
O pré-candidato Sidney Pires

anuncia a advogada Sue O’Brien

como o mais novo reforço de sua

chapa de candidaturaPÁGINA 03

Capoeiristas brasileiros
participam de filme
nos Estados Unidos

Expandindo a tradição e a cultura da capoeira pelo
mundo, a Sinhá Capoeira, presidida pelo contra-
mestre Chuvisquinho (FOTO), acaba de participar
do filme Beyond Control, do renomado diretor Patrick
Jerome.                                                       PÁGINA 11

O diplomata disse que os pretensos candidatos

podem fazer campanhas e apresentar propostas

Durante uma entrevista,
exclusiva, o embaixador Oto

Agripino, que
também ocupa o
cargo de Sub-
Secretário Geral

das Comunidades Brasileiras no
Exterior, confirmou as eleições
para a escolha de Conselheiros
que representem os brasileiros
que vivem nos EUA junto ao
MRE.                           PÁGINA 05

O embaixador Oto Agripino: “Estas eleições é
uma conquista dos participantes da II
Conferência Brasileiros no Mundo

Três ônibus foram colocados à disposição para quem quiser participar

desta  marcha que acontece dia 21 de março em em Washington

Imigrantes em todo o país
estão se mobilizando para participar,
no dia 21 de março, de uma grande
marcha em prol da Reforma
Imigratória. Em Massachusetts, a
Central dos Trabalhadores
Imigrantes Brasileiros - CTIB foi a
primeira entidade brasileira a aderir
ao evento. Milhares de imigrantes
são aguardados nesta caminhada e
o presidente Márcio Porto espera
que entre eles esteja um bom

número de brasileiros.
Aliada à Reform Immigra-

tion For All, os membros da CTIB
estão realizando uma campanha
com o objetivo de conseguir o
maior número de brasileiros
possível para aderir à marcha.
Márcio explica que os imigrantes
devem se unir e mostrar ao
presidente Barack Obama que esta
comunidade possui uma grande
força no país. “Ele precisa cumprir

as promessas que fez durante a
campanha”, acrescenta.

Para tentar levar o maior
número de brasileiros nesta
caminhada, a CTIB colocou à
disposição três ônibus, os quais
não terão custo algum para quem
participar.  Márcio espera que o
número de participantes extrapole
o esperado e que a entidade tenha
que contratar mais ônibus.

PÁGINA 11
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R E P R E S E N T A N T E  D A  C O M U N I D A D E

Marcelo Zicker
ANBT - Agência de

Notícias Brazilian Times

CTIB promove lançamento oficial de
chapa liderada por ativista comunitário

O pré-candidato Sidney Pires anuncia a advogada Sue O’Brien
como o mais novo reforço de sua chapa de candidaturaA CTIB – Central do

Trabalhador Imigrante
Brasileiro, promove na
quinta- feira(11), no
restaurante Bread & Co, em
Somerville – MA, uma
solenidade oficial de
lançamento da chapa
liderada por Sidney Pires,
agora com a presença da
advogada Sue O’Brien,
como suplente.

Segundo o presidente
da CTIB, Márcio Porto,
O’Brien vem para somar e
expandir o alcance da chapa.
“ A sua indicação é uma
forma de demonstrar o
empenho e o respeito que
temos com o trabalhador
imigrante. Ela tem muito a
somar com a sua experiência
em influência em estados
como a Geórgia ,

Washington e Pensilvânia.
Sidney já tem grande
influência em
Massachusetts, e Sue vêm
pra somar” opina Márcio.
Ele porém, faz questão de
frisar que a entidade
também apóia a
candidatura do ativista
Jorge Costa, adversário de
Sidney. “ O CTIB sempre
assumiu os dois
candidatos com
imparcialidade. Estamos
dando nosso suporte ao
Sidney, como também
damos ao Jorge. É uma
competitividade saudável”
conclui.

O evento será focado
na apresentação de

propostas e destacará o
passado de luta e
conquistas dos candidatos
da chapa. “ Sue tem muita
história como uma aliada
dos imigrantes e dos seus
direitos. Além disso, é uma
representante feminina e , o
que deixa a chapa ainda
mais rica e importante”
opina Márcio. “ Temos
muitos problemas a
resolver e caminhos a
fornecer à comunidade
brasileira dos EUA.
Entendo que estamos
prontos para  criar essa
ponte de comunicação
entre os brasileiros e o
Itamaraty” afirma Sue, que
salienta que deve-se
priorizar a influência do
governo brasileiro para
agilizar uma Reforma ampla
da Imigração. “  Nossos
compatriotas merecem a
participação do governo
brasileiro na diplomacia para
facilitar a regularização dos
indocumentados. O Brasil
tem que tomar uma decisão,
e pressionar o  governo
americano para que esses
brasileiros possam
visualizar um caminho para
o finalmente se legalizarem
no país” opina. Além da
questão migratória, Sue
declara que é importante
que o representante
desempenhe um bom papel
no intermédio de questões
consulares, fazendo uma

ponte entre o consulado e
comunidade. “ As recentes
reclamações com relação ao
consulado de Boston é um
sinal que algo precisa ser
melhorado e organizado. A
representação política vem
pra somar nesse trabalho ,
dando mais voz à
comunidade nas questões
diplomáticas” completa
Sue.

Segundo Márcio, o
evento vai contar com
políticos norte-americanos
de peso e com nomes
influentes na comunidade.
“ Prefeitos e deputados já

confirmaram presença.
Esperamos contar com um
bom número de pessoas.
No pré-lançamento
recebemos mais de 100
pessoas. Nesse evento
espero que esse número
ultrapasse as 200 pessoas”
afirma o presidente da
CTIB.

O encontro que
acontece no dia 11, começa
às 7pm. O Bread & Co fica
localizado na 349, Broadway
, em Somerville – MA.  Mais
informações disponíveis no
site da CTIB –
www.ctibus.org.

A chapa liderada por Sidney disputará uma vaga nas eleições que ocorrem em Maio

Critérios das eleições para
representante da comunidade

A eleições para o Conselho de Representantes das

Comunidades Brasileiras no Exterior (CRBE) está marcada

para Maio desse ano e poderão apresentar candidatura à

vaga de membro do CRBE , aqueles que preencham os

seguintes requisitos: idade mínima de 16 anos; estar em

condições de desempenhar satisfatoriamente as funções

de membro do CRBE e comprovar que esteja residindo

no exterior há pelo menos três anos na região de sua

candidatura. O voto será direto e individual. A apuração

será feita por Consulados e Embaixadas e totalizada pela

Subsecretaria - Geral das Comunidades Brasileiras no

Exterior (SGEB/MRE), com acompanhamento dos

membros da comunidade interessados. O CRBE será

integrado por 16 membros, conforme a seguinte

distribuição: 4 membros da América do Norte e Caribe;4

membros da América do Sul e Central; 4 membros da

Europa e 4 membros da Ásia, África, Oriente Médio e

Oceania.
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COMUNICADO
Debate entre os candidatos a

representantes da comunidade
(Eleição ocorrerá entre 15 e 30 de Maio de 2010 e para votar a

pessoa precisa de título eleitoral ou Carteira Consular)
(Mês de Abril/2010)
Dias: 14 de Abril em Boston(MA); 23 de Abril em Manhattan (NY), e  24 de Abril, em

Newark (NJ); 30 de Abril em Atlanta (GE).
O Comitê Pró-Cidadania Unida convida a todos os brasileiros para reuniões que se

realizaram nas datas e localidades acima cujo objetivo será o suporte final ao candidato (titular
e suplente) a Representante da Comunidade que após um “Debate e apresentação de plataforma”,
os presentes votaram no candidato (chapa) que melhor lhes apraz.

Observação : O interesse do Comitê e entidades aliadas é de ter como candidato oficial
uma chapa que apresente a melhor plataforma de governo e que foi assim escolhido,
democraticamente.

Contamos com a presença dos brasileiros, principalmente aqueles envolvidos nas
necessidades da comunidade.

Temos o apoio de:
Entidades:
CTIB ( Centro do Trabalhador Imigrante); BCHF (Brazilian Community Heritage

Foundation); Assistência Total.
Mídia:
Jornais: A Notícia, Brazilian Times, Jornal dos Sports e Metropolitan News.
Rádios:  Pastor Alfredo (Rádio Mania.com); Programa das Meninas, (1230AM);

Programa Conexão Brasil (650AM)
Sites: O Favorito.com e Agitto.com.
Empresas:
World Cup Bull Rider (Rodeio); Clube Internacional; Assistência Brasil; Aguarela

Producões, Digital Brazil.
Observação 2: Se você quer dar o seu apoio, será bem vindo. E você não precisa

pagar nada!. Sua adesão é grátis!
Enviar e-mail de adesão para: cmtprocidadania.com ou ligar para: 1.877.625.0079

“A influência do E-7 já é
enorme e esta análise mostra
que a questão não é se o E-7

ultrapassará o G-7, mas
quando.”

Ian Powell
Estudo divulgado dia 21

de janeiro, em Londres, pela
c o n s u l t o r i a
Pr icewate rhouseCoopers ,
afirma que o Brasil será a 5ª
maior economia do mundo em
2030, atrás apenas da China,
dos Estados Unidos, da Índia
e do Japão.

Eis alguns dos
principais itens do relatório
que foi elaborado com base no
ritmo de crescimento e na
valorização média das moedas
de cada país:

- Até 2020, o Produto
Interno Bruto (PIB) do grupo
dos sete maiores países
emergentes – chamado E-7 e
formado por China, Índia,
Brasil ,  Rússia,  México,
Indonésia e Turquia – será
maior do que o do G-7, formado
por Estados Unidos, Canadá,
Japão, Alemanha, França, reino
Unido e Itália.

