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m grupo extremista iraniano noticiou nos últi-
           mos dias que cerca de 200 pessoas se candida-
taram a “missões de martírio” contra alvos america-
nos e britânicos se o país sofrer ataques. Especialistas
ocidentais afirmam que o Irã está ampliando suas
reservas nucleares.

Homens-bomba
contra os EUA

U

EUA: Previsto ataque
a usinas Iranianas

   ashington: Informações partidas da Casa Branca
              dão a entender que o presidente George Bush já
não acredita na possibilidade de um diálogo pacífico com
o governo do Irã. Analistas autorizados acreditam que a
radicalização da crise pode determinar, em breve prazo,
uma ação militar contra as usinas nucleares iranianas.

W

oposição ao governo Lula, principalmente o PSDB
e o PFL, por intermédio de suas lideranças no

congresso, decidiu mudar sua estratégia a partir desta
semana: “O discurso é que o Lula é o chefe da quadrilha”,
disse o deputado José Carlos Aleluia. Na última segunda
feira, discursando no Senado, o pefelista Antônio Carlos
Magalhães solicitou que seja protocolado imediatamente o
pedido de impeachment de Lula, com base nas conclusões
a que chegou o parecer exarado há poucos dias pelo
Procurador Geral da República, Antônio Fernando Souza.

Lula é o alvo da
oposição

A

odo poder emana do povo e em seu nome é
           exercido”. Este princípio, inscrito na Constituição
Brasileira, é um dos fundamentos da democracia. Os que
ocupam o poder, do mais humilde funcionário público ao
Presidente da República, são servidores do povo, que lhes
concede a representação e lhes paga os salários. Ao agir
como donos do poder e não representarem os legítimos
interesses populares, certos homens públicos demonstram
profunda ignorância política. Nos últimos dias, o cronista
João Ubaldo Ribeiro citou o exemplo da França, onde
estudantes foram às ruas, recentemente, e obrigaram o
governo a revogar a “lei do primeiro emprego”, que os
prejudicava. Isso é democracia, no sentido mais simples
do termo, pois o que importa em última análise, é a
vontade do povo, que os eventuais ocupantes do poder
têm o dever de respeitar.

O povo é o patrão,
mas não sabe

as quebradeiras promovidas pelo MST em Belo
          Horizonte, durante a reunião do BID, patenteou-
se mais uma vez a situação absurda e paradoxal de haver
hoje, no País, bandos de vândalos que se julgam no direito
de invadir propriedades públicas e privadas e agredir
impunemente as pessoas. Eles reclamam que não têm
terra. Mas porque o atual governo, que sempre defendeu
a reforma agrária, não a realizou até hoje? Desculpem a
franqueza, mas os que incentivam esse tipo de barbárie,
ou se omitem diante dela, são piores do que os vândalos.

Invasões criminosas

Marcelo Gouvêa Teixeira foi nomeado pelo governador
Aécio Neves ao concorrido cargo de Secretário de
Saúde do Estado de Minas Gerais. Marcelo foi secre-
tário de Inovação Logística em Saúde, na Secretaria de
Estado de Saúde e também diretor na Secretaria de
Gestão de Investimentos do Ministério da Saúde, duran-
te a gestão do ministro José Serra.
Na foto, Marcelo Gouvêa Teixeira, na solenidade da
posse, no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte
acompanhado do secretário José Paulo, do prefeito
Antônio do Carmo Neto e da secretária Meire Melo

Foto: Leonardo Goldfarb

Mais segurança nas
divisas de Minas

O governador de Mi-
nas Gerais, Aécio Neves,
anunciou a liberação de
R$ 47,4 milhões para a
segunda fase do Progra-
ma de Interiorização do
Plano Estadual de Segu-
rança Pública e criação
do Cinturão de Seguran-
ça do Estado de Minas
Gerais. Os investimentos
reforçarão as ações de
segurança no conjunto dos
municípios do interior e
contribuirão para evitar a
entrada e atuação de cri-
minosos de outros esta-
dos no território mineiro.

“Estamos lançando
mais uma etapa funda-
mental do nosso progra-
ma de segurança pública
investindo quase R$ 50
milhões. Boa parte des-
tes recursos serão gastos
na região fronteiriça do
Estado onde, um dos
grandes problemas que
Minas vive é o fluxo de
quadrilhas, de crimino-
sos de outros estados para
cá. Eles agem aqui e de-
pois saem do Estado”,
afirmou o governador.

Aécio Neves ressaltou
que a iniciativa de Minas
Gerais no controle das divi-
sas com os estados será
referência para o país.
Para a criação do Cintu-
rão de Segurança, serão
investidos R$ 22,4 mi-
lhões em 135 municípios
que têm divisas com
Bahia, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, São Paulo,
Goiás e Mato Grosso do
Sul, numa extensão de
6,1 mil quilômetros.

“Nós não temos dúvida
de que nossa ação é refe-
rência no país. Em uma
ação estratégica e muito
bem planejada, estamos
dotando os municípios –
são 135 na região de
fronteira - de equipamen-
tos especiais de informá-
tica, inteligência, para
que possam trocar infor-
mações com as polícias
desses estados vizinhos e
monitorar, na verdade, o
fluxo dessas quadrilhas.
Além disso, nós estamos
novamente equipando,
comprando armamento,
viaturas e dando à segu-
rança pública de Minas
Gerais um grande proje-
to”, explicou.

A região do Vale do Café (RJ), em parte recoberta pela mata Atlântica, com suas
fazendas e monumentos arquitetônicos possui uma das mais bem conservadas
heranças do século XIX.  Para promover a região, o Conselho de Turismo da Região
do Vale do Ciclo do Café (Conciclo), com apoio do Sebrae vai promover de 21 a
23 de abril o evento “Café, Cachaça e Chorinho-2006” que vai levar turistas para
visitarem essas antigas fazendas cafeeiras.

O Programa Minas Sem Fome, que tem como principal objetivo reduzir
a fome e a desnutrição no Estado alcançou, em 2005, 680 municípios,
superando a meta inicial do governo estadual.

O programa implanta projetos produtivos e trabalha na organização das
famílias carentes nos meio urbano e rural, promovendo a superação da fome
e exclusão a partir do trabalho e da geração de renda.

Os investimentos para este ano no programa serão de R$ 15 milhões
sendo R$ 8,7 milhões do Tesouro do Estado e R$ 6,3 milhões provenientes
de emendas apresentadas pela bancada mineira no Congresso Nacional ao
Orçamento Geral da União.

Com estes recursos, o governo do Estado terá condições de atender um
grande número de famílias e serão criadas mais 25 mil lavouras, 50 mil hortas
comunitárias, conseqüentemente serão capacitadas 7,5 mil pessoas e
implantados 20 projetos de agroindústria, beneficiando 400 famílias.

Minas Sem Fome
Foto: Divulgação

Foto: Osvaldo Afonso
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DR. ETELVINO TEIXEIRA COELHO

Uma lenda viva
J     amais alguém viu e nem verá um menino,amais alguém viu e nem verá um menino,amais alguém viu e nem verá um menino,amais alguém viu e nem verá um menino,amais alguém viu e nem verá um menino,

um moço,um moço,um moço,um moço,um moço,

U m homem predestinado às vitórias, com m homem predestinado às vitórias, com m homem predestinado às vitórias, com m homem predestinado às vitórias, com m homem predestinado às vitórias, com

ideais a flor da pele.ideais a flor da pele.ideais a flor da pele.ideais a flor da pele.ideais a flor da pele.

S abemos todos nós que a história é feita por abemos todos nós que a história é feita por abemos todos nós que a história é feita por abemos todos nós que a história é feita por abemos todos nós que a história é feita por

homenshomenshomenshomenshomens

C ategoricamente de pulso forte mais de ategoricamente de pulso forte mais de ategoricamente de pulso forte mais de ategoricamente de pulso forte mais de ategoricamente de pulso forte mais de

espírito aberto.espírito aberto.espírito aberto.espírito aberto.espírito aberto.

E lementos foram dados àquele homem para lementos foram dados àquele homem para lementos foram dados àquele homem para lementos foram dados àquele homem para lementos foram dados àquele homem para

que ele desse aque ele desse aque ele desse aque ele desse aque ele desse a

L argada para uma trajetória magnífica, argada para uma trajetória magnífica, argada para uma trajetória magnífica, argada para uma trajetória magnífica, argada para uma trajetória magnífica,

ultrapassando obstáculosultrapassando obstáculosultrapassando obstáculosultrapassando obstáculosultrapassando obstáculos

I mportantes para a transposição de fatores mportantes para a transposição de fatores mportantes para a transposição de fatores mportantes para a transposição de fatores mportantes para a transposição de fatores

determinantesdeterminantesdeterminantesdeterminantesdeterminantes

N o planalto central, determinado esteve ele o planalto central, determinado esteve ele o planalto central, determinado esteve ele o planalto central, determinado esteve ele o planalto central, determinado esteve ele

a demarcar realmentea demarcar realmentea demarcar realmentea demarcar realmentea demarcar realmente

O caminho a ser seguido com o trabalho do caminho a ser seguido com o trabalho do caminho a ser seguido com o trabalho do caminho a ser seguido com o trabalho do caminho a ser seguido com o trabalho do

corpo e da almacorpo e da almacorpo e da almacorpo e da almacorpo e da alma

K: abreviatura de um sobrenome, super: abreviatura de um sobrenome, super: abreviatura de um sobrenome, super: abreviatura de um sobrenome, super: abreviatura de um sobrenome, super-----

homem, que a passos largoshomem, que a passos largoshomem, que a passos largoshomem, que a passos largoshomem, que a passos largos

U niu  niu  niu  niu  niu o povo de norte a sul, fazendo-se homemo povo de norte a sul, fazendo-se homemo povo de norte a sul, fazendo-se homemo povo de norte a sul, fazendo-se homemo povo de norte a sul, fazendo-se homem

desde o ventre da mãe até a chegada adesde o ventre da mãe até a chegada adesde o ventre da mãe até a chegada adesde o ventre da mãe até a chegada adesde o ventre da mãe até a chegada a

B  rasília. F rasília. F rasília. F rasília. F rasília. Fez da democracia uma molaez da democracia uma molaez da democracia uma molaez da democracia uma molaez da democracia uma mola

propulsora, alavancando a todopropulsora, alavancando a todopropulsora, alavancando a todopropulsora, alavancando a todopropulsora, alavancando a todo

I nstante o crescimento físico, moral e ético nstante o crescimento físico, moral e ético nstante o crescimento físico, moral e ético nstante o crescimento físico, moral e ético nstante o crescimento físico, moral e ético

de um povo sofrido.de um povo sofrido.de um povo sofrido.de um povo sofrido.de um povo sofrido.

