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Curto-circuito 
Um curto-circuito em um transformador da CEB que passa por reformas provocou r <? ■ á&i I 
por volta das 17h dessa quinta-feira (24) o esvaziamento do prédio onde funcionam r ' I | 
os ministérios das Comunicações e dos Transportes em Brasília. Segundo o Corpo a | V /' 
de Bombeiros, ao menos 30 pessoas foram atendidas, sendo que 16 foram enca- \ ■ , i . 
minhadas ao hospital. O subsecretário de Administração do Ministério das Comuni- ^ f mk r- 
cações, Ulysses Mello, disse que o curto-circuito provocou uma explosão. Segundo / - 
a CEB, não houve explosão, A companhia disse que técnicos da empresa foram .4 - 
enviados ao local do acidente por volta das 17h50. A estação está passando por y 
reformas "civis e de pintura". Funcionários da empresa trabalharam no local na ma- já- 
nhã dessa quinta. O subsecretário disse que um funcionário da empresa de energia 
estava no local no momento do curto-circuito, mas a CEB nega. Mello disse que a 
área onde houve o problema é restrita aos funcionários da empresa. O curto-circuito 
provocou o corte de energia e fumaça em andares do prédio. Funcionários que 
trabalham no local deixaram o edifício, muitos deles correndo. Segundo o Samu, a maior parte das pessoas que foram levadas para o hospital 
respirou fumaça; uma delas teve uma torção no pé e foi levada para o Hospital de Base de Brasília (HBB). Na maior parte dos casos os pacientes 
foram levados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A corporação não informou o estado das pessoas atendidas. O Samu informou que 
muitas pessoas deixam o local com dificuldade de respiração. 
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Aula usava porcos como A Foto 

cobaias 

Ativistas interrompe- 
ram uma aula prática 
no curso da Facul- 
dade de Medicina da 
Pontifícia Universida- 
de Católica (PUC) de 
Campinas (SP) contra 
pesquisa que utilizam 
animais como cobaias. 
Segundo a instituição 
de ensino, a entrada 
dos manifestantes nas 

dependências nesta quarta-feira (23) ocorreu sem autorização para re- 
gistrar os procedimentos que usavam cinco porcos para fazer a técnica 
de traqueostomia. Os ativistas entraram na sala de aula e filmaram as 
atividades dos universitários com a orientação de um professor. Os ani- 
mais eram submetidos à técnica de incisão em que são adotados em 
casos de emergências para criar um orifício na traqueia para ajudar na 
respiração. Depois de gravar as imagens, os defensores dos animais fu- 
giram. O presidente do Conselho de Defesa dos Animais de Campinas, 
Flávio Lamas, disse apoiar a ação por considerar desnecessário o uso de 
animais durante este procedimento. "O ato foi para mostrar a crueldade 
com o animal. Existem outros modelos, como simuladores e filmagens 
que podem ser utilizados de forma didática. É uma mudança que precisa 
ser feita", afirma. Ele explicou que recebeu uma ligação sobre o ato e 
que ao menos oito ativistas, que integram a Frente de Libertação Animal, 
participaram da ação. 

Processo 

O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, participou nesta quinta- 
-feira (24) da vistoria das obras da Companhia Riograndense de Saneamento 
(Corsan) no município de Taquari. Na ocasião, mesmo sob chuva fina, ele sal- 
tou sobre a cratera onde está sendo construída uma rede de água. As obras 
da Corsan deverão contemplar oito ruas do município e têm um investimento 
estimado em R$ 443 mil. Cerca de 15 km de rede de água serão substituídos 
em Taquari. De acordo com o governo, os 1,4 mil metros de rede de água 
que estão sendo assentados na rua Lauert Filho, no Centro da cidade, bene- 
ficiarão mais de 300 famílias que não tinham água portável nas residências. 
Também em Taquari, Tarso Genro vistoriou as obras do ginásio esportivo da 
cidade e visitou o Hospital de Caridade São José. Em Relvado, na mesma 
região, o governador participou da inauguração de um poço artesiano na lo- 
calidade de Linha São João. Repercussão na internet - As imagens do salto 
ganharam repercussão nas redes sociais e inspiraram a criação de uma pági- 
na com montagens na internet. Pelo Twitter, o assessor de Tarso Genro disse 
que mostrou as montagens ao governador e que ele "chorou de rir". 

"Procura-se a próxima geração de talentos da tecnologia", lê-se no anúncio dentro do trem na linha verde 
do metrô. Ao lado da chamada, um rosto conhecido, ainda que desfocado (ou "pixelizado", com pixels 
aparentes, no jargão da tecnologia). A foto é de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Ou alguém 
muito parecido tentando se fazer passar por ele. A peça de publicidade causou mal-estar no escritório 
brasileiro da rede social. Segundo funcionários da empresa, a equipe jurídica do Facebook já entrou em 
contato com a matriz, na Califórnia, e estuda como responsabilizar juridicamente a Fiap (Faculdade de 
Informática e Administração Paulista), que fez o anúncio. O Facebook diz que não comentará o caso. A 
Fiap afirma que "a campanha que traz uma imagem que remete à figura de Mark Zuckerberg foi encerra- 
da. Portanto, a instituição não vai comentar a respeito". Até o começo da semana, a versão brasileira de 
Zuckerberg ainda estava nos anúncios, olhando para quem usava o transporte público. 

COLUNA DO SANCHES 

ARTHUR ALMADA LIMA FILHO: PASSANDO O 
PASSADO A LIMPO (2) 

Arthur Almada Lima Filho (à direita) com 
Edmilson Sanches e um exemplar de uma 
obra rara sobre o poeta caxiense Gonçalves 
Dias. 

O paulista Eduardo Paulo da Silva Prado, que 
nem o Arthur, era homem do Direito e escri- 
tor. Também acadêmico, foi membro fundador 
da Academia Brasileira de Letras. Viveu só 41 
anos, tempo bastante para, entre seus amigos, 
contarem-sé, entre outros, portentos literários 
e intelectuais como Eça de Queirós e Ramalho 
Ortigão, Eduardo Prado escreveu: "Certamente o 
homem deve viver no seu tempo, mas a,tendência 
para a contemplação do passado é um dom nobi- 
líssimo da sua alma". Mais do que contemplar, o 

desembargador aposentado e ativo pesquisador 
e escritor caxiense Arthur Almada Lima Filho, 
no caso do passado de sua cidade natal, quer 
contribuir para organizá-lo, trazê-lo ao presente 
para garantir-lhe algum futuro. Como constatou 
o filósofo e poeta francês Paul Valéry, 142 anos 
de nascimento em 30 de outubro de 2013: "O 
passado (...) age sobre o futuro com um poder 
comparável ao do próprio presente". 

