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15 anos de prisão 

Preso desde o dia 8 de maio, em Bangu 2, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste lU * |i||i 
do Rio, o pastor Marcos Pereira foi condenado a 15 anos de prisão no processo movi- ® 
do por seis fiéis que o acusam de estupro. A condenação partiu da 2a Vara Criminal da 
Comarca de São João de Meriti, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. ▼ |i 
Uma das vitimas contou que foi estuprada dos 14 aos 22 anos, e outras três disseram m " é 
que também foram atacadas quando ainda eram menores de idade. As orgias aconte- \ 
ciam, segundo Márcio Mendonça, tanto na igreja quanto no apartamento do pastor, na 
Avenida Atlântica, em Copacabana. Zona Sul do Rio. Segundo os autos, o crime acon- 
teceu no final de 2006. O imóvel custa R$ 8 milhões. Além de ser acusado por abuso 
sexual, o líder da Igreja Assembléia de Deus dos Últimos Dias, também é citado em 
um suposto envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem , 
de dinheiro. Na época em que o pastor Marcos foi preso, o delegado Márcio Mendonça, titular da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), des- 
creveu a dinâmica dos estupros: o pastor permanecia no gabinete dele e ligava para as vítimas, pedindo que elas tivessem um momento a sós 
com ele. Após fechar as portas, o pastor tentava convencer as vítimas a fazer sexo com ele. Quando elas reagiam, ele usava a força. Uma das 
seis vítimas afirmou que foi estuprada após o pastor ligar pedindo que ela levasse um café em sua sala. As vitimas eram fiéis da igreja, que iam 
até a Assembléia de Deus dos Últimos Dias, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, fazer um trabalho voluntário. No dia 22 de maio, o 
EXTRA publicou escutas "picantes" do pastor com suas fiéis. Em uma das quatro conversas a que o EXTRA teve acesso com exclusividade, o 
pastor, antes de se despedir de uma fiel que falava com ele do seu celular de seu carro, avisa: "Tô com saudade do seu rabo". Marcos foi preso 
no último dia 8 acusado de dois estupros de fiéis. A polícia ainda investiga se o pastor estuprou outras 20 mulheres que moravam na igreja. 
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Cirurgia descartada 

...-.ill. lOi 

Dois meninos siameses recém- 
-nascidos na China foram submeti- 
dos nessa quinta-feira (12) a uma 
consulta médica para avaliar o qua- 
dro deles. Os gêmeos têm 24 dias 
de vida e, como compartilham o 
coração e um rim, a possibilidade 
de cirurgia é descartada. Os irmãos 
estão internados no Hospital Infan- 
til de Urumqi, na região autônoma 
uigur de Xinjiang, no oeste do país. 

Uma nova esperança 

Moreno, alto e de olhos azuis, An- 
derson Gomes conquistou espaço 
em uma das maiores agências de 
modelos do país. Aos 21 anos, ele 
foi descoberto e levado à 40° Models 
pelo cabeleireiro Ricardo Moreno. 
Enquanto dá os primeiros passos na 
carreira, o jovem acompanha com 
atenção as buscas pelo pai, Amaril- 
do Dias, que está desaparecido há 

dois meses, e dá força aos familiares. Apesar do drama na vida pesso- 
al, ele já dá os primeiros passos na nova carreira e sonha em ser um 
modelo famoso. Ainda tímido ao tirar fotos, o moreno conta que modelar 
pode ser um caminho para melhorar de vida. A explicação sobre o desa- 
parecimento do pai de Anderson se tornou uma das principais bandei- 
ras dos protestos em todo Brasil. Amarildo não é visto desde o dia 14 de 
julho, quando foi levado por policiais militares da UPP da Rocinha, zona 
sul, para averiguação. A Polícia Civil ainda investiga o caso e finalizou a 
reconstituição do crime no fim da noite do último domingo (8). Como a 
família de Anderson ficou sem renda, o cabeleireiro Moreno conta que 
pessoas próximas tentaram ajudar de alguma forma o jovem e a família. 
Ele diz que acredita no talento de Anderson que sonha em ser modelo. 
Ricardo Moreno levou o rapaz para o diretor da agência de modelos, 
que se interessou por ele. Agora, Anderson já tem um desfile pela fren- 
te. No dia 16 de setembro ele estará nas passarelas em um evento be- 
neficente no teatro Fashion Mall, em São Conrado, na zona sul do Rio. 
Além de desfilar na terceira edição do Angefs Couture, Anderson está 
cotado para participar de uma campanha, segundo Moreno. 