- E-7 e G-7 terão pesos
equivalentes por volta de 2019.
A diferença de riquezas vem

Brasil: 5ª economia do mundo em 2030

Dá pra acreditar?Dá pra acreditar?Dá pra acreditar?Dá pra acreditar?Dá pra acreditar?

caindo (em 2000, o PIB dos sete
países mais ricos do mundo era
o dobro dos países hoje
considerados emergentes) e este
ano deve sofrer sua maior
redução: 35%. Depois da
ultrapassagem, a distância
seguirá aumentando: em 2030, o
E-7 será 30% mais rico que o G-
7.

-  O top 10 global do
ranking de PIB, de acordo com
o relatório, assinado pelo diretor
de Macroeconomia da
PricewaterhouseCoopers (PwC),
John Hawksworth, será
composto por (pela ordem):
China, Estados Unidos, Índia,
Japão, Brasil, Rússia, Alemanha,
México, França e Reino Unido.

-  Considerando os
reposicionamentos, chamam a
atenção:

1º) a China
ultrapassando os Estados
Unidos e se tornando a maior
economia do planeta;

2º) a Índia (cuja economia
crescerá mais do que a chinesa
na década de 20) superando o
Japão;

3º) o Brasil deixando para
trás as poderosas economias
européias, inclusive a alemã.

Diante desses dados,

gostaria de fazer algumas
considerações a fim de estimular
a reflexão do amigo internauta.

É sempre bom lembrar que
o estudo, mesmo tendo sido
elaborado por uma empresa
reconhecidamente séria como a
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ,
apresenta uma série de
prognósticos e, como já alertei
em outros artigos nestas mesmas
Iscas Intelectuais, a economia
não é uma ciência exata e as
projeções, por mais que os
modelos se tornem mais a mais
sofisticados, estão longe de
atingir a precisão.

Crescimento econômico
não é a mesma coisa que
desenvolvimento, pois envolve
apenas indicadores de caráter
quantitativo, ao passo que o
desenvolvimento envolve, além
desses, indicadores de caráter
qualitativo, que dizem respeito
ao padrão de vida da população
de cada país. Nesse sentido, é
óbvio que há necessidade de
crescimento econômico para que
haja desenvolvimento, mas sua
existência – e a história está
repleta de exemplos – não
significa necessariamente a
existência do desenvolvimento,
pois muitas vezes os frutos do

crescimento ficam
concentrados nas mãos de
pequena parcela da
população, enquanto a maioria
permanece vivendo em
condições extremamente
desfavoráveis.

Para que os
prognósticos do estudo se
concretizem, algumas
premissas são fundamentais.
Entre elas,  eu destaco a
importância das instituições,
que devem ser razoavelmente
estáveis e transparentes, além
de privilegiar a eficiência e a
produtividade.

A ausência dessas
características em muitos
países emergentes tem sido
fator importante para
afugentar investimentos
diretos e se tal distorção não
for corrigida, dificilmente os
investidores destinarão seu
capital  para tais países,
neutralizando as eventuais
oportunidades decorrentes da
abundância de recursos
humanos e naturais que esses
países possuem.

Luiz Machado
Economista, formado pela

Universidade Mackenzie
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 Embaixador Oto Agripino
confirma eleições para representantes

Claudia CArmo
ANBT - Agência de

Notícias Brazilian Times

C O N F I R M A D O

Alguns pontos estão em estudos, mas o diplomata assegurou que haverá

eleições para escolher quem representará a comunidade junto ao MREDurante uma entrevista,
exclusiva, o embaixador
Oto Agripino, que também
ocupa o cargo de Sub-
Secretário Geral das
Comunidades Brasileiras
no Exterior, confirmou as
eleições para a escolha de
Conselheiros que
representem os brasileiros
que vivem nos Estados
Unidos junto ao Ministério
das Relações Exteriores -
MRE.

Conforme ele relatou,
por telefone, uma equipe
está imbuída em aprimorar
o sistema de votação. “Nós
solicitamos que fosse
desenvolvido uma maneira
específica e segura para
afugentar qualquer tipo de
fraude”, explica. O
diplomata acrescentou que
poderá haver votos via

internet e que um software
está em desenvolvimento.
“Desta maneira esperamos
um número maior de
votantes, haja vista que
muitos deixam de
comparecer às urnas para
não perder um dia de
serviço”, continua.

A equipe também tem
realizado constantes
reuniões no sentido de
definir os locais físicos de
votação, meios de contagem
dos votos e período das
eleições. O embaixador
confirmou que haverá as o
pleito, mas disse que os
demais detalhes são
especulações e que logo
tudo estará concluído
Indagado sobre as funções

de um representante junto
ao Ministério, o diplomata
explicou que tanto os
encargos quanto meios de
atuar dos eleitos “serão
divulgados após as
eleições”. Até o momento,
conforme relata o
embaixador, tudo está em
andamento e nada ficou
definido. “Precisamos
entender que tudo é um
processo evolutivo”,
acrescenta.

Durante a entrevista, ele
mencionou com destaque a
participação do conselho
provisório que participou
da II Conferência Brasileiros
no Mundo. “Foi graças à
presença e opinião de cada
um que chegamos ao

consenso de que havia a
necessidade da criação
destes cargos”, fala
ressaltando que na terceira
edição do evento espera
avançar neste assunto.

O embaixador disse os
candidatos já podem fazer
suas campanhas e
apresentar para a
comunidade suas
propostas de trabalho.
“Não fechamos ainda o

processo destas eleições,
mas como temos certeza de
que elas acontecerão, os
interessados já podem
correr atrás dos votos”,
salienta.

Uma das preocupações
do diplomata e de sua
equipe é promover entre as
comunidades brasileiras
que vivem no exterior,
inclusive nos Estados
Unidos, a importância de

participar da escolha de
seus representantes. “É
necessário que todos os
brasileiros procurem o
consulado para efetuarem o
alistamento eleitoral ou
regularizar a situação junto
ao Tribunal Superior
Eleitoral-TSE”, fala
ressaltando as pessoas
terão o direito de votar
através da Carteira de
Matrícula Consular-CMC.

Oto Agripino: “Nada ficou definido, mas os candidatos já podem fazer suas campanhas”

Explosão em usina de gás em
Connecticut deixa dois mortos

Pe lo  menos  duas
pes soas  mor re ram e
dezenas ficaram feridas
no  domingo ,  quando
uma  exp losão  de
g randes  p ropo rções
destruiu uma usina de
gás em construção na
cidade de Middletown,
Connecticut, informou a
polícia.

A  e s t ação  l oca l
WFSB,  da  CBS,
informou em seu site na
In te rne t  que  t eme-se
que haja até 250 feridos.
Dezenas de ambulâncias
e  vár ios  he l icópteros
foram para o local da
usina Kleen Energy, na
margem do rio Connecti-
cut.

Func ioná r io s  dos
se rv i ços  de  r e sga t e
médico disseram que há
pelo menos cem feridos,

quatro deles em estado
crítico, e dois mortos,
segundo o site do jornal
Hartford Courant.

"Havia  corpos  por
toda parte", disse uma
te s t emunha .  Ou t r a
t e s t emunha  d i s se  ao
jornal que muitas vítimas
podem estar soterradas
nos escombros.

Kev in  Whi t e ,  da
polícia de Middletown,
disse à Reuters que não
sabe  quan tas  pessoas
es t avam no  loca l  no
momento da explosão,
mas que há "vítimas em
grande número".

O  bombe i ro  C l i f f
Seifert confirmou várias
vítimas.

A  func ioná r i a  dos
serviços de emergência
es tadua is  Be tsy  Hard
disse que as autoridades

locais pediram ajuda ao
Es tado  e  convocaram
uma equipe de buscas e
resgates urbanos.

Middle town é  uma
cidade universitária a 37
quilômetros ao sul  de
Hartford,  a capital  do
Estado.

A  exp losão  fo i
sentida até em East Ha-
ven, a 48 quilômetros de
d i s t ânc i a ,  e  fumaça
negra  e ra  v i s íve l  por
quilômetros em volta do
local.

"Senti o chão tremer
e pensei que uma árvore
t ivesse  caído nas
proximidades", contou
Ethan Gol ler,  que no
momento da explosão
estava trabalhando em
sua garagem em Ivoryton,
a  12 qui lômetros  de
Middletown.
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Consulado em Connecticut atende
brasileiros de Boston e NY

Publicado dia 05 de fevereiro de 2010.

Alsemu Silva
Watertown - MA
Parabéns pelo trabalho que estão fazendo em Hartford, nos tratando como pessoas
brasileiras e com respeito, pois o de Boston é uma falta de vergonha.

Radialista se candidata à
representante da comunidade

Publicado dia 05 de fevereiro de 2010.

Karla
Everett - MA
Ainda bem. Parece que agora apareceu realmente um candidato para o povo. Não o
conheço, mas com certeza é o melhor até agora e espero que os outros desistam para
apoiar o senhor

Alsemu Silva
Watertown - MA
É isso aí, Ilton Lisboa. Você é e o “CARA” e a pessoa que estava faltando para nos
representar. Você foi o primeiro a entrar na briga contra as transportadoras que nos lesaram.
(é uma pena que você sumiu) Volte! Precisamos de você.