Em geral, Caxias pouco sabe dos es- 
forços e da história, das lutas, lides e lidas desse 
seu filho que, à maneira de Bilac, "amâ com fé e 
orgulho" a terra em que nasceu. Juiz de Direito, 
desembargador, vice-presidente e presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 
presidente da nascente universidade estadual 
maranhense, é citado no prestigioso e interna- 
cional "Who's Who", seus votos como jurista são 
transcritos em obras de Direito, tem seu nome na 
testada de prédios públicos, seja em fórum seja 
em escola estado adentro, tais os méritos que a 
sociedade maranhense quis reconhecer e home- 
nagear, Autor de livros, pesquisador infatigável, 
magistrado intimorato, tem honrado o nome e o 
ofício do pai e o conceito da família - família 
que. no passado e no presente (e, pelo visto, para 
o futuro também), legou tanta gente inteligente 
para Caxias, o Maranhão e o Brasil. Pelos feitos 
que fez, certamente não lhe cabe a observação 
do educador e abolicionista norte-americano 
Horace Mann (século 19): "Tenha vergonha de 
morrer até ter obtido alguma vitória para a Huma- 
nidade" (Be ashamed to die until you have won 

Edmilson Sanches 

some victory for Humanity"). 
É preciso conviver um pouco com o 

Arthur para ver-lhe os esforços em nome de 
coisas e causas coletivas, caxienses. é preciso 
estar perto para dele ouvir exemplos de incon- 
teste entusiasmo e incontida satisfação quando 
da descoberta de um novo nome de caxiense de 
talento, ou nova informação sobre Caxias, dados 
que zanzavam por aí, escondidos sob a poeira 
da História ou maquiados, encobertos pelo pó do 
desinteresse humano. Até o fim do ano (2013), 
Caxias e o Maranhão receberão de presente uma 
obra em que Arthur Almada organiza, sistematiza 
e sintetiza eventos passados, com nomes e datas 
da História caxiense, mas com pontos de contato 
com a História maranhense e brasileira. Como diz 
o Arthur, ausente todo laivo de ufanismo: Sem a 
História de Caxias não há História do Brasil. 

É esse conterrâneo, caxiense com muito 
orgulho, que aniversaria nestes meados de ou- 
tubro. Esse caxiense de boa cepa sabe de seus 
fins e de nossa finitude. Sabe, a esta altura, que, 
como ele, muitos de nós temos mais passado que 
futuro. E disto nem ele nem nós temos receio. 
Pois, para nós, para gente do naipe de Arthur 
Almada Lima Filho, o passado nos fortalece. 

Como no dizer do poeta e dramaturgo francês 
Henry Bataille (1872—1922): 

"O passado é um segundo coração que bate 
em nós". 

Parabéns e feliz aniversário, Arthur. Tim-tim! 
Mais vida e saúde para você. TumL. TumL. 

TumL. TumL. TumL. 

m 
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- CONTRA O BULLYING 
O vereador Esmerahdson de Pinho 
está dando entrada em um projeto 
de lei que deve ser apresentado na 
próxima semana na Câmara de Vere- 
adores. Esmerahdson quer implantar 
uma política de inclusão de cons- 
cientização, prevenção e combate ao 
bullying escolar no projeto pedagó- 
gico elaborado pelas instituições de 
ensino públicas e privadas, incluindo 
as pré-escolas e as creches conve- 
niadas no município de Imperatriz. O 
projeto de lei dispõe também da obri- 
gatoriedade de afixação de placas e 
informativos alertando sobre os peri- 
gos da prática do bullying. 

- O QUE É BULLYING? 
Bullying é uma situação que se ca- 
racteriza por agressões intencionais 
verbais ou físicas, feitas de maneira 
repetitiva, por um ou mais alunos 
contra um ou mais colegas. O termo 
bullying tem origem na palavra in- 
glesa bully, que significa valentão 
brigão. Mesmo sem uma denomi- 
nação em português, é entendido 
como ameaça, tirania, opressão, 
intimidação, humilhação e maltrato. 
"É uma das formas de violência que 
mais cresce no mundo", afirma Cléo 
Fante, educadora e autora do livro 
Fenômeno Bullying; Como Prevenir 
a Violência nas Escolas e Educar 
para a Paz. Segundo a especialista, 
o bullying pode ocorrer em qualquer 
contexto social, como escolas, uni- 
versidades, famílias, vizinhança e 
locais de trabalho. O que, à primeira 
vista, pode parecer um simples ape- 
lido inofensivo pode afetar emocio- 
nal e fisicamente o alvo da ofensa. 
Além de um possível isolamento ou 
queda do rendimento escolar, crian- 
ças e adolescentes que passam por 
humilhações racistas, difamatórias 
ou separatistas podem apresentar 
doenças psicossomáticas e sofrer de 
algum tipo de trauma que influencie 
traços da personalidade. Em alguns 
casos extremos, o bullying chega a 
afetar o estado emocional do jovem 
de tal maneira que ele opte por solu- 
ções trágicas, como o suicídio. 

- FIM DAS FÉRIAS 
Madeira retornou ontem à noite de 
sua semaninha de folga no exterior. 
O prefeito em exercício, Pastor Porto, 
devolveu o cargo a Madeira ainda na 
quinta-feira, mas, antes que retomas- 
se seu posto, Madeira deixou uma 
bomba nas mãos de Pastor Porto. 
Porto encaminhou uma proposta de 
emenda à lei que regulamenta as 
eleições dos diretores das escolas do 
município. A alteração proposta pelo 
município é que o próprio prefeito no- 
meie os diretores das escolas e que a 
escolha deixe de ser por votação. 

- EXPANSÃO 
O Banco do Nordeste inaugurou 
nessa quinta-feira, 24, a 23a unidade 
da Instituição no Maranhão e 2a em 
Imperatriz. A agência, que se situa 
ha Avenida Bernardo Sayão, 1359, 
bairro Nova Imperatriz, será espe- 
cializada no atendimento às micro e 
pequenas empresas, com o objetivo 
de direcionar o relacionamento com 
clientes de um setor produtivo espe- 
cífico, criando um ambiente adequa- 
do e disponibilizando corpo profis- 
sional especializado para atender ao 
segmento. A cerimônia contará com 
a presença do superintendente esta- 
dual do Maranhão, Helton Mendes; 
do prefeito de Imperatriz, Sebastião 
Madeira: do presidente da Câmara 
de Vereadores, Hamilton Miranda; do 
gerente a ser empossado na unida- 
de, Nataniei da Silva; além de clien- 
tes e representantes de entidades 
empresariais e de classes, como a 
Associação Comercial e Industrial, 
Câmara dos Dirigentes Lojistas, As- 
sociação das Micro e Pequenas Em- 
presas, entre outros. 
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Torneio de Futebol amador começa hoje 

Cercas elétricas improvisadas colocam em 

risco a vida de pessoas 

Walter Lira é o Idealizador da competiçSo 

Welbert Queiroz 

Na última sexta-feira (18). em reunião, 
foram definidas 10 equipes que se 
prontificaram a participar da I Copa 

Walter Lira de Futebol. A disputa é uma me- 
dida que visa minimizar a não realização dos 
campeonatos amadores da primeira e segun- 
da divisão de Imperatriz. 