Não consegue parar 

de emagrecer 

" 

mm 

Uma mulher que passou por cirurgia de estômago está perdendo tanto 
peso que agora teme que morra de fome. Tracey McLaughlin, de 51 
anos, passou por uma cirurgia em dezembro de 2010, quando, por con- 
ta de uma artrite, tinha que se locomover com a ajuda de uma cadeira 
de rodas. Ela fez a cirurgia depois que foi informada que sua saúde es- 
tava em risco. Em um ano, ela perdeu 63 Kg e ficou satisfeita com seu 
peso. O problema foi que ela continuou a perder peso de forma rápida 
e contínua, e hoje tem pouco mais de 30 Kg. McLaughlin, moradora de 
Manchester, agora está correndo risco de morrer. Ela está usando rou- 
pas para crianças de 10 e 11 anos de idade por conta do peso. 
A mulher diz que a cirurgia foi a pior coisa que já fez. Segundo ela, ape- 
sar dos problemas de saúde, conseguia ter uma vida feliz. Os médicos 
ainda não descobriram o motivo que a faz perder tanto peso, mas acre- 
ditam que o tecido da cicatriz em seu estômago possa estar afetando 
as células que absorvem alimentos. McLaughlin diz que tenta comer 
alimentos que engordam, como sanduíches de bacon, delivery chinês e 
biscoitos, mas nada resolve seu problema. Ela diz que não suporta se 
olhar no espelho. Agora ela terá que fazer novos exames para que os 
médicos possam descobrir por que ela se tornou tão magra. 

COLUNA □□ SANCHES 

NÃO ROUBARÁS (3) 

Prefeito é servidor, não é patrão. Prefeito é fun- 
cionário do povo e não chefe dele. Precisamos 
de prefeito que se torne PADRÃO - e não de 
prefeito que seja, ou se torne, LADRÃO. 

ÉTICA 
Quando o povo responde que o que querem 
ver é prefeito não roubar está dizendo que quer 
pessoa que tenha e exercite ética. Ética - total, 
completa e absolutamente. A ética é assim uma 
espécie de base, de alicerce, de baldrame ou 
bastião, sem o que não se firmará de pé qual- 
quer projeto eleitoral sério, qualquer construção 
política de vergonha - pelo menos em termos 

de melhoria das qualidades do ser humano... se 
é que algum político bandido se interesse por 
isso, exceto nos discursos de cara limpa e alma 
suja. 

TÉCNICA 
É claro que também é desejável conhecimento 
técnico, tino administrativo, espírito de lideran- 
ça, visão de futuro e, não é pedir demais nos 
tempos de hoje, alguma formação acadêmica. 
Mas isso tudo... com ética. Pois, sem o alicerce 
da ética, mais dia menos dia toda casa desmo- 
rona, todo edifício rui, todo prédio desaba, toda 
construção se destrói, toda casa cai... 

GANHOS 
Prefeitos ganham salários razoáveis. Se não ga- 
nham, peçam para a Câmara aprovar um melhor 
salário... Mas não roubem. Além do salário, pre- 
feitos têm diárias sem justificativa devidamente 
justificadas, viagens, segurança, transporte e 
telecomunicações, casa e comida, tudo pratica- 
mente pago pelo dinheiro do povo, sem falar em 
verbas do Gabinete e coisa e tal. 

POR QUÊ? 
Por que será que auditorias sérias nunca são 
realizadas e, quando o são, não são divulgadas 
e, quando o são, não há gente processada e, 
quando o são, não há ninguém condenado e, 

Edmilson Sanches 

quando o é. não vai pessoa alguma pra cadeia 
nem, tampouco, se sabe de dinheiro que tenha 
retornado? 

PROVIDÊNCIAS 
Falando sério, leitor, está na hora de as pessoas 
de uma comunidade tomarem mais tino, terem 
mais coragem, sentirem mais vergonha e toma- 
rem mais providências. 

DISPOSIÇÃO 
Os políticos sabem que, no Brasil, as pessoas, 
coletivamente, não têm a mesma disposição que 
seus vizinhos argentinos e outros sul-america- 
nos. 

