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A estudante Carla Andréia Al-
meidadeMelo,de20anos,mor-
reuapóscairdeumatirolesana
Praia do Francês, a 32 km de
Maceió. Ela comemorava a
aprovação no curso de Rela-
ções Públicas da Universidade
FederaldeAlagoas,comospais
eonoivo.Quandopreparava-se
para pular de uma altura de 20
metros, o equipamento metáli-
co que segura a corda abriu.
Bombeiros conseguiram reani-
má-la, mas Carlamorreu antes
de receber os primeiros socor-
ro. Segundo moradores da
Praia do Francês, foi o terceiro
acidentecomamesmatirolesa.

Estudantemorreapós
cairdetirolesanapraia

Foram identificados ontem os
corpos de David Roberto Vitó-
rio e Denis Almeida, ambos de
16 anos. Os jovens morreram
atropelados por um tremperto
de uma fazenda no município
de Brotas, interior de São Pau-
lo, no domingo à noite. Os ou-
trosmortos, os irmãos Rogério
eOdairPrimo,foramidentifica-
dos após o acidente. Segundo o
maquinista Luiz Carlos Serra,
os quatro estavam deitados so-
bre os trilhos e “de nada adian-
toutentaravisá-los”.Elesmora-
vam em São Carlos e, segundo
parentes,estavamhaviaalguns
dias fora de casa.

O comerciante João Carlos
Rangel Luisi, o Jonny, de 41
anos, segundo réua ser julgado
pela morte do juiz-corregedor
de Presidente Prudente, Antô-
nioJoséMachadoDias, confes-
souperanteo1ºTribunaldoJú-
ri da capital, que intermediou a
vendadoFiatUnousadonocri-
me e a falsificação das placas.
Mas negou saber que o carro
seria usado no assassinato. O
julgamento estava previsto pa-
ra adentrar a madrugada. Até
as 23 horas, não haviam termi-
nado os debates entre defesa e
acusação.

A suspeita de uma bomba no
vôo3371daTAMparalisouoAe-
roporto Augusto Severo, em
Natal (RN),nocomeçodatarde
deontem.SegundoaInfraero,a
denúncia veio por meio de um
telefonema.ComoauxiliodaPo-
líciaFederal,duas inspeções fo-
ram feitas na aeronave assim
queos passageiros começaram
a descer do avião, mas nada foi
encontrado,confirmandoasus-
peita de um trote. Estavam na
lista dos que iriam embarcar o
senador Garibaldi Alves Filho
(PMDB-RN) e dois deputados
federais doEstado.

RIOGRANDEDOSUL

Falso inspetortrabalha
emDPdurante4meses

EscolaqueforàJustiçaficaráforadosambódromo

9+

Identificadosmaisdois
jovensmortospor trem

Um falso inspetor de polícia in-
filtrou-se e trabalhou por qua-
tromesesnaDelegaciadeChar-
queadas (RS). A descoberta do
caso por policiais militares, no
fim de semana, deixou a Polícia
Civil constrangida. Ninguém
conseguiu explicar ainda como
o farsante conseguiu se fazer
passar por policial por tanto
tempo. O nome do falso policial
não foi divulgado. Sabe-se, no
entanto,queele tem39anos, foi
dono de uma empresa de segu-
rançaetemantecedentescrimi-
nais, por estelionato.O inquéri-
to deve enquadrá-lo por crime
de falsidade ideológica.

Filhodenunciamãe
portráficodrogas
Um menino de 14 anos denun-
ciouàpolíciaquesuamãeescon-
diaumalatademerla(drogade-
rivada da cocaína) e 780 gra-
mas de maconha dentro de um
armárioemsuacasa,emApare-
cida de Goiânia, em Goiás. A
partir das informações forneci-
das pelo garoto, cujo nome não
foi divulgado, a Polícia Militar
prendeu,nodomingo,Elisânge-
laPereiraFrado, de 31 anos.No
momentodaprisão, ela semos-
trou surpresa porque a PM foi
direto ao esconderijo da droga.
À polícia, ela disse que a droga
não era dela, e sim do marido,
que está preso.