A realização partiu do vice-presidente da 
FMF, Walter Lira, em parceria com empresá- 
rios da cidade e apoio do presidente da FMF, 
Antônio Américo. Walter Lira tomou esta 
medida para que os clubes da cidade não fi- 
cassem sem nenhuma disputa em 2013. "Os 
desportistas resolveram homenagear Walter 
Lira, autor da idéia do torneio, além de re- 
conhecerem nele um entusiasta do futebol 
e que se tornou, para orgulho dos impera- 
trizenses, primeiro vice-presidente da Fede- 
ração Maranhense de Futebol", informou a 
assessoria. 

O lançamento da I Copa Walter Lira de 
Futebol ocorreu nessa quinta-feira, às ISh, 
na Liga Imperatrizense de Futebol (LIF), lo- 
calizada no Estádio Frei Epifânio D'Abadia, 
onde vários amantes do futebol, represen- 
tantes das equipes e empresários patroci- 
nadores tiveram a presença garantida. Após 
o lançamento, foi servido um coquetel para 
confraternização entre os clubes participan- 
tes da Copa, bem como todos os convidados. 

Equipes participantes 
As dez equipes que estão disputando a I 

Copa Walter de Futebol são: o Cafeteirão, Lyon, 
Goiás, Melo Empreendimentos, Wiliston, Udine- 
se, Flamengo, Feirinha, Cruz Azul e JV Liderai 
sub-20, que se prepara para Copa São Paulo de 
Futebol Júnior em janeiro de 2014. 

Conforme o regulamento, as equipes serão 
divididas em dois grupos de 5 times. Após joga- 
rem entre si. na primeira fase em jogos apenas 
de ida, as quatro melhores colocadas de cada 
chave se classificam para as quartas de final. Já 
os confrontos das quartas de final serão defini- 
dos usando o cruzamento olímpico, ou seja, Io x 
8°; 2° x 7°; 3o x 6o; 2o x 5o. Todos os jogos serão 
em jogo único, isto é, apenas de ida. As duas 
finalistas decidem o título da competição dia 14 
de dezembro no Estádio Walter Lira. (Com infor- 
mações de William Zaparoli) 

Confira os jogos da primeira rodada 
Sexta-feira-25/10 
20h00 - Goiás x Melo Empreendimentos - 

Quirinão 

Sábado-26/10 
16h00 - JV Liderai x Wiliston - Frei Epifânio 
18h00 - Udinese x Flamengo - Frei Epifânio 

Domingo-27/10 
08h00 - Feirinha x Cruz Azul - Walter Lira I 
10hOO - Cafeteirão x Lyon - Walter Lira I 

Alguns acidentes com pessoas e animais 
têm sido divulgados e por isso a CEMAR faz 
o alerta para prevenir novos acidentes, princi- 
palmente com a energização clandestina de 
cercas de arame ao redor das propriedades, 
criando verdadeiras armadilhas. Pessoas desa- 
visadas, ao tocarem nestas cercas, sofrem cho- 
que elétrico e muitas vezes vêm a óbito devido 
a este ato criminoso. Como a eletricidade não 
pode ser vista, não há como saber se a cerca 
está eletrificada ou não, e dai vem o perigo. 

ABRACOPEL 
Associação Brasileira de Conscientização 

para os Perigos da Eletricidade revela que a 
cada dia uma pessoa no Brasil morre vitima de 
eletricidade e quatro pessoas por dia sofrem 
choque elétrico dentro de sua própria casa. 

Visando proteger seu patrimônio, algumas 
pessoas buscam proteção nas cercas elétricas, 
e em algumas situações elas mesmas fazem as 
cercas, com ligações feitas diretamente na to- 
mada de casa e fora dos padrões de segurança 
recomendadas pela ABTN - Associação Brasi- 
leira de Normas Técnicas. Segundo o Código 
Penal Brasileiro, essa situação caracteriza um 
crime e pode provocar acidentes fatais. 

Para o advogado Caio Souza, do setor Jurí- 
dico da CEMAR, a pessoa que faz uso de cer- 
cas elétricas clandestinas pode ser responsabi- 
lizada criminalmente, com pena de um a cinco 
anos de prisão pelo crime previsto no art. 265 
do Código Penal. E mais: caso alguma fatalida- 
de venha ocorrer, tais como lesões corporais, 
mortes etc., o responsável poderá responder 
pelos crimes de homicídio ou lesões corporais 
(leves, graves ou gravíssimas, dependendo do 
caso). 

O advogado esclarece ainda que, mesmo 
nos casos em que o indivíduo faz a interligação 
da cerca elétrica em sua rede interna, ou seja, 
em tomadas ou disjuntores, poderá responder 
por quaisquer acidentes que venham a ocorrer 
com terceiros de acordo com o Código Penal. 
121, caput ou 121, parágrafo 3o. 

O engenheiro de Segurança da CEMAR, 
Francisco Ferreira, explica que os efeitos do 

choque elétrico são extremamente nocivos ao 
ser humano, podendo levar á morte depen- 
dendo da intensidade. "O choque elétrico pode 
provocar espasmos musculares, fibrilação ven- 
tricular, parada respiratória e cardíaca, queima- 
duras de 1o, 2o e 3o grau, aquecimento e dila- 
tação dos vasos sangüíneos, carbonização dos 
ossos e cartilagens e danos celulares", informa 
Ferreira. 

Francisco explica ainda que a gravidade do 
choque elétrico tem suas variações de acordo 
com os seguintes fatores: tempo de exposição, 
contínua ou alternada; intensidade da corrente 
(amperagem), percurso da corrente ao passar 
pelo corpo humano (os mais graves são os que 
passam pelo cérebro, coração e pulmão) e a 
resistência do corpo à passagem da corrente 
(seco ou molhado). 

Muitos proprietários de fazendas também 
recorrem á eletrificação clandestina das cercas, 
o que as tornam mais perigosas devido à pro- 
ximidade de açudes e pequenas lagoas espa- 
lhadas pela propriedade. Água é condutora de 
energia, se uma pessoa molhada se aproximar 
de fios energizados o choque tende a ser fatal. 

