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OConsuladodaItáliaem
Florianópolisestavafazendo
ontempreparativosparao
trasladoparaopaísdocorpo
dopadreGiuseppeBessone,
mortocom25facadassexta-
feiraànoite,emBlumenau.
Umadolescentede16anos
confessouocrime,alegando
tersedefendidodeassédio
sexual.ObispodeBlume-
nau,d.AngélicoBernardino,
duvidadaversão. “Naparó-
quia,nuncaninguémviuo
padrereceberrapazes.”

EmBuenosAiresparapartici-
pardacomemoraçãopelos
30anosdoCentrodeEstudos
EstadoeSociedade(Cedes),
oprefeitoJoséSerra(PSDB)
atéconseguiuseesquivarde
perguntassobreacriseno
governofederal,masnãode
comentarapossibilidadede
colocarpropagandaemuni-
formesescolares.Segundo
ele,aproposta,quenãofoi
sua,aindanãofoi fechadae,
porenquanto,aPrefeituravai
bancarasroupasdeverão.

OTribunal de Justiça (TJ)
concedeuhabeas-corpus
para os três universitários
acusados de estuprar uma
colega emCampinas. Segun-
do o advogado de dois deles,
MarceloMurilo de Almeida
Passos, os jovens já esta-
vamcomsuas famílias on-
tem. Eles deixarama cadeia
deSorocaba na quinta-feira.
A próxima audiência, para
depoimentos da acusação,
será emabril. Eles ficaram
detidos por cincomeses.

●●● Multidão: Começou ontem a audiência de testemunhas de
acusação numprocesso emque 137 réus são acusados de tráfico de
drogas, associação para o tráfico e lavagemde dinheiro, em São Jo-
sé do Rio Preto. É amaior audiência já feita pela Justiça no Estado.

Serra: propaganda em
uniformes é só idéia

Adolescenteconfessa
termatadopadre italiano

TJ liberta universitários
acusados de estupro

TRABALHOESCRAVO:Oempresário
coreanoKiKonSeofoipresoon-
temnoBrás,acusadodemanter
famíliasdebolivianosemregime
detrabalhoescravo.Pelomenos
dezadultosecincocriançasmora-
vametrabalhavamnumaconfec-
çãonoPari.Elesfaziamjornadade
até15horaseganhavamR$1,60
porpeça.Nenhumeraregistrado.

PoliciaisdoDepartamentode
HomicídioseProteçãoàPessoa
(DHPP)investigavamocasohavia
ummêsesuspeitavamquenaRua
QuichelasVaz,Canindé,funciona-
vaumaoficinaclandestina.Osimi-
granteseramilegais.“Algunsafir-
maramquejáestavamemproces-
soderegularizaçãoeatétêmfilhos
brasileiros”,disseodelegadoPau-
loJesusdeSouzaFilho.Asfamílias
foramencaminhadasàPastoraldo
Imigranteepoderãoregularizara
situaçãoporcausadeacordoentre
BrasileBolívia,emvigordesdeo
dia15.●Natália Zonta

Preso coreano por
explorar bolivianos
clandestinos em SP

México pode ter
visto especial
para brasileiros
Medida é parte de acordo para evitar uso
do país como rota da imigração ilegal

Jovemcaideprédio sobre
cobrador.Os2sobrevivem

Criança morre em piscina de condomínio
Meninodeseteanoscaiunaáguaquandocorria atrásdebola, emprédiodoCaxingui

Verde-e-amarelo agora
é fashion até no Brasil
Depois de serem aplaudidas no exterior, cores da bandeira tomam as ruas da
cidade e as vitrines de marcas como Guaraná Brasil, Zoomp e Carmim