Começajúridesegundo
acusadodematar juiz

Comomandaatradição

Medida foi aprovada pelas escolas em assembléia e consta do novo regulamento da Liga

Suspeitadebomba
emvôodaTAM

SPcriaosexecutivosdosamba

Aindaháingressospara
osdoisdiasdodesfile

MACEIÓ

Sérgio Duran

Antes, somente as escolas de
sambamaisousadasfaziam.Ees-
condido.Agora,praticamenteto-
das fazem. Errou quem pensou
empassistasemtrajessumários.
A nova tendência do carnaval
paulistanoéproduzirapresenta-
ções em powerpoint, vídeos co-
mentados, relatórios de erros e
outras ferramentas, usadas ge-
ralmenteemempresas,paraesti-
mularfoliõeseorganizarosdesfi-
les. Os diretores de harmonia
são,agora, executivosdosamba.
No último ensaio daMocida-

de Alegre, anteontem, a quadra
na zona norte, estava lotada
quandoopuxadoroficialdaesco-
la, AlmirDaniel Pimentel, pediu
que todos fechassem os olhos.
Ao voltar a abri-los, o público
deu de cara com o palco repleto
de troféus dos últimos campeo-
natos. Antes disso, a equipe da
Mocidadejáhaviaproduzidoum
vídeo com imagens do último
desfile vitorioso.
Nos discursos, é comum Pi-

mentel pedir que os foliões se
abracemedigamunsaosoutros
“Vocêéumvencedor”,maisade-
quada a uma convenção de ven-
dedor de consórcio. “Usar ví-
deos,gravarensaiostécnicos,fa-
zer reuniões e analisar erros,
produzir powerpoint paramoti-
varacomunidadeéalgoquetem
se tornado comum”, conta Sid-
neiFrança,de26anos,coordena-
dor de harmonia da Mocidade.
Françadizqueusanaescolamui-
todoqueaprendecomorespon-

sável pelo treinamento de uma
empresa de equipamentos ele-
trônicosde segurança.
Harmonia é também o nome

dos integrantes que acompa-
nham as alas, evitando a disper-
são dos foliões, atrasos e vazios
napassarelanosdesfiles.NaRo-
sas de Ouro, por exemplo, duas
pessoassãocontratadasparaas-
sistir aos ensaios técnicos e pro-
duzirrelatóriosdeerros,discuti-
dos pela equipe de harmonia em
umareuniãonodiaseguinte.“Es-
taéumapráticaquedesenvolve-
mos de três anos para cá, assim
como o hábito de cronometrar a
passagem de cada ala”, diz João

RobertoDias,de48anos,diretor
deharmoniadaRosas,cujaequi-
pe é composta de 22 pessoas.
“Pensamos tambémemelevar o
astraldacomunidade.Atendên-
cia é essa, de evoluir parao cam-
podapsicologiamotivacional,de
buscarprofissionaisdessaárea.”
Igualaoutrossetores,osdire-

tores de harmonia mantêm um
grupo de troca de experiências
quereúne,desde1993,especialis-
tasdacapitaledointerior.Trata-
sedoGrupodeDesenvolvimento
e Pesquisa do Carnaval de São
Paulo, presidido por Raimundo
Pereira da Silva, o Mercadoria,
de 63anos, 48de folia, diretor de

harmoniadaUnidosdaVilaMa-
ria. “Ocarnaval temdeseprofis-
sionalizarparacrescer.”
Os últimos encontros do gru-

po, contaMercadoria, desperta-
rama necessidade de novidades
no comando dos foliões. Na Vila
Maria,odiretorafirmausar“alta
tecnologia”paracontrolaraevo-
lução.“Nementronaavenida.Fi-
co na arquibancada, que me dá
uma visão mais ampla, e me co-
municocomopessoalporrádio.”
Edson Paulino, o Buiú, de 55

anos, diretor-geral de carnaval
da Vai-Vai, prefere se apropriar
dastáticasdevendas(eleérepre-
sentante comercial) para provo-

carosfoliõesdaescoladaBela
Vista, região central. Quem
passeia pela quadra lê frases
dotipo:“ImpériodaCasaVer-
de tricampeã. Vai-Vai quinta
colocada.”
“É importante provocar a

equipe”, explica Buiú, que
mantém um “organograma
demetodologiaeumfluxogra-
ma” apontando o papel de ca-
da um na passarela. “A ques-
tão é: Vamos deixar o título
passar?”, diz. ●
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A três dias do desfile das esco-
lasdesambadoGrupoEspecial
em São Paulo, restam 29% dos
ingressos para arquibancada,
cadeiraemesadepistado sam-
bódromo. Para os camarotes,
ainda há 40% das entradas dis-
poníveis.Sónãohámais ingres-
sosnosetorCdoSambódromo.
Os ingressos variam confor-