Da forma correta 
A prevenção é sempre a melhor atitude, pois 

todo cuidado é pouco. E para aquelas pessoas 
que desejam proteger seu patrimônio o correto 
é procurar empresas especializadas que traba- 
lham com este tipo de produto e contrate profis- 
sionais especializados para fazer a instalação 
das mesmas. 

As cercas elétricas que são vendidas de 
forma regular no mercado são dotadas de dis- 
positivo pulsante e com corrente baixa que pro- 
vocam um choque doloroso, mas sem grandes 
riscos à vida das pessoas. Além de permitir que 
a pessoa se solte ao entrar em contato com os 
fios metálicos, são sinalizadas e instaladas em 
locais de difícil acesso impedindo que pessoas 
ou animais toquem acidentalmente no dispositi- 
vo. Ao contrário, as cercas elétricas improvisa- 
das, que são verdadeiras armadilhas, podem 
vitimar até pessoas da própria família que as 
instalam. 

CDL assina convênio de concessão de crédito com o Banco do Nordeste 

Foi inaugurada hoje (24) uma nova unidade 
do Banco do Nordeste (BNB) em Imperatriz - lo- 
calizada na Avenida Bernardo Sayão, esquina 
com a rua Maranhão - e com ela abrem-se as 
portas que os empresários da cidade esperavam 
para investir em seus negócios. 

O presidente da Câmara de Dirigentes Lo- 
jistas (CDL) de Imperatriz, Francisco da Silva Al- 
meida (Chico Brasil), assinou um convênio com o 
BNB, em parceria também com o Sebrae, onde 
os associados da instituição terão acesso aos re- 
cursos do Fundo Constitucional de Financiamen- 
to do Nordeste (FNE) e dos recursos internos do 

próprio banco. 
A intenção do contrato é fazer com que as 

empresas associadas a CDL de Imperatriz te- 
nham fundos para aplicação em seus empreen- 
dimentos. O documento visa também agilizar e 
simplificar o processo operacional de concessão 
de crédito, considerando a viabilidade técnica e 
normativa de cada operação. 

O presidente da CDL, Chico Brasil, explica 
que 98% da economia brasileira está sendo mo- 
vimentada pelos micro e pequenos empresários e 
que a assinatura do convênio oferece oportunida- 
des para que essas empresas tenham acesso ao 

crédito de maneira organizada e extremamente 
responsável. 

"Hoje o Maranhão desenvolve um trabalho 
que fomenta a vinda de empreendedores e gran- 
des empresas, e nós diríamos que essa ferra- 
menta do Banco do Nordeste fará com que uma 
dezena de grandes empresas venha para acres- 
centar à economia de Imperatriz e fortalecer os 
empreendedores que já estão no mercado", expli- 
ca em discurso o presidente da CDL. 

O superintendente do BNB, Elton Mendes, diz 
que não há dúvidas que o contrato vai favorecer 
muito o empresário. "Na medida que o CDL tem 

uma estrutura que já é oferecida a seus associa- 
dos, vai somar a ela o apoio ao acesso ao crédito 
do Bando do Nordeste, facilitando então a con- 
cessão de crédito", explica. 

Na oportunidade, Chico Brasil aproveitou 
para convidar os presentes a participarem da pro- 
gramação da 2a Feira da Beleza de Imperatriz, 
que acontece entre os dias 16 e 18 de novembro. 

Atendimento especial 
A nova unidade do Banco do Nordeste em Im- 

peratriz vai ofertar atendimento especializado aos 
micro e pequenos empreendedores. 

RTui w 

Paulo Marcelo Torres Araújo 

"Sou comerciante nascido e criado em Imperatriz" 

Welbert Queiroz 

Paulo Torres trabalha no setor Mercadinho em Imperatriz com 
o segmento de pet, animais de pequenos e grandes portes. Tra- 
balhando no ramo há 30 anos na cidade, ele diz que o negócio 
é de família, que começou com o seu pai e hoje é Paulo que dá 
continuidade à atividade. 

O comerciante diz que em Imperatriz, pelo que observa, o prin- 
cipal pet de seus clientes devem ser gatos, pois a maior saída nas 
vendas são itens para este tipo de pet. "Hoje, o que eu mais vendo 
é ração para gato, esse é o principal produto que eu comercializo 
em Imperatriz". 

Na loja, Paulo Torres garante que atende todos os segmentos, 
desde animais domésticos até produtos para criadores. "Trabalho 
com todo tipo de animais para venda; peixes, cachorros, gatos, 
preá, coelho, porquinho da índia, Hamster, canário, calopsitas e 
todos os tipos de aves e animais permissivos à venda". 

"Trabalhar com animais é algo muito rentável hoje em dia. Não 

só aqui, mas no mundo todo está sempre brigando entre os três 
primeiros segmentos que mais seguem no mundo. É um comér- 
cio de muitas possibilidades de crescimento: por exemplo, se uma 
pessoa quer criar frango, eu posso fornecer a ração; o mesmo ser- 
ve se a pessoa quiser criar cães e peixes, ou seja, a possibilidade 
de alcance é muito grande. Trabalho desde o tratamento caseiro 
de chácaras e casas até pessoas que produzem em grande es- 
cala", garante. 

Galo gigante é o item que o comerciante garante ser atual- 
mente o animal que faz mais sucesso na loja. Segundo ele, é o 
animal mais procurado pelos populares. "O que chama mais aten- 
ção aqui hoje é o galo gigante, que é oriundo do Himalaia, e esses 
frangos e pintinhos são o que realmente têm se destacado como 
um dos principais produtos da loja". 

Paulo Torres diz que trabalhar no negócio da família é uma 
realização profissional. "Eu sou hoje muito satisfeito com meu tra- 
balho, pois faço o que eu gosto e que atendo os animais, e este é 
um trabalho que realmente me satisfaz", conclui. 
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O programa de entretenimento Estúdio R ~ já conhecido por levar para 
os seus telespectadores muita diversão, bom humor e, claro muita música 
- neste sábado conta com toda a irreverência e participação para !á de es- 
pecial da dupla sertaneja Beto Jr e Marcelo, e uma entrevista exclusiva com 
a talentosa cantora da Banda Forró Sacode. Náguia Brasil Vamos conferir 
a expectativa para amanhã. 
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Farmacias 

DROGARIA KARAJÁS (AV. DORCIVAL P. SOUSA. 1179-CENTRO) 

DROGARIA BIC BEM (AV. BERNARDO SAYÃO, 1447-CENTRO) 

DROGARIA EL SHADAY (AV. BRASIL, 36-VILA CAFETEIRA) 

www.coquefel.com,br.5ogos 

CRUZAVINHA 
O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Despreza- do; rejeitado 

Claros; evidentes. 
!«a) 

r 
Pelado de Brasília 
Acreditar 

c 

improrro- 
gâve! 