T amanha magnitude teve este homem sa- amanha magnitude teve este homem sa- amanha magnitude teve este homem sa- amanha magnitude teve este homem sa- amanha magnitude teve este homem sa-

bendo utilizar sua presença física.bendo utilizar sua presença física.bendo utilizar sua presença física.bendo utilizar sua presença física.bendo utilizar sua presença física.

S     omando na hora certa e subtraindo quandoomando na hora certa e subtraindo quandoomando na hora certa e subtraindo quandoomando na hora certa e subtraindo quandoomando na hora certa e subtraindo quando

era preciso.era preciso.era preciso.era preciso.era preciso.

C      almo às vezes, agitado quase sempre,almo às vezes, agitado quase sempre,almo às vezes, agitado quase sempre,almo às vezes, agitado quase sempre,almo às vezes, agitado quase sempre,

vigilante quanto aos seus ideaisvigilante quanto aos seus ideaisvigilante quanto aos seus ideaisvigilante quanto aos seus ideaisvigilante quanto aos seus ideais

H     oje podemos ver e sentir a trajetória deoje podemos ver e sentir a trajetória deoje podemos ver e sentir a trajetória deoje podemos ver e sentir a trajetória deoje podemos ver e sentir a trajetória de

menino na mini-série realmentemenino na mini-série realmentemenino na mini-série realmentemenino na mini-série realmentemenino na mini-série realmente

E     eu me sinto emocionado em poder contri-eu me sinto emocionado em poder contri-eu me sinto emocionado em poder contri-eu me sinto emocionado em poder contri-eu me sinto emocionado em poder contri-

buir com estas poucas palavras.buir com estas poucas palavras.buir com estas poucas palavras.buir com estas poucas palavras.buir com estas poucas palavras.

K     ubitschek: Um simples sobrenome de “Umaubitschek: Um simples sobrenome de “Umaubitschek: Um simples sobrenome de “Umaubitschek: Um simples sobrenome de “Umaubitschek: Um simples sobrenome de “Uma

Lenda Viva!”.Lenda Viva!”.Lenda Viva!”.Lenda Viva!”.Lenda Viva!”.

Paulo Antunes MachadoPaulo Antunes MachadoPaulo Antunes MachadoPaulo Antunes MachadoPaulo Antunes Machado

A cerimônia da
entrega da Medalha
da Inconfidência,
excepcionalmente
realizada em
Diamantina no
próximo dia 21 de
abril, homenageará
os 50 anos
decorridos da
passagem de JK pelo
Palácio da Liberdade

O comitê executivo da Fifa estabeleceu
uma mudança no seu Código Disciplinar
para criar penas mais duras em casos de
racismo no futebol. A partir de agora mani-
festações racistas terão como punição à
perda de pontos do clube até a eliminação
de equipes. A nova medida será implanta-
da pela CBF em respeito à determinação da
Fifa. Antes da mudança, torcidas e mem-
bros de times que agissem de forma racista
durante os jogos, apenas sofriam multas ou
tinham atletas suspensos por alguns jogos.

No site da Fifa, a punição será de três
pontos perdidos para a equipe envolvida
no primeiro caso de racismo, perda de seis
pontos se houver uma segunda infração e
expulsão do clube da competição se o
ocorrido se repetir pela terceira vez. Só não
foi estabelecido se essas punições serão
aplicadas também em atos racistas feitos
pelos torcedores. Todas as associações na-
cionais de futebol serão obrigadas a inclu-
írem as novas regras em seus estatutos. Se
alguma associação não cumprir esse pedi-
do da Fifa, ela poderá ser excluída do
futebol internacional por até dois anos.

Um dos advogados da CBF, Valed
Perry, disse que a entidade terá que fazer
uma Resolução de presidência (RDP) para
estabelecer as novas punições no Brasil já
que a medida tem efeito imediato.

 A maioria dos casos de racismo, prota-
gonizados por torcedores, ocorrem na Eu-
ropa envolvendo torcidas organizadas de
times espanhóis, italianos e alemães. Tam-
bém houve casos no Brasil como o ocorrido
em março que envolveu os jogadores do
Juventude e do Grêmio em um jogo no Sul.
Antônio Carlos, jogador do Juventude,
chamou o jogador gremista Jeovânio de
“macaco” após ter lhe dado uma cotovela-
da. O ofensor foi condenado pelo Tribunal
de Justiça Desportiva a 120 dias de suspen-
são e mais quatro jogos. Ele foi preso, solto
após algumas horas e agora aguarda o
transcorrer de seu julgamento.

Fifa impõe regras
mais duras contra
racismo no futebol

Ex - governador de São Paulo e atual
candidato à Presidência da República, Ge-
raldo Alckmin (PSDB) está com sua ima-
gem ameaçada devido à investigação de 69
pedidos de CPI’s que ele conseguiu evitar.
Parte de sua própria base aliada revirou os
arquivos da Assembléia Legislativa com a
intenção de denunciar Alckmin. Em seis
anos como governador de São Paulo o
político manteve poder absoluto no estado
e não sofreu nenhum tipo de investigação
parlamentar ou qualquer processo no Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE). Mas essa
imagem favorável associada a maior visibi-
lidade adquirida por Alckmin com sua
candidatura à presidência, acabou levando
políticos a desenterrarem atitudes não tão
esperadas de um bom governador.

Em sua gestão no governo de São Paulo,
o tucano conseguiu engavetar 69 pedidos
de CPI’s, e pelo menos 974 contratos con-
siderados irregulares pelo TCE foram rea-
bertos. Além disso, a grande maioria dos
deputados está abrindo investigações que
correspondem ao mau uso do dinheiro
público e direcionamentos a favor de alia-
dos na própria Assembléia, onde Geraldo
Alckmin controlava pelo menos 62 dos 94
deputados. As tentativas de mostrar as
irregularidades do governo não vem de
hoje, mas só agora estão vindo à tona
devido às eleições presidenciais.

Com as investigações a primeira CPI a
ser aberta será a da propaganda. A acusa-
ção é de que Alckmin teria montado um
“mensalinho” para deputados, por meio da
liberação de recursos das estatais. O depu-
tado que recebesse o “agrado” escolheria
qual veículo de comunicação iria publicar
os anúncios. Verbas de publicidade do
banco Nossa Caixa teriam sido dirigidas
para revistas, programas ou jornais indica-
dos ou mantidos por deputados em suas
bases eleitorais.

Investigações
ameaçam ruir

imagem de Alckmin

Novo Secretário de Estado da
Saúde é de Brumadinho

Marcelo Gouvêa Teixeira, secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, na
solenidade da posse, no Palácio da Liberdade, acompanhado de sua mulher,
Adriana Gouvêa Teixeira, e dois filhos

CORRUPÇÃO NUNCA MAIS (VI)

Os acusados pelo relatório
da CPI dos Correios

José Dirceu - Ex-
ministro da Casa Civil

Luiz Gushiken - Ex-
ministro da Secom

Marcos Valério -
Publicitário

Delúbio Soares - Ex-
tesoureiro do PT

José Genoino - Ex-
presidente do PT

Silvio Pereira - Ex-
secretário-geral do PT

Em concorrida solenidade realizada
no Palácio da Liberdade, no dia 31 de
março de 2006, tomaram posse os
novos integrantes do governo estadu-
al. Para orgulho dos brumadinhenses,
o titular da Pasta da Saúde é filho da
terra e é o mais novo Secretário de
Estado de Minas. Trata-se do Dr. Mar-
celo Gouvêa Teixeira, que já atuava
como Subsecretário de Inovação Lo-
gística em Saúde na Secretaria de Es-
tado da Saúde de Minas Gerais.

Graduado em Administração de
Empresas pela UFMG, foi Assessor-
Chefe e Chefe de Gabinete na Se-
cretaria de Acompanhamento Eco-
nômico do Ministério da Fazenda,
durante gestão do ministro Pedro
Malan. Foi também diretor na Secre-
taria de Gestão de Investimentos do
Ministério da Saúde, durante a ges-
tão do Ministro José Serra.

Durante a solenidade de posse, o
novo Secretário de Estado da Saúde
de Minas Gerais recebeu uma Moção
de Aplauso e Congratulações da Pre-
feitura Municipal de Brumadinho entre-
gue pelo Prefeito Municipal, Antônio do
Carmo Neto pela posse e, também,
pelos relevantes serviços já prestados

ao Município nas áreas de Saúde e na
Ação Social, pela APAE.