Valdete
Framingham - MA
Palhaçada... Não vejo necessidade nenhuma para um representante dos brasileiros.
Estamos na América por escolha!! Quer ter direitos no Brasil, voltem pra lá!!

Brasileiro é acusado de
assédio sexual em Hopkinton/MA

02 de fevereiro de 2010.

Mari
Framingham - MA
Isso e um absurdo, Felipe e um bom menino. Isso realmente foi uma cilada. Essa menina
tem problemas psicológicos graves e foi internada 2 vezes em clínica para problemas
mentais. Estou também sabendo que há 2 meses esta mesma menina acusou outro rapaz
pelo mesmo problema. Será que ela pensa ser a última bolacha do pacote, para ser tão
cobiçada que todos querem se aproveitar dela? Aí fica a questão?

Katia
Framingham - MA
Esta “Conceição” que fez o comentário deve ser um homem, pois chamar uma mulher de
“vadia” é muito serio! A mulher ou o homem quando não querem Sexo, ambos têm o
direito de dizer não. E tem o direito LEGAL de serem respeitados. Pense bem antes de
rotular uma pessoa!! (referindo-se ao comentário deixado por Conceição, no site).
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Census lança revista em quadrinhos
Os personagens brasileiros Zé Brasil  e

Tião Mineiro, do cartunista Daniel Nocera,

farão parte da campanha do Census

Luciano Sodé
ANBT - Agência de

Notícias Brazilian Times

Acontecerá na sexta-
feira (12), no restaurante
Café Belo de Everett, o
lançamento da revista em
quadrinhos editada pelo
Census norte-americano. A
obra exibirá os personagens

Zé Brasil e Tião Mineiro,
criados pelo cartunista
brasileiro Daniel Nocera.

Esta revistinha,
totalmente em português, é
uma iniciativa do Census
Bureau e conta com apoio
de importantes
organizações brasileiras,
entre elas o Apostolado
Brasileiro, Assistência

Total Brasileira, Central dos
Trabalhadores Imigrantes
Brasileiros nos Estados
Unidos, Grupo Mulher
Brasileira, Massachusetts
Alliance of Portuguese
Speakers, Brazilian
Ministers Network, entre
outras. Os diretores do
órgão explicam que a
criação desta revista em

quadrinhos em português e
tentar informar a
comunidade quanto à
necessidade de participar
da pesquisa. Usando uma
forma simples e divertida,
os idealizadores do projeto
esperam que consigam
convencer os imigrantes
brasileiros a responderem o
census sem medo.

A escolha dos
personagens Zé Brasil e
Tião Mineiro se deve ao
fato de que eles já são
personagens conhecidos
da comunidade. Eles
utilizarão a mesma maneira
de falar, simples e objetiva.
O convite para participar
do evento de lançamento
está estendido à toda

comunidade e quem quiser
obter mais informações ou
receber a revistinha em
sua casa, podem entrar em
contato através do
telefone podem entrar em
contato através do
telefone (617) 223-3610 ou
encaminhar email para
A l e x a n d r a . s .
barker@census.gov

Zé Brasil e Tião Mineiro entram na luta a favor do Census
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Sinhá Capoeira participa
de filme norte-americano

Filmagem de Beyond Control, com a participação de
Chuvisquinho e alunos

O contra-mestre Chuvisquinho é considerado um dos
mais renomados capoeiristas do mundo

Marcelo Zicker
ANBT - Agência de

Notícias Brazilian Times

A Sinhá Capoeira,  maior entidade do esporte nos
EUA, também lança em março a  terceira edição do

festival ‘Encontros de Bambas’,  que reúne
capoeiristas de todo o mundo em Boston – MA
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Expandindo a tradição e
a cultura da capoeira pelo
mundo, a entidade Sinhá
Capoeira, presidida pelo
c o n t r a - m e s t r e
Chuvisquinho, acaba de
realizar uma participação no
filme Beyond Control, do
renomado diretor Patrick
Jerome, a ser lançado em
Agosto. O filme, que
mescla suspense e cenas de
ação, contou com a
participação de
Chuvisquinho e seus
alunos em uma de suas
cenas.

Sobre a participação
especial, o contra-mestre
afirma estar muito
orgulhoso do trabalho
desempenhado. “ Toda
forma de divulgação e
exposição da Capoeira é
bem-vinda, e nesse filme
fizemos apresentações
individuais atrás do ator
principal, que visitava uma
academia na cena. O Jerome
( que também é um dos
fundadores do Boston
International Film Festival)

já tinha participado de um
dos eventos que a Sinhá
Capoeira organizou e nos
convidou para fazer essa ‘
palhinha’” explica
Chuvisquinho. Não foi a
primeira vez que o
capoeirista se envolveu
com celebridades. Há
alguns anos, o ator
hollywoodiano Matt
Damon compareceu à uma
de suas apresentações. “
Foi em um evento em
Cambridge, ele se mostrou
bem interessado no
gingado da capoeira, até
achei que ele fosse ensaiar
uns golpes” brinca.

Com um passado todo
voltado para a Capoeira,
advindo da família( seus
pais e irmãos são
praticantes), Chuvisquinho
afirma que o
reconhecimento mundial
como importante nome da
modalidade é resultado de
muitos anos dedicados de
prática e amor à arte. “ A
capoeira não é só um
esporte, como também uma
forma de expressão cultural,
envolvendo luta, dança,
música, entre vários outros
segmentos artísticos. E não

pertence só aos brasileiros,
pertence a todos aqueles
que a vivem de verdade, que
a encaram como um estilo de
vida” opina.

Nos dias 11 a 13 de
Março, ele estará
promovendo a terceira
edição do ‘Encontros de
Bambas’, festival de
Capoeira, que reunirá atletas
e mestres do mundo todo. “
É um evento já bastante
tradicional em Boston, e
vamos receber capoeiristas
do Brasil,  Espanha, México,
Bélgica, Polônia, , França e
de muitos outros países.
Não há clima de disputa e
competição , queremos
promover um intercâmbio de
informações e culturas, fazer

com o que a Capoeira se
fortaleça cada vez mais”
explica. No dia 11
acontecerá  a recepção aos
presentes, seguido do dia
12, onde serão ministrados
workshops com mestres e
destaques da modalidade.
E no dia 13 acontece a
cerimônia principal, com o
lançamento do primeiro CD
do grupo Sinhá Capoeira.

O evento acontecerá
na Northeastern
University, situada 360
Huntington Ave., Boston,
Massachusetts. Para mais
informações, falar com o
próprio Chuvisquinho, no
telefone (857) 540 – 2455
ou pelo site
WWW.sinhacapoeira.com
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Brasileiros se organizam
para marcha pró-legalização

Luciano Sodré
ANBT - Agência de

Notícias Brazilian Times

Ônibus serão colocados à disposição de quem
quer participar do evento em Washington

Imigrantes em todo o
país estão se mobilizando
para participar, no dia 21 de
março, de uma grande
marcha em prol da Reforma
Imigratória. Em
Massachusetts, a Central
dos Trabalhadores
Imigrantes Brasileiros - CTIB
foi a primeira entidade
brasileira a aderir ao evento.
Milhares de imigrantes são
aguardados nesta
caminhada e o presidente
Márcio Porto espera que
entre eles esteja um bom
número de brasileiros.

Aliada à Reform
Immigration For All, os
membros da CTIB estão
realizando uma campanha
com o objetivo de conseguir
o maior número de
brasileiros possível para

aderir à marcha. Márcio
explica que os imigrantes
devem se unir e mostrar ao
presidente Barack Obama
que esta comunidade
possui uma grande força
no país. “Ele precisa
cumprir as promessas que
fez durante a campanha”,
acrescenta.

Para tentar levar o
maior número de
brasileiros nesta
caminhada, a CTIB
colocou à disposição três
ônibus, os quais não terão
custo algum para quem
participar.  Márcio espera
que o número de
participantes extrapole o
esperado e que a entidade
tenha que contratar mais
ônibus. “Não interessa
quanto irá nos custar. O
que queremos é levar os
brasileiros nesta marcha
que com certeza será
marcante neste país”,

explica.   A reunião de todos
os imigrantes acontecerá
em frente à Casa Branca,
em Washington ,  e  os
ônibus organizados pela
CTIB sairão de Boston.
Os  in teressados  em
garantir a participação
nes te  evento  podem
entrar em contato através
dos telefones (774) 696-
2595 ou (781) 866-1056.
As inscrições podem ser

feitas através do email
c e n t r a l d o t r a b a l h a d o r
imigrante@gmail.com.
Márc io  ressalta que a
inscrição é gratuita.

Estão na equipe de
organização: Marcio Porto,
Sidney Pires, Jorge Costa,
Sue O‘Brien, Santiago
Rosas, Lucinéia, Jose
Eduardo, Ângela Sena,
Paulo Teixeira e Claudia
Tamsky

Milhares de imigrantes são aguardado nesta marcha
nacional
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Advogados se unem para auxiliar

familiares de vítimas da Airfrance
Após a decisão da Corte Americana,

que se julgou incompetente para julgar
ações de indenização relativas a
acidentes aéreos não ocorridos no país,
 o advogado Eduardo Barbosa,
especialista nas áreas de indenização em
Acidente Aéreo, desde 1987, uniu-se ao
Escritório  Édison Siqueira Advogados
Associados, no Rio de Janeiro, com o
principal objetivo de atender os parentes
das vítimas do avião do vôo 447 Air
France que caiu no Oceano Atlântico, no
dia 31 de maio do ano passado. Os
advogados informam ainda que a Corte
Americana deliberou que, a partir do
momento em que o inquérito que colhe
as provas do acidente aéreo acontece
fora dos EUA, o processo deve tramitar
no país de diligência.

