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Washington comemora
seu segundo gol no jogo
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‘Ser homem
eraumelogio’
PatríciaAmorim,
presidentedo
Flamengo,dizque
precisaapresentaro
dobroderesultados
paraseraceitacomo
cartola. Pág. A18

entrevista da 2ª
A ex-atleta Patrícia Amorim

Serra fará um
gol contra se o
torcedor não
voltar ao estádio
Pág. D5
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Prédios de SP
trocam porteiro
por segurança

Seguranças vigiados por
câmeras e protegidos por vi-
dros blindados estão substi-
tuindo os porteiros na cida-
de de São Paulo. Os funcio-
nários que costumavam aju-
dar moradores não saem
mais das guaritas.

Cerca de 40% dos prédios
terceirizaram as portarias,
diz entidade do setor. Entre
os novos empreendimentos,
índice chega a 70%. Pág. C1

Operações no país compensaram desempenho nos EUA e na Europa
João Wainer/Folha Imagem

Com a estagnação ou a re-
tração das economias da Eu-
ropa e dos EUA, o mercado
brasileiro contribuiu para
melhorar o balanço das mul-
tinacionais no ano passado.

O Brasil passou a ser o se-
gundo maior mercado da
Unilever e da Nestlé, atrás
apenas dos Estados Unidos.

A filial da Fiat ultrapassou
a matriz italiana em vendas
pela primeira vez em 2009.
Na Portugal Telecom, o Bra-
sil também superou a sede.

Com o Pão de Açúcar, a re-
de varejista Casino, que re-
cuou 3,8% na França, cres-
ceu 12,7% no Brasil.

Apesar da maior partici-
pação brasileira, em relação
a 2008, as empresas estran-
geiras enviaram 30% menos
lucros e dividendos às ma-
trizes no ano passado.

O Brasil tem exportado
ainda modelos de gestão. A
AmBev, que comanda a AB
Inbev, a maior cervejaria do
mundo, e o Carrefour são
doisexemplos. Págs. B1 e B3

Mulheres devem
comandar seu
próprio destino
................................................................................................
MIGUEL SROUGI
ESPECIAL PARA A FOLHA

É imprescindível privile-
giar o acesso das mulheres à
saúde e reduzir sua vulnera-
bilidade à violência; que elas
tenham a prerrogativa de
comandar sua vida sexual e
o próprio destino. Pág. A3

MIGUEL SROUGI émédico e professorda USP

cotidiano
Chuvae deslizamento
causamseismortes na
regiãodoGrande Rio C3

)))SOBREVIVENTES, MAS SOLITÁRIOSSOBREVIVENTES, MAS SOLITÁRIOSSOBREVIVENTES, MAS SOLITÁRIOS
Só Luis Hernán Cortes e a mulher, Maria, continuam em prédio de 42 unidades em Talcahuano; aos
80, Cortes acha que teve sorte porque ele e a construção sobreviveram a dois terremotos Pág. A14
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Leia“Estadoempresarial”,
sobreogovernoeaeconomia;
e“Anacronismodoméstico”,
acercadepesquisadoDieese.

Câmaravoltaa
pagarhoraextra
duranterecesso

‘Pacote’deação
antigadaTelebrás
superaR$500

Terrormata38,masnão
detémvotaçãonoIraque

AT M O S F E R A Pág. C2

Temperaturas elevadas em todo país
Curitiba mín. 16º C.................................................................................
Cuiabá máx. 37º C.................................................................................
Lua minguante

A Câmara dos Deputados
gastou R$ 390 mil com ho-
ras extras em janeiro, mês
de férias dos congressistas.

O valor supera o de cinco
ministérios que não esta-
vam em recesso no período.

Segundo a assessoria da
Casa, foi pago a funcionários
do Departamento Médico e
da Polícia Legislativa. Pág. A9
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SAMY ADGHIRNI
ENVIADO ESPECIAL A BAGDÁ

As explosões que atingi-
ram Bagdá antes da abertu-
ra das urnas e deixaram ao
menos 38 mortos não impe-
diram o alto comparecimen-
to na eleição parlamentar
iraquiana. Os resultados de-
vem sair em alguns dias.

A eleição reforçou o senti-
mento de unidade nacional.
Eleitores exibiam o dedo su-
jo de tinta, técnica antirre-
petição de votos que virou
símbolo do pleito. O presi-
dente dos EUA, Barack Oba-
ma, disse ter um “profundo
respeito” pelos iraquianos
que não se deixaram intimi-
dar pela violência. Pág. A10

Esquecidas por um grupo
que deve passar de 1 milhão
de pessoas, as ações da Tele-
brás compradas com as li-
nhas no período de 1975-95
valem ao menos R$ 500.

As ações subiram mais de
35.000% desde 2003, com
os rumores de que a empre-
sa será reativada para plano
de banda larga. Pág. B11
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