Também prestigiaram a posse o
Vice-Prefeito Jayme Wilson de Olivei-
ra; a Secretária Municipal de Governo,
Coordenação e Comunicação Social,
Mary de Mello Silva; o Secretário Muni-
cipal de Saúde, José Paulo Silveira
Ataíde; o Secretário Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Cerson Ma-
chado Filho; o Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Agrope-
cuária e Abastecimento, João Moreira
e o Secretário Municipal de Cultura,
Turismo, Esportes, Lazer e Eventos,
Geraldo Luiz Machado de Rezende.

Os demais Secretários de Estado
empossados foram Renata Vilhena (Pla-
nejamento e Gestão), Ibrahim Abi-Ackel
(Defesa Social), Maria Coeli Simões Pi-
res (Desenvolvimento Social), Paulo Kle-
ber Duarte Pereira (Ciência e Tecnolo-
gia), Marco Antônio Rodrigues (Agricul-
tura), Paulo Paiva (Transporte e Obras
Públicas), Ermano Batista (Desenvolvi-
mento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri), Márcio Kangussu (Reforma
Agrária) e Maria Elvira F. Salles (Turis-
mo), que também foi homenageada pela
Prefeitura Municipal de Brumadinho.
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Coluna

O exemplo indiano

O ex-chanceler Oswaldo
Aranha, um dos mais qualifi-
cados homens públicos brasi-
leiros, referia-se ao Brasil
como um país pobre de ho-
mens e de idéias. E ele dizia
isso nos anos 40 e 50, época
em que, nos Três Poderes da
República, não era difícil en-
contrar pessoas qualificadas.
O governo Vargas reunia al-
guns dos maiores talentos do
país, o que lhe possibilitou
realizar urna obra adminis-
trativa que entrou para a His-
tória, em que pesem os des-
caminhos políticos em que se
embrenhou entre 1937 e 1945
durante a ditadura do Estado
Novo. Se Aranha vivesse em
nosso tempo, o que diria?
Com certeza, expressaria
enorme desalento diante da
escassez de estadistas á al-
tura das nossas melhores tra-
dições. Ora, perscrutando o
panorama atual, tem-se a im-

              s políticas desen-
              vo l v imen t i s tas
            compreendem,
além do voluntarismo, que
é a mobilização de todas
as energias de um governo
para alcançar determina-
das metas, dentro de um
prazo pré-fixado, medidas
concertadas de caráter téc-
nico, capazes de dar fun-
damento às políticas pro-
postas, para transformar a
realidade de um país.

No primeiro momento,
elas requerem o planeja-
mento minucioso das
ações do governo, bem
como o tipo de parceria
que se deseja por parte do
setor privado. Como não
mais vivemos no tempo
em que a implementação
das políticas desenvolvi-
mentistas era fruto do pen-
samento de governantes
cercados por um grupo de
“iluminados”, a iniciativa
privada deve ser chamada
a opinar sobre as priorida-
des a serem considera-
das e a estratégia a ser
colocada em prática para
garantir o bom êxito do pla-
no. Mais do que simples
destinatária, ela deve ser

O

Formação de lideranças
pressão que ele produziu, na
sua época, um vaticínio para
o Brasil dos nossos dias.

Ao longo das últimas déca-
das, a vida pública brasileira

gerações de políticos qualifi-
cados, alguns atuantes des-
de a era Vargas, como era o
caso de Tancredo Neves,
Ulysses Guimarães, Franco
Montoro e outros, não tive-
ram tempo de dar ao país a
contribuição do seu talento e
do seu descortino político.
Esse fato possibilitou a as-
censão ao poder de muitos
homens públicos descompro-
missados com a visão de país
que havia sido a marca das
décadas anteriores.

Qualquer que seja o diag-
nóstico das crises que se têm
abatido sobre o Brasil, o ponto
de partida está nesse desen-
contro, nessa desarmonia en-

Desenvolvimento Econômico

parceira das ações do
Poder Público.

É preciso levar em con-
ta a experiência histórica
do desenvolvimento, tal
como praticado em outros
países durante o Século
XX, que teve nesse tipo de
política uma de suas mar-
cas fundamentais. Deve-
se lembrar que no início
daquele século não existia
no mundo nenhuma potên-
cia econômica, no sentido
em que este termo é usa-
do em nossos dias. Os
Estados Unidos e o Cana-
dá eram países pobres; no
Japão, na Rússia, na Ín-
dia, na China e nos países
europeus, os indicadores
eram de pobreza. A pros-
peridade obtida por alguns
deles, principalmente de-

pois da Segunda Grande
Guerra, resultou da imple-
mentação de políticas de
desenvolvimento traçadas
conscientemente por go-
vernos que aderiram à
idéia. O Brasil pode ser
incluído na lista dos paí-
ses que mais se benefi-
ciaram desse bom momen-
to, menos em razão de suas
riquezas naturais do que
pela ação de dois governos
providenciais: o governo de
Getúlio Vargas, que criou,
na prática, o Estado Brasi-
leiro, organizou a agrope-
cuária e criou as indústrias
de base no país; e o gover-
no JK, entusiasta do desen-
volvimentismo, que colocou
em pratica o Plano de Me-
tas, industrializou o país e
possibilitou ao Brasil cres-
cer 50 anos em 5.

É interessante lem-
brar que a política de in-
tervenção do Estado na
economia, implementa-
da por Vargas, antece-
deu em muitos anos o
“New Deal” de Roosevelt,
que aparentemente, se
inspirou nas ações do
presidente brasileiro, de
quem era amigo.

tre um projeto político ambici-
oso e arquitetos cuja perspec-
tiva, incapaz de abarcar o fu-
turo, chega, no máximo, à pró-
xima eleição. Tudo isso de-
correr de uma inversão de
valores, capaz de privilegiar
ambições pessoais interesses
sociais, de antepor veleidades
carreiristas aos grandes pro-
jetos nacionais. Novas lide-
ranças começam a surgir no
horizonte, mas ainda são es-
peranças para o futuro.

O Brasil precisa, sem mais
delonga, seguir o exemplo
dos países desenvolvidos, que
investem permanentemente,
na formação de novos qua-
dros políticos.

Se Aranha vivesse
em nosso tempo, o

que diria? Com
certeza, expressaria
enorme desalento

diante da escassez de
estadistas á altura das

nossas melhores
tradições.
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perdeu a maioria das suas fi-
guras exponenciais, em quem
o povo reconhecia credenci-
ais para o exercício da lide-
rança política, em meio aos
desafios de natureza social,
política e econômica.

Esse esvaziamento de valo-
res tornou-se visível na Nova
República: pelo menos duas

     neoliberalismo
                da Escola de Chi-
              cago, predominante
entre a maioria dos econo-
mistas brasileiros desde a
época do governo Collor, é
contra o planejamento (por
ser uma forma de interven-
ção do Estado na econo-
mia) e contra o chamado
“desenvolvimentismo”. Em
conversa recente com es-
pecialistas em assuntos
econômicos e jurídicos,
recebemos a surpreen-
dente revelação de que, a
idéia predominante na era
da globalização é de que
o desenvolvimento dos
países, acontece espon-
tânea e casualmente, sem
uma explicação lógica.
Em nossa opinião, acre-
ditar nisso é trocar o uso
da razão por crenças ab-
surdas que não encon-
tram apoio na realidade.

Desde o fim da Segun-
da Grande Guerra, esti-
mulados por estudos de-
senvolvidos no âmbito da
Cepel (Comissão Econô-

mica para a América Lati-
na e o Caribe) muitos pa-
íses passaram a imple-
mentar políticas desenvol-
vimentistas, entre eles o
Brasil e a Índia. Nosso país
foi um dos primeiros do
mundo a fazê-lo, ainda
nos anos 30, sob o gover-
no Vargas, com sua políti-
ca de intervenção do Es-
tado no domínio econômi-
co. Com o plano de metas
de Juscelino Kubitschek,
nos anos 50, o processo
teve continuidade, embo-
ra com enfoque diferente.
O nacionalismo varguis-
ta, necessário nos anos
50, cedeu lugar a uma
grande abertura no mer-
cado externo o que esta-
va mais afinado com o es-
pírito dos anos JK.

No momento em que a
Índia obtém resultados ex-
pressivos na corrida pelo
desenvolvimento, vale
apenas analisar alguns
dados, que validam a idéia
de que o desenvolvimento
não surge espontanea-

mente, mas é resultado
do planejamento integran-
te e perseverante.

Comentaristas econô-
micos chamaram a aten-
ção para um fato curioso:
enquanto o Brasil obteve
altos índices de cresci-
mento entre 1950, e 1980,
a Índia não passou da
média de 3,5% ao ano. De
1980 a 2000, aquele país
cresceu com taxas de
aproximadamente 5,8% ao
ano, bem acima do Brasil.
Nos últimos anos, esses
índices subiram para 7%
em média e, no fim de
2005, chegaram ao núme-
ro espetacular de 8%. Es-
pecialistas creditam esses
resultados aos investi-
mentos feitos em educa-
ção, que conseguiram cri-
ar na Índia uma elite pen-
sante altamente qualifica-
da, a par de uma popula-
ção esclarecida.

Estamos diante de um
desmentido categórico
ao pensamento da Es-
cola de Chicago.
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   s t á  a c o n t e c e n d o
             em Darfur, no Su-
            dão, o primeiro ge-
nocídio do Século XXI, sem
que a ONU e as grandes
potências tomem qualquer
providência mais eficaz para
pôr fim à barbárie que se
amplia. As medidas tomadas
até agora não passam de pa-
liativos, que estão longe de
proteger os sudaneses. À ri-
gor, só alguns órgãos da im-
prensa européia, especial-
mente de Portugal vêm noti-
ciando adequadamente o que
está ocorrendo. Poucos jor-
nais norte-americanos têm-
se ocupado do assunto.