mealocalização:paraarquiban-
cada, custamdeR$40aR$ 110;
nacadeira,deR$140aR$280;a
mesa (quatro lugares) varia de
R$ 700 a R$ 1.340. Isso por dia
de apresentação – os desfiles
são nesta sexta-feira e sábado.
Um camarote simples, para

dez pessoas, vai de R$ 8,7 mil a
R$ 15 mil. O especial, para 25
foliões, varia de R$ 20 mil a 32
mil. Estudantes, idosos e apo-
sentadospagammeia.Asentra-
das podem ser compradas em
19 pontos de vendas, distribuí-

dosentreSãoPaulo,RioeBe-
lo Horizonte. Informações:
www.ingressofacil.com.br.

COMPRAS
Comodecostume,as lojasda
região da Rua 25 de Março,
no centro da capital, regis-
tramgrandemovimentones-
taépocadoano, comavenda
de fantasias e acessórios. ●

●●●OprefeitoGilberto Kassab (PFL) cumpriu ontem
uma tradição do carnaval paulistano ao entregar a
chaveda cidade aoReiMomo, Thadeu Telles, ao
lado da corte do carnaval. O ato representa o início

das festividades na capital. Kassab disse que “o so-
nho é fazer omelhor carnaval do País”. “SãoPaulo
agora pode fazer uma festa que deixamuito pouco
a desejar em relação às outras cidades.”
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J.F.DIORIO/AE

Paulo Baraldi

Agoraéassim:procurouaJusti-
ça contra a Liga Independente
das Escolas de Samba de São
Paulo (Liga), não desfila no ano
que vem. A novidade está pre-
vista no regulamento oficial de
2007.Nãoháninguémacimada
Liga para fiscalizar a medida,
que foi aprovada por todas as
escolas, em assembléia.
“Aomeuver é inconstitucio-

nal, pois as cláusulas de qual-
quer contrato ou regulamento
que ofenda o direito líquido e
certodeoutrem,podeserdiscu-
tido pela parte prejudicada no
judiciário. As escolas de samba
não possuem um tribunal pró-
prio, comono futebolqueexiste
o STJD (Supremo Tribunal de
Justiça Desportiva). Então, so-
mente nos resta socorrer-se do
poder judiciário quando ofen-
demosnossos direitos”, disse o

advogado Sérgio Luiz da Cruz
Batista, do Camisa Verde e
Branco.Aescola tentounaJus-
tiça, este ano, desfilarnoGrupo
Especial – está no Grupo de
Acesso–porseacharprejudica-
dapelo som.Aação tramita em
segunda instância. A Liga ga-
nhou na primeira.
A Gaviões da Fiel conseguiu

desfilar com o símbolo do time
noanopassadograçasaliminar
judicial. Mas, segundo o vice-

presidente da agremiação,
WildnerRocha, se tiver proble-
mas este ano vai usar “os 30
anosdesambadaescola”. “É is-
so que esperamos valer.” Ele
não concorda com a nova cláu-
sula.
Alexandre Ferreira, presi-

dente da Liga, garante que to-
dasasescolasaprovaramadeci-
são em assembléia no dia 15 de
janeiro. A mudança, segundo
ele,serviráparaaLigaserespal-

darenãoenfrentaraçõesco-
monosúltimosdoisanos.No
período, foram três proces-
sos, dois referentes a regula-
mento e umpara contestar a
votação. Ferreira, no entan-
to, sabedapossibilidadedea
medida cair se for contesta-
da na Justiça. “Enquanto o
juiznãodecidir, ela (a escola)
não vai desfilar.” Ferreira
diz ainda que a cláusula foi
proposta pelas escolas. ●

NATAL

TENDÊNCIA–Segundoodiretor deharmoniadaMocidade,Sidnei França, temsidocadavezmaiscomumusar recursos tecnológicos

Diretores de escolas adotam de powerpoint a táticas de motivação para comandar foliões

CARNAVAL

NÚMEROS

ROBSON FERNANDJES/AE

29%dos ingressos
para arquibancada,
cadeira emesa de pista do
sambódromoainda restam

40% das entradas
para camarotes, que custam
deR$8,7mil a R$ 32mil,
estão disponíveis
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