
OtrabalhadorruralRonaldoLi-
ma dos Santos, de 20 anos, foi
preso emTeodoro Sampaio, no
oeste paulista, por atear fogo
em13carrosqueestavamnopá-
tio da delegacia da cidade. Ele
havia queimado nove carros no
sábado e quatro no domingo.
Depois do segundo ataque, o
próprio Santos, que tempassa-
gempor roubo, ligou para o 190
e avisou àPolíciaMilitar que os
veículos haviam sido incendia-
dos.A polícia calcula o prejuízo
emR$ 20mil.

AVIAÇÃO

Rapazqueima13carros
empátiodedelegacia

TRÂNSITO

AcidentecomumbimotorSêne-
ca da empresa Jad Táxi Aéreo
levou a Infraero a suspender as
operações noAeroporto Salga-
do Filho, em Porto Alegre, en-
tre 7h55 e 9h20 de ontem. Pou-
co depois de decolar rumo a
SantaMaria eAlegrete, a aero-
nave voltou e, por problema no
trem de pouso, se arrastou de
barriganapista,atéparar.Opi-
loto e o copiloto, os únicos ocu-
pantes, não se feriram. Onze
chegadase10saídasatrasaram
edois voos foram cancelados.

RIO

O relatório do TCU apontava
a troca do método de balan-
ços sucessivos por vigas pré-
moldadas lançadas e não por
tubulões, como dizia a reporta-
gem “Empreiteira mudou vi-
gas para reduzir custos”, so-
bre o Rodoanel, no domingo.

Ronaldo Laranjeira
Psiquiatra especializado
emálcool e drogas
“Ospreços (das drogas)
têm ficado cada vez
mais baratos, a
distribuiçãomais
eficiente e o tráfico,
mais profissionalizado.
Isso facilita o acesso”

9+

Dezenove cruzamentos paulis-
tanos que apresentam maior
risco de atropelamento e ou-
tros 41 no entorno deles serão
alvo de uma campanha educa-
tiva que visa a reduzir o núme-
ro de acidentes desse tipo. Se-
gundo a Prefeitura, atropela-
mentos representam 45,5%
dasmortes no trânsito da capi-
tal. A campanha educativa
Travessia Segura levará 120
agentes aos pontosmais vulne-
ráveis nos horários de pico da
manhã e da tarde.

AcidentefechaSalgado
Filhopor1horaemeia

Pedradamatamulher
dentrodeônibus
Irene Moreira Pereira, de 42
anos,morreuaoseratingidana
cabeça, dentro do ônibus em
que viajava, por uma pedra de
maisde20quilosatiradadoalto
de um viaduto naAvenida Bra-
sil, namadrugada de ontem, no
Rio.Apolícia vai investigar sea
pedra foi jogadana tentativade
fazeroônibuspararparaseras-
saltado.Omotoristalevouoôni-
bus até um pronto-socorro,
mas a mulher chegoumorta. A
PolíciaMilitarvaireforçaropa-
trulhamento na área.

ESCLARECIMENTO

Falecimentos

Fernanda Aranda

Levantamento recém-concluí-
do pelo Centro Estadual de Ál-
cool, Tabaco e Outras Drogas
(Cratod) mostra que em São
Paulo a dependência química
começa ainda na infância. O
acompanhamentode 112 jovens
atendidos na unidade mostrou
que, emmédia, quatro em cada
dezdelescomeçaramausaren-
torpecentes, lícitos ou não, an-
tes dos 12 anos de idade. Das
crianças e adolescentes recebi-
dos no local – uma das únicas
referências públicas no atendi-
mento–, 17deles têmentre7e9
anos de idade, fase em que ain-
da há troca de dentição.