O Sudão tem uma história
marcada pela ocupação es-
trangeira: quando ainda era a
Núbia, esteve sob o domínio

Horror em Darfur
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egípcio, no começo do século
XIX, e, mais tarde, passou à
condição de possessão britâ-
nica. Desde a independência,
em 1956, foi sacudido por
guerras civis e golpes milita-
res. O Sudão é presidido, des-
de 1989, pelo general Omar
Hausan el-Bashir, que pre-
tende fazer do país um Esta-
do islâmico puro.

Desde fevereiro de 2003,
alastra-se ali uma guerra ét-
nica entre dois grupos rebel-
des: o Movimento de Liber-
tação do Sudão e o Movi-
mento Justiça e Igualdade.
Uma milícia denominada
“janjaweed” (homem com
arma e cavalo), apoiada pelo
governo, partiu para o que se
chama de “limpeza étnica”,
trucidando a população nati-

va do Sudão. Aldeias foram
cercadas, pilhadas e pesso-
as foram estupradas e tortu-
radas; indivíduos “indesejá-
veis” foram expulsos ou mas-
sacrados. As tropas envia-
das à região, a pedido da
ONU, não têm conseguido
conter a violência.

Não surpreende a nin-
guém a omissão internacio-
nal diante da tragédia suda-
nesa, até porque isso tem
acontecido sempre que não
estão em jogo interesses es-
tratégicos e econômicos
dos países desenvolvidos.
Ainda está presente na lem-
brança de todos – e devida-
mente registrado nos anais
da covardia humana – o
massacre de Ruanda, que
só aconteceu pela omissão

dos principais líderes do
mundo, como sempre, mais
atentos aos interesses dos
seus países do que a cau-
sas humanitárias.

Há pouco tempo, o pre-
sidente Bush, dos Esta-
dos Unidos, incentivou o
Congresso Americano a
cortar US$50 milhões des-
tinados a financiar inicia-
tivas de paz em Darfur.
Será que isso aconteceria
se existissem grandes re-
servas de petróleo por lá?
A política internacional
sempre foi dominada pelo
pragmatismo. (“Uma nação
não tem amigos, tem inte-
resses”), mas não se pode
esquecer que um mínimo de
moralidade deve estar entre
seus fundamentos.

É preciso levar em
conta a experiência

histórica do
desenvolvimento, tal
como praticado em

outros países durante o
Século XX, que teve
nesse tipo de política
uma de suas marcas

fundamentais.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Com o objetivo de informar e destacar a importância da
pesquisa científica para o currículo e carreira acadêmica, os
universitários da Newton tiveram oportunidade de conhecer
mais sobre o Programa de Pesquisa e Iniciação Científica ofere-
cido pela instituição. O encontro foi no auditório do campus
Carlos Luz.

As inscrições para os projetos de pesquisa já estão abertas e vão
até o dia 2 de maio. Para se inscrever, o aluno deve estar a partir
do 3º período de qualquer curso de graduação da Newton. No
entanto, os acadêmicos dos primeiros períodos poderão partici-
par como voluntários na pesquisa.

As propostas deverão ser entregues pessoalmente das 13h às
18h, na sala da Coordenação do Programa de Pesquisa e Iniciação
Científica (Copinc), à Rua Goitacases, 1.777, Barro Preto.

O Programa de Iniciação Científica, implantado desde 1999
na instituição, é direcionado a todos os universitários que qui-
serem seguir carreira acadêmica e aprimorar seu currículo.

No www.newtonpaiva.br/pesquisa, estão disponíveis formu-
lário de inscrição, relação dos documentos necessários para
inscrição e outros dados, como formação do grupo, valor das
bolsas, etc. Os projetos aprovados serão iniciados no próximo
semestre. Mais informações: inc@newtonpaiva.br. 

Encontro para orientação
aos interessados à
iniciação científica

Para tirar dúvidas e orientar acadêmicos, a equipe do
Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Newton promo-
ve mais um encontro no auditório do campus Carlos Luz
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Prêmio para a Vilma
A Vilma Alimentos conquista este mês mais

um prêmio, o Troféu Gente Nossa, conhecido
como o Oscar do setor supermercadista mineiro,
nos segmentos de Fornecedor de Macarrão e For-
necedor de Refrescos e Sucos. Além disso, a empre-
sa ainda concorre ao prêmio de Melhor Produto,
com a linha de refrescos. O troféu, concedido pela
Associação Mineira de Supermercadistas (Amis),
homenageia quem é destaque na parceria, qualida-
de e permanente evolução do segmento. É mais
uma forma de reconhecimento ao grande cresci-
mento da Vilma, com 81 anos de tradição, que
conquista cada vez mais não só o mercado mineiro,
como o Brasil e até mesmo o exterior.

Congresso de Meio
Ambiente

Quem participa da solenidade de abertura do
VI Congresso Brasileiro de Meio Ambiente,
realizado de 26 a 28 de abril, no Minascentro,
pela Associação Brasileira do Ministério Públi-
co do Meio Ambiente (Abrampa), é o ministro
do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário da
Silva Velloso. Ele será o homenageado especial.
Ainda estarão presentes no evento o governa-
dor de Minas, Aécio Neves, o prefeito de BH,
Fernando Pimentel, e a ministra do Meio Am-
biente, Marina Silva.

Homenagem a Portugal
Dia 22 de abril é comemorado a data oficial das

Comunidades Portuguesas, celebrando a confra-
ternização de todos os grupos de portugueses espa-
lhados pelo mundo. Falando de Portugal, foi
bastante prestigiado o jantar oferecido ao novo
cônsul do país, João Marco de Deus e a consulesa
Lellia Laumets, pelo presidente do Centro da
Comunidade Luso Brasileira, Antônio Andra-
de Mendes, a primeira-dama Maria Leonice
Costa Andrade e o diretor cultural da entidade,
João Pereira da Silva. O simpático casal ficou
encantado com as homenagens prestadas pela
indicação para assumir o Consulado no estado,
e em especial, pelo jantar servido, uma bacalho-
ada regada a excelentes vinhos.

A festa em homenagem ao novo cônsul de
Portugal contou ainda com a presença do Grupo
Folclórico Gil Vicente, um espetáculo à parte,
além das canções cantadas no autêntico português
pelos integrantes do Coral Luiz de Camões, da
Comunidade Portuguesa. Aproveitando o ensejo,
foi prestigiado o lançamento do livro “JK – Triun-
fo e Exílio – um estadista brasileiro em Portugal”,
de autoria de Jacinto Guerra, promovido pelo
Consulado, por meio do vice Otacílio Ferreira
Cristo. Bonito evento no salão nobre do Centro da
Comunidade Luso-Brasileira.

Prêmio a quem merece
O narrador mais vibrante do Brasil, o co-

nhecido Alberto Rodrigues, que acumula a
função de vereador em Belo Horizonte, recebe,
pela 3ª vez o Troféu Bola de Ouro. Ele foi
escolhido por unanimidade, pelo conselho de
aprovação. Solenidade em Caruaru, Pernam-
buco, teve como anfitrião o prefeito e radialis-
ta Tony Gel, relator da Lei Pelé.

Usina entra em operação
Desde a zero hora do dia 30 de março, a segunda

unidade geradora da Usina Hidrelétrica Capim
Branco I, em Araguari, está operando, com a capa-
cidade máxima de 80 megawatts comercialmente
a energia produzida. A autorização para o início da
operação foi concedida pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). A operação da terceira
e última unidade geradora está prevista para maio.
A primeira começou a operar em 21 de fevereiro.
As três juntas terão capacidade para gerar até 240
megawatts, o suficiente para atender a uma cidade
de 600 mil habitantes. Tudo que é produzido é
injetado no Sistema Sudeste de Energia. É Minas
Gerais crescendo ainda mais, em setores diversos.

Mundo da Literatura
A professora e jornalista Maria de Lourdes

Dias Reis está coordenando como monitora
mais um curso de folclore do Senac Minas para
alunos do curso de guia de turismo. Como
escritora, ela está fazendo a 3ª edição de seu
livro “O jornal Jequitinhonha e a Guerra do
Paraguai”, que sairá brevemente.

Prêmio MG Turismo
O jornalista Antônio Claret Guerra e Suely

Calais promovem, no próximo dia 24, no GranDa-
rell Minas Hotel, o XV Prêmio MG Turismo.
Participação da nova secretária de Estado do Tu-
rismo, Maria Elvira Salles Ferreira, que presidirá a
solenidade. Protocolo de Ricardo Carlini e ceri-
mônia comandada pelo jornalista João Carlos
Amaral. Depois das congratulações, haverá co-
quetel e jantar.

Porto Seguro
A Decálogo Turismo promoveu um Famtour à

cidade de Porto Seguro, na Bahia, que contou com
a participação de 52 agentes de viagem e operado-
res de turismo. Além de conhecerem as maravi-
lhas do local, foram apresentados ao hotel Porto
Garden, recém-adquirido pela Decálogo. Os con-
vidados ficaram hospedados lá e puderam conferir
as belezas das reformas realizadas. A empresa é
atualmente uma das maiores operadoras rodoviá-
rias de Minas Gerais.

Mostra de cinema e vídeo do
SESC/MG

A IV Mostra de Cinema e Vídeo do Sesc/MG
será realizado nos dias 29 e 31 de maio e 2 de junho,
com o objetivo de promover de forma integrada a
discussão literária, cinematográfica e videográfica
de Minas Gerais. Poderão inscrever-se trabalhos
audiovisuais de até 15 minutos em diversas cate-
gorias. Os vencedores receberão certificados e
premiações em dinheiro. Informações pelo telefo-
ne (31) 3272-0150.