PREGUIÇA 
Os políticos contam com a nossa preguiça, com 
a nossa covardia, com o nosso desencanto. 
Desse modo, sem maiores ações e reclama- 
ções, o político desonesto vai flanando e se 
multiplicando. 

NÃO ROUBARÁS 
Em época de campanha, pelo menos, quando 
lhe apresentarem as tais propostas ou programa 
de governo, eleitor, saque do bolso um cartão 
onde, à maneira dos Dez Mandamentos, estará 
escrito seu único pedido, sua basilar esperança, 
seu último grito: "NÃO ROUBARÁS". 
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- DIPLOMATA AMERICANA 
É a segunda vez que a diplomata 
americana Amy Reichert. que serve 
no Consulado de Recife (PE), vem ao 
Maranhão. Em julho do ano passado, 
ela esteve em São Luís acompanha- 
da do ministro conselheiro da embai- 
xada para o Brasil, Todd Chapman. 
Ao final da visita, ela escreveu, na 
primeira pessoa, um texto descritivo 
sobre a capital fundada pelos france- 
ses. 
Ontem (12), a diplomata cumpriu 
agenda em São Luís. Na capital, mi- 
nistrou palestra a alunos interessa- 
dos em participar de programas de 
intercâmbio nos Estados Unidos. A 
oficial do Governo Americano tirou 
também as dúvidas sobre visto de 
estudantes. Em Imperatriz, Amy Rei- 
chert tem agenda marcada com o 
prefeito Sebastião Madeira e também 
vai visitar o campus da Universidade 
Federal do Maranhão. 

- FASE DE TESTES 
A Suzano Papel e Celulose atingiu, 
em agosto, 25,6% de comissiona- 
mento da nova fábrica de celulose de 
Imperatriz, no Maranhão. O comissio- 
namento é a fase de testes, limpezas 
e checagens que antecedem o start 
up da planta. Em agosto, aconteceu 
a primeira queima de óleo diesel na 
caldeira de biomassa. Em julho, co- 
meçou o funcionamento do circuito 
de utilidades (água, energia elétri- 
ca, ar comprimido, entre outros). O 
avanço físico geral da obra chegou a 
92,2% e a montagem eletromecânica 
avançou para 77,3%. 

- PACTO NACIONAL 
O Maranhão se tornou um dos mais 
novos estados a aderir ao Pacto Na- 
cional pela Gestão das Águas com a 
assinatura do Decreto n0 29.302/2013 
pela governadora Roseana Sarney. O 
documento confirma a adesão volun- 
tária ao Pacto, o qual é uma iniciativa 
da Agência Nacional de Águas (ANA) 
que disponibilizará R$ 100 milhões 
nos próximos cinco anos para os es- 
tados que aderirem a esta ação de es- 
tímulo à gestão de recursos hídricos 
na esfera estadual e à cooperação 
federativa, o que está de acordo com 
o princípio da gestão descentralizada 
contido na Política Nacional de Re- 
cursos Hídricos. Segundo o Decreto, 
a Secretaria de Estado do Meio Am- 
biente e Recursos Naturais (Sema) 
foi a entidade indicada pela gover- 
nadora para coordenar as ações do 
Pacto no Maranhão e fica habilitada 
a solicitar a inscrição no Progestâo, 
que é o Programa de Consolidação 
do Pacto Nacional. Também já ade- 
riram à iniciativa da ANA outros 11 
estados; Paraíba, Acre, Mato Grosso 
do Sul, Alagoas, Paraná, Piauí, Mato 
Grosso, Rondônia, Sergipe, Santa 
Catarina e Rio Grande do Norte. Os 
recursos financeiros do Progestâo 
só são liberados após o cumprimen- 
to de metas fixadas pelos estados e 
aprovadas por seus respectivos con- 
selhos estaduais de recursos hídri- 
cos. Num primeiro momento, haverá 
o desembolso de até cinco parcelas 
de R$ 750 mil por unidade da Federa- 
ção. Com isso, a ANA visa incentivar 
o fortalecimento dos sistemas esta- 
duais de gerenciamento de recursos 
hídricos através de ações que melho- 
rem a implantação dos instrumentos 
de gestão previstos pela Política Na- 
cional de Recursos Hídricos e pelas 
políticas estaduais. O Progestâo es- 
timula os estados a adotarem várias 
ações, como; o aperfeiçoamento da 
rede de monitoramento quantitativo 
e qualitativo de rios, formação de 
banco de dados relativos à disponibi- 
lidade hídrica ou emissão de outorga 
'autorização) para uso dos recursos 
hídricos, elaboração de estudos e 
planos de bacia, capacitação ou im- 
plantação da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos. 
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Publicidade terá de informar sobre consumo de energia 