A pouca idade que apareceu
na amostra estudada pelo Cra-
todéaindamenordoqueafaixa
etária detectada em outros le-
vantamentos.ASecretariaNa-
cional Antidrogas (Senad), por
exemplo,emseusdadosestatís-
ticos sobre o uso de drogas psi-
cotrópicas, apontaque entreos
estudantes dos Ensino Funda-
mental e Médio das 27 capitais
brasileiras,a idaderelatadapa-
ra o primeiro uso de crack é de
13,8 anos. Entre as crianças es-
tudadas no centro estadual de
SãoPaulo, bebidaalcoólica eci-
garrosãocitadosemíndicesse-
melhantes ao de maconha, ina-
lantes e crack (veja ao lado).

Adefasagemescolardespon-
ta como uma das sequelas do
uso de drogas na infância, uma
vez que 33% dos meninos com
menosde 11 anos queparticipa-
ram da pesquisa estão fora da
escola. Mas a distância da sala
de aula não é o único impacto
socialmapeado.“Amaiorparte
deles,cercade70%,cumpreme-
didas socioeducativas na Fun-
dação Casa”, afirmou o autor
doestudoecoordenadordoPro-
grama de Adolescente do Cra-

tod,WagnerAbrilSouto.“Ores-
tante está em algum abrigo, ou
porque viviam em situação de
ruaousofriamalgumtipodevio-
lência doméstica”, disse o pes-
quisador.

Essageraçãodemeninosde-
pendentes de drogas pesadas
faz parte da história dos 20
anos de crack na cidade de São
Paulo – a primeira apreensão
policial paulistana foi em 1989.
O estudo também sugere a in-

fluência dos pais no comporta-
mento destrutivo dos filhos.
Das crianças e adolescentes
que participaram do levanta-
mento,queteve inícionoanode
2007, 39% informaram que os
paistêmproblemacomousode
álcool.Alémdisso,6%disseram
conviver com mãe e pai que
usamcrack em casa.

Para Ronaldo Laranjeira,
coordenador da Unidade de
Pesquisa em Álcool e Drogas

(Uniad), ligada à Unifesp,
apesardeoespelhohereditá-
rio ter influência no uso pre-
coce de drogas, a explicação
paraosprodutosilícitosesta-
rem mais próximos das
criançaseadolescenteséou-
tra. “Adrogaéumfenômeno
urbano. Os preços têm fica-
do cada vez mais baratos, a
distribuição mais eficiente e
otráficomaisprofissionaliza-
do”, disse Laranjeira. “E a
respostadogoverno,empro-
gramas e projetos, não é efi-
caz. Isso facilita o acesso.”

FUTURO AMEAÇADO
Enquanto as pesquisas evi-
denciama iniciaçãocadavez
maiscedonarotinadadepen-
dência,outrosestudosenfati-
zam o destino complicado
dos usuários. Laranjeira
acompanhou por 12 anos 124
dependentes de crack da ca-
pital paulista. A maioria foi
vítimademorte violenta – os
homicídios responderam
por 17,6% dos casos ainda
nos cinco primeiros anos de
uso da substância ilícita. Os
que conseguiram “driblar”
os assassinatos esbarraram
na aids, uma vez que o HIV
matou um terço deles. Me-
nos de 10% dos pacientes es-
tudados morreram de over-
dose.

Não são apenas as drogas
ilícitasqueencurtamasobre-
vida dos dependentes. Se-
gundo dados do Programa
de Aprimoramento das In-
formações de Mortalidade
no Município de São Paulo
(Proaim), computados pelo
Estado, entre 2003 e 2008,
morreram 45 pessoas na ci-
dade com menos de 29 anos
vítimasdealcoolismo–oque
também indica início preco-
ce, pois os prejuízos físicos
do álcool demoram até uma
década para aparecer.