Medalha da Inconfidência
Floriano de Lima Nascimento, colaborador de “O

Debate”, receberá nesta sexta feira, em Diamantina, a
medalha de Honra da Inconfidência Mineira (grau
prata). Vai aproveitar a oportunidade para encaminhar
aos órgãos de cultura do Estado a proposta, amadure-
cida há muitos anos, da realização de uma superprodu-
ção cinematográfica sobre a saga do mineiro Santos
Dumont. Ele acha que se o governo de Minas mostrar
interesse, será fácil obter verbas da Embrafilme para
realizar o projeto. Neste ano completam-se 100 anos do
primeiro vôo do inventor mineiro.

Show com a banda Midflow,
Dr. Sin e Krystal Tears

A banda Midflow se apresenta neste dia 29, em Belo
Horizonte, no espaço Lapa Multishow. O show em
conjunto com as bandas Dr. Sin e Krystal Tears será a
partir das 22 horas. Para quem quiser curtir o show da
pista, o ingresso vai custar 25 reais, já para camarotes o
ingresso custa 30 reais. Os pontos de venda são: Eldo-
rado Instrumentos Musicais, Lapa Multishow e Minue-
to Centro Musical. O Lapa Multishow tem como ende-
reço a Rua Álvares Maciel, número 500, bairro Santa
Efigênia. Para mais informações ligue para a assessoria
de Midflow: (11) 3512-1285 ou (11) 8122-5651.O livro tem como objetivo pôr em relevo a

importância fundamental da argumentação, habili-
tando os alunos com as competências necessárias à
análise e conceitualização dos argumentos e das
principais falácias, principalmente dentro do uni-
verso jurídico.

Assim, a obra apresenta ao operador do Direito
um estudo conciso e significativo sobre esse tema,
para que o profissional possa realmente construir
textos claros, coerentes e persuasivos, e que, tam-
bém, seja capaz de exteriorizar toda a teoria jurídica
da qual ele se sabe conhecedor, adequando-a ao
caso concreto e, dessa maneira, produzindo o direi-
to da sua melhor forma.

Autores: Antonella de Souza, Eliete Silveira,
Mara Haum, Rosário Roxo,Valquiria Paladino e
William Douglas

Editora Impetus - Série Jurídica
173 páginas, R$ 35,00

Venda de combustível adulterado
gera indenização

O posto de gasolina comprou
cinco mil litros de gasolina comum
e mais cinco mil litros de diesel
comum em um terminal de abas-
tecimento localizado em Betim.
A mercadoria foi retirada do ter-
minal e entregue em Materlândia
por uma empresa transportadora
em 02/11/2000.

No dia seguinte, o dono do
posto registrou um boletim de
ocorrência, onde suspeitou que
o combustível estaria adultera-
do, pois alguns veículos que abas-
teceram após a chegada da mer-
cadoria, tiveram problemas, além
do fato da amostra de gasolina
retirada da bomba ter apresenta-
do coloração diferente.

O combustível foi então reco-
lhido e armazenado, e o dono do
posto mandou sustar o cheque
que tinha emitido para o paga-
mento do produto.

Segundo a perícia técnica rea-

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em decisão da 12ª Câmara Cível, condenou uma
empresa de abastecimento de combustíveis, de Contagem, a indenizar, em R$ 9.000,00 por
danos morais, um posto de gasolina, situado em Materlândia, que adquiriu uma quantidade
de combustível adulterado.

lizada, o combustível apresentava
"contaminação por óleo diesel,
querosene ou lubrificante".

A empresa alegou que o com-
bustível fornecido estava de acor-
do com as normas técnicas e não
possuía nenhuma adulteração, e
que a prática adotada pelo posto
teria causado um dano injustifica-
do à boa imagem da empresa. Afir-
mou ainda que a gasolina pode ter
sido contaminada por impurezas
contidas no tanque de armazena-
mento do posto ou no caminhão
da transportadora que fez a retira-
da do produto.

A decisão de primeira instân-
cia destacou que o alvoroço pro-
vocado pela notícia de que vários
carros foram avariados após abas-
tecer no estabelecimento, certa-
mente causou transtornos materi-
ais com a perda de clientela e
danos à imagem da empresa. Nes-
sa mesma decisão, chegou-se ao

entendimento de que, mesmo que
o distribuidor não fosse responsá-
vel pelo vício do produto, ao forne-
cê-lo, obrigou-se a responder por
sua idoneidade, e condenou-se a
empresa fornecedora a indenizar
o posto, por danos morais em trinta
salários mínimos.

Os desembargadores Alvi-
mar de Ávila (relator), Salda-
nha da Fonseca e Domingos
Coelho entenderam que, como
não houve prova que explicas-
se em que momento o combus-
tível foi adulterado, o posto de
gasolina não deve indenizar o
fornecedor, mas sim ser inde-
nizado pelo abalo sofrido e, con-
firmaram a decisão de primeira
instância, condenando a em-
presa fornecedora de combus-
tíveis ao pagamento de indeni-
zação, por danos morais, equi-
valente a R$ 9.000,00, corrigi-
dos monetariamente.

Em 30/12/2002, a comerciante
pagou uma dívida com um che-
que no valor de R$ 8.629,52 com
vencimento para o dia 20/01/2003.
No dia 08/01/2003, a titular da
conta efetuou um depósito no
valor de R$ 9.000,00 em sua conta,
sendo R$ 6.500,00 em dinheiro e
R$ 2.500,00 em cheque da própria
agência, depositado nos terminais
de caixa eletrônico. Porém, a co-
merciante foi surpreendida com a
devolução do cheque por insufici-
ência de fundos, quando o mesmo
foi descontado em um banco da
cidade de Pará de Minas.

A comerciante alegou que o
depósito feito em cheque da mes-
ma agência equivale a depósito
em dinheiro, que é compensado

no mesmo dia, e que por isso não
deveria ocorrer a devolução.

O banco contestou, afirman-
do que a comerciante efetuou o
depósito no dia 20/01/2003, e
que depósito em cheque tem o
prazo de 24 horas para compen-
sação. Por esse motivo, não havia
saldo suficiente para resgate do
valor nesta data.

A decisão de primeira instân-
cia afirmou que a devolução do
cheque ocorreu no dia 21/01/
2003, quando já havia saldo na
conta da comerciante. Destacou
ainda que "caberia à instituição
provar que as normas bancárias
para a compensação e devolução
de valores determinam a preva-
lência do saldo do dia da apresen-

Cheque devolvido gera indenização
A devolução indevida de cheque por insuficiência de fundos causa ao emitente uma situação

constrangedora, criando embaraços e incômodos, que configuram o dano moral. Com esse
entendimento, a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma
instituição bancária a indenizar, em R$ 5.000,00, uma comerciante de Sete Lagoas, que teve um
cheque devolvido mesmo tendo fundos suficientes em sua conta corrente.

tação e não da devolução do
cheque", e condenou o banco a
pagar indenização por danos
morais no valor de R$ 8.629,52.

O banco recorreu ao Tribunal
de Justiça, e os desembargadores
José Affonso da Costa Côrtes (re-
lator), Guilherme Luciano Baeta
Nunes e D. Viçoso Rodrigues con-
firmaram que "o título não poderia
ser devolvido por insuficiência de
fundos, posto que a operação fora
efetivada em dia que havia saldo
suficiente na conta corrente", mas
entenderam que o valor da inde-
nização fixado pela primeira ins-
tância era excessivo e reformaram
a sentença, reduzindo o valor da
indenização para R$ 5.000,00, de-
vidamente corrigidos.

Segundo os autos, o consumidor foi impedido de
embarcar para Palmas (TO) e fazer o concurso
público para perito criminal federal. O relator da
matéria, desembargador Carlos Escher, rechaçou a
alegação da TAM de que existe “culpa concorren-
te” por parte do engenheiro, já que ele teria marcado
seu embarque para o mesmo dia da prova. Segundo
o acórdão, o passageiro não tem que marcar seus
compromissos prevendo as falhas na entrega do
serviço adequado da empresa aérea. Para o desem-
bargador, o passageiro não pode ser responsabilizado
por não ter embarcado já que comprou a passagem
com mais de 15 dias de antecedência e compareceu
no horário regular para o embarque.

Overbooking enseja indenização a consumidor
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, em decisão unânime, condenou a

TAM a indenizar consumidor em R$ 10 mil por danos morais e R$ 115 por danos materiais,
pela prática de overbooking, ou seja, por vender passagem em excesso e não ter como
acomodar todos os passageiros que compraram bilhetes para a viagem.

Citando o professor do Distrito Federal
Airton Rocha Nóbrega o desembargador ex-
pôs que “o ato irregular que se permitem
praticar algumas empresas de transporte aé-
reo, impingindo ao usuário a perda de com-
promissos previamente ajustados, não se jus-
tifica e não pode deixar de ser tratada como
grave infração ao direito do usuário e ao
dever de prestar serviço adequado. O descaso
e o desrespeito devem, em tais circunstânci-
as, ensejar a respectiva reparação dos danos
causados, inclusive no plano meramente mo-
ral, quando não se puder quantificar e de-
monstrar danos materiais”.