Consumo de energia 
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A publicidade terá de informar os consumidores sobre a eficiência e o con- 
sumo de energia. É o que consta o projeto de lei aprovado em caráter conclu- 
sivo pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. De iniciativa 
do Senado, caso não sejam apresentadas emendas, a proposta seguirá para 
sanção presidencial. De autoria do ex-senador e atual governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande (PSB-ES), o projeto altera o Código de Defesa do 
Consumidor, que determina ao fabricante a obrigatoriedade de prestar infor- 
mações claras sobre as características e a composição dos produtos, além do 
prazo de validade e dos riscos que podem causar à saúde e à segurança dos 
cidadãos. 

Eficiência de gasto 

Para Casagrande, com a crescente preocupação com 
os efeitos do aquecimento global, buscar informações so- 
bre eficiência no gasto de energia tomou-se fundamental 
para que os consumidores possam fazer a escolha por 
produtos sustentáveis. "A decisão do consumidor de ad- 
quirir ou não determinado produto basear-se-á na sua 
maior ou menor preocupação com o meio ambiental, além 
de levar em conta outros aspectos que constam da norma, 
como por exemplo, qualidade e preço', justificou. 

Arma de fogo 

A CCJ também aprovou hoje projeto que proíbe a publicidade com imagem ou promova a aquisição de arma de fogo. Aprovado em caráter 
conclusivo, se não foram apresentadas emendas, a proposta segue para análise do Senado. Pelo texto, emissoras de rádio e televisão que não 
cumprirem a determinação poderão ser multadas, suspensas de atividades por até 30 dias, e estarão sujeitas à cassação da concessão e deten- 
ção dos responsáveis. Os demais veículos de comunicação estarão sujeitos à multa de até 100 vezes o preço de divulgação da peça publicitária. 
O relator da proposta, deputado Marcos Rogério (PDT-RO), modificou o texto para excluir das novas regras as TVs por assinatura, as publicações 
especializadas e as imagens oriundas de outros países captadas por satélite. 

Senado aprova PEC da Música em primeiro fumo 

PEC da Música Contra 

O plenário do Senado aprovou em primeiro turno, a proposta de emen- 
da à Constituição (PEC) que concede isenção tributária a CDs e DVDs de 
artistas brasileiros. A chamada PEC da Música teve o apoio de diversos 
cantores e compositores que compareceram ao Senado na terça e quarta- 
-feira (11) para pedir a votação e aprovação da matéria. Esta, entretanto, 
foi aprovada sob protestos dos senadores do Amazonas, que consideram 
que ela poderá prejudicar a Zona Franca de Manaus. Mais cedo, o se- 
nador Eduardo Braga (PMDB-AM) apresentou uma emenda na Comis- 
são de Constituição e Justiça para tentar estender a isenção tributária a 
apresentações musicais e teatrais. Se a emenda tivesse sido aprovada, a 
PEC precisaria retomar para a Câmara dos Deputados, mas a comissão 
rejeitou a proposta de alteração. 

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) alegou que a 
PEC colocará em risco os empregos no seu estado e não con- 
tribuirá para a redução da pirataria, conforme alega o autor, 
deputado Otávio Leite (PSDB-RJ). "Com essa PEC aprovada, 
sabe o que pode acontecer? Segundo técnicos da Receita, ela 
pode ampliar a pirataria. A Receita Federal não vai querer fisca- 
lizar um produto com imunidade tributária", disse a senadora. 
Os amazonenses ainda questionaram o acordo de procedimen- 
to que permitiu a quebra de interstícios para a votação, mas a 
questão de ordem foi rejeitada pelo presidente Renan Calheiros 
(PMDB-AL), que alegou que o acordo foi aceito por todos os 
líderes partidários. 