De acordo com Eduardo Barbosa, o
fato de o Ministério Público de Paris já
ter aberto inquérito para apurar homicídio
culposo no caso da queda da aeronave
auxilia muito. “A questão do problema
com os sensores de velocidade está
sendo um motivo a mais para as famílias
enlutadas tomarem a iniciativa”,
informou. O especialista aponta que a
solução mais adequada e mais rápida
para as questões litigiosas entre parentes
das vítimas do vôo 447 da Air France e a
empresa aérea não são as ações judiciais
ajuizadas na França. “Todas as
providências podem ser tomadas no
Brasil”, informou Eduardo Barbosa, que
participou ativamente junto às famílias
das vítimas da tragédia do vôo da TAM,
ocorrido em 17 de julho de 2008.

O voo AF 447 da Air France levava
228 pessoas e só foram identificados 50
corpos. As investigações dos motivos
do acidente indicam a princípio que o
avião não foi destruído durante o voo.
“Todavia, existe ainda muita polêmica
sobre o assunto que não é divulgado”,
salientou Eduardo Barbosa.

O especialista adverte que dos
últimos 10 acidentes ocorridos no mundo,
nove são da Airbus. Uma das possíveis
causas do acidente teria sido as sondas
Pilot, que permitem medir a velocidade

durante o vôo. “Na sequência da queda
do avião, muitos operadores pediram
para substituir as “sondas pilot” e a
própria Air France prometeu aos seus
pilotos que iria fazê-lo”, destacou.
Segundo relatou, nem mesmo o Escritório
de Investigações e Análises (BEA), que
investiga o acidente do voo 447 da Air
France, seis meses após o acidente,
revelou que ainda não sabe os reais
motivos que levaram à queda da
aeronave. “A falta de dados dos registros
do voo, de elementos essenciais do avião
e de testemunhas, as circunstãncias
exatas do acidente e suas causas seguem
sem ser determinadas”, diz o relatório.

 Outro ponto lembrado pelo
advogado é que a caixa-preta da aeronave
não foi encontrada no fundo do mar, e
apenas alguns pedaços da fuselagem
foram recuperados. “Contudo, uma série
de mensagens enviadas automaticamente
pouco antes da queda mostra que houve
problemas com dados dos sensores de
velocidade”, lembra. Uma das mensagens
automáticas transmitidas pelo voo 447
indica que um equipamento externo emitia
informações incorretas sobre a
velocidade da aeronave, o que pode ter
desestabilizado os sistemas de controle
do avião. Outro fator apontado pelo
especialista é que os coletes salva-vidas
encontrados entre os destroços do avião
não estavam acionados. Desde 6 de
junho, foram encontrados 640 elementos
do avião, oriundos de várias partes do
avião.

Com a parceria com o grupo Édison
Siqueira Advogados Associados,
Eduardo Barbosa usará a infraestrutura
a partir da sede do Escritório do Rio de
Janeiro e das demais filiais da Édison
Siqueira Advogados. Os profissionais
colocam-se à disposição para dirimir
alguma dúvida legal sobre o caso. Mais
informações pelo e-mail
eduardobarbosa@edisonsiqueira.com.br

Terezinha Tarcitano
Assessora de Imprensa
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FINAIS DO TALENTO BRASIL
CONSAGRAM  VALORES DA

NOSSA COMUNIDADE E
AJUDAM VÍTIMAS DO HAITI

Realizadas nos dias 29 e
30 de janeiro no Le Jardim
Ballroom do Deauville Hotel
em Miami Beach, as três
etspas finais do TALENTO
BRASIL Temporada 2009/
2010 atraíram um totoal
superior a 1.000
espectadores e arrecadou
uma grande quantidade de
alimentos não perecíveis
para as vítimas do terremoto
do Haiti.

A vibração intensa do
público, em todas as três
finais, a presença de
importantes personalidades
em todas as três comissões
julgadoras e a alta qualidade
técnica e artística do
espetáculo foram os pontos
de desta-que, além do
charme das apresentadoras
Débora Lyra (Miss Minas
Gerais 2010), Heloísa Alves
(Miss Brasil-USA e Miss
Latina Mundial) e Amanda
Borges (estreando como
apresentadora da final
infantil).

Fabiano Portugal, cantor,
residente em Broward
County, que levou o prêmio
maior de $ 1.000 dólares e
gravará seu CD de estréia
pela Green Music/Albatroz
Music.

Os grandes vencedores
da Categoria Adulto vieram
do norte dos Estados
Unidos: a cantora gospel
Jane Marques, de
Bridgeport (Connecticut)  e
o cantor pop Rodrigo Costa
de Newark, New Jersey.

Na Categoria Mirim,
venceram a cantora Julia
Levy (Broward County) e o
modelo Pedro Lima
(Bridgeport, CT). Já na
categoria Modelos, os
vencedores foram Marina
Lopes (Atlanta) e Rafael
Vicente (Boston).

O cantor e modelo Rafael
Vicente (Boston) se tornou
o destaque da final,
ganhando o primeiro lugar
como modelo e o segundo
na categoria masculino
adulto, como cantor.

Embora no regulamento
original da atual temporada
do Talento Brasil não
houvesse previsão para
prêmios específicos na
categoria Teatro &
Performances, a Presidência
do Júri e a produção do
evento decidiram instituir
premiação idêntica às
demais, nesta categoria,

considerando “a excelente
qualidade das performances
apresentadas”.

Dessa forma, no quadro
geral de premiação, as
etapas regionais de Boston
e Broward County ficaram
com 5 prêmios cada uma,
Bridgeport, Newark, Atlanta
e Fort Myers com duas
premiações, Orlando,
Houston, Hartford e Los
Angeles com uma
premiação, cada.

Outros pontos de
grande destaque foram: a
apresentação da vencedora
do Talento Brasil 2008/2009,
a paraibana residente em Los
Angeles, Samantha Bonzer,
que foi aplaudida de pé nas
finais Fashion (sexta) e
Adulto (sábado). Na Final
Infantil, o show à parte foi
dado pelas crianças do
Brazilian Voices Kids, que
receberam a Estrela de
Reconhecimento do Talento
Brasil e deram um “banho”
nas canções “We Are the
World”e a recriação do rock
“Negro Gato” sucesso de
Roberto Carlos.

 A outra Estrela de
reconhecimento do Talento
Brasil foi para o Projeto
ABRACE, de Washington-
DC, dirigido por Ana Lucia
Lico, por seu trabalho de
incentivo à cultura brasileira

junto às crianças da região
da capital norte-americana.

Um total superior a
10.000 dólares em prêmios –
dinheiro, viagens, gravação
de CDs  e outros prêmios
específicos oferecidos por
patrocinadores – foi
oferecido aos vencedores.

As finais do Talento
Brasil estiveram sob direção
artística de Caio Castro, som
a cargo de Vivi & Adinaldo
Neves (BYZ Studio), Vídeo
e luz com assinatura de Fred
Smiliansky e Painel de Led a
cargo da AVP_Productions
e as fotos oficias foram de
Jeff Shimizu. Andrea Vianna
cuidou da produção que
contou com Claudia Nunes,
Juliana Reigal, Tânia
Cardoso e Jorge Perez.

As inscrições para o
Talento Brasil 2010/2011
estarão abertas a partir de
maio de 2010.

 A Final do Talento Brasil,
evento que foi apresentado
pela BB MONEY
TRANSFERS, a companhia
de remessa do Banco do
Brasil, DISH NETWORK, TV
GLOBO INTERNACIONAL
e IPANEMA MOVING,
culinou uma maratona de
seis meses de etapas
regionais em 19 seletivas nos
Estados Unidos e uma no
Canadá.

RESULTADO FINAL

DO TALENTO BRASIL 2009/2010
Supercampeão:

FABIANO PORTUGAL - Cantor  (Broward County)

Categoria Adulto/Masculino:
Campeão: RODRIGO COSTA – Cantor (Newark)

Vice-Campeão: RAFAEL VICENTE – Cantor (Boston)
Terceiro Lugar: THIAGO MAKYE – Cantor (Boston)

Categoria Adulto/Feminino:
Campeã: JANE MARQUES – Cantora (Bridgeport)

Vice-Campeã: HELLEN MORENO – Cantora (Broward County)
Terceiro Lugar: LAUCIA PAIVA – Cantora (San Francisco)

Categoria Fashion/Masculino:
Campeão: RAFAEL VICENTE (Boston)

Vice-Campeão: NICHOLAS OLIVEIRA (Atlanta)
Terceiro Lugar: MARCELO BARBOSA (Broward County)

Categoria Fashion/Feminino:
Campeã: MARINA LOPES (Atlanta)

Vice-Campeã: DANIELA LOURENÇO (Orlando)
Terceiro Lugar: ISABELLE OLIVEIRA (Broward County)

Categoria Mirim/Masculino:
Campeão: PEDRO LIMA – Modelo (Bridgeport)

Vice-Campeão: ERICK RIBEIRO – Cantor (Hartford)
Terceiro Lugar: JOHN VICTOR – Cantor (Fort Myers)

Categoria Mirim/Feminino:
Campeã: JULIA LEVY – Cantora (Broward County)

Vice-Campeã: VICTORIA AMARAL - Cantora (Los Angeles)
Terceiro Lugar: BEATRIZ FERREIRA – Modelo (Newark)



A pressão e os pergigos que estavam rondando
suas finanças começam a ficar mais amenos.
Isso não quer dizer que você deve sair por aí
gastando seu dinheiro, mesmo porque esse não

costuma seu o seu hábito. Continue mantendo seus gastos sob controle
durante todo semestre.

