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Espanha e Brasil vão rever veto a turista
Solução deve ser discutida pelos 2 países no dia 4; ‘é um compromisso e não promessa’, assegurou o chanceler espanhol, em visita ao País
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JUAN MEDINA/REUTERS

Madri. Há 45 dias, países têm mesmas exigências de entrada

turistas detidos nos aeroportos
emtodo o ano de 2011. Só no mês
de abril, o número de espanhóis
parados chegou a 31. Até agora,
83 pessoas tiveram a entrada no
Brasil vetada pela Polícia Federal (PF). Em todo o ano passado,
os barrados chegaram a 120.
O País passou a requerer dos
espanhóis, por exemplo, passaportecomno mínimo seis meses
de validade, passagem de ida e
volta – e data de regresso confirmada –, e comprovante de que se
pode bancar gastos de no mínimo R$ 170 por dia. O turista deve
ainda apresentar comprovação
de reserva em hotel já paga ou
confirmada. Para hospedagem
particular,temdemostrar cartaconvite de quem o hospedará.

Fotos de Carolina Dieckmann
vão parar em site de prefeitura
TASSO MARCELO/AE-7/5/2012

Endereço de Carapicuíba
é invadido por hackers,
que publicaram foto da
atriz global nua. Polícia
do Rio vai ouvir suspeitos
As fotos da atriz Carolina Dieckmann nua foram parar no site da
prefeitura de Carapicuíba, na
GrandeSão Paulo. Hackersinvadiram o site no meio da tarde de
ontem e postaram as fotos da
atriz – que está em disputa judicial com o Google para que os
registros saiam de busca.
Técnicos da prefeitura tiraramasimagensdoar,masoshackers voltaram a postar por volta
das 20 horas. Às 20h30, o site estavanoar,mascomalgumasimagens e links falhando. As fotos da
atriz já haviam sido novamente
retiradas.Meiahoradepois,oendereçowww.carapicuiba.sp.gov.
br já estava restabelecido.
A prefeitura afirma que vai investigar quem postou as fotos e
tomar as providências cabíveis.
Anteontem, o site da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) também foi invadido e fotos da atriz
foram postadas.
Investigação. A Polícia Civil

do Rio aguarda o fim da perícia

Carolina. Roubo de imagens
apressou votação na Câmara
noscincocomputadoresapreendidos na semana passada, antes
de indiciar os cinco hackers suspeitos de roubar do computador
daatriz suasfotos. Os cincotambém prestarão depoimento antes da conclusão do inquérito
aberto pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.
Os interrogatórios serão por
carta precatória, pois os identificados não moram no Rio. A polícia não pediu a prisão.

Estimulados pelo episódio
envolvendoCarolina,osdeputados federais aprovaram anteontemprojetotornandocrimeinvasão de computadores,
violação de senhas, obtenção
de dados sem autorização, a
ação de crackers e a clonagem
de cartão de crédito ou de débito – os chamados cibercrimes. “O projeto torna crime o
uso indevido da internet. Ele
vai permitir punir atos como
os que atingiram Carolina
Dieckmann.Oprojetovaiproduzir uma transformação importante no uso da internet”,
disse o presidente da Câmara,
Marco Maia (PT-RS).
Ele comandou uma votaçãorelâmpago,queduroumenos de cinco minutos, surpreendendo os autores e relatores do projeto. O texto segue para votação no Senado.
“Ocrimede ‘phishing’,queteria acontecido com a atriz, será punido no nosso projeto”,
afirmouodeputadoPauloTeixeira (PT-SP), um dos autores da proposta.
O chamado “phishing” é o
envio de mensagens de spam
contendo links para sites falsos que ao serem acessados
baixamprogramasnocomputador alheio, permitindo devassar dados.

Respeito. Na reunião entre os

dois ministros, realizada ontem,
Patriota cobrou “tratamento
correto e respeitoso” dos espanhóis em relação aos brasileiros
que tentam ingressar naquele
país europeu. “Reconhecemos a
realidade, mas brasileiros que
viajamparaoutrospaísesnãoencontram as dificuldades que
achamnaEspanha, então,queremos simplesmente que o mesmo tratamento se aplique, que é
o correto e respeitoso”, disse.
Margallo ressaltou que foram
dadas instruções para as autoridadesconsularesresolveremasituação“combrevidade”.Eleainda destacou que a Espanha quer
renovar a aliança estratégia assinada com o Brasil em 2003.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 maio 2012, Metropole, p. C8.
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Em viagem ao País, o chanceler espanhol Jose Manuel García-Margallo se comprometeu
ontem a resolver “de forma
imediata” o problema de turistas brasileiros barrados na entrada na Espanha e de espanhóis que estão enfrentando a
mesma situação ao chegar ao
Brasil. Uma solução deve ser
discutida pelos dois países no
dia 4, em reunião em Madri.
Depois de um encontro com o
ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, o chanceler espanhol disse que a solução
do impasse é “um compromisso
e não uma promessa”. A reunião
do dia deve reunir representan-