Gladys Paiva, Rogério Santiago, Dorothy
Seixas e Lourdes Pace

Foto: Arthur

Hernani de Castro e senhora, Muraí e Ana
Amélia

Foto: Divulgação

Foto: Arthur

Bethânia e Sérgio Penna

Anamélia e Anasílvia Lanna Valle

Foto: Arthur

Mirna e Benito Porcaro

Foto: Arthur
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• Almoços • Jantares
• Coquetéis • Formaturas

• Coffee-Breaks
• Salões de Festas

• Recepções em geral

Rua Santa Catarina, 557 - Lourdes - BHte - MG

Encomendas de doces e salgados para
festas e lanchonetes

www.faleiro.com.br  //   faleiro@faleiro.com.br

TELEFAX: 3291-7887TELEFAX: 3291-7887

TRADIÇÃO E  EXCELÊNCIA

SALÕES PARA FESTAS
E COMPLETO SERVIÇO

DE BUFFET

Ballet Clássico, Moderno, Jazz.
Circuito (3 modalidades de ginástica em uma só aula)

(Localizada, Musculação e Hidro)
Dança do Ventre

STUDIO IRMA BRUSCHI

Rua Humaitá, 722 - Padre Eustáquio

Fone: 3464-4154

Trufas, Bombons Finos,
Ovos Trufados e Palhas

Italianas para
Aniversários, Jantares e

Casamentos

Rua Patagônia, 262 - apto. 101 - Sion
Tel.: 31 - 3285-1228 Cel.: 31 - 9764-9123

Fax Comércio e Manutenção Ltda.

Rua Major Lopes, 558 - Bairro São Pedro
30330-050 - Belo Horizonte - Minas Geras
Tel./Fax: (31) 3284-9084 - E-mail: faxcom@ig.com.br

Venda de Aparelhos
Novos e Usados

Contrato de
Manutenção

Assistência Técnica
em Fax e Impressoras

Rogério

ENERGIAENERGIA Patricia Jota (Em convênio com o CEFET/MG)Patricia Jota (Em convênio com o CEFET/MG)Patricia Jota (Em convênio com o CEFET/MG)Patricia Jota (Em convênio com o CEFET/MG)Patricia Jota (Em convênio com o CEFET/MG)

prsjota@dppg.cefetmg.br

Consumo residencial
levará seis anos para

retomar nível pré-apagão
Antes de submeter A popu-

lação a um racionamento de
energia de até 20%, o consumo
médio da população no país era
cerca de 180 kWh/mês. Atual-
mente, esse gasto está próximo
de 142 kWh/mês, reflexo do
aumento da conscientização da
população e também da desa-
celeração no crescimento da
economia durante e logo após
o racionamento.

De acordo com as projeções
do Plano Decenal de Expansão
de Energia Elétrica, o consumo
residencial de energia levará
mais seis anos para voltar ao
patamar registrado antes do ra-
cionamento em 2001/2002,
considerando o consumo alto,
ou mais oito anos, para o con-
sumo de "referência", utilizado
no planejamento do governo.
Considerando o consumo ele-
vado, os gastos residenciais

atingirão 199 kWh/mês em
2015. No cenário de referên-
cia, esse consumo seria de 188
kWh/mês e 172 kWh/mês con-
siderando uma previsão de
menor crescimento. Porém, a
classe consumidora que mais
aumentará o consumo de ener-
gia será o setor comercial. Se-
gundo a previsão do governo,
a participação desse setor no
total de energia consumida no
país passará dos atuais 15% para
aproximadamente 18%. No
caso das residências, essa parti-
cipação deverá passar de 24%
para 25%. Já as indústrias,
responsáveis por 47% da
energia consumida no país,
passarão a consumir cerca de
43% do total. Essa diferença
percentual não implica em
redução do consumo de ener-
gia, já que o consumo geral
deverá crescer.

A Cemig e o Grupo de Estu-
dos Energéticos – GEE, da Uni-
versidade Federal de Itajubá –
Unifei, estão implementando o
Centro de Excelência em Re-
cursos Naturais e Energia - Cer-
ne, na Universidade, em Itajubá.

O Cerne visa desenvolver e
divulgar ferramentas e métodos
para a otimização energética, que
irá consolidar e institucionali-
zar as atividades desenvolvidas
pelas duas entidades na área de
eficiência energética.

O Centro tem por objetivo
conceber, desenvolver, cons-

Parceria com a Unifei cria o
Centro de Excelência em

Recursos Naturais e Energia
truir, experimentar e difundir
ferramentas educacionais
avançadas em eficiência ener-
gética, que servirão para o
aprendizado de alunos, com
teoria e prática, desde a pré-
escola até o terceiro grau e a
extensão universitária, permi-
tindo aplicar concretamente
conceitos da conservação de
energia na vida profissional.
Esses cursos serão oferecidos
também para profissionais de
diversos setores abordando as-
pectos teóricos e práticos do
uso eficiente de energia.

Aumento de 40% em 2015
O plano decenal da Expan-

são de Energia Elétrica do país
foi divulgado ontem pelo go-
verno e estima que com a pro-
gramação de obras previstas,
a capacidade disponível de-
verá crescer dos atuais 100
mil MW para pelo menos 140
mil MW. Com essa programa-
ção, serão atendidos os crité-
rios de segurança no forneci-
mento, com custos adequa-
dos para a energia.

O plano divulgado conside-
ra que o consumo de energia no
País deverá praticamente do-
brar nesse intervalo de 10 anos
e o aumento da capacidade de
geração deverá ser suficiente
para atender o crescimento es-

timado pelo governo na carga
exigida pelo sistema, de 47.583
MW médios, em 2005, para
76224 MW médios, em 2015.

Para chegar a esses números,
o governo considerou uma esti-
mativa de crescimento popula-
cional de 182 milhões de pesso-
as, em 2005, para cerca de 202
milhões de pessoas, em 2015 e
um crescimento médio anual do
PIB de 4,2%, sendo que essa esti-
mativa de crescimento anual
considerado  ficaria um pouco
acima da previsão de expansão
do PIB. Nesse cenário, o consu-
mo per capita de energia cresce-
ria dos 2.049 kWh/habitante,
em 2005 para 3.053 kWh/habi-
tante, em 2015.

Nanotecnologia é o futuro
de pilhas e baterias

Depois de mais de 200 anos,
baterias e pilhas poderão ter
um avanço tecnológico graças
a uma nova descoberta reali-
zada isoladamente por cien-
tistas dos Laboratórios Bell e
da empresa mPhase. A partir
de materiais nanoscópicos, os
cientistas criaram um protó-
tipo de "bateria inteligente",
capaz de fornecer energia de
forma descontínua, ou seja,
somente quando essa energia
for necessária.

O protótipo ainda é peque-
no, produzindo energia sufici-
ente para alimentar um LED.
Porém, esse comportamento
"inteligente" implica no au-
mento da vida útil da bateria.
Essa nova bateria, é uma aplica-
ção de uma descoberta feita pe-
los mesmos pesquisadores, de
que um eletrólito permanece
sobre superfícies nanoestrutu-
radas até ser estimulado a fluir.O
"estímulo" é o gatilho para que
a nova bateria comece a produ-
zir eletricidade. Além dos apa-
relhos portáteis, uma infinida-
de de aplicações utiliza as bate-
rias como fonte de energia, de
sistemas de no-breaks até veí-
culos híbridos.

Por outro lado, pesquisa-
dores americanos utilizaram
membranas criadas com na-
notubos de carbono para apri-
morar um outro tipo de dispo-
sitivo de armazenagem de
energia, chamado ultracapa-
citor. Esse novo componente

poderá substituir as atuais pi-
lhas e baterias.

As baterias tradicionais
retiram energia de reações
químicas e os capacitores ar-
mazenam a energia na forma
de campo elétrico. Já os ul-
tracapacitores são células de
armazenamento que possu-
em o mesmo princípio de fun-
cionamento dos capacitores,
mas são capazes de fornecer
grandes quantidades de ener-
gia instantaneamente. Eles
já são utilizados em veículos
experimentais, principal-
mente os movidos por célu-
las combustíveis.

No entanto, os ultracapaci-
otes desenvolvidos até então
eram extremamente robustos.
Para resolver esse problema,
foi utilizada uma membrana
construída com nanotubos de
carbono alinhados vertical-
mente. A capacidade de arma-
zenamento de um ultracapaci-
tor depende da área superficial
de seus eletrodos. E a membra-
na construída com o nanotu-
bos apresenta uma área super-
ficial maior, garantindo assim
uma enorme eficiência.

Os cientistas já possuem a
tecnologia para a fabricação de
membranas de nanotubos de
carbono de qualquer formato, o
que possibilita a fabricação de
ultracapacitores nos formatos
das pilhas e baterias tradicional-
mente utilizados em aparelhos
eletrônicos.

Cemig e parceiros adquirem
o controle da Light

O consórcio formado pela
Cemig, Andrade Gutierrez Con-
cessões, JLA Participações e Pac-
tual Energia Participações S.A.
assinou, na tarde dessa terça-
feira, contrato com a EDF Inter-
nacional S.A., para a aquisição
do controle integral da Light
S.A., concessionária de energia
elétrica com área de atuação na
cidade do Rio de Janeiro e alguns
municípios do Estado do Rio.

O Contrato de Compra e
Venda de Ações refere-se à aqui-
sição de participação societária
que a EDFI detém, direta e indi-
retamente, na Light, correspon-
dente à 79,57% do capital social
total da concessionária carioca.

De acordo com o contrato, o
consórcio, denominado Rio
Minas Energia Participações
S.A., pagará o valor de US$
319.809.871,91 pela participa-
ção da EDFI na Light S.A. O
valor total dos ativos a serem
adquiridos atinge, aproximada-

mente, US$ 1.758.000.000,00.
As quatro empresas tem par-

ticipação igualitária no consór-
cio. O negócio está ainda sujei-
to à aprovação da Agência Na-
cional de Energia Elétrica-
Aneel, da Comissão Francesa
de Participações e Transferên-
cias e credores da concessioná-
ria Light. A Cemig e os demais
sócios estão tomando todas as
providências necessárias à ob-
tenção das referidas autoriza-
ções para a concretização defi-
nitiva do negócio.