Amor, romance e relacionamento familiar em
alta trazem a você mais fé e esperança. Depois
de uma fase não muito agradável nesse setor,
as energias voltam a tranquilizar seu coração.

Caso esteja pensando em aumentar a familia, esta é uma ótima fase
para isso. Carreira em fase de boas novidades.

A lua passa por seu signo e faz ótimo aspecto
com marte. Esse é um ótimo aspecto para
começar projetos que trarão resultados em
um futuro próximo. nesta fase é importante

que você procure investir em seus conhecimentos, pois em breve
você passará por algumas mudanças importantes em sua carreira.

A fase é boa para quisição de bens e assinatura
de projetos. Os resultados de seus projetos
poderão vir mais rápidos que você esperava.
Procure apenas avaliar detalhes. Não deixe

escapar nenhum deles, especialmente no fechamento de contratos.
Vida emocional passa por ótima fase.

Sol e Venus ainda em seu signo trazem a você
mais equilíbrio e tranquilidade emocional e
mental. Aproveite a fase para organizar-se
internamente, pois o novo se aproxima cada

vez mais de você. Faça projetos paupáveis e realistas, pois uma
nova fase financeira está também bem próxima.

Júpiter e Urano transitando por seu signo
começam a mostrar o inicio de um novo
momento. A necessidade de liberdade será a
marca principal dessa fase em sua vida. Abra

os braços sem medo e receba as bênçãos que o Universo começa a
trazer até você.

Rose fica surpresa, quando Gustavo diz que prefere morar no quartinho a ficar longe dela. Tarcísio,
Regina e Francisco torcem para que a mãe e Gustavo voltem. Cleusa diz para Verônica que Gustavo
foi à casa de Rose e ela fica furiosa. Roberto engana Waldemar, que fica desconfiado de sua explicação.
Roberto diz que Nuno não mora com ele e que vai levá-lo até ele. Taís fica espantada ao ver Sólon e
aceita sua proposta, depois de ouvir a explicação dele. Gustavo se declara para Rose e eles se beijam.
Glória não consegue parar de olhar para a mesa de Nuno e Heloísa. Tião sente ciúme, ao ver Heloísa
e Nuno juntos, e acaba expulso da lanchonete. Verônica liga para Roberto, que não fala com ela porque
está levando Waldemar para o suposto endereço de seu irmão.

Hélia fica atônita e reclama com Zeca por estar próximo de Nelinha. Deodora vai ao encontro do
pai. Led entra em pânico, quando Ramón pergunta a Bicalho o motivo de sua detenção. Tertuliana
enfrenta Leal, que fica perturbado. Hélia fica aliviada, ao descobrir que não aconteceu nada entre
Zeca e Nelinha. Ramón não desconfia da explicação de Bicalho e Gaulês leva o violoncelo de Led
de volta ao esconderijo. Maria Eunice reclama da mãe e chora, deixando Iolanda arrasada. Albano
e Regeane se beijam. Portinho fica arrasado, ao ver a cena pelo monitor. Gaulês ameaça Zapata e
exige que ele não perturbe mais Led. Hélia pede que Zeca se afaste de Nelinha e fica apreensiva
quando o filho diz não a seu pedido.

Rafaela fala com Helena que a viu beijando Bruno. Rafaela deixa Helena perturbada com seus
comentários. Dora tenta contornar a situação e manda Rafaela sair da sala. Marcos aparece e
estranha a situação. Dora repreende Rafaela. Luciana e Tereza conversam sobre sua ida para a
casa de Marcos. Helena entra na suíte, liga para Alice e conta o que Rafaela lhe disse. A modelo
sai do banheiro e se assusta com Marcos, que a interroga. Rafaela reclama com Dora porque quer
voltar para Búzios. Marcos afirma que Helena está lhe escondendo alguma coisa e eles falam de
separação novamente. Renata, Felipe, Osmar e Bruno falam sobre o casamento de Helena e
Marcos.

O delegado pergunta a Rafael se ele é amigo do Tony. Ele diz que o conhece, mas não é seu amigo.
O delegado fala para Lígia que recebeu uma denúncia  de que Tony estava com ela e com o filho.
Antes de sair com os agentes, o delegado pergunta a Rafael qual o nome da senhora que está na
cama. Rafael diz que é Antônia, sua ex-mulher. Tony e Eduardo conversam encostados numa
árvore um pouco afastada da estrada. Tony diz a Eduardo que eles vão para a Itália. Tony carrega
o filho nas costas. Ele resolve parar no meio do caminho. Artur vai até o sobrado e conta a João
que está difícil arranjar emprego. Bruno lembra que faz 25 anos que viu Maura pela primeira vez
e a convida para tomar um vinho. Maura hesita, mas acaba cedendo.

Max fica curioso para saber o que tem no pen drive de Bela, que não revela. Bernardo conta que
Verônica e Bela estão amigas. Rodrigo não entende nada. Bernardo diz ainda que Bela vai ter que
vender o carro do pai e Rodrigo fica arrasado. ao perceber que Verônica retirou o aumento e não
pode ajudar a secretária. Victor Hugo, Aninha e Lucas seguem pessoas na Gamboa. Eles filmam
Ataulfo e a mulher contratada para beijar Clemente. Samantha diz que Luddy sofre de desvio de
personalidade e Armando promete ajudar. Regina consola Nati e incentiva a neta a esquecer Max.
Armando e Samantha ficam incomodados ao encontrar Úrsula e Gastão. Verônica mais uma vez
trata Bela muito bem. Dinorá e Guto não conseguem se acostumar com a amizade das duas.

Urano se aproxima de seu signo lentamente,
mas já provoca certa ansiedade e necessidade
de fazer mudanças radicais em sua vida. Pre-
pare-se, pois o passado será deixado

definitivamente para trás. Marte deixa de pressionar sol e Venus e
traz mais harmonia e bem estar ao seu dia a dia.

Marte deixa seu regente em paz e traz mais
tranquilidade ao seu coração, especialmente
problemas relacionados à sua vida familiar e
doméstica. Agora é hora de focar em sua

carreira e vida profissional, pois os próximos 15 dias serão decisivos
para esse setor.

Nesta fase você fica mais tranquilo, pois o
ambiente em seu entorno dá uma trégua.
Relacionamento com irmãos e vizinhos passa
pelo mesmo processo. Agora éhora de colocar

alguns limites e os pontos nos is e não deixar que ninguém abuse
de você. Amor e compromisso caminham juntos.

Muito da pressão que vinha tirando seu
equilíbrio e tranquilidade nos ultimos meses
começa a se dissipar. Agora você consegue
ter mais claros os passos que deve dar e qual

a direção deve seguir para atingir suas metas. Sexualidade e paixão
em alta. Controle sua impulsividade.

Vida cotidiana, trabalho e saude em alta nesta
fase. É hora de você organizar papeladas,
projetos e relacionamentos de trabalho, pois o
astral favorece todo movimento nesse sentido.

Nesta fase sua energia se perde com mais facilidade, portanto, pro-
cure manter um bom programa de alimentação e exercicios.

Apesar da pressão de Saturno, o aglomerado de
planetas em Aquário traz até você certa
tranquilidade e capacidade de lidar melhor com
os limites. Criatividade e romance em alta

proporcionam bem estar e mais esperança à sua vida. Procure se aliar
à área iluminada de sua vida ao invés de ficar se queixando.
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Barraco

Lindsay Lohan joga drinque na
ex Samantha Ronson, em bar

Lindsay Lohan teve uma
briga feia com a ex-
namorada Samantha
Ronson, num bar de Los
Angeles, na noite de quarta-
feira (3), que acabou com a
atriz jogando um drinque no
rosto da DJ.

O casal, que teve um
relacionamento cheio de
idas e vindas, terminou o ro-
mance em 2009, depois de
uma série de brigas em

público.
Mas, a relação voltou a

ser notícia, depois que as
duas se desentenderam
novamente, quando
Samantha se apresentava
no Crown Bar, em West
Hollywood.

Segundo o Radar Online,
Lohan teria ficado irritada por
não conseguir chamar a
atenção de Ronson e o
encontro virou guerra.

Dever cívico

Kristen Stewart participa de
julgamento em Los Angeles

A atriz de Crepúsculo e
Lua Nova, Kristen Stewart,
cumpriu na semana passada
seu dever cívico, ao
comparecer durante três
dias na Corte Suprema de
Los Angeles, para fazer
parte do júri no caso de um
homem acusado de tentar
pagar a um policial em
paisana, por favores
sexuais.

A intérprete de Bella
Swan e outros membros do
júri analisaram o caso e
escutaram a defesa do
homem, que argumentou
que o policial não entendeu
que o homem estava
querendo dizer, já que o
acusado não fala
fluentemente o inglês.

No final do julgamento,
Stewart e o júri
consideraram o homem não
culpado, acreditando que

tudo não passou de um mal
entendido.