tes consulares dos dois países.
Desde2008,autoridadesbrasileiras alegam buscar uma forma
de reduzir o veto à entrada de
brasileiros, sobretudo no Aeroporto de Barajas. Apesar de o número de barrados cair ano a ano
desde 2007, o país ainda é o que
mais veta a entrada de brasileiros na Europa – foram 1.402 só
no ano passado.
Em contrapartida, há 45 dias o
Brasil passou a usar o princípio
internacional da reciprocidade
para barrar espanhóis que chegam ao País. Depois disso, passouavetarpraticamente aentrada de um viajante do país europeu por dia. Os barrados nos primeiros quatro meses do ano
equivalem a 70% do número de
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Ex-presidiário acha
filhos pela internet

O ex-presidiário Donizeti Pascoal, de 43 anos, morador de Sorocaba, localizou seus três filhos, adotados há 15 anos por um
casalamericano,pormeio doFacebook. Após sair da prisão, em
2004, ele iniciou um curso de alfabetização de adultos para
aprender a ler, o que facilitaria a
busca pelas crianças.
Umacarta àsua professora pedindo ajuda foi o caminho para
descobrir o paradeiro dos filhos
biológicos. Agora, Pascoal tenta
vê-los pessoalmente.
O homem, que hoje fabrica e
vendecocadasemSorocaba,participou de um roubo e foi preso
na década de 1990. Os três filhos
eram pequenos. Ele e a mãe das
crianças eram alcoólatras. A família morava em uma favela e
não tardou para que as crianças
ficassememsituaçãode abandono e fossem levadas pelo Conselho Tutelar a um abrigo.
“Minha mãe queria ficar com

as crianças, mas minha mulher na época não permitiu”,
lembra. Chaira Cristina, na
época com 5 anos, Jônatas,
com 3, e Naiara, com 2, foram
adotados pelos americanos.
Pascoal diz que, quando
saiu da prisão, sem perspectiva de encontrar os filhos, voltou a beber e passou a viver na
rua. Sua vida ganhou novo rumo quando conheceu a atual
mulher, Luzia, há três anos.
Ela o incentivou a aprender
a ler e, há um mês, a professoraTâniaAparecidaDiasdaSilva deu aos alunos a tarefa de
escrever uma carta sobre temalivre.Oex-presidiáriorelatou seu drama. Com a ajuda
de Tânia, ele localizou o perfil
de Chaira na rede social.
“Eu tinha uma foto dela pequena e, quando vi na internet,não tive dúvida de que era
ela.” Chaira é formada, mora
sozinha e respondeu às mensagens em português. Na semana passada, se falaram por
telefone. Pascoal conversou
também com Jônatas, hoje
com 18 anos, e Naiara, de 17.
Ambossãouniversitários,moram com a família adotiva e
falam mal português.
“Minha filha disse que a vidatodaesperoupelomeucontato”, disse Pascoal.

Adotados por americanos
15 anos atrás, eles foram
localizados no Facebook;
homem aprendeu a ler
para ajudar na busca
José Maria Tomazela
SOROCABA

Psicólogo rouba
cliente de banco
e é preso
Gio Mendes

O psicólogo Ubiratan de CamposEscudero,de 37anos,foi preso acusado de trocar tiros com
policiaismilitaresdepoisde roubar o cliente de um banco na Vila
Mariana, zona sul de São Paulo,
na noite de anteontem. EscuderotentoufugiremumFoxroubado, mas acabou baleado e bateu
o veículo em um poste. Ele foi
levado em estado grave para o
Hospital São Paulo. O psicólogo
permanecia internado no pronto-socorro até a meia-noite de
ontem.
SegundoaPM, Escuderoabordou com um revólver um acupunturista de 54 anos que sacava
dinheiro em um banco na Rua
Domingos de Morais. Um sargento da PM que estava de folga
viu o assalto e chamou policiais
que estavam em patrulhamento
a poucos metros do local.
Ao perceber a aproximação da
viatura, Escudero atirou, entrou
no Fox e começou a fugir. O psicólogo foi baleado no peito por
um dos policiais e perdeu o controle do veículo, que bateu em
um poste na Praça Doutor Teodoro de Carvalho, cerca de 20
metros à frente do local do roubo. O Fox havia sido roubado na
semana passada no Cambuci.
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Ciclista é atropelado e está em estado
grave depois de furar o sinal vermelho