MODA

CinthiaRodrigues

Valorizadas no exterior há al-
gumtempo,roupascomonome
ouascoresdoBrasil finalmente
caíramnas graças dos brasilei-
ros. Quemdesfila pelas ruas de
São Paulo com uma dessas pe-
çasdizqueaondasemisturoua
um sentimento de patriotismo
e serve como protesto pela cri-
se política. “É para levantar o
astral”, resume o músico Yan
Echevarria, queusavaumabri-
gocomopacotecompleto:ama-
relo, com listasverdeseonome
doPaís. “Dos políticos eu tenho
vergonha,masaindasobramui-
to do queme orgulhar.”
Vale até o modelo mais co-

nhecido, a camiseta da seleção
brasileira de futebol. A quase
um ano da Copa, ela pode ser
vista com facilidade.Os amigos
Cauê de Almeida Esperanjo e
Gustavo José Vasco Pereira,
ambosde15,estavamquaseuni-
formizados no fim de semana.
“AgenteusaporamoraoPaís”,
disse Esperanjo. O pintor, Rai-
mundoPinheiroFerreira,de31,
temumaversãoazul. “Sintoor-
gulho é do povo.”
A vendedora Aline Cristina

Gimenez trabalha na loja Tri-
lha Mix, onde mais da metade
dos produtos é “brazuca”. “Co-
meçamoshádoisanosparaven-
der aos estrangeiros e agora os
brasileiros também estão com-
prando”, diz. Na loja BR-111, es-
pecializada emconfecções com
o nome do Brasil há 19 anos, a
mudança foi sentidanocomeço
de 2005. “Antes, só vendíamos
paraestrangeiros,masosbrasi-
leiroscomeçaramaver lá forae
a querer também”, diz a geren-
te, VâniaDias.
Asprincipais grifes também

serenderamàscoresdabandei-
ra, ainda que, muitas vezes,
sem a palavra Brasil. Nas cole-
ções de verão deCarmim,Cori,

Zil, VR e Carlos Tufvesson que
começama chegar nas lojas es-
ta semana, o verde e o amarelo
não devem passar despercebi-
dos. São camisetas, jaquetas,
saias, vestidos e até tênis coma
combinação.Sejanamesmape-

ça, caso de camisetas verdes
compunhosamarelos,ouempe-
ças monocromáticas, para se-
remusadas em conjunto.
NaMixed, onde há uma ara-

ra para cada uma das cores, as
vendas estão 20% acima do es-

perado. “A dupla já está no in-
consciente coletivo do verão.
Pena que foi preciso os euro-
peus validarem a combinação
comofashionparaquenósafas-
tássemos o preconceito que tí-
nhamos de vestir as cores do
País”, diz Riccy Souza Aranha,
proprietária damarca.
Com 15 anos de estrada, a

GuaranáBrasil sempremante-
ve uma ou duas peças nessas
cores em cada coleção, como
uma espécie de homenagem.
Mas foi só neste ano que a pro-
prietáriaCarolBassi tomouco-
ragem para triplicar o número
deopçõeseproduzirumcatálo-
gotemáticocomascores.“Inde-
pendentemente da marca, o
Brasil está na moda e as pes-
soasprocuramporessa combi-
nação.”

A coleção daZoomp é ou-
tra que abusou de verde,
amareloeazul,branco.Oslo-
gan segue a linha: “AZoomp
éBrasil sim, semmedo.”

AUTO-ESTIMA
Professor de Ciência Políti-
ca da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC) e da Fun-
dação Getúlio Vargas
(FGV), Francisco Fonseca
vênacionalismonamoda. “É
cedo para dizer se isso pode
se transformar emprotesto,
masmostra umfatopositivo
para o Brasil, um aumento
naauto-estimadopovo.”Ele
lembra que os brasileiros já
usaram camisetas e bandei-
ras de países como Estados
Unidos e Inglaterra. ● Cola-
borou: JulianaBianchi