Segundo o site TMZ, a
atriz estava tão orgulhosa
de ter feito sua contribuição
à comunidade que pediu às
autoridades para
permanecer com seu crachá
de identificação. Eles
autorizaram.
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Santos x São Paulo

Neymar dá paradinha, Robinho faz golaço,
Peixe bate Tricolor e vai à liderança

Cada time dominou um
tempo. O Santos foi melhor
no primeiro, o São Paulo
dominou a etapa
complementar. E, quando o
equilíbrio prevalece, a
qualidade técnica faz a

Na sua reestreia com a camisa do time da

Baixada, o camisa 7 fez golaço de letra e fez a

festa da torcida presente na Arena Barueri

diferença. E isso sobrou ao
Peixe no clássico realizado

na Arena Barueri.
No momento em que a

partida estava empatada e o
São Paulo dominava,
Robinho, com um golaço de
letra, calou a galera tricolor,
garantiu a vitória por 2 a 1
e recolocou a equipe na
liderança do Campeonato
Paulista, com 16 pontos,
dois a mais que o
Corinthians.O Tricolor, com
o tropeço, caiu para a quinta
posição, com 11 pontos.

Os dois times voltarão a
campo no próximo final de
semana pelo estadual. No
sábado de carnaval, o
Tricolor irá até Itu para
enfrentar o Ituano. No dia
seguinte, o Peixe receberá a
visita do Monte Azul, no
estádio do Pacaembu.Com golaço de letra, Robinho deu a vitória para o Santos sobre o

São Paulo neste domingo
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Campeonato Mineiro

Palmeiras x Bragantino

Carini falha, Muriqui
empata, e Galo fica no 1 a 1
com o Ipatinga no Mineirão

Trio ofensivo de Luxemburgo fracassa e goleiro

escolhido pelo comandante erra feio em chute

longo de Jajá. Time está em quinto no Mineiro

Depois de encerrar
sequência de quatro jogos
sem vencer no Mineirão, na
segunda rodada do
Campeonato Mineiro, ao
vencer o Tupi por 3 a 2, o
Atlético-MG voltou a
tropeçar em casa neste
domingo. A equipe alvinegra
saiu atrás em falha do goleiro
Carini, mas foi buscar o
empate nos minutos finais
com Muriqui.

No último compromisso
pelo Campeonato Mineiro, a
vitória sobre o Tupi, no
domingo 30 de janeiro, a
primeira oficial da “Era
Luxemburgo”, interrompeu
também um jejum de

triunfos do Atlético-MG no
Mineirão, que durou quatro
partidas, três delas pelo
Brasileirão e uma pelo
Estadual.

O último triunfo
atleticano em sua casa tinha
ocorrido em 24 de outubro
do ano passado, pela 31ª
rodada do Brasileirão, sobre
o Vitória, por 1 a 0. Depois
disso, a equipe alvinegra,
que era comandada pelo
técnico Celso Roth, sofreu
três derrotas consecutivas
pelo certame nacional.

O Atlético-MG, que na
ocasião disputava o título
brasileiro, foi derrotado pelo
Flamengo, por 3 a 1, pela 34ª
rodada. Os tropeços
seguintes foram para
Internacional (1 a 0) e
Corinthians (3 a 0), pela 36ª
e 38ª rodadas,
respectivamente.

Na primeira partida deste
ano, que marcou a estreia de
Vanderlei Luxemburgo
como técnico do Atlético-
MG, no domingo passado,
pela rodada de abertura do
Estadual, o time atleticano
empatou com o América-
MG, em 1 a 1. O mando de
campo foi do clube
americano.

Atacante foi bem vigiado pela zaga do Ipatinga e mesmo assim
levou perigo

Em jogo sofrido, Lenny marca
e dá vitória ao Palmeiras

sobre o Bragantino
Foi no sufoco,mas o

Palmeiras voltou a vencer
depois de dois jogos de
jejum no Campeonato
Paulista. Em seu segundo
jogo depois de oito meses
afastado por conta de lesões,
Lenny, aos 38 minutos da
etapa final, garantiu a suada
vitória por 3 a 2 sobre o

Bragantino, neste domingo,
no estádio Nabi Abi Chedi,
dando ao Veerdão mais
fôlego para tentar se reerguer

Após oito meses fora de combate por lesões,

atacante garante triunfo por 3 a 2, no interior, e

coloca o Verdão outra vez no G-4

e brigar pela classificação à
segunda fase..

A vitória alivia a pressão
da torcida sobre jogadores,
comissão técnica e diretoria
como devolve o Palmeiras à
briga por uma das quatro
vagas nas semifinais. A
equipe dirigida por Muricy
Ramalho tem agora 12
pontos e sobe da sexta para
a quarta colocação. Já o
Bragantino cai para 11°, com
oito.

No Sábado de Carnaval,
o Palmeiras volta a jogar fora
de casa, desta vez contra o
Botafogo, às 19h30m, no
estádio Santa Cruz, em
Ribeirão Preto. No mesmo
dia e horário, o Bragantino
visita o Paulista, no estádio
Jaime Cintra, em Jundiaí.Palmeiras abriu 2 a 0, cedeu empate, mas Lenny recolocou time

em vantagem
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Botafogo x Rezende

Vasco x Madureira

Loco Abreu brilha, Botafogo
espanta zebra e assegura

vaga na semifinal
Não foi dos jogos mais

complicados. Apesar do
susto inicial, o Botafogo
contou com a força, a altura
e precisão de Loco Abreu,
que marcou três vezes, para
bater de virada o Resende
por 5 a 2 , na tarde deste
domingo, no Engenhão,
pela última rodada da fase
de grupos da Taça
Guanabara. O resultado
levou o time carioca aos 18

pontos e assegurou
passagem às semifinais na
segunda posição da chave
B.

"Levamos um susto,
mas depois dominamos o
jogo e fizemos um placar
bom. Acho que foi legal,
mas ainda precisamos
melhorar. Durante a semana
vamos treinando e ajustando
as coisas", avaliou o técnico
Joel Santana.

Flamengo ou
Fluminense são os
adversários possíveis da
equipe de General
Severiano na próxima fase,
a ser disputada no sábado de
Carnaval. O Resende, por
sua vez, encerrou a
participação no primeiro
turno com seis pontos,
campanha bem inferior a do
ano passado, quando
alcançou a final do turno.

Atacante Loco Abre fez três na goleada do Botafogo sobre o Resende por 5 a 1

Vasco empata com
Madureira, perde 100%, mas

fica com melhor campanha
O Vasco perdeu os 100%

de aproveitamento dentro da
Taça Guanabara, mas segue
invicto na competição e com
a melhor campanha. Em uma
partida que as duas equipes
usaram bem a “cabeça” (três
gols foram conseguidos
nesse fundamento), o
Cruzmaltino empatou com o
Madureira por 2 a 2, neste
domingo, em São Januário,
pela última rodada da
primeira fase da competição
estadual. Agora, o time da
Colina, líder do grupo B com
19 pontos, espera quem será
o seu adversário nas
semifinais. Já o Tricolor
Suburbano, com 13 e em
terceiro, está fora dos quatro
melhores.

Autor do gol de empate
da equipe da Colina (o outro
foi de Nílton), Thiago
Martinelli fez uma análise da
atuação da equipe neste
domingo: "Não
conseguimos vencer
infelizmente, mas o

Volante Nilton fez o primeiro gol do Vasco no empate em 2 a 2
com o Madureira

Campeonato Baiano

Bahia vence, minimiza pressão, e
Renato Gaúcho ganha sobrevida

O Bahia entrou
pressionado diante do
Atlético. Vinha de quatro
jogos seguidos sem um
resultado positivo no
Campeonato Baiano. Um
novo tropeço também
poderia significar a demissão
do técnico Renato Gaúcho.
Desta vez, não decepcionou.
Ganhou por 2 a 0, no estádio
de Pituaçu, e deu sobrevida
ao seu treinador.

O triunfo é um alívio
para a equipe. Subiu para 11
pontos e aparece na segunda
posição do grupo 2 (o
Fluminense é líder, com 12).
A pressão também diminui
sobre Renato Gaúcho, que
atribuiu a inadimplência do
Bahia como um dos motivos
para a queda de rendimento

da equipe --a diretoria
admitiu que ainda deve dois
meses de salários para o
elenco.

Aliás, Renato Gaúcho
tinha uma série de desfalques
para o duelo. O lateral-
esquerdo Ávine, que
fraturou o nariz na última
partida, foi vetado. Nen,
Leandro, Roberto, Átila e o
goleiro Marcelo também
foram desfalques na partida.
Independente disso, o Bahia
iniciou o duelo com a
obrigação de vencer.

 Por isso, partiu para
cima do Atlético. E foi
premiado. Aos 14min,
Rodrigo Grahl cobrou
pênalti e fez 1 a 0. O time de
Renato Gaúcho era mais
ofensivo e criou outras boas

chances no primeiro tempo.
A situação do Bahia, aliás,
ficou ainda melhor aos
41min do primeiro tempo,
quando o Márcio Freitas foi
expulso e deixou os
visitantes com dez em
campo.

A expectativa era que
aproveitasse a vantagem
numérica para marcar mais
gols na etapa final. Não foi
o que aconteceu. Criou bem
pouco. O experiente Edílson
quase não levou perigo.
Mesmo assim, a partida
parecia tranquila. No
entanto, Alison (Bahia) foi
expulso, aos 39min. Isso,
porém, não interferiu, e o
Bahia ainda anotou seu
segundo gol, aos 43min, com
Marcone.

resultado foi merecido. O
time lutou, lutou, mas não

conseguimos vencer",
encerrou.



Baile de Mascaras

O carnaval se aproxima e aqui em nossa área
também a animação já começou a tomar conta
para fazer da festa, uma grande comemoração

genuinamente brasileira. O diferencial esse ano,
foi o anúncio da Aquarela Productions do Baile
de Máscaras que acontece no Anthony’s Club.