Afavor 

No entanto, os senadores amazonenses ficaram isolados durante a votação. A maioria votou a favor da proposta, que foi aprovada por 50 votos 
a 4. Para o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), a PEC vai estimular a produção cultural no país. "Como ficar contra uma proposta que estimula a 
produção cultural, que estimula a produção musical? Não dá para ficar contra a classe artística nacional. A PEC é um sopro para a música brasi- 
leira", alegou o senador. Diante do baixo quorum, a votação da matéria em segundo turno ficou para a próxima semana. Os senadores também 
deverão votar na próxima terça-feira (17) duas emendas apresentadas pela senadora Vanessa Grazziotin e pelo senador Eduardo Braga. 

Indústria inicia segundo semestre com queda no faturamento, aponta CNI 

Oscilação Crescimento 

A atividade industrial continuou oscilando no mês de julho, com 
quedas de 1,5% no faturamento e de 1,7% nas horas trabalhadas, 
em comparação com o mês anterior, segundo pesquisa Indicadores 
Industriais divulgada na quarta-feira (11) pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Houve crescimentos de 0,3% no nível de emprego 
e de 0,4% na massa salarial, com estabilidade de -0,1% no rendi- 
mento médio real e na utilização da capacidade instalada no nível de 
82,2%. No acumulado de janeiro a julho, porém, o comportamento 
da indústria de transformação foi melhor que igual período do ano 
passado. Houve crescimento moderado nos cinco indicadores da pes- 
quisa, de acordo com o gerente executivo de Política Econômica da 
CNI, Flávio Castelo Branco. Ele disse que o faturamento real nos sete 
primeiros meses cresceu 5,2%, a massa salarial aumentou 1,8%, o 
rendimento médio real melhorou 1,3%. o emprego avançou 0,5% e as 
horas trabalhadas subiram 0.2%. 

O economista Marcelo de Ávila, também da CNI, acrescentou que 
a oscilação da atividade ao longo de 2013 "evidencia que a indústria 
ainda não entrou em uma trajetória continua de expansão". Ressaltou, 
contudo, que os dados de julho cresceram na comparação com julho 
do ano passado, "sinalizando um resultado melhor para a indústria 
de transformação do que no ano anterior", quando o setor caiu 2,5%, 
em relação a 2011. Castelo Branco acredita que, apesar das oscila- 
ções da atividade industrial, "deveremos ter em 2013, se não um ano 
bom, ao menos um bem melhor do que foi 2012". Segundo ele, a alta 
da taxa básica de juros (Selic) influencia negativamente a atividade, 
mas fatores positivos, como a desvalorização cambial e a melhora do 
humor de empresários e consumidores - depois da onda de manifes- 
tações, que retraiu investimentos e consumo - podem contribuir para 
uma reação da produção no último trimestre do ano. 

Indicadores 

Os indicadores industriais de julho mostram crescimento na maioria dos 21 setores pesquisados, comparados ao mesmo mês de 2012. Des- 
taque para o faturamento, que melhorou em 17 setores, a começar por produtos diversos (20,9%), máquinas e equipamentos (18,1%), madeira 
(16%), máquinas e materiais elétricos (15,5%), têxteis (13,5%) e metalurgia (13,1%). Queda acentuada, contudo, na comercialização de bebidas 
(-27,3%), móveis (-5,3%), impressão e reprodução (-5,1%) e derivados de petróleo e biocombustíveis (-4,1%). 

é 

Adiamento Médicos 

O inicio do trabalho dos médicos estrangeiros e dos bra- 
sileiros formados no exterior foi adiado para o dia 23. O início 
estava previsto para o próximo dia 16. Antes de começarem a 
atender os pacientes, os profissionais terão uma semana de 
acolhimento nas capitais dos estados onde vão atuar. No perí- 
odo de acolhimento, os médicos vão conhecer hospitais e de- 
mais unidades de saúde e a relação dessas instâncias com as 
unidades básicas onde trabalharão, de acordo com o Ministério 
da Saúde. Vão conhecer ainda os hábitos de vida e doenças 
mais comuns de cada região. A partir do dia 22, os profissionais 
seguem para os municípios a que foram designados. 