Infecção mata aluno
de escola da Marinha

Encontro com travesti
dá origem a chantagem

SPTrans tem de
indenizar deficiente

Homem é retirado de
buraco após três dias

Caio Augusto Castro Costa, de
18 anos, aluno do 1.º ano da Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante, no Rio, morreu às 23h20 de anteontem, vítima de uma infecção ainda não
identificada pelos médicos. Segundo a instituição, ele teve febre alta e mal-estar na noite de
segunda-feira e foi levado para
o Hospital Naval Marcílio Dias.
Ao ser diagnosticada uma infecção grave, foi internado em isolamento na UTI. A causa da
morte será investigada. O órgão
disse que a família está recebendo apoio da Marinha.

O vigilante Sérgio Augusto NeA Justiça condenou a São Paulo
ves, de 28 anos, tentou extorTransportes (SPTrans) a indeniquir dinheiro de um tecnózar um passageiro, defilogo de 44 anos. Neves
ciente físico com direiregistrou imagens do
to a andar gratuitatecnólogo com tramente de ônibus,
vestis em um ponpor não prestar o
FOI A QUANTIA
to de prostituição
benefício durante
EXIGIDA PELO
na Avenida Mardois meses. UsuáVIGILANTE EM
quês de São Vicenrio do Atende, ele
TROCA DO CD
te, na Barra Funda,
pediu autorização
zona oeste da capital, e
para alterar horários de
ameaçava entregar o vídeo
viagem, mas só foi atendià mulher do homem. A polícia
do 60 dias depois. Nesse interorientou o tecnólogo a fingir
valo, além de pagar passagem,
que entregaria o dinheiro a Neenfrentou diversas dificuldades
ves e o prendeu em flagrante.
para chegar à faculdade.

Um ciclista foi internado em
estado grave no Hospital das
Clínicas, no começo da madrugada de ontem, depois de ser
atropelado por um Citroën C3
na Avenida Vital Brasil, no Butantã, zona oeste de São Paulo.
O motorista do veículo, o aposentado Zaki Nessim Nosseri,
de 67 anos, afirmou que voltava
para casa com o filho, de 25
anos, e trafegava pela pista do
meio da Rua Alvarenga, sentido
Rodovia Raposo Tavares, quando cruzou a Avenida Vital Brasil
e sentiu o impacto no lado direi-

HÉLIO TORCHI/AE

to do C3. Segundo ele, o ciclista,
que seguia no sentido centro,
passou no sinal vermelho. Uma
testemunha que não quis se
identificar confirmou a versão
do motorista. O ciclista foi internado com fraturas múltiplas.

Falecimentos
Francisca Celina Vaz Schvetz
– Dia 12, aos 84 anos. Deixa filhos,
neto e sobrinhos. O enterro foi no
Cemitério de Congonhas.
Corina dos Santos Xavier – Dia
9, aos 84 anos, era filha de Luiza Melo dos Santos e Ernesto Gomes dos
Santos. Deixa as filhas Sonia Maria
e Sandra Regina. O enterro foi no
Cemitério da Vila Cachoeirinha.

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel. 3815-3523 / fax 3814-0120 – Atendimento de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, tel. 3856-2139 / fax 3856-2852 – Atendimento de 2ª a 6ª das 9 às 19 horas. Só serão publicadas notícias de falecimento/missa encaminhadas pelo e-mail
falecimentos@grupoestado.com.br, com nome do remetente, endereço, RG e telefone

Abgail Joana Balbino – Dia 9,
aos 69 anos, era filha de Jovelina
Joana do Nascimento e José Machado de Oliveira. Deixa os filhos
Gerson, Anderson, Douglas, Gledson, Silvana e Rosemeire. O enterro
foi no Cemitério do Lageado.
Ivanilde Batista dos Santos –
Aos 67 anos, era solteira. O enterro
foi no Cemitério e Crematório Pri-

Desembargador

FRANZ DA GAMA
PANTOJA
A esposa Maria Lourdes, filha Claudia e
neto José Renato agradecem a manifestação
de pesar e convidam para a Missa de 1 ano
nesta sexta-feira, 18 de maio ás 10:30 hs na
Paróquia Nossa Senhora do Salvador, na
Av. Professor Frederico Herman Junior 105,
Alto de Pinheiros.

