fixação do conteúdo ensinado.
Segundo a presidente da FUNDEC,

professora Roberta Barreto, o Preenem
vai permitir que os moradores de Duque
de Caxias possam concorrer às boas
oportunidades que batem a sua porta.
“Estamos oferecendo um curso gratuito
de qualidade”, ressaltou.
O prefeito José Camilo Zito (PSDB)

acredita que o esforço para ampliar as
chances de acesso aos moradores da
cidade ao ensino superior de qualidade

trará bons dividendos não só para a pop-
ulação, mas também para a cidade de
Duque de Caxias. “Se eles tiverem edu-
cação de qualidade vão conseguir tra-
balhos dignos e trazer mais empresas
para cá”, afirmou.
Para se inscrever é preciso ter con-

cluído o Ensino Médio ou que esteja
cursando seu último ano e ser morador
de Duque de Caxias. As inscrições
podem ser realizadas na UNET mais
próxima. Mais informações podem ser
fornecidas pelo telefone 2672-5650.

Zito quer aproveitar complexo da UERJ durante as Olimpíadas

Curso pré-vestibular gratuito em Caxias

O prefeito de Duque de Caxias, Zito (PSDB), assinou
recentemente um termo de cooperação técnica com a UERJ
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) para a instala-
ção do Campus Universitário Duque de Caxias/UERJ.
A Unidade está em fase de obras, em uma área de 114

mil metros quadrados, em Santa Cruz da Serra, terceiro
distrito, e foi orçada em R$ 40 milhões. A previsão do
vestibular é para o segundo semestre de 2011.
O complexo beneficiará até 3 mil alunos e contará com

parque aquático, com piscina olímpica aquecida, academia,
ginásio para 3 mil pessoas, pista de atletismo, campo de
futebol e quadras para várias modalidades.
“Queremos uma instalação olímpica nesse local,

prevendo aproveitar o espaço para que outros países
possam usá-lo durante as Olimpíadas no Rio,” garante Zito.

Fotos: PMDC.
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As chuvas de 12 de
janeiro na região serrana
do Estado deixaram seus
rastros de destruição por
Teresópolis, cidade a 90
quilômetros do Rio.
O transbordamento de

rios e deslizamentos de en-
costas deixou 389 vítimas
e mais cinco mil desabri-
gados na cidade. Muitos
ainda se encontram em
abrigos locais. Dos sobre-
viventes a tragédia,
somente 2,5 mil conseguiu
o aluguel social de R$500.
Em nota, a prefeitura alega
que a procura pelo benefí-
cio é maior do que os
recursos disponíveis.
No bairro da Posse, um

dos pontos mais atingidos
do município, a mistura de
barro, pedras e vegetação
deslizada morro abaixo,
ainda ronda a região.
Depois da tragédia, as

ações do governo Jorge
Mário começaram a ser

desacreditadas, instalando-
se uma grande indignação
social que já conta com o
apoio de 42 entidades,
entre associações de
moradores, comerciantes, e
sindicatos. Para muitos, as
cenas que ficaram ainda
chocam, e por isso, “é
impossível esconder toda a
verdade. A situação na
cidade é muito preocu-
pante. Não é só o prefeito,
são também são os
vereadores, é a própria
empresa de viação que
num dia de protesto como
esse, retira os ônibus de
circulação para que o povo
não venha às ruas deixar
sua manifestação de insa-
tisfação, porque empresas
como essa, bancam as
campanhas desses que
estão aí, fazendo esse
governo para o nosso
povo”, reivindica Ângela
Guedes, de 58 anos.

Foto: David Rodrigues



(continua)
Para Carmem Lúcia, que desde a

tragédia não conseguiu voltar para
sua casa porque seu bairro continua
interditado, Teresópolis tem revelado
a ineficiência de seus governantes.
“Você conhece Biquinha, em Três
Córregos?”, pergunta para nossa
equipe de reportagem. “Não”, dize-
mos. “Nem o prefeito!”, afirma a ví-
tima, indignada. Pelo bairro onde
Carmem morava, a manifestante diz
que ninguém do governo passou.
“Não tem jeito, é triste, mas dizem
que as ruínas estão bem visíveis por
aquela região. O povo ficou às
moscas”, garante.
No último mês, o governo flumi-

nense disse que vão promover ações
mais efetivas de contenção das en-
costas abaladas pelas chuvas de
janeiro. A informação foi dada pelo
subsecretário Extraordinário para a
Região Serrana, Affonso Monnerat.
De acordo com a autoridade, a me-
dida busca dar resposta do Poder
Público as queixas de associações de
moradores e vítimas dos locais
destruídos pelas enxurradas do verão
passado. Segundo o subsecretário, a
expectativa é que as primeiras casas
para os desabrigados fiquem prontas
em 12 meses.
Entre as atividades econômicas do