Os 682 médicos formados no exterior, sendo 400 cubanos, participam 
desde o dia 26 de agosto de módulo de avaliação e acolhimento do progra- 
ma, que ocorre simultaneamente em oito capitais. A aprovação nesta eta- 
pa. que testa também os conhecimentos lingüísticos e de comunicação na 
prática médica, é condição para que eles recebam o registro profissional 
provisório e comecem a trabalhar. No módulo de avaliação e acolhimento, 
os médicos têm aulas sobre legislação, funcionamento e atribuições do 
Sistema Onico de Saúde (SUS) com enfoque especial na atenção básica 
e aspectos éticos e legais da prática médica, além de língua portuguesa. 
O curso tem carga horária de 120 horas. Dos 282 médicos formados no 
exterior selecionados pelo edital. 116 são brasileiros graduados em outros 
países, segundo o Ministério da Saúde. Os médicos com diploma brasi- 
leiro ou revalidado oo Brasil que foram selecionados pelo Mais Médicos 
tiveram até ontem (12) para começarem a trabalhar. 
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Bem-Estar 

DIFERENÇA DE PREÇO 
ENTRE GENÉRICOS E 
MEDICAMENTOS DE 

REFERÊNCIA CHEGA A 

56,63% 

A diferença de preços entre me- 
dicamentos genéricos e produtos de 
referência na capital paulista passou 
de 50%, em agosto último, revela 
pesquisa feita pelo Procon-SR No 
mês passado, os genéricos custaram 
em média 56,63% menos que os de 
referência. Além disso, as diferenças 
de preços entre um estabelecimento 
e outro chegaram a mais de 1.000%. 

Segundo a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), medi- 
camento de referência é o produto 
inovador registrado no órgão federal 
competente, cuja eficácia, segurança 
e qualidade tenham sido comprova- 
das cientificamente. De acordo com 
a Anvisa, os genéricos e similares 
podem ser considerados "cópias" do 
medicamento de referência. 

Foram apurados os preços de 58 
medicamentos, dos quais 29 de refe- 
rência e 29 com o mesmo princípio 
ativo ou genérico, encontrados em 15 
drogarias, em cinco regiões da capi- 
tal paulista. Na comparação entre os 
genéricos, constatou-se diferença de 
I.I32% na caixa com 20 comprimidos 
de diclofenaco sódico (50 mg), que 
custava R$ 1 em um estabelecimen- 
to e em outro, R$ 12,32. 

Já entre os produtos de referên- 
cia, o mesmo produto chegou a apre- 
sentar diferença de 364,29% de uma 
farmácia para outra. Foi o caso do 
Dexason (acetato de dexametasona, 
1mg/g), do laboratório Teuto, 1mg/g 
em creme de 10g, cujos preços va- 
riaram entre R$ 2,10 e R$9,75. 

Fora da capital, a maior oscilação 
de preços entre os genéricos alcan- 
çou 938%. O medicamento Parace- 
tamol ( 200 mg/ml, gotas 15 ml) era 
oferecido a R$ 0,89 em uma farmá- 
cia de São Vicente e, em outro esta- 
belecimento, a R$ 9,24. 

Na mesma cidade, verificou-se 
variação de 300% entre os produtos 
de referência. O preço do Amoxil 
(GlaxoSmithKline, 500mg, 21 cápsu- 
las) variava de R$ 14,67 a R$ 58,68. 
A média de preços dos genéricos 
chegou a 60,82% em São José dos 
Campos. A menor variação foi en- 
contrada em Presidente Prudente, 
46,44%. 

O Procon-SP recomenda ao con- 
sumidor que, ao comprar medica- 
mentos, verifique se os números de 
lote, prazos de validade e data de 
fabricação coincidem com os que 
estão marcados nas cartelas ou fras- 
cos. Além disso, é preciso observar 
que todo o medicamento tem de ter 
número de registro no Ministério da 
Saúde. 

Outra dica é sobre o armazena- 
mento: remédios têm de ser guarda- 
dos em local seco, arejado e fora do 
alcance de crianças. "Tenha cuidado 
especial com remédios de formato 
ou aroma atrativos para as crianças 
(formato de bichinhos, cheiro ou gos- 
to de chiclete ou bala etc.)", alerta o 
Procon. 
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Brasil sobe uma posição no ranking da Fifa 
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No período computado pela Fila, seleção perdeu para a Suíça e vence a Austrália 

A Fifa divulgou nessa quinta-feira (12) 
o seu ranking mensal de seleções. 
O Brasil, que fez dois amistosos no 

período - derrota para a Suíça por 1 x 0 e 
goleada sobre a Austrália por 6 x 0 - subiu 
uma posição e agora é o oitavo colocado, 
com 1.067 pontos. A Espanha continua na 
liderança com 1.514. 