Sílaba de ■dente' 
Festa que 

inicia a Semana Santa 

Símbolo da Aeronaoti- 

Eiamedo MEC para o Ensino Médio 

Mala díroto clotrõnica enviada sem consentimento pntorm.) 

Estado nortista 
Esposa de maraja 

Criado cavalo com a 
jumenta 

Metal de moedas (símbolo) 

Dupla; casal 

chinesa inldada em 1368 

Do pais de Solano Lòpez 
Animal de pesquisas em laboratório 

Produto precioso da ostra 

(?) Fontaine, (abulista francês 

Adriana Esteves. atriz brasileira 

Folha na qual se 
escreve 
Cúts 

Estar muito quente (o calé) 

Colina arenosa do desertos 
Insistir: perseveror 

O alvo do xeque- 
male 

Sufao de 
"clorèto" 

Classe (?): elite 

Hatode 'amuadcri 
(Gram.) 

Conjunção adveraab- va (Gram.) 

Estrotura usada em aulas de Anatomia 

Cestos de palha 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 

piadas 

A Noiva do Filho 

O rapaz chega em casa muito animado e diz para sua mãe que se apaixonou e quer se 
casar. A mãe inicia uma série de perguntas e ele faz a seguinte proposição: 

— Mãe, por brincadeira, vou trazer aqui amanhã três mulheres e você irá tentar adivinhar 
com qual delas eu irei me casar. 

A mãe acaba por concordar com o teste. No dia seguinte, ele traz a sua casa três mulhe- 
res lindíssimas. 

Elas sentam-se no sofá e ficam conversando.com a mãe do rapaz durante um bom tem- 
po. Depois de horas de conversa entre elas o rapaz chega e pergunta: 

— Então mãe, você é capaz de adivinhar com qual eu vou me casar? 

A mãe responde imediatamente: 
— Com a do meio. 

O rapaz fica surpreso e pergunta; 
— É incrível mãe. Você acertou! Mas como é que adivinhou? 

A mãe responde: 
— Não gostei dela... 

□ NOVELAS 

Malhaçâo 
Globo, 17h45 - Zico, Anita e Frédéric tentam tranqüilizar 
Cadelão. Martin e Micaela fingem ser namorados e Cade- 
lâo desiste de falar com ele. Paulino pensa em fazer uma 
festa para Drica. mas Maura o expulsa de seu salão. Ca- 
delão encontra o anel que Martin deu para Gislaine. Lucia- 
na ajuda Vitor e Paulino a fazer a festa cosplay. Cadelão 
fecha o Embaixada para se entender com Martin. Todos 
no bairro ficam surpresos com o visual de Soraia. Julia 
transmite pela internet o que acontece na despensa do 
Embaixada. Zelândia convence Luciana a se aliar a ela e 
dividir os lucros da festa. Vera, Flaviana e Sofia veem as 
imagens transmitidas por Julia e ficam aterrorizadas. Ben 
consegue entrar no restaurante pelos fundos e observa a 
despensa sem ser visto. 

Joia Rara 
Globo, 18h15 - Amélia agradece ao juiz pela decisão. Pé- 
rola comemora com os monges sua ida para os Himalaias. 

Manfred sugere a Ernest que Silvia vá para os Himalaias 
para atrapalhar a viagem. Franz diz a Amélia que pedirá a 
separação a Sílvia. Peteleco foge de Odilon. Sílvia implora 
a Franz para não se separar dela e diz que vai para os 
Himalaias com ele. Peteleco conta a Odilon que conhe- 
ceu uma menina engraçada, referindo-se a Pérola. Franz 
tenta explicar para Amélia sobre sua volta para a casa de 
Ernest, mas ela despreza o ex-marido. Pérola pede ajuda 
a Viktor para impedir que Sílvia também vá para os Hima- 
laias. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Maurício confessa a Malu que desconfia de 
seu amor por ele. Todos na Crash Mídia se surpreendem 
com Brunetty. Renata incentiva Érico a ir para o show de 
Palmira Valente. Verônica agradece Natan por tê-la indica- 
do para Willy. Amora pede perdão a Malu. Damáris entre- 
ga as chaves de sua casa para Pulquéria. Bárbara seduz 
Vitinho. Érico decide ir ao show de Palmira Valente. Giane 

não acredita na redenção de Amora. Verônica sofre com a 
ausência de Érico. Wilson leva para Bento o brinquedo de 
madeira e o retrato de Lívia. Socorro decide contar o que 
sabe sobre Amora para Gilson e Salma. Renata aparece na 
casa de show. Érico chega ao show de Verônica com flores. 

Amor à Vida 
Globo, 2jh00 - Jacques elogia Pilar, que fica lisonjeada. 
Félix e Paloma discutem. Bruno vai embora apressado 
da casa de Aline. Rinaldo ajuda Márcia a vender seus hot 
dogs. Félix fala para Eron que Atílio investigará as contas 
do hospital, e o advogado avisa a César sobre as intenções 
de seu filho. Eudóxia compra roupas novas para Valdirene. 
Amarilys fala para Niko que não deixará que ele fique com 
Fabrício. Paloma se surpreende quando Bruno implica 
com Amarilys. Herbert repreende Ordália ao encontrá-la 
no quarto de Pilar. Daniel não deixa que Perséfone coma 
chocolate. Rafael dá doces para Linda. Bruno desabafa 
com Ordália sobre o assédio de Aline. Aline visita Pilar. 

CD CD 

T Áries 21-03/19-04 
Sua vida familiar é seu foco, neste momento em que 
Mercúrio e Saturno se harmonizam indicando a pos- 
sível superação de problemas no meio. Seu jeito se- 
guro pode levar as pessoas a lhe passarem maiores 
responsabilidades! 

b Touro 20-04/20-05 
Sua habilidade de argumentação é aguçada pela 
associação Lua-Júpiter que também lhe traz mais 
garra para defender causas. O trigono Mercúrio-Sa- 
turno intensifica seu poder criativo e de articulação. 
Defenda seus projetos! 

31 Gêmeos 21-05/21-06 
Que tal estudar suas finanças e as opções de in- 
vestimento do mercado? Os aspectos que a Lua 
estabelece com Mercúrio, Júpiter e Saturno aguçam 
seu espírito empreendedor, favorecendo os novos 
investimentos/aproveite! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Você fica mais consciente dos próprios talentos, pois 
Lua e Júpiter se associam. Planeje-se, pois o trigo- 
no da Lua com Mercúrio e Saturno lhe deixa mais 
articulada e eloqüente, favorecendo seus interesses 
sociais! 