município, o setor agrícola foi o mais
afetado. O presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola do
município de Teresópolis (Aciat),
Henrique Carregal, explica que a
zona rural do município e de outros à
sua volta, respondia por 87% do
fornecimento de hortaliças para o es-
tado do Rio de Janeiro. “Hoje, esta-
mos com apenas 30% do que era
antes produzido”, revela os números.
O presidente da Aciat lembra que a
maior parte da produção é originada
da agricultura familiar, que logo após
a tragédia serrana, levaram muitos
desses pequenos produtores locais a
se tornarem ‘meeiros’, ou seja, arren-
dam terras pagando o aluguel com
metade de sua produção.
No passado 12 de abril– data em

que a tragédia completou 90 dias - os
moradores compareceram aos mi-
lhares numa manifestação realizada
em frente ao prédio da prefeitura,
para obter várias respostas do go-
verno do prefeito Jorge Mário (PT).
O dia do ‘Chega’ – como foi anunci-
ado – reuniu cerca de 8 mil manifes-
tantes que cobravam mais
transparência na administração do
governo municipal.
“Desde o desastre que a nossa

cidade está abandonada. O que o
povo quer é mais transparência”, jus-
tifica Joel Alves Caldeira, presidente
da Associação das Vítimas de 12 de
janeiro.
Durante o protesto, os manifes-

tantes pressionaram para que hou-
vesse a abertura de uma segunda
comissão parlamentar de inquérito
(CPI), no intuito de garantir respostas
mais “confiáveis” sobre os gastos da
prefeitura. Em março deste ano, a
Câmara dos Vereadores do município
abriu uma CPI, onde está sendo
investigados os acordos fechados
com as empresas RW de Teresópolis
Construtora e Consultoria e com a
Vital Engenharia Ambiental. A CPI
começou justamente porque um do-
cumento contendo indícios de irregu-
laridades em contratos firmados pela
prefeitura, e mais um abaixo-assinado
com seis mil assinaturas foram
entregues no dia 15 de março a
Câmara dos Vereadores de Teresópo-
lis, pelas mãos do radialista Marcus
Vinicius Ramos, que protocolou o
pedido de CPI. No dia 23 de março, a
CPI foi aprovada por unanimidade.
Frentes de movimentos sociais

locais dizem não confiar no trabalho
da comissão. O motivo: essa estaria
sendo vista por partidos ligados ao
prefeito Jorge Mário.
O governo de Teresópolis anunciou

em nota que o “ato foi organizado
pelos partidos de oposição ao prefeito
Jorge Mario, na tentativa de tumul-
tuar a cidade se aproveitando de um
momento de tragédia e calamidade
pública”. Também nega que exista
uma crise política.

RIO SERRA
O povo chegou
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“Chega de
governo que

promete e não
faz nada. O

prefeito tem que
renunciar. Eu
ainda estou

morando na casa
de amigos. Falta
rua pavimentada,
pontes recons-

truídas, enfim, a
situação não

pode continuar
dessa forma”,

Marisa de
Oliveira, 59

anos.

“Essa situação
não pode conti-

nuar. Tem
atingido vários
setores, para
você ter uma
idéia, quatro
primos meus,

todos crianças,
morreram nessa
tragédia e nada
foi feito para
nossa família.

Nem bolsa
família, nem o
aluguel social
foram libera-

dos”, denunciou
Mayara Prister,

18 anos.

“Chega de
promessas. Fora

Jorge Mário.
Quero que este
governo seja
mais transpa-

rente, mais povo.
Perdi minha tia
nesse desastre e
vejo que tudo
dali pra frente
deveria ter sido

mudado”,
desabafou Vânia
Melo, 38 anos.

“Se ele [o pre-
feito] sair,

certamente vai
melhorar

alguma coisa. O
próximo que

assumir, não tem
como ser tão

ruim. Pedi uma
casa e não saiu,
aluguel nem vi,
agora vivo com a
ajuda da minha
irmã”, revelou

João Miciniano,
54 anos.

“Você quer saber
o que daqui pra
frente vai atingir
a cidade? Vai lá:

saúde,
segurança,

transportes mais
eficientes,

emprego (...) os
sem teto já

somam mais de
3,5 mil

chefes de
família”,
Cristiano

Querubina, 40
anos.

“Chega de
fraudes. Ele

[Jorge Mário]
fraudou as

licitações. Eu
tenho aqui em
minhas mãos a
cópia do Diário
Oficial, na qual

prova isso.
Queremos

transparência”,
disse Ari Gil, 82

anos.