Durante os dias 13 e 14 de fevereiro, a música e
a dança tomarão conta do ambiente e os

participantes se divertirão ao som de muitas
marchinhas de carnaval. Além disso, o clima da
decoração e as máscaras chamaram a atenção e

o baile proporcionará momentos de alegria e
integração. A festa também irá contar com o
cantor Vaguinho do Cavaco e do DJ André.

Para maiores info e so ligar: (617)429-8386- (617)684-0069

Beyoncé agita em
show no Morumbi

Não é à toa que Beyoncé ganhou seis prêmios
na mais recente edição do Grammy e ainda
levou o título de artista da década do jornal
inglês “The Guardian”. Em seu primeiro show
na capital paulista, na noite de sábado (6) no
Estádio do Morumbi, a cantora norte-americana
provou que sabe usar o corpo e o vozeirão em
prol de uma performance completa. O
espetáculo pode não contar com todo o
aparato técnico de uma turnê de Madonna, mas leva ao público os elementos essenciais para criar empatia
e conquistá-lo de cara.

Os baianos estão inovando
O Carnaval de Salvador quer mesmo conquistar fãs do mundo todo. Neste ano,
uma parceria entre a Caco de Telha e o YouTube vai resultar em uma cobertura

especial em vídeos. Serão cinco equipes em cena: em helicóptero e em uma
lancha. Quem não estiver na capital baiana vai poder acompanhar o agito quase

em tempo real.
* “Vamos gravar, editar e, em 15 minutos, tudo estará na internet. A intenção é
mostrar a experiência do Carnaval de Salvador para o mundo todo”, contou

Alexandre Sangalo, responsável pelo marketing da Caco de Telha. Bem que eu
queria estar  lá, a todo vapor.

Vai dar samba
Contrariando as últimas notícias que pipocaram aqui nos EUA, no Brasil e no

mundo, a coluna “Page Six”, do jornal “New York Post”, afirma que Madonna não
pretende se separar de Jesus Luz, e confirma a ida dela ao Rio para assistir aos

desfiles no camarote do
governador Sérgio Cabral. A

coluna lembra que o desfile do
próximo domingo acontece

justamente no dia 14, quando é
comemorado o Valentine’s Day -

Dia dos Namorados aqui no
hemisfério norte.

Madonna e o brasileirinho estão
mais juntos do que nunca

O goleirão Bruno prestigiando o amigo Viper
melhor DJ carioca da atualidade Happy B-Day Flávio!

Amigos curtindo o clima de
alegria do Samba Bar
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Medford
Aluga-se apartamento no 3º andar,
com 2 quartos, sala, cozinha e
banheiro. Em ótima localidade. perto
de ponto de ônibus, lojas e restaurantes
brasileiros. Já disponível. Interessados
ligar para (781) 572-9980. #H

Medford
Aluga-se 1 quarto, casa de família,
tamanho bom, $450.00. Tudo
incluído. Telefone (857) 222-1937.
#H

Somerville
Aluga-se apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha e banheiro. Em ótimas
condições. Disponível para 1º de
março. Telefone (617) 628-5902. #D

Somerville
Aluga-se quarto, $450.00 por
mês+depósito. Incluido heat, ar
central, lavanderia, água e luz.
Disponível para 1º de fevereiro. 139
Bailey Rd, falar com Gusmão (617)
680-5858. #C

Framingham
Aluga-se apartamento de 1 quarto na
Irving Street, $750 por mês. Ligar:
(508) 494-6819. #C

Everett
Aluga-se uma casa com 3 quartos, sala
e cozinha. Estacionamento para 2
carros, na Broadway, com lavanderia.
(781) 420-9818. #C

Somerville
Aluga-se 1 quarto. Local Pearl Street.
Preço bom. Contato: (617) 625-
9380. #D

East Boston
Aluga-se 2 quartos grandes perto da
estação. Tudo incluído. (617) 240-
0789. #D

Venda seu produto e pague
aluguel barato
Aluga-se espaço numa loja
brasileira, já no mercado há 8
anos com clientela estabelecida
na praça. Loja em Kingston-
MA. Favor ligar para Mari
(508) 414-6088. #B

Everett
Alugo quarto muito grande,
closed grande, luz, gas e heat
incluídos, laundry e parking.
Ótima localização. Só para 1
pessoa. $550.00. Telefone
(617) 839-4784. #F

Wakefie ld
Aluga-se 2 quartos mobiliados,
heat e a/c incluídos. lavanderia
e banheiro próximos. Para uma
pessoa sem vícios. 1 deles tem
sacada. Tratar (617) 331-3036.
#B

Medford
Aluga-se apto ao lado do BJ’s.
Está em ótimas condições. Valor
$1,300.00 + utilidades. Ligar
para Márcio (617) 828-9298.
Já disponível. #B

Stoughton
Apartamento para alugar a
partir de $850, um quarto é
$950, dois quartos. Grandes,
modenor, lindo, cozinha
completa, banheiro separado,
água quente, aquecimento e
estacionamento incluídos no
aluguel. Lavanderia e TV a cabo
disponível. Próximo a
Washington Street e estação de
trem. Telefone (617) 527-
3631. #H

Engenheiro Caldas
Vendo 3 lotes no centro da
cidade. Ligar: 011-55-33-
3237-1339 ou 8832-1962.
#L

Vende-se restaurante
V e n d o
restaurante+estacionamento
em GV. Com clientela
formada. Na rua Israel
Pinheiro, perto de mercado.
. Telefone (781) 948-8497,
Fabrícia. #H

Ipatinga
Vende-se casa residencial,
Porto Seguro, 2 quartos, R$
100 mil reais. 6 lotes juntos.
R$ 75 mil reais cada um. Falar
com Jessé. telefones: 01155-
31-3823-1029 (Brasil) ou
(781) 272-2844. #A
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Chestnut Hill
aluga-se apartamento de 2
quartos, em Chestnut Hill (perto
da Rota 9) vagas para 2
carros,picina,quadra de tênis,
disponível em março. Valor
$1,350.00. Ligar para Janda
(617) 304-7698 ou
jandira@verizon.net. #C

Medford
Aluga-se apartamento com 2
quartos, 1º piso e
estacionamento. $1,200.
Telefone (781) 913-1728.
Local: 46 Wellington Rd., falar
com Reis. #B

Everett
Casa para alugar com 3 quartos,
estacionamento, excelente
localização, perto do JC Mar-
ket. Apartamentos disponíveis
em Revere, Malden, Medford e
Somerville. Telefone (617)
600-7750. #C

Medford
Aluga-se apartamento terceiro
andar, com 2 quartos, sala,
cozinha e banheiro, em uma
ótima localidade. Perto de
ponto de ônibus, lojas e
restaurantes brasileiros. Já
d i s p o n í v e l .
$ 1 , 2 0 0 . 0 0 + u t i l i d a d e s .
Interessados ligar para (781)
572-9980. #C

Winthrop
Divido apartamento com
lavanderia, estacionamento. 2
quartos. Tudo incluído, inclu-
sive Globo e Internet. (617)
767-6744. #H

Framingham
Apartamentos a part ir  de:
Studio $700.00 um quarto;
$850.00 e dois quartos
$950.00. Grande, moderno,
l indo, cozinha completa,
sala,  closet ,  carpet ,  ar
condicionado, varanda,
lavanderia e estacionamento
próximo a estação de trem.
Telefone (617) 527-3631.
#H

Revere
Aluga-se quarto para homem.
$450.00, tudo incluído. No
apartamento  mora mais uma
pessoa. Telefone (508) 472-
2981, Fabiana. #F

Somervil le
Aluga-se apartamento com 2
quartos, moderno, todo
reformado. 3º piso, $1,150.00,
estacionamento para 1 carro.
Perto de transportes públicos.
Telefone (781) 724-5453. #A

Brockton
Aluga-se casa para single
family. 3 quartos, sem
basement. $1,400.00.
Disponível para 1º de março.
Com água incluída. Telefone
(781) 985-0078.

Somervil le
Aluga-se quartos off da
Broadway e próximo ao
Dunkin Donuts. Já disponível
e em ótimas condições. Valor:
$400 a $500. Falar com Rui:
(617) 818-3092. Tudo
incluído. Ambiente familiar.

www.anastyleusa.com

617 764 0759

#PM

#K

Servimos o tradicional
acarajé baiano (4ª e 6ª)
a partir das 5 da tarde
e todo último domingo
do mês



Pizza Factory
North Andover. Procura-se
uma moça para trabalhar no
balcão. Precisa falar inglês.
(978) 682-0088. #C

Jamaica Plain
Restaurante procura pessoa
para trabalhar que tenha
experiência como cozinheiro
e grill. É necessário falar inglês
para trabalho full-time. É
preciso ser rápido e disponível
para trabalhar aos domingos.
Ligar: (617) 312-2287. #E

Procura-se
Uma senhora para cuidar de
uma menina de 5 anos, por 10
dias, em New Hampshire, à
partir de 12 de fevereiro até
21 de fevereiro. Busco e levo.
Deve morar no local: $300
tudo incluído. Ligar: (781)
258-1699. #A

Help Wanted
Cleaning company is looking
for a cleaning girl, part-time
job. 9:30AM to 2PM.
Hingham, Hull área. Good
salary. Call: (781) 925-2775.
#C.