Outra novidade na lista de agosto/ 
setembro foi na vice-liderança. Sem al- 
terações desde julho de 2012, quando a 
Alemanha assumiu o posto no lugar do 
Uruguai, a segunda colocação ficou com a 
Argentina desta vez. O time de Messi esta- 

va em quarto. 
Os uruguaios, por sua vez, foram a no- 

vidade no top 10 e ultrapassaram, inclusive, 
a seleção brasileira. Antes em 12°, a equipe 
de Cavani e Suárez, que venceu duas par- 
tidas válidas pelas Eliminatórias sul-ameri- 
canas para a Copa 2014, ocupa o sétimo 
lugar. 

Quem se deu mal nas trocas de posi- 
ções foi a seleção portuguesa. Os lusita- 
nos, que disputaram apenas um jogo oficial 
no período - vitória por 4x2 sobre a Irlanda 
do Norte -, despencaram da 7a para a 11a 

colocação. 

Confira os dez primeiros colocados do ranking e suas antigas posições entre parênteses: 
10 - Espanha (10) 6o - Bélgica (10o) 
2o - Argentina (4o) 7o - Uruguai (12°) 
3o - Alemanha (2o) 8o - Brasil (9o) 
4o - Itália (6o) 9°. Holanda (5o) 
5o - Colôrnbia (3o) 10° - Croácia (8o) 

Balotelli nunca perdeu 

um pênalti na carreira 

Na última terça-feira (10), Balotelli aumen- 
tou seu aproveitamento com a bola. Contra a 
República Tcheca, em jogo válido pelas Elimi- 
natórias européias para a Copa-2014, o ata- 
cante marcou o seu 25° gol em 25 cobranças 
de pênalti em seis anos como profissional. A 
Azzurra fez 2 x 1 e se garantiu na Copa-2014. 

Pela Inter de Milão, onde despontou, Balo 
marcou seis gols nas seis oportunidades que 

teve. No Manchester City, foram nove em 
nove. Já pelo Milan, o atacante não errou 
as seis chances que teve. Com a camisa da 
seleção italiana, bateu quatro e converteu to- 
das. 

Em entrevista recente, Balotelli entregou 
a receita para tanta perfeição na hora de co- 
brar pênalti: se inspirou na maneira como Ma- 
radona corria e batia na bola. 

AUianz Parque tem quase metade 

de seus camarotes vendidos 

O AUianz Parque ficará pronto apenas no 
fim do primeiro trimestre, mas a WTorre já ne- 
gociou quase a metade dos 180 camarotes 
do futuro estádio palmeirense - o número é 
acima do esperado pela construtora para este 
momento. De acordo com eles, mais próximo 
da entrega seria o momento de maior volume 
de compras. A maioria foi adquirida por em- 
presas (uma delas comprou cinco, obtendo 
um espaço para cerca de cem pessoas), mas 
ex-jogadores do clube e do atual elenco tam- 
bém demonstram interesse na compra de um 
espaço no antigo Palestra Itália. 

Rogério Dezembro, diretor de negócios da 
construtora, disse que Valdivia - principal jo- 
gador do grupo do técnico Gilson Kleina - pe- 
diu de três a quatro opções de compra, mas 
ainda não oficializou nenhuma oferta por um 
espaço no AUianz Parque, que negocia seus 
camarotes por pacotes válidos entre três e 
cinco anos. 

O evento de abertura do local será uma 
partida amistosa do Palmeiras com um gran- 
de time europeu. Uma lista com oito clubes, 
de Itália, Alemanha, Espanha e Inglaterra, já 
foi criada e será enxugada antes de chegar 
ao Verdão para decidir com quem jogar. Ain- 
da não há uma data para o jogo, mas este 
deve acontecer antes de maio, pois nos dias 
10 e 11 já estão marcados shows da ban- 
da One Direction. O calendário apertado de 
2014, ano de Copa do Mundo, é um obstáculo 
para a definição deste enfrentamento. 