Estão sob o controle integral
da empresa holding da Light,
entre outras empresas, a conces-
sionária de distribuição Light
Serviços de Eletricidade S.A, que
possui 3,8 milhões de consumi-
dores (6,4% do mercado nacio-
nal) em 31 municípios do Esta-
do do Rio de Janeiro e a geradora
Light Energia S.A, que detém
852 MW de capacidade instala-
da em usinas hidrelétricas.

San Francisco quer gerar
energia com cocô de cães

A cidade de San Francisco,
líder em reciclagem urbana, está
se preparando para converter os
dejetos de sua população canina
em energia. A companhia de
resíduos da cidade, Norcal Wa-
ste Systems Inc., planeja testar
carrinhos e bolsas biodegradá-
veis em um parque popular entre
os donos de cachorros.

Um estudo da cidade ameri-
cana revelou que cerca de 4% do
lixo recolhido nas casas é forma-
do por fezes de animais. Estima-
se que São Francisco tenha cerca
de 120 mil cachorros.

As fezes dos cães poderão
ser recicladas em digestor de
metano, dispositivo que usa
insetos e microorganismos que
decompõem o material e emi-
tem metano, que será captado
e usado para alimentar turbi-
nas geradoras de eletricidade
ou aquecimento de casas.

Cães e gatos dos Estados
Unidos produzem cerca de 10
milhões de toneladas de deje-
tos por ano, segundo Will Brin-
ton, cientista ambiental e pro-
prietário de um laboratório no
Maine. Reuters

De 21 a 25 de agosto, será
realizado o XVII Sendi – Semi-
nário Nacional de Distribuição
de Energia Elétrica, no Expomi-
nas, em Belo Horizonte, que reu-
nirá empresas de distribuição de
todo o País. O Seminário, pro-
movido pela Associação Brasi-
leira de Distribuidores de Ener-
gia Elétrica – Abradee, será co-
ordenado pela Cemig após 44
anos da sua 1a edição, que ocor-
reu em Belo Horizonte, em 1962.

Segundo o coordenador do
evento, Gilberto Lacerda, as
abordagens do evento são múl-
tiplas e a oportunidade de se
vivenciar as experiências de
como as empresas têm lidado
com os desafios e as perspecti-
vas relativas a mercado, equi-
pamentos, inovações tecno-
lógicas, métodos de trabalho e
a própria regulamentação do
setor torna o XVII Sendi o lo-
cal certo para o desenvolvi-
mento dos profissionais que
atuam nos diversos segmen-

Sendi reunirá empresas de
distribuição de todo o País

tos da distribuição de energia,
além de ser fórum para a reali-
zação de novos negócios.

Como parte integrante do
XVII Sendi, será realizado, tam-
bém, o 1º Rodeio Nacional de
Eletricistas , que tem por objeti-
vo valorizar a aplicação dos mé-
todos e procedimentos de traba-
lho nas atividades dos eletricis-
tas, com seu foco voltado para a
eficiência operacional, em espe-
cial a segurança do trabalho.
Além disso, irá propiciar a inte-
gração das empresas de distri-
buição do setor elétrico e a di-
vulgação das melhores práticas.

Também será realizada a Ex-
posendi, com duração de três
dias – de 23 a 25 de agosto, no
pavilhão 1 do Expominas. Além
de divulgar empresas junto aos
mais importantes formadores
de opinião do setor, ela possibi-
litará a interação com tomado-
res de decisão das maiores em-
presas distribuidoras de energia
elétrica do País.

Situada no deserto da Aus-
trália, esta usina de energia so-
lar será a mais alta construção
do mundo e também a mais
ambiciosa obra para gerar ele-
tricidade a partir de uma fonte
não poluente.

O maior projeto de produ-
ção de energia solar do plane-
ta está sendo tocado em Mil-
dura, no meio do deserto aus-
traliano. Uma torre de 1 qui-
lômetro de altura por 130
metros de diâmetro, que será a
mais alta construção do mun-
do quando ficar pronta, em
2009, será erguida no centro
de um imenso painel solar, de
20 quilômetros quadrados.

Se tudo correr como o pre-
visto, o calor gerado pelo pai-
nel formará uma corrente de
ar de até 50 quilômetros por
hora na enorme chaminé, o
bastante para movimentar 32
turbinas, gerar 200 megawatts
de energia e abastecer até 1
milhão de pessoas. O gigantis-
mo do projeto dá uma idéia de
quanto fontes renováveis
como o sol e os ventos come-
çam a merecer atenção e se
tornar viáveis.

Maior usina de energia
solar do mundo

Grandes empresas também
já acordaram para o potencial
das energias limpas. A Bri-
tish Petroleum, mais conhe-
cida como BP, uma das maio-
res multinacionais do ramo
petrolífero, adotou um novo
slogan que brinca com sua
própria sigla: "beyond petro-
leum" (além do petróleo). A
intenção é apresentar a com-
panhia como uma "produtora
de energia", que investe não
apenas em plataformas de
extração e oleodutos, mas
também em fontes energéticas
renováveis e limpas.

A BP tem uma subsidiária
dedicada à energia solar que
faturou 400 milhões de dóla-
res em 2004, um crescimento
de um terço em apenas um ano.
Por trás da estratégia, claro,
há considerações de marke-
ting. Mas o crescimento da
pesquisa nesse campo permite
antever um futuro em que as
fontes hoje conhecidas como
alternativas sejam economi-
camente competitivas e até
substituam as atuais.

Mais informações: http://
www.solarmissiontechnologies.com

Ligar aproximadamente 127
mil novos estabelecimentos e
domicílios rurais, compreen-
dendo pequenos produtores
rurais, assentamentos, quilom-
bolas e comunidades atingidas
por barragem. Esta é a meta do
programa Luz para Todos em
2006. Para atingir esse objeti-
vo, a previsão da Cemig é de
que sejam destinados R$ 1 bi-
lhão ao programa.

Desde 2004, o Luz para Todos
vem sendo implantado com a
finalidade de levar 100% de ele-
trificação às propriedades loca-
lizadas no meio rural. O progra-
ma conta com recursos dos go-
vernos de Minas, Federal e da
própria concessionária. A meta
é ligar cerca de 176 mil novos
consumidores rurais, nos muni-
cípios atendidos pela Empresa,
no triênio 2004/2006.

No ano passado, foram li-
gados cerca de 18.600 consu-
midores, com investimento de
R$ 90 milhões. Até agora, fo-

Luz para Todos vai ligar 127
mil consumidores

ram feitas aproximadamente
53 mil ligações nas diversas
regiões do Estado. As mais fa-
vorecidas pelo programa se-
rão o Norte e Leste de Minas
Gerais com, aproximadamen-
te, 65% das ligações.

Para levar a energia elétrica
aos novos consumidores, serão
construídos 65 mil km de redes,
instalados 120 mil transforma-
dores e 580 mil postes. Além
disso, nos locais onde a rede con-
vencional não se mostrar viável,
a Cemig vai instalar painéis fo-
tovoltaicos que utilizam energia
solar. Haverá também a ligação
de padrões de entrada.

O investimento inicial pre-
visto para os três anos de ativi-
dades do Luz para Todos na área
de concessão da Cemig é de, apro-
ximadamente, R$ 1,641 bilhão,
sendo 60% do Governo de Mi-
nas e Cemig, 18% com financi-
amento da Eletrobrás, que a
Cemig irá pagar, e 22% a fundo
perdido do Governo Federal.
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O usuário que deseja fazer ins-

talações ou a manutenção em

seu computador encontrará no

“Curso Hardware”, desenvolvi-

do pela Editora Terra e distribu-

ído pela Office Media, uma exce-

lente ferramenta de apoio, tanto

para iniciantes, que não conhe-

cem termos como “placa mãe”,

“chip” ou “modem”, como para

técnicos de hardware que preci-

sem de um aperfeiçoamento.

O software conta com 113

lições organizadas em capítulos

e tópicos em dois CDs com duas

horas e meia de vídeo-aulas com

alta resolução de imagem e to-

talmente narradas. Cuidadosa-

mente elaborado visando um

aprendizado fácil e eficaz, para

usuários iniciantes ou experts

de todas as idades, o programa

conta com menus e interfaces

bonitas e intuitivas e, segundo o

fabricante, com recursos peda-

gógicos apresentados também

através das narrações em todos

os capítulos das lições, que faci-

litam muito o aprendizado.

Através do curso, o usuário

conhecerá a estrutura física do

computador, seus componen-

tes e dispositivos periféricos,

estará apto a montar e desmon-

tar micros, configurar e insta-

lar o sistema operacional Win-

dows, solucionando inúmeros

CD-ROM ensina a montar e
fazer manutenção em micros

problemas de funcionamento

de forma simples e direta. Além

disso, aprende passo a passo qual

o material necessário para pre-

paração do gabinete de um PC e

as ferramentas adequadas que

poderá utilizar, os dispositivos

internos, configuração e insta-

lações do disco rígido, instala-

ção do drive de disquete, pro-

cessadores, memória e placas de

rede/vídeo de um PC, modem,

entre outros.

Segundo o produtor, com o

curso o usuário estará apto a

montar e adicionar recursos ao

seu computador por um baixo

custo, deixando-o sob medida

para atender às suas necessida-

des, desde editoração eletrôni-

ca, transmissão de dados e com-

partilhamento de recursos a jo-

gos que exigem grande desempe-

nho da máquina.