ESTÁGIOS

CIEE-RJ

Informações: CIEE/RJ -

Rua da Constituição, 67

– Tel.: 3535-4545 ou

www.cieerj.org.br

Vagas:

Ensino Superior (618

vagas)

Rio de Janeiro – Ad-

ministração (188),

Análise de Sistemas (6),

Arquitetura e Urbanismo

(10), Arquivologia (18),

Biblioteconomia (5), Bi-

ologia (3), Ciência da

Computação (17), Ciên-

cias Contábeis (25),

Ciências Econômicas

(21), Comunicação So-

cial (24), Desenho Indus-

trial (12), Design Gráfico

(2), Direito (57), Edu-

cação Física (6), Engen-

haria (52), Estatística (1),

Farmácia (3), Fisioter-

apia (1), Hotelaria (2),

Informática (27), Letras

(2), Logística (4), Mar-

keting (11), Nutrição (8),

Pedagogia (4), Psicolo-

gia (3), Química (1), Re-

lações Internacionais (2),

Secretariado Executivo

(5), Serviço Social (2),

Sistema de Informação

(5), Tecnologia em Sis-

tema da Informação (1),

Turismo (4), (1),Nova

Friburgo – Secretariado

Executivo (1), Nova

Iguaçu – Administração

de Empresas (2), Ar-

quitetura e Urbanismo

(3), Educação Física (2),

Farmácia (10), Turismo

(1), Duque de Caxias –

Administração (6), Dire-

ito (2), Enfermagem (4),

Farmácia (1), Marketing

(1), Química (2), Sis-

temas de Informação (1).

Ensino Médio (534

vagas)

Rio de Janeiro – Ensino

Médio (157), Técnico

em Administração (51),

Técnico em Contabili-

dade (5), Técnico em Ed-

ificações (9), Técnico em

Eletrônica (19), Técnico

de Eletrotécnica (7), Téc-

nico em Enfermagem

(23), Técnico em Estru-

turas Navais (3), Técnico

em Informática (65),

Técnico em Mecânica

(20), Técnico em

Química (1), Técnico em

Telecomunicações (11),

Técnico em Secretariado

(1), Técnico em Patolo-

gia (6) ),Nova Friburgo

– Ensino Médio (11),

Nova Iguaçu – Técnico

em Administração (10),

Técnico em Eletrônica

(3), Técnico em Enfer-

magem (1), Técnico em

Informática (1), Técnico

em Segurança do Tra-

balho (1), Ensino Médio

(5), Duque de Caxias –

Técnico em Adminis-

tração (1), Técnico em

Enfermagem (5), Ensino

Médio (34), Técnico em

Mecânica (3), Petrópolis

– Ensino Médio (9)

CONCURSOS

Banco do Brasil- deve

realizar um novo con-

curso público para o

cargo de Escriturário

ainda este ano. Desta vez

o concurso deve

abranger, além de outros

estados, o do Rio de

Janeiro, de acordo com

informações da assesso-

ria de imprensa do

banco. A previsão é que

o concurso seja publi-

cado no 2º semestre deste

ano. A carreira de escrit-

urário requer nível médio

completo e o salário da

inicial da carreira é de R$

1.280,10, além de gratifi-

cação semestral de 25%

paga mensalmente, com

jornada de 30 horas sem-

anais.

Polícia Federal- abrirá

concurso para 1352

vagas. Salários: R$ 3,2

mil para o cargo de

agente administrativo,

R$ 7,5 mil para

papiloscopista, agente de

polícia e escrivão ,e, de

R$ 13,3 mil para dele-

gado.

EMPREGO

Teresópolis/RJ

FESO -Procuramos re-

cepcionistas do sexo

feminino para informar

os estudantes do

UNIFESO sobre os

serviços prestados pela

empresa Design Format-

uras, durante dois dias

úteis em abril (datas a

definir), das 8h às 12h e

das 17h às 21h, nos

campi FESO Pro Arte e

Quinta do Paraíso.

Haverá treinamento para

a tarefa.A remuneração é

de R$ 60,00 por dia. In-

teressadas devem entrar

em contato com Thays

pelos telefones (21)

2502-0004 ou (21) 7821-

4624, ou pelo e-mail

relacionamento@desing-

formaturas.com.br.

ALTERDATA- Asses-

sor Comercial; Inspetor

de QualidadeAutomação

Comercial; Inspetor de

Qualidade Automação

Contábil; Inspetor de

Qualidade Gestão Em-

presarial

ProgramadorAutomação

Comercial;Programador

Gestão Empresarial;Téc-

nico de Suporte Au-

tomação Comercial;

Consultor VIP. Interessa-

dos devem cadastrar seu

CV:(http://www.alter-

data.com.br).

Classificados

ANUNCIE
3958-0994
2642-3153
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