R$ 10 mil

William Pereira do Nascimento, de 21 anos, foi encontrado
na manhã de ontem em um buraco de 30 metros de profundidade em Planaltina de Goiás, no
entorno do Distrito Federal. O
rapaz disse que caiu na cratera
no domingo. Uma mulher não
identificada ligou para o Corpo
de Bombeiros e afirmou que um
homem pedia socorro dentro
de um buraco. O jovem fraturou o ombro direito. Nascimento afirmou que andava pelo local quando caiu. A família disse
que ele tem distúrbios psicológicos e está em tratamento.

A família Cohen está profundamente grata pelo
apoio e carinho recebidos quando da dolorosa
perda em 1º de Março de 2012 de

Nadia Cohen (Nana)

A Matzeiva (inauguração do túmulo)
ocorrerá em 20 de Maio de 2012,
às 11:30hs, no Cemitério do Butantã
(Setor L, Quadra 265, Sepult. 93).

maveras, em Guarulhos (SP).
Luiza Maria de Almeida – Dia 9,
aos 65 anos, era filha de Cassiana
Maria da Silva e Antonio Gervasio
da Silva. Deixa os filhos Rubens, Ricardo, Renata, Andreia, Cilene e Simone. O enterro foi no Cemitério da
Saudade.
Maria de Fatima Soares Pereira – Dia 10, aos 58 anos. Deixa as filhas Maria Nilva, Antonia Leda, Edna Maria e Francisca Neide, O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.
Cicera Filomena dos Santos
Ferreira – Dia 9, aos 53 anos, era
filha de Filomena Maria da Conceição. Deixa os filhos Priscila, Rogerio, Adriano, Nelson Aparecido e Andreia. O enterro foi no Cemitério
São Luiz.

Walter Rosa de Góes – Dia 16,
aos 84 anos. Deixa mulher, filhos e
netos. O velório será hoje, a partir
das 6 horas, no Cemitério e Crematório Horto da Paz, e a cerimônia, às
11 horas, no mesmo local.
José Alfredo Amaral Gurgel –
Dia 12, aos 83 anos. Deixa os filhos
José Ignácio Costa Gurgel, Maria
Cristina Gurgel Marrey e Miriam
Costa Gurgel, genros, nora e netas.
O enterro foi em Araraquara (SP),
no cemitério municipal.
Carlos Tognini – Dia 15, aos 72
anos, era casado com Maria Luiza
Costa Caldeira Tognini. Deixa filhos
e netos. O corpo foi transladado para o Crematório da Vila Alpina.
Carlos José Lucena – Dia 9, aos
59 anos, era filho de Maria José de
Lucena e José Barbosa de Lucena.

Deixa os filhos Carlos Alexandre e
Rafael. O enterro foi no Cemitério
São Luiz.

nhã, às 12 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel,
108, Jardim Paulista (7º dia).

Antonio Ferreira Lima – Dia 9,
aos 51 anos, era filho de Luiza de
Souza Lima e Joaquim Ferreira Lima. Deixa os filhos Deivid, Juliana e
Danilo. O enterro foi no Cemitério
de Itaquera.

Ana Maria Faria e Silva Costa
Aranha – Amanhã, às 12 horas, na
Igreja São José, Rua Dinamarca,
32, Jardim Europa (7º dia).

Leandro Francisco Coutinho –
Dia 9, aos 37 anos. Deixa os filhos
Ana Luiza e Lucas Tadeu. O enterro
foi no Cemitério da Quarta Parada.
MISSAS
Maria Thereza Folchi Amendolara – Hoje, às 19 horas, na Igreja
São Luís Gonzaga, Avenida Paulista, 2.378, Cerqueira César (4 anos).
Ilza Paiva de Carvalho – Ama-

Dr. Alfredo Lagonegro – Hoje,
às 18h30, na Paróquia Assunção de
Nossa Senhora, Alameda Lorena,
665, Jardim Paulista (7º dia).
Luiz Branco Junior – Amanhã,
às 11 horas, na Igreja São José,
Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa
(7º dia).
Fabio Leite Caselli – Amanhã, às
11 horas, na Paróquia São Pedro e
São Paulo, Rua Circular do Bosque,
31, Parque Morumbi / Cidade Jardim (7º dia).