Leão 23-07 / 22-08 
A conjunção de Lua e Júpiter traz um momento de 
superação. Os trígonos com Mercúrio e Saturno lhe 
incentivam a compreender mais profundamente cer- 
tas situações do passado. Mude seu olhar para a 
vida e planeje-se! 

TR? Virgem 23-08/22-09 
Estar junto às pessoas queridas tende a ser extre- 
mamente prazeroso, e harmonia da Lua com Mer- 
cúrio, Júpiter e Saturno em sua área de amizades 
indica que as pessoas tendem a lhe ajudar com pro- 
blemas complexos. Ouça-as! 

sQ Libra 23-09/22-10 
Novas oportunidades profissionais devem surgir, 
neste dia em que Lua e Júpiter se associam. Os 
trígonos com Mercúrio e Saturno aguçam sua capa- 
cidade prática e seu senso de oportunidade, incre- 
mentando sua performance! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Que tal começar novos estudos ou vivificar alguma 
iniciativa já iniciada? Os aspectos que a Lua estabe- 
lece com Júpiter em sua nona casa aguçam seu faro 
para oportunidades, o que pode lhe ajudar bastante 
na vida estudantil! 

S Sagitário 22-11 / 21-12 
Você se sente mais confiante para tomar suas deci- 
sões, pois a conjunção de Lua ç Júpiter em sua oita- 
va casa lhe fortalece internamente. Os trígonos com 
Mercúrio e Saturno lhe motivam a entrar em contato 
consigo mesma! 

V? Capricórnio 22-12 /19-01 
Suas relações pessoais ficam mais próximas, pois a 
conjunção Lua-Júpiter ressalta as sinergias de inte- 
resse e a união. Os trígonos com Mercúrio e Saturno 
estimulam a maturidade das relações, então que tal 
comprometer-se? 

^Aquário 20-01/18-02 
Momento de cuidar da saúde e promover seu bem- 
-esíar. A associação Lua-Júpiter lhe estimula a es- 
tabelecer alianças de trabalho, aproveitando que os 
trígonos com Mercúrio e Saturno intensificam seu 
poder de articulação! 

K Peixes 19-02/20-03 
Os prazeres da vida lhe trazem muito bem estar, 
pois Lua e Júpiter se unem em sua quinta casa hoje. 
Os trígonos com Mercúrio e Saturno estimulam as 
parcerias, então esteja aberta para conhecer pesso- 
as que lhe beneficiarão! 
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Anvisa analisa legislação que frata do uso de animais para fins científicos 

Diretriz 
A diretriz também orienta os profissionais a escolher métodos 

humanitários para condução dos projetos e a avaliar os animais re- 
gularmente para observar evidências de dor ou estresse agudo no 
decorrer do projeto e a usar agentes tranqüilizantes, analgésicos e 
anestésicos adequados para a espécie animal e para os objetivos 
científicos ou didáticos. 

Métodos alternativos 

Na semana passada, a autarquia informou, por meio de nota, ter fir- 
mado há dois anos cooperação com o Centro Brasileiro de Validação de 
Métodos Alternativos (Bracvam), ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fio- 
cruz), para que sejam validados métodos alternativos que dispensem 
o uso de animais. As regras para o uso de animais em pesquisa são 
definidas pela Lei 11.794, batizada de Lei Arouca, e pelos comitês de 
ética em pesquisa com animais ligados ao Sistema de Comitês de Ética 
em Pesquisa. Por definição da Lei Arouca, as instituições que execu- 
tam atividades com animais podem receber cinco tipos de punição, que 
vão da advertência e suspensão de financiamentos oficiais à interdição 
definitiva do laboratório. A multa pode variar entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. 

Atividades 

Responsável por regular as atividades científicas com animais, o Con- 
selho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), ligado 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, determina, por meio de 
diretriz, que atividades científicas ou didáticas devem considerar a subs- 
tituição do uso dos animais, a redução do número de cobaias usadas, 
além do refinamento de técnicas que permitam reduzir o impacto negativo 
sobre o bem-estar deles. 
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Uso de animais 

A legislação que trata do uso de animais para fins científicos 
e didáticos está sob análise da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). A autarquia avalia se há lacunas referentes 
à fiscalização das pesquisas para produção de medicamentos 
e cosméticos que podem ter impacto no uso de cobaias. De 
acordo com a Anvisa, a legislação atual não especifica o órgão 
responsável pela fiscalização dos laboratórios de pesquisa em 
animais. No âmbito da agência reguladora, não há exigência 
expressa para o uso de animais em testes, mas é necessária a 
apresentação de dados que comprovem a segurança dos diver- 
sos produtos registrados na Anvisa. Métodos alternativos são 
aceitos desde que sejam capazes de comprovar a segurança 
do produto. 

Consulta 
As instituições de educação superior podem consultar os dados pre- 

liminares do índice Geral de Cursos (IGC) e do Conceito Preliminar de 
Curso (CPC) de 2012. Os dados estarão disponíveis em página do Minis- 
tério da Educação na internet até o dia 1o de novembro, data limite para 
as instituições se manifestarem caso discordem dos indicadores. Os ín- 
dices são usados como parâmetro de acompanhamento da evolução da 
qualidade da educação superior no Brasil. Cursos com notas inferiores 
são impedidos de participar de políticas como o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e o Fundo de Finandamento Estudantil (Fies). 

Indicadores 

Os indicadores são calculados a partir de dados dos exames 
nacionais de Desempenho de Estudantes (Enade) e do Ensino Mé- 
dio (Enem) e do Censo da Educação Superior, além da avaliação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) para os programas de pós-graduação stricto sensu. Tanto 
o IGC quanto o CPC compõem o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), instituído pela Lei 10.861/2004. Os 
dados finais serão publicados no dia 28 de novembro. 

índice 
O CPC tem implicações sobre a representatividade do IGC, segundo explica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). Pelo índice, os cursos recebem notas de 1 a 5. São considerados satisfatórios pelo Ministério da Educação aqueles 
com nota maior ou igual a 3. No ano passado, segundo dados do IGC, 27% dos cursos não alcançaram desempenho suficiente. 

Enem pode ser usado para entrar na universidade pelo sistema de cotas 

Lei de cotas 
A Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) começou a valer este ano, quan- 

do pelo menos 12,5% das vagas devem ser destinadas aos estudan- 
tes. Até 2016, metade das vagas será destinada aos estudantes das 
escolas públicas. Dos mais de 7,1 milhões de inscritos no Enem 2013, 
1,6 milhão deles estão concluindo o ensino médio. Para concorrer às 
cotas, o candidato precisa ter cursado todo o ensino médio em escola 
pública, em cursos regulares ou na educação de jovens e adultos. 