Questionado sobre uma preocupação de 
que a obra não consiga ser entregue a tempo 
dos eventos musicais - marcados previamen- 
te pela AEG, empresa que gere a Arena e que 
trará ao Brasil na semana que vem o gerente- 
-geral do AUianz Parque, um estrangeiro que 
não teve a identidade ainda divulgada - De- 
zembro brincou e admitiu que risco de atra- 
so sempre há por conta de imprevistos, mas 
mostrou confiança de que tudo estará pronto 
a tempo. 

Em processo de instalação da cobertura 
do estádio, a intenção é completar a obra - 
sem a parte de acabamentos - até janeiro, 
para ter tempo de se pedir a vistoria dos 
bombeiros e iniciar os trâmites para a regula- 
rização do estádio. A reforma, então, precisa 
estar encerrada até o fim de março, para que 
seja feito ao menos um evento-teste antes da 
abertura. 

A WTorre cogita a possibilidade de nesta 
preparação realizar um jogo amistoso entre 
funcionários da obra e ex-jogadores do clube. 
Desta forma, o prazo entre fim de abril e início 
de maio é de entrega já com toda a situação 
burocrática resolvida. Até o momento, 67% 
das obras já foram concluídas. 

Embora as peças para cobrir o AUianz 
Parque estejam no setor em que será o cam- 
po e, por isto, não tenha sido possível muito 
no setor, a grama já começou a ser semeada 
no antigo Palestra Itália, que seguirá como 
jardim suspenso. 

Perto de recorde de Ronaldo, Klose revela 

prioridade: "Ganhar a Copa" 
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A apenas dois gols de ultrapassar Ronaldo 
e se transformar no maior artilheiro da história 
das Copas do Mundo, o alemão Miroslav Klo- 
se admitiu que sua prioridade para 2014 não 
é quebrar o recorde do Fenômeno. Em entre- 
vista ao diário alemão Bild nessa quinta-feira 
(12), o atacante declarou que seu maior objeti- 
vo é erguer a Taça Fifa e tirar a seleção alemã 
de um tabu de 24 anos sem o título mundial. 

"Eu quero vencer a Copa do Mundo no 
Brasil. Esta é a minha prioridade. Daremos 
tudo o que temos, mas naturalmente isso não 
é garantia, porque outras equipes grandes 
também têm este objetivo, e você precisa res- 
peitar isso. Mas se pudermos implementar o 
que fomos capazes de alcançar, eu não tenho 
medo", disse o centroavante. 

Até o momento, Miroslav Klose tem 14 gols 
contra 15 de Ronaldo, maior artilheiro da his- 
tória das Copas. O alemão participou de três 
Mundiais (2002, 2006 e 2010) e sua pior mar- 
ca foi a de quatro gols, há três anos, na Áfri- 
ca do Sul, Sagrou-se o artilheiro da Copa de 
2006, dentro de sua casa, com cinco tentos, 
repetindo a marca já alcançada em 2002, na 
Coréia do Sul e Japão. Caso mantenha sua 
média, superará sem dificuldades o recorde 

histórico do Fenômeno. Como possui 35 anos, 
2014 deve ser sua última oportunidade de 
quebrar tal marca. 

Além disso, recentemente, o atacante da 
Lazio, da Itália, já colocou seu nome na his- 
tória da seleção alemã. Com o gol marcado 
na vitória por 3 x 0 sobre a Áustria, no último 
fim de semana, pelas Eliminatórias Européias 
para a Copa do Mundo, chegou à marca de 68 
com a camisa germânica e igualou Gerd Mul- 
ler como maior goleador de sua seleção nacio- 
nal em todos os tempos. 

No entanto, apesar de tantos recordes, 
Klose tem outra preocupação para 2014: De- 
finir o seu futuro. Seu contrato com a Lazio se 
encerra em junho, e ele deseja voltar a jogar 
na Alemanha, embora sua renovação seja pre- 
tendida pela equipe italiana. Por outro lado, 
clubes dos Estados Unidos já sondam o ata- 
cante e estudam uma possível contratação. 

"É um fato que eu recebi duas ofertas ex- 
celentes de clubes da Major League Soccer 
(Liga profissional dos Estados Unidos). Meu 
contrato com o Lazio dura por mais um ano. 
Quem sabe como vai acabar? Não quero des- 
cartar nada neste momento", encerrou, ado- 
tando tom misterioso. 
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Conforto - Beleza - Localização privilegiada 
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