Além das pesquisas, os
agentes que saem a campo
também têm encontrado
crianças e adolescentes. Na
cracolândia – circuito de
ruasnaregiãocentralpaulis-
tanaondeháamaiorbocade
fumoa céuaberto –, os agen-
tesqueparticipamdaOpera-
ção Centro Legal estimam
que 10% dos abordados têm
menos de 18 anos. Desde ju-
lho, a Secretaria Municipal
deSaúde, emparceria coma
polícia,estánolocalnatenta-
tiva de resgatar os usuários.
No período, foram 27.865
abordagens de dependentes
e 1.645 encaminhamentos ao
tratamentomédico. ●

TEODOROSAMPAIO(SP)

Campanhavaiorientar
travessiadepedestres

Velórios Personalizados
Atendimento 24 Horas
Serviços de Segurança e Manobrista
Assistência Integral à Família
Aconchegante como seu Lar
Preços a partir de R$ 2.500,00
R. São Carlos do Pinhal, 376 - B. Vistawww.funeralhome.com.br

Tel.: 3287 0331

agradece as manifestações de pesar e convida para a missa de
sétimo dia, a realizar-se HOJE, terça-feira, dia 17 de novembro
de 2009, às 12:30h, na igreja Nossa Senhora do Brasil, Av. Brasil
(esquina Rua Colômbia) - Jd. América.

PROFESSOR ANTONIO
JUNQUEIRA DE AZEVEDO

A Família do

CEMITÉRIO DA PAZ
Jazigos em 10 X sem juros.

Tel. (11) 3742-8584 - 24h
www.acempro.com.br

A filha MARIA ISABEL CÉLICO BAYEUX GUEDES
NUNES, o genro MARCELO GUEDES NUNES e a

mãe ODILA CÉLICO, agradecem as manifestações
de pesar pelo falecimento da inesquecível 

ELIANA MARIA CÉLICO BAYEUX
e convidam para a missa de 7º dia a realizar-se

às 18 horas do dia 18 de novembro na
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja,

na Alameda Franca, nº 889.

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel.: 3815-3523 / fax: 3814-0120 –Atendimento: de 2.ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão –Av. Prof. CelestinoBourroul, 100, tel.: 3856-2139 / fax: 3856-2852 –Atendimento: de 2.ª a 6.ª das 9 às 19 horas.Para notícia de falecimento/missa: fax (0xx11) 3856-2560

Estudo foi feito por centro do Estado que trata dependentes; defasagem
escolar é uma das sequelas do uso de entorpecentes na infância

Geralda Amelia Bertarelli Be-
nessutti
Dia 15, aos 87 anos. Filha do sr. Jo-
sé Bertarelli e de d. Assumpta Pec-
cine, era viúva. Deixa os filhos Dur-
valina, Maria Irene e Antenor Ar-
ley. O enterro realizou-se no Cemi-
tério Jardim Vale da Paz.

Vilma Violante Gaspar
Aos 81 anos. Filha do sr. Baptista
Violante e de d. Christina Impera-
tice. Deixa filha, genro, netos, bis-
neta e irmã. O enterro realizou-se
no Cemitério da Lapa.

Suzana de Carvalho Vallim We-
ffort

Dia 12, aos 75 anos. Filha do sr. Jo-
sé Rabelo de Aguiar Vallim e de
d. Honorata Corrêa de Carvalho,
era neta do Barão de Aguiar
Vallim. Deixa esposo, filhos, no-
ras e netos. O enterro realizou-se
no Cemitério Getsemany.

Julia Xavier de Oliveira
Dia 15, aos 71 anos. Filha do sr. José
Xavier de Oliveira e de d. Luzia Xa-
vier de Oliveira, era solteira. Deixa
os filhos Luis Carlos, Agnaldo e
Paulo Cesar. O enterro realizou-se
no Cemitério Jardim Vale da Paz.

Carolino Novaes
Aos 87 anos. Filho do sr. Antonio
de Araujo Novaes Jr. e de d. Iria
da Motta e Silva Novaes, era casa-
do com d. Ondina Brand Novaes.
Foram seus irmãos d. Liliana No-

vaes de Carvalho Pinto, casada
com dr. Virgilio Carvalho Pinto,
falecidos, sr. Antonio Novaes Ne-
to, falecido, casado com d. Lucia
de Queiroz Novaes. Deixa ainda
sobrinhos. O enterro realizou-se
no Cemitério da Ordem 3ª do Car-
mo.