ACIDENTE

JosmarJozino

Uma tragédia abalou morado-
res e funcionários doCondomí-
nio Itaúnas, no Caxingui, zona
oeste, ontem. O menino Luigi
ÂngelodeJesus, de7anos, caiu
na piscina do prédio do conjun-

to e morreu afogado. Ele che-
gou a ser levado pelo helicópte-
roÁguia5daPolíciaMilitarpa-
ra o Hospital das Clínicas. A
mãe da criança, a empregada
domésticaDilmaÂngela de Je-
sus, está em estado de choque.
Elaestavatrabalhandonoapar-
tamentodeumafamílianomes-
mo edifício ondemorava com o
garoto, filho único.
Luigi chegou da escola ao

meio-dia e meia e, em vez de ir
paraoapartamentoondeamãe
trabalha, correu em direção à
piscina, atrás de uma bola. Um
morador viu o menino se afo-
gando e chamouos bombeiros.
A equipemédica da unidade

de resgate tentou reanimar a
criançano local.Mas, dianteda
gravidade do quadro de saúde
de Luigi, o Helicóptero Águia 5
daPM foi acionado. Às 13h30, a
criança chegou aoHospital das
Clínicas, ondemorreu 15minu-

tosdepois.Ocasofoiregistrado
no 34º Distrito Policial, no Mo-
rumbi.
Amortedomenino chocouo

soldado Erivaldo Araújo Ribei-
ro,da2ªCompanhiado16ºBata-
lhão da PM. Ele foi um dos pri-
meiros a chegar ao conjunto.
ContouqueDilmaficouemesta-
dodechoque.“Elaestavadeses-
perada.Gritavamuito.Foiuma
cenamuito triste. Omenino es-
tava com o uniforme escolar.
Era uma criança bonita, de ca-
belospretoseencaracolados.É
doloroso demais perder um fi-
lho.”

CHOQUE
O adolescente Jefferson Lean-
dro Vanzellotti da Silva, de 17
anos, morreu eletrocutado em
umbrinquedodoparqueSóLa-
zer, emBelfordRoxo,naBaixa-
da Fluminense, na noite de an-
teontem. Segundo parentes,

eleestavanoBarcodoPirata
quando encostou em um fio
desencapado e recebeu uma
forte descarga elétrica.
Jefferson sofreu uma pa-

radacardíacaemorreumeia
hora depois no Hospital da
Posse, no município vizinho
deNova Iguaçu.
O rapaz estava no parque

comamigos.Eleencostouno
fioeficoucomocorpogruda-
doaobrinquedo.Umdosami-
gostentousoltá-lo,mas tam-
bém levou um choque, me-
nosintenso.Sóconseguiure-
tirar o amigo depois, puxan-
do-opelablusa.Jeffersonain-
da estava vivo e foi levado
por vizinhos ao hospital, on-
de morreu às 23h40. Cosme
deSousaPereira,de37anos,
tiodorapaz,dissequeodono
do parque não prestou ne-
nhum socorro. ● Colaborou:
RobertaPennafort

NOLUGARCERTO

EduardoKattah
BELOHORIZONTE

O cobrador de ônibus Tiago de
QueirozdaSilva,de21anos,vol-
tava do trabalho para casa no
iníciodamadrugadadeanteon-
temquando, de repente, sentiu
um forte impacto e desmaiou.
Ele retomou a consciência na
saladeemergênciadoHospital
dePronto-Socorro JoãoXXIII.
Só então soube que havia sido
atingido por uma mulher que
caiu do 7º andar de um prédio
no centro de Belo Horizonte.
Silva amorteceu aqueda, de 20
metros, da estudanteAnaPau-
la dos Santos, de 24 anos. Os
dois sobreviveram.
O cobrador sofreu escoria-