Procura-se
Companhia procura motorista
com CDL para caminhão,
com experiência em  reflear.
Em MA. (978) 580-1022,
falar com Marinaldo. #A

P r e c i s a - s e
De garçonetes e bartenders
para  bar  e  res taurante  em
Peabody (MA).  Par t ime e
Full-time. Preferência com
exper iênc ia  e  inglês ,  mas
treinamos. Falar com Sônia
à  pa r t i r  das  2PM.  L iga r :
(978) 532-1530.  #E

B a b á
Procura-se babá, às terças e
quintas,  para trabalhar em
casa em Malden.  Telefone
(617) 460-5231.  #A

C O N S T R U Ç Ã O
Precisa-se de pessoas para
t raba lha r  na  á rea  de
cons t rução ,  ca rp in te i ros ,
pedreiros e pintores. Salário
compat íve l  com a
exper iênc ia .  Car te i r a  de
motorista e Social. Boston-
MA.  Chamar  (617)  783-
4400.  #PM

PERFUMELAND
Ganhe dinheiro. Inicie seu
próprio negócio revendendo
perfumes e cosméticos das
melhores marcas! Todos os
nossos  p rodu tos  são
100%or ig ina i s .  Das
melhores  marcas :  1 -800-
366-2085 .  Fa lamos
português. #PM

Baby sitter - Everett
Sou enfermeira com 25 anos
de experiência na
maternidade, no Brasil.
Cuido de seu filho com muito
carinho e responsabilidade.
Tenho referência. Nedina
(516) 642-3812. #D

Baby sitter em Everett
Moro em Everett. Faço
babisitter de 0 a 5 anos. Meu
nome é Luzia. Telefone
(617) 294-2197. #PM

Family Day Care
Rockland

Profissional qualificada,
curso de primeiros socorros,
nutricionista e educação
infantil inglês e português.
Grand Open. Ligue e marque
uma visita. (781) 985-0078.

Baby
sitter

Zip Code: 02125

#C

Diana Hair Fashion Design

933 Gorham Street, Lowell, MA

#B
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Brazilian
Times

O melhor jornal
para você

leia e anuncie

(617)
625-5559

acesse
www.braziliantimes.com

Eletrecista e outros
Faço pequenos trabalhos
como eletricidade. Se você
precisa é só me ligar. Também
limpo calha e trabalho na
pintura. (857) 251-4893,
Geraldo. #H



Ford Focus SE/2000
121K. Motor excelente estado.
Câmbio manual, 5 velocidades.
Muito econômico. 2º dono.
Ligar: (781) 249-5004. #C

Veículos
Ford Escape/2001 - $3,300.00;
F150/2001 cabine extendida -
$3,800.00; Ford Focus 2005
Zx4 - $4,500.00. Telefone
(857) 888-6265. #PM

Toyota Camry/93
Automático, completo.
$2,300.00 (781) 241-3923.
#PM

Honda Civic 98
136 mil milhas, $2,200.00.
Telefone (617) 301-3595. #PM

Subaru 96 Legacy
115k, somente $1,950.00. (857)
888-6265. #PM

Alugamos carros com bons preços
Ligar para  (508) 872-4893

Licença $300.00   /   Placa+licença $500.00
por ano Placa + licença $5,000.00

Veículos
-2002 CHEVY VAN 3500 WORK VAN......................$2000.00

-1999 SILVERADO 4X4............................................$2200.00

-1993 LEXUS ES300 ...............................................$2000.00

-2001 VW VR6  5SP ...............................................$2500.00

-1998 CHEROKEE  85K ...........................................$3500.00

-2000 MERC GRANDMARQUIS  56K .......................$4000.00

-2001 F150 4X4 SEM MOTOR .................................$2000.00

-2007 SCOOTER 150CC ..........................................$1100.00

-2000 ACCORD EX 5SP ...........................................$3500.00

RODAS CROMADAS COM PNEUS 235/45/20.............$800.00

Alex:781-420-6454

781-321-9005
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Restaurante e
churrascaria
Vende-se excelente restaurante e
churrascaria com licença para 55
lugares e licença para cafe da
manhã, com possibilidade de ser
ampliado, licença para bebidas
disponível na prefeitura . Boa
localização. Sul de Boston. Amplo
estacionamento.  Telefone (339)
469-1007, deixar mensagem com
o número do telefone. Somente
interessados. #H

Churrascaria
Vende-se churrascaria, com
licença de música ao vivo,
licença de bebiba completa.
Tem todo material para
catering. Restaurante para 80
pessoas em Rhode Island, toda
decoração brasileira, completo
e preparado para funcionar.
Telefone (401) 434-4337.
#PM

Baixe o valor das prestações e juros
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Fazemos comidas
para festas e encomendas

#I

#F

#D



Jóias de prata
Lindas jóias de qualidade para todos
os gostos, mostruário com mais
de 300 peças disponíveis à sua
conveniência, para uso pessoal ou
revenda. ligar para (781) 706-
7156. #D

Aprenda inglês
Com professor americano. Todos
os níveis. Horários flexíveis.
Descontos para grupos de 2 a 4
pessoas. (617) 387-3601. #jn

Afia-se
Afia-se alicates de cutículas,
tesouras, facas, etc... Você pode
deixar os seus alicates em uma das
lojas autorizadas ou enviá-los para
endereço: 53 Union Sq.,
Somerville (mA). 02143. Ligue
para maiores informações: (781)
558-8757. #D

Compro
Contrato de limpeza de escritório
na área de Boston ou perto. Ligar:
(617) 767-9178. #H

Vende-se
Decoração de festa infantil 300
peças novas e semi-novas do Brasil.
Temas variados. Observação:
comprando tudo ganhará curso de
escultura em balão. (Silvia: 774-
242-4520). #D

Salão Alfa e Ômega
Salão em Rockland aluga cadeiras
para cabeleireiro com tudo
incluído. Falar com Bianca.
Telefones (781) 982-1312 ou
(781) 351-9870. #D

Aulas de baixo, violão e
guitarra
Em Malden, com Zuzo Moussawer.
Músico brasileiro graduado na
Berkelee. (617) 935-5602.
www.zuzo.com.br. #PM

Procura-se
Percussionista /

Violonista de 7 cordas /
bandolinista

Para integrar grupo de MPB e
Samba, para apresentações na
noite de Boston. Necessário
ter extenso conhecimento
musical e se dedicar com
seriedade. Contactar Marcelo
– (857) 383 – 1457. #PM

Acarajé da baiana Luiza
Entrega em domicílio, todos
os sábados, Acarajé, vatapá
com camarão. Aceito
encomendas. (617) 764- 5668
ou (781) 258-0733. #PM

Loja brasileira
Procura-se instalações
(balcões, prateleiras, etc) para
montar uma loja brasileira. E
procuro parceiros tipo: envio
de dinheiro e envio de caixas
para o Brasil. Interessados
falar com Jessimara (781)
540-9970.

Procura-se Cantora /
Vocalista

Para integrar grupo de MPB e
Samba, para apresentações na
noite de Boston. Necessário
ter extenso conhecimento
musical e se dedicar com
seriedade. Contactar Marcelo
– (857) 383 – 1457 ou Rafael
– (857) 236 – 4227. #PM

Telefone celular sem
social e sem contrato
Ative seu telefone celular já.
Com sinal de Verizon. Sem
contrato, $39.95, por mês.
Sem limites, text msg. Temos
plano para ligar para celulares
e fixos no Brasil (500 minutos)
e sem limite para os EUA com
valores de $35 e $60. Total
Call, sinal da Sprint. (857)
888-4695. #PM

Berenice

CLASSITIMES BRAZILIAN TIMESMonday, Feb 08, 201032

#B



Intérprete português
Entrevistas com Imigração,
Corte e ajuda com advogados,
consultas médicas,
preenchimento de
documentos, free transporte.
Dênnis Silva (978) 399-
4486.#K

Guedes photographer
and vídeos

Books, casamentos,
aniversários e eventos em
geral. Free lancer jornalístico.
WWW.guedesphotography.com.
Ligar: (508) 302-1688. #G

D E D E T I Z A Ç Ã O
PROFISSIONAL
Rato, barata, percevejo e
formigas. Ligar para
Francisco. Tel.: (508) 879-
8006 ou (508) 733-1122.
#PM

Advogados no Brasi l
Advogados na área  Cível ,
nas regiões de Governador
Valadares ,  Ipa t inga  e
Car t inga .  Divórc io
separação, guarda de menor,
au to r i zação  de  v iagem e
vár ias  ou t ras  ações .
Te le fone  (617)  461-7410
# P M

INTÉRPRETES
Serv iços  de  in té rp re te ,
corte, imigração, advogado,
e tc . . .  P reench imento  de
formulários para imigração.
Ajudo  com advogado  de
imigração ,  ac iden te  de
trabalho,  e tc . . .  Ligar  para
Mar ia :  (617)  767-6768 .
# P M

Brazilian Times
Leia e assine
(617) 625-5559

* Válido 1 cupom por pessoa
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* Massagem Terapeuta
* Relaxante
* Massagem profunda
* Massagem da cabeça
aos pés(781) 853-9594

#Z-I



Sônia Baiana
Está de volta. Jogos de cartas,
trabalhos espirituais, trago seu
amor de volta.
www.soniabaiana.com.  Ligue e
confira (718) 313-3416 ou
(201) 407-4806 #PM

“TARÔ - Consultas
Com a ajuda de Deus e das

cartas de Tarô posso ajudálo.

Previsões - Orientação. Dona

Luisa Brasil (55-062) 3212-

8001. #PM

#O
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