Antonio Delfino de Araújo
Dia 15, aos 76 anos. Filho de d. Jo-
sefa Praxedes da Silva, era casa-
do com d. Terezinha Gomes de
Brito Araujo. Deixa os filhos Ara-
ci, Eliane, Alex e Airilene. O enter-
ro realizou-se no Cemitério Jar-
dim Vale da Paz.

Luiz Bernardino da Silva
Aos 72 anos. Filho do sr. Davino
Bernardino da Silva e de d. Davi-
na Bernardino da Silva, era casa-
do com d. Luzinete Pereira Souza
da Silva. Deixa filhos. O enterro
realizou-se no Cemitério Parque
dos Girassóis.

José Candido do Nascimento
Dia 15, aos 56 anos. Filho do sr. Se-
bastião M. do Nascimento e de d.
Candida A. do Nascimento, era ca-
sado com d. Marizete Rosa da Sil-

va Nascimento. Deixa os filhos
Leandro e Alexsandro. O enterro
realizou-se no Cemitério Jardim
Vale da Paz.

Saverio Calasuonno
Aos 59 anos. Filho do sr. José Ca-
lasuonno e de d. Vicentina Orlan-
di Calasuonno, era casado com d.
Arlete Zivcovic. Deixa filhos. O
enterro realizou-se no Cemitério
do Morumbi.

Cicero Alves da Silva
Dia 15, aos 32 anos. Filho do sr.
Manoel E. da Silva e de d. Francis-
ca A. da Silva, era solteiro. Deixa
as filhas Amanda e Camile. O en-
terro realizou-se no Cemitério
Jardim Vale da Paz.

Felipe Costa Santos Tavares
Dia 14, aos 22 anos. Filho do sr. Val-
mir Pereira Tavares e de d. Walde-
leia Costa Santos Tavares, era sol-
teiro. O enterro realizou-se no Ce-
mitério Jardim Vale da Paz.

MISSAS
Benedita Barbosa Nalini
Hoje, às 17h30, na Capela lateral
da Igreja Nossa Senhora do Bra-
sil, Praça Nossa Senhora do Bra-
sil, s/nº (4º aniversário).

Celia Rodrigues de Mattos Sta-
nowski
Hoje, às 17 horas, na Capela do
Lar Santana ( 7º dia).

Profª Avelina Galvão da Silva
Amanhã, às 18 horas, na Igreja
Nossa Senhora da Consolação, na
Rua da Consolação, 585, Centro
(30º dia).

Suzana de Carvalho Vallim We-
ffort
Amanhã, às 20 horas, na Capela
Nossa Senhora do Bom Conselho
do Colégio São Luís, na Rua Had-
dock Lobo, 400 (7º dia).

Klara Kienast
Dia 19, às 10 horas, na Capela do
Colégio Santo Américo, na Rua
Santo Américo, 275 (7º dia).

Vilma Violante Gaspar
Dia 19, às 19h30, na Paróquia S. J.
Maria Vianney, na Praça Corné-
lia (7º dia).

Tomás Barros Prata de Carvalho
Hoje, às 10 horas, na Igreja São
José, na Rua Dinamarca, 32 (3º
aniversário).

Manoel Antonio Dutra Rodri-
gues Neto
Hoje, às 18 horas, na Igreja Nossa

Senhora da Boa Esperança, na
Avenida dos Eucaliptos, 556, Moe-
ma (7º dia).

Michel Jubran
Hoje, às 18h30, na Igreja de São
Gabriel, na Avenida São Gabriel
(7º dia).

Neyl Pinatti Stange Costa
Hoje, às 18h30, na Igreja de São
Gabriel Arcanjo, na Avenida São
Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º
aniversário).

Júlio Vieira Bomfim
Hoje, às 19h30, na Capela do Meni-
no Jesus e Santa Luzia, na Rua
Tabatinguera, 104 (7º dia).

Carolino Novaes
Amanhã, às 11h00, na Igreja São Jo-
sé, na Rua Dinamarca, 32 (7º dia).