Vagas 
Em 2014, as 59 universidades federais e os 38 institutos 

federais de educação, ciência e tecnologia deverão reservar 
pelo menos 25% das vagas para alunos da rede pública, de 
cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. A regra 
vale para quem quer entrar no ensino superior com a nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Censo 
O Censo Escolar de 2012 mostra que a maioria dos estu- 

dantes de ensino médio está matriculada em escola pública, e 
a maioria está na rede estadual (84,9%). As escolas privadas 
respondem por 12,7% das matrículas, as escolas federais por 
1,5% e as municipais por 0,9%. "Há um problema muito grave 
de autoestima na escola pública. Isso é um fator que faz com 
que os alunos não acreditem na sua capacidade de conseguir 
uma vaga em uma instituição federal de ensino superior", diz o 
professor Klinger Ericeira, do Centro de Ensino Médio Elefante 
Branco, escola pública de Brasília. "Agora, com a Lei de Cotas, 
o Enem parece que atingiu um novo patamar na cabeça do alu- 
no, que percebe que realmente existe essa possibilidade [de 
ingresso na universidade pública]", acrescentou. 

Prioridade 
As vagas remanescentes estarão disponíveis aos autodeclara- 

dos pretos, pardos ou indígenas, seguindo a ordem de menor ren- 
da. Em seguida, terão prioridade os demais estudantes de baixa 
renda. As instituições devem oferecer a pretos, pardos e indígenas 
(classificação usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 
tística - IBGE) a mesma proporção de vagas que representam na 
unidade da Federação, com base nos dados do IBGE. 

Sistema 
Amanda Barbosa é estudante da Universidade Federal Fluminense 

e Fhillipe Antônio Araújo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Ambos foram aprovados pelo Enem pelo sistema de cotas. "Não fosse 
pelas cotas, eu não entrava", diz Amanda. "O Enem é muito mais abran- 
gente, dá mais igualdade aos candidatos. Além disso, é mais barato 
que outros vestibulares e dá a oportunidade de disputar em qualquer 
lugar do país", diz a recifense. Fhillipe também veio de fora do Rio de 
Janeiro, de Fortaleza. "As cotas têm a idéia central de beneficiar quem 
não teve acesso a uma educação de qualidade ou no mesmo nível dos 
outros. Elas me ajudaram sim, minha nota foi menor do que a ampla 
concorrência. Talvez, eu não tivesse entrado se não fossem as cotas", 
conta. Para se manter no Rio, ele recebe uma bolsa da universidade. 

Bolsa 
A partir do segundo semestre, as bolsas de manutenção co- 

meçaram a ser oferecidas para os cotistas em todo o país, pelo 
Ministério da Educação. Estudantes com renda inferior a 1,5 sa- 
lário mínimo, de cursos com carga horária de no mínimo cinco 
horas diárias, podem participar do Programa Nacional de Bolsa 
Permanência e receber R$ 400 mensais. Para estudantes indí- 
genas e quilombolas, o valor é superior, R$ 900. A lei diz que as 
cotas serão preenchidas de acordo com as notas dos alunos. 

Política 
Segundo o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília (UnB), Nelson Inocêncio a política não 

combate o racismo de forma plena. "Eu acho que é um erro de análise sempre atrelar o fator sociorracial à renda". Ele diz que em um ano 
de vigência ja e possível ver alterações no campus. "Começamos a ver mudança na paisagem do campus. Antes, andar no campus de uma 
universidade sueca e na UnB não fazia diferença. Hoje, começamos a ver uma diferença, a ver pessoas de diversas origens" As provas do 
Enem serão aplicadas no próximo fim de semana, nos dias 26 e 27 de outubro. 
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ONG INTERNACIONAL DESTACA 
ESFORÇO BRASILEIRO PARA 

REDUZIR MORTALIDADE INFANTIL 

O esforço do Brasil para combater 
a mortalidade infantil (até 5 anos de 
idade) é citado como exemplar em 
relatório divulgado pela organização 
não governamental (ONG) Save the 
Children. Segundo o relatório, isso se 
deve à prestação sistemática de pro- 
gramas de imunização, aos cuidados 
de saúde voltados para comunidades 
carentes e a melhorias em sanea- 
mento básico. 

Segundo o documento, a experi- 
ência de países como o Brasil com- 
prova que a erradicação de mortes 
evitáveis relativas a essa parcela da 
população depende da construção 
de sistemas de saúde com serviços 
de qualidade e acessíveis a todos os 
segmentos da sociedade, incluindo 
comunidades de difícil acesso, gru- 
pos vulneráveis e populações menos 
favorecidas. 

O relatório ressalta que, em 1990, 
a taxa de mortalidade infantil no Bra- 
sil era 62 mortes por mil nascidos vi- 
vos. "Em uma geração, o país redu- 
ziu a mortalidade infantil em mais de 
três quartos, para 14 mortes por mil 
nascidos vivos." O documento enfa- 
tiza que, com isso, o país conquistou 
patamar inferior ao considerado pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) como limite para classificar o 
cenário de erradicação da mortalida- 
de infantil - 20 mortes por mil nasci- 
dos vivos. 

A organização também desta- 
ca que, em todo o mundo, houve 
importante redução no índice, que 
caiu quase pela metade entre 1990 
e 2012, passando de 12 milhões de 
crianças por ano para 6,6 milhões, 
mas destaca que o conjunto de paí- 
ses ainda está longe de atingir a Meta 
do Milênio, definida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), que de- 
termina a redução dessas mortes em 
dois terços entre 1990 e 2015. 

Na maioria dos países em desen- 
volvimento persistem as grandes de- 
sigualdades no acesso aos cuidados 
de saúde. "As famílias mais pobres 
enfrentam altos custos diretos, indi- 
retos e de oportunidade no acesso 
aos cuidados de saúde, além de não 
contarem com informação adequada 
e voz política para exigir melhores 
serviços", destaca o relatório. 

De acordo com a Save the Chil- 
dren, o Niger é o país que lidera a re- 
dução da mortalidade infantil, embora 
ainda tenha índice elevado, com 114 
mortes para cada mil nascidos vivos 
em 2012. Em 1990, no entanto, mor- 
riam 326 crianças até os 5 anos de 
idade para cada mil nascidas vivas. 
O documento atribui o resultado a 
políticas desenvolvidas naquele país, 
considerado um dos mais pobres do 
mundo, como acesso universal, ser- 
viços gratuitos de saúde para mulhe- 
res grávidas e crianças e programas 
de nutrição. 