ções, ficou com o movimento
doombroedobraçoesquerdos
prejudicadoseganhouumgalo
na cabeça. A estudante sofreu

fraturasnabaciaenapernaes-
querda,alémdelesõesnointes-
tinoebaço.Segundoohospital,
o estadode saúdedeAnaPaula
eraregularontemeelanãocor-
ria risco de vida.
Para os médicos, ela foi sal-

vapelocobrador.“Seeunãoes-
tivesse lá, ela morreria”, disse
Silva, que está se recuperando
emcasa,nobairroJardimAmé-
rica, região oeste da cidade.
As circunstâncias da queda

estão sendo apuradas. A Polí-
ciaMilitar registrouaocorrên-
cia como tentativa de suicídio,
maspoliciaiscivisaindainvesti-
gamocaso.AnaPaulamoranu-
ma república de estudantes na
esquinadasRuasCuritibaeTa-
moios–umadasmaismovimen-
tadas da capital.
Os médicos recomendaram

aSilva15diasderepouso.Evan-
gélico,elesecasourecentemen-
te e considera que foi protago-
nista de ummilagre. ●

Correção

Usotambéméforma
demostrarpatriotismo
eprotestarcontra
omomentopolítico

OTAVIO VALLE/AE

SHOPPINGS –Lojasoferecemdesdepeçassofisticadasaagasalhoecamisadaseleçãobrasileira

IMIGRAÇÃO

O governo do México estuda a
adoçãodeumvistodealtasegu-
rança para brasileiros que
queiram entrar no país. Essa
possível alteraçãonas regras –
desde fevereiro de 2004 a en-
tradaé livre–,visaa“impedira
chegada de imigrantes ilegais
e supostos terroristas”, segun-
doos jornaismexicanosElUni-
versal e Reforma, que destaca-
ram o tema no fim de semana.
A medida de segurança faz

parte de convênio entre Méxi-
co e Estados Unidos para con-
ter a entrada de imigrantes e
terroristaspelafronteiramexi-
cana. Algumasmedidas foram
postas em prática há seis me-
ses, quando Washington doou
aos aeroportos mexicanos
computadores com o sistema
AdvantagePassengerInterna-
tionalSystem(Apis),queforne-
ce informaçõesdetodosaspes-
soas que chegam por avião.
Ovistoespecial, comvalida-

de de cinco anos, seria exigido
aindaparacidadãosdeHondu-
ras, Equador, África do Sul e
Guatemala. O jornal Reforma
informou que, em média, 50
brasileiros são presos diaria-
menteemterritóriomexicano.
Conforme dados do Instituto
NacionaldeMigraçãodoMéxi-
co, neste ano, 10.100 brasilei-
ros foram barrados ou detidos
na fronteira com os EUA. Em
2004, foram 8.500.
De outubro de 2004 até ho-

je, 28.300brasileiros foramde-
tidos em território americano.
Com isso, o Brasil ocupa o ter-
ceiro lugar na lista de países
que mais exportam ilegais pa-
ra os EUA, perdendo apenas
para Honduras e El Salvador.

SEMNOTIFICAÇÃO
O Consulado do México em
São Paulo e o Itamaraty ainda
nãoreceberaminformaçãoofi-

cial sobre o assunto e afirmam
que,porenquanto,valeoAcor-
do sobre Isenção de Vistos em
Passaportes Comuns, assina-
do por Brasil e México.
Pelo tratado, qualquer bra-

sileiro pode entrar sem visto
noMéxicocomoturistaporum
período de até 180 dias. Basta
preencher um formulário mi-
gratório, que pode ser encon-
trado na Seção Consular da
Embaixada de Brasília, nos
Consulados Gerais do Rio e de
São Paulo, nas linhas aéreas
que operam entre os dois paí-
ses ou nos portos e aeroportos
doMéxico.
A isenção também é válida

para mexicanos que preten-
dem entrar no Brasil. ●

PELASCIDADES

Osecretário dos Transpor-
tesMetropolitanos, Juran-
dir Fernandes, não voltou
atrás nas informações so-
bre bilhete único total. Du-
rante entrevista coletiva,
na sexta-feira, ao ser ques-
tionado sobre se o passa-
geiro pode utilizar umôni-
bus, um tremoumetrô e
outro ônibus pagando uma
tarifa, ele disse que não ti-
nha a resposta e pediu que
a pergunta fosse feita ao
secretárioMunicipal de
Transportes, Frederico
Bussinger.

JONNE RORIZ/AE
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