Requisitos Mínimos do Sis-

tema: PC Pentium 300 Mhz ou

equivalente; Microsoft Windo-

ws 95; Drive de CD-ROM; 64Mb

de RAM e 15Mb de espaço livre

em disco; Monitor resolução

mínima 800x600, High Color

16 bits Placa de Som.

À venda nas lojas especi-

alizadas, magazines e hiper-

mercados e pela internet em

www.drivemix.com, com preço

sugerido de R$ 34,30.

Positivo Informática lança mini CD-
ROMs com jogos e atividades educativas

A Positivo Informática, está
lançando no Brasil a série Fun-
Cards no formato de cartões co-
lecionáveis. São seis mini CD-
ROMs, por apenas R$ 12,90
cada, recheados de atividades lú-
dicas e educativas que trabalham
conceitos matemáticos e lin-
güísticos, além de exercitarem a
criatividade e o raciocínio lógi-
co. Os FunCards foram produzi-
dos pela empresa Compédia e
adaptados para o português.

No FunCard Estúdio de Cri-
ação, indicado dos 5 aos 99 anos,
a criatividade comanda o entre-
tenimento. Com atividades que
combinam cores, texturas e for-
mas, os usuários brincam de co-
lorir e montar quadros a partir
das sugestões do programa. Já no
FunCard Palavras e Números
Divertidos, indicado para crian-
ças dos 3 aos 8 anos, a matemá-

tica dá o tom e conduz as crian-
ças por aventuras como o jogo do
Senhor Delete, que tem a missão
de “comer” todos os vírus que
possam atacar o computador.
Para ajudá-lo os jogadores preci-
sam apenas colocar a cabeça para
funcionar e resolver simples
operações matemáticas.

Através de brincadeiras e
jogos, os usuários desenvolvem
o raciocínio lógico e coordena-
ção motora, entre outras habi-
lidades. Para quem ainda está
embarcando no mundo das le-
tras e números, o FunCard
1a2b3c, indicado para dos 3 aos
6 anos, garante  horas de diver-
são inteligente.

As atividades são apresen-
tadas em três níveis de dificul-
dade que podem ser reguladas
de acordo com o desempenho
dos pequenos.

Rua Germano Torres, 166 Sl. 604 - Carmo Sion
Cep. 30310-040 - Belo Horizonte - MG
Telefax. (31) 3284-3406   Cel. (31) 9951-5642
www.beaeventos.com.br    /   beaeventos@beaeventos.com.br

Bracks Eventos e

Assessoria Ltda

A LG Electronics
está trazendo sua
nova linha de MP4
players para o País.
Após investir forte-
mente em novos mer-
cados do Brasil como
linha branca, equi-
pamentos de som au-
tomotivo e note-
books, a empresa ino-
va mais uma vez,
ampliando seu line
up, desta vez, na área
de entretenimento.

O grande lançamento, já
disponível para venda, é o
FM-30, modelo capaz de re-
produzir músicas, vídeo e fo-
tos.  O novo aparelho da LG
Electronics promete con-
quistar o público por unir
design sofisticado e tecnolo-
gia de ponta.

Com display de 1.77” com
tecnologia OLED – exclu-
sividade da LG com alta
resolução de imagens – o
produto tem memória de

Nova linha de MP4 Player
da LG Electronics

1GB e bateria de longa du-
ração Li-Pol (810mA-60hrs)
– quase o dobro da média
do mercdao nacional.

Com menos de 1,5cm de
profundidade e  peso de
52gr, o FM30 reproduz ar-
quivos  MP3/  WMA/
OGG(Q10)/ BMP/ TXT/
JPEG/ MPEG4. Suas dimen-
sões Líquidas são: 41,6 x 66
x 14,9 mm (LAP). O preço
médio sugerido para o MP4
Player é de R$1.099,00.

A Classe C chega aos
concessionários da mar-
ca Mercedes-Benz com
diferenciais  na l inha
2006. Na versão C 200
Kompressor, a seleção
de marchas no volante e
novos e potentes moto-
res V6 que colocam as
versões C 230 e C 350
em uma faixa de desem-
penho ímpar frente a con-
corrência.

O sedã C 180 Kom-
pressor Classic, versão
de entrada para a Classe
C, é equipado com um
acabamento de madeira
que destaca a aparência
de al ta  qualidade do
console central. Na linha
Avantgarde, o cliente tem
à disposição o acaba-
mento em alumínio.

O motor de quatro ci-
lindros, de 1.8 litro, equi-
pado com um compres-
sor mecânico gera 143

Classe C 200 K chega com
uma série de novidades

cavalos de potência  a
5.200 rpm e um torque
de 220 Nm já  a  2.500
rotações por  minuto.
Com aceleração de 0 a
100 km/h em 9,9 segun-
dos e velocidade máxi-
ma de 223 km/h,  o  C
180 Kompressor, assim
como as versões V6,
passa a  contar  com as
tec las  de  se leção de
marchas no volante  de
direção.

Uma condução agra-
dável é assegurada pelas
várias modificações téc-
nicas na suspensão, di-
reção e transmissão ma-
nual da nova Classe C.
Este pacote de medidas
inclui eixos dianteiro e
traseiro, que proporcio-
n a m  m a n o b r a s  m a i s
ágeis, sem perda de con-
forto, uma relação de di-
reção mais direta e sus-
pensão reconfigurada.

A Arlen do Brasil resolveu am-
pliar sua linha Expert para satisfa-
zer os proprietários do Ford EcoS-
port. Agora os usuários poderão
ter mais potência na sonorização
de seu automóvel. A linha Expert
possui uma tecnologia que me-
lhora a reprodução de sons graves,
médios e agudos nos aparelhos de
CD de maior potência.

Além do visual arrojado e mo-
derno, os novos Kits Expert para
EcoSport possuem
conectores com
perfeita adequação
às furações originais
de fábrica, manten-
do a originalidade e
evitando a perda de
garantia do veículo.

Os Kits Triaxiais
Expert possuem woo-

Kit Expert da Arlen
para o EcoSport

fer, médio e um tweeter super
resistente. O cone é de prolipropi-
leno com fibra de carbono e titâ-
nio injetado. A potência é de 80
WRMS ou 320 W PMPO por par
de alto-falante.

Os alto-falantes são comerciali-
zados aos pares, o que desobriga o
usuário de adquirir um kit com
quatro peças e permite a escolha de
vários tipos de sonorização.

A Honda Automóveis do Brasil
recebeu, com o Honda Fit, o prêmio
Carro do Ano para a Pessoa com
Deficiência na Reatech 2006, ter-
ceira maior feira mundial de tecno-
logias em reabilitação que reuniu,
entre os dias 6 e 9 de abril, cerca de
30 mil visitantes no Centro de Expo-
sições Imigrantes, em São Paulo
(SP). Na ocasião, a Revista Nacio-
nal de Reabilitação fez a entrega do
prêmio, o sexto já conquistado pela
Honda nos oito anos de existência
da pesquisa realizada pela publica-
ção com PPDs.

No estande da marca foram
expostas as três versões do Honda
Fit (LX, LXL e EX), todas equipa-
das com câmbio CVT e diferentes
tipos de adaptações. A versatili-
dade, que rendeu ao modelo o
título de Carro do Ano, foi de-
monstrada pelo acesso facilitado

Honda recebe prêmio ‘Carro
do Ano’ na Reatech 2006

à cabine e pela conveniência ao
acomodar objetos no interior do
veículo, como cadeiras de rodas.
Isso graças ao exclusivo sistema
ULT (“utilitário”, “longo” e
“alto”, em inglês), que permite
mais de dez configurações no
habitáculo para a disposição de
até 1.321 litros de bagagem.

Por meio do Honda Conduz a
equipe de vendas é mantida trei-
nada e apta a orientar o cliente
quanto à documentação neces-
sária para encaminhar o processo,
e a providenciar a entrega do ve-
ículo em um prazo bem abaixo da
média das outras marcas. Práticas
como essas fizeram da Honda a
preferida em oito anos de pesqui-
sa, com cinco eleições consecuti-
vas do Honda Civic e, agora, a
escolha do Honda Fit na última
edição da revista.

Há quatro anos o Instituto
MAPFRE de Segurança Viária,
iniciou uma pesquisa que tem
como objetivo avaliar as condi-
ções dos veículos que circulam
pelo território nacional. Mais de
50 cidades que englobam as
Regiões Sul, Sudeste e Centro-
oeste foram analisadas. Os re-
sultados da primeira fase da pes-
quisa são alarmantes já que foi
constatado que mais de 70%
dos automóveis que circulam
por essas regiões estão em con-
dições irregulares. Itens de gran-
de importância para a segurança
do motorista e dos pedestres
como os freios, suspensão e
sistema de direção foram identi-
ficados com problemas.

A pesquisa é realizada por
especialistas da entidade, eles ana-
lisam de forma detalhada os itens
primordiais de segurança atra-
vés de um check-up feito com
equipamentos de última geração.
Dos 42 itens da parte elétrica e
mecânica dos automóveis che-
cados, um número absurdo de
defeitos foi registrado. Para cada
100 carros inspecionados no
país, apenas 30 estão em condi-

ções de circular com toda a se-
gurança necessária.

Uma das cidades que fizeram
parte da pesquisa foi Brasília/DF,
com uma frota relativamente nova,
90% de seus carros se encontra-
vam irregulares. Dos mais de 300
carros analisados na capital, 70%
apresentou problemas nos freios,
um dos mais importantes itens de
segurança. A cidade de Florianó-
polis, Santa Catarina, está com
100