No ranking da entidade, que lis- 
ta os países que mais reduziram a 
mortalidade infantil, aparecem em 
seguida a Libéria, Ruanda, a Indoné- 
sia, Madagascar, a índia, a China e o 
Egito. O Brasil ocupa a 15a posição. 
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Imprensa italiana não poupa críticas a Pato após pênalti 
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Timão observa tres jogadores para 

reforçar a lateral e o meio de campo 

Ex-jogador do Milan, Alexandre Pato ga- 
nhou destaque na imprensa italiana 
após perder o último pênalti do jogo en- 

tre Grêmio e Corinthians, pela Copa do Brasil. A 
Gazzetta dello Sport, por exemplo, não poupou 
críticas ao atacante, que foi "desastroso, torto, e 
tropeçou novamente". 

A publicação também exalta a atuação do 
goleiro Dida, que defendeu três cobranças e 
ajudou o time gaúcho a se classificar para as 
semifinais da competição nacional. O experien- 
te arqueiro também tem boa passagem pelo 
clube de Milão, onde ficou entre 2000 e 2010. 

De acordo com o diário, Pato tentou "en- 
ganar" o ex-companheiro rossonero, mas não 
conseguiu - precisando converter sua cobrança 
para manter o Timão vivo na disputa de pênal- 

tis, o camisa 7 acabou arriscando uma péssima 
cavadinha, que culminou na eliminação corirv 
tiana do torneio. 

O lance irritou vários torcedores, que ata- 
caram o jogador através das redes sociais. 
Em seu perfil oficial no Instagram, alguns fãs 
invadiram fotos e postaram mensagens com 
xingamentos de "mercenário", "enganador" etc.. 
Mas até o presidente Mário Gobbi demonstrou 
irritação com Pato. 

"Foi mal no pênalti, bateu mal; Pelo poten- 
cial que tem, poderia ter jogado muito mais. 
O fato é esse. Ele ainda não conseguiu jogar 
aqui", lamentou o mandatário pouco depois da 
eliminação na Arena do Grêmio, em Porto Ale- 
gre. Pato custou R$ 40 milhões aos cofres do 
Parque São Jorge. 

Neymar fala sobre seu primeiro clássico 

contra o Real, e encara como um jogo normal 

Neymar falou à Barça TV, canal oficial do 
Barcelona, sobre sua expectativa para o pri- 
meiro clássico contra o Real Madrid, que será 
disputado no próximo sábado, no Camp Nou. 

"Um clássico é o mais importante para 
qualquer jogador, é o jogo que todos querem 
participar. Este será meu primeiro clássico 
pelo Barça e desejo fazer uma grande estreia, 
preferivelmente com a vitória", afirmou Ney- 
mar. 

Sobre o que está sentindo na véspera do 
primeiro duelo contra o Real Madrid, o brasilei- 
ro assegurou que encara este como qualquer 

outro confronto. 
"Particularmente, acredito que a ansieda- 

de é a mesma das outras partidas. Sei que se 
trata de um clássico muito importante, porém 
penso que a sensação de ter um frio na barri- 
ga é a mesma que alguém sente antes de um 
jogo normal", explicou o atacante. 

Neymar lembrou também um duelo entre 
os dois gigantes espanhóis que ficou grava- 
do na sua memória. "Lembro de um clássico 
em 2005, onde Ronaldinho marcou dois gols. 
Esse é o Barça x Real que mais me lembro", 
disse o brasileiro. 

Tite fica? Tite sai? Apesar do futuro do 
comando técnico do Corinthians continuar 
indefinido, a diretoria do clube tem adian- 
tado o planejamento para 2014 e estuda as 
contratações do lateral-direito Mariano, do 
Bordeaux (FRA), do volante paraguaio Edu- 
ardo Aranda, do Olímpia (FRA), e do meia 
Éverton, do Atlético-PR. 

Mariano, que está no futebol francês des- 
de 2012, é um antigo desejo do clube. Ciente 
da dificuldade na negociação para tentar re- 
patriar Rafael, do Manchester United (ING), 
a comissão técnica voltou esforços para ana- 
lisar o ex-jogador do Fluminense. O acordo, 
no entanto, não deve ser fácil. Hoje, o lateral 
é titular absoluto do Bordeaux (FRA). 

" Com a remota possibilidade de perma- 
nência de Maldonado, cujo contrato se en- 
cerra no fim deste ano, a direção corre para 
encaminhar a contratação de um reserva 
imediato para Ralf. Na última semana, um 
membro da comissão técnica viajou ao Pa- 
raguai para ver alguns jogos de Eduardo 
Aranda, eleito o melhor primeiro volante da 
Libertadores deste ano. Como as primeiras 
impressões foram positivas, o jogador será 
analisado com mais calma até dezembro. 
Régis Marques, empresário brasileiro do 
atleta, já foi avisado sobre o interesse co- 
rintiano. 

Afim de renovar o meio de campo ofensi- 
vo, que hoje conta com os veteranos Danilo 
(34 anos) e Douglas (31 anos), o Timão tem 
acompanhado de perto as atuações de Éver- 
ton, do Atlético-PR. Um dos destaques do 
Furacão no Brasileirão, o meia, de 24 anos 
e que já passou por Flamengo e Botafogo, 
pertence ao Tigres (MEX). O contrato de em- 
préstimo do atleta com o time paranaense 
acaba em dezembro. O Timão pretende en- 
trar em contato e começar as negociações 
com os dirigentes mexicanos nas próximas 
semanas. 
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Aranda e Everton estão ano na 

Mariano, Eduardo Aranda e Éverton não 
são os únicos nomes na lista do Corinthians 
para 2014. O grande desejo da diretoria é a 
contratação do volante Elias, cujo contrato 
de empréstimo com o Flamengo se encerra 
em dezembro. Vinculado ao Sporting (POR), 
o jogador já declarou aos diretores alvine- 
gros que vê com bons olhos um retorno ao 
clube. O problema é a concorrência. O Fia 
quer continuar com ele. 

Permanência de Tite indefinida 
O comando técnico do Timão a partir de 

2014 é uma incógnita. Com contrato até de- 
zembro deste ano, Tite pode não renovar. A 
direção já trabalha com esta possibilidade. 
Apesar de não descartar a renovação e dizer 
que vai procurar Tite para tratar do assunto 
quando o Corinthians tiver pontuação sufi- 
ciente para não correr risco de rebaixamen- 
to, o presidente Mário Gobbi tem dito nos 
bastidores que Mano Menezes é o principal 
nome para comandar o time no próximo ano. 

Campeão da Série B de 2008 e do Pau- 
listão e da Copa do Brasil de 2009 pelo Co- 
rinthians, Mano está desempregado desde o 
fim de setembro, quando pediu demissão do 
Flamengo. Ele saiu do Timão em 2010 para 
treinar a Seleção Brasileira. 
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