Saverio Calasuonno
Amanhã, às 19 horas, na Rua Dina-
marca, 32 (7º dia).

João Baptista Teixeira Bastos
Amanhã, às 19h30, na Igreja de
Santo Ivo, no Largo da Batalha,
99, Jardim Lusitânia (7º dia).

Aldo Guarniero
Dia 19, às 17 horas, na Igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, na
Praça Honório Líbero (7º dia).

40%dosviciadoscomeçam
asedrogarantesdos12

Deslizamento
deterramata
3damesma
famílianoRio

Convidam para a Missa de Sétimo Dia, a ser celebrada na Quarta-Feira, 18.11.2009, às 19:00hs, na
Capela do Hospital Santa Catarina, na Av. Paulista nº200.

Cláudio Tucci e Daisy, Nicolau Tucci, filhos e os netos Cláudio Tucci Júnior e Lea, agradecendo
as manifestações de carinho e pesar recebidas pelo falecimento da inesquecível e querida

MARIANA TARANTO TUCCI

DROGAS CHUVAS
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Pesquisa sugere a
influência dos pais
no comportamento
dos filhos

FRASE

Pedro Dantas
RIO

Trêspessoasdeumamesma
família, incluindoumacrian-
ça de 7meses,morreramso-
terradas dentro de um car-
ro, após a quedade umabar-
reiranaRodoviaRio-Teresó-
polis(BR-116),nanoitededo-
mingo. O deslizamento, no
km 90, causou a interdição
total da pista. Os corpos só
foram resgatados na manhã
de ontem. A avó da criança,
Maurina Ferreira Gonçal-
ves, de 53 anos, sobreviveu
sem ferimentos graves, mas
sua filha, Viviane Ferreira
Campos, seu genro, Bruno
Ferreira Campos, de 34, e a
neta, Gabriela Gonçalves
Campos,morreram.

As chuvas dos últimos
dias já deixaramseismortos
no Rio. Na Baixada Flumi-
nense, região mais castiga-
da, várias ruas continuavam
alagadas ontem. EmBelford
Roxo,deacordocomaprefei-
tura,937famíliasestãodesa-
lojadas e quatro desabriga-
das.No entanto, aDefesaCi-
vil do Estado aponta que 20
pessoas estão desabrigadas
e 3.039 continuam desaloja-
das. Quatro casas desaba-
rame27 barreiras desmoro-
naram. Mais de mil pessoas
foram atendidas no hospital
de campanha durante o fim
de semana.

Ontem, vários bolsões
d’água se formaramnaAve-
nida Brasil, principal via ex-
pressa da capital. Na Aveni-
daNiemeyer,emSãoConra-
do (zona sul), 80 quilos de li-
xorolaramdaFaveladoVidi-
galeinterromperamparcial-
mente o trânsito. Na Rua
Santa Clara, em Copacaba-
na, o asfalto afundou após o
rompimento de tubulação
de água.

OUTROS ESTADOS
Pelo menos 18 pessoas fica-
ramferidasnoParaná,neste
fimdesemana,emdecorrên-
cia das chuvas e ventos for-
tes. No Rio Grande do Sul,
372 pessoas permaneciam
desabrigadas e 1.127, desalo-
jadas. EmSãoPaulo, suspei-
ta-sequeostemporaiscausa-
ramfalhasemduasadutoras
deMogiMirim, na região de
Campinas, edeixaram10mil
residências semágua.

Umfortetemporalatingiu
Belo Horizonte na noite de
ontem. De acordo com os
bombeiros, a chuva derru-
bouárvores,alagoubairrose
causoucortedeeletricidade.
Até 23h não havia informa-
ções sobre vítimas. Em Mi-
nas,desdeodia25,asenchen-
tes jádeixaram9mortose28
feridos. ● COLABORARAMEDUAR-

DO KATTAH, EVANDRO FADEL, EL-

DER OGLIARI E TATIANA FÁVARO
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O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 nov. 2009, Metrópole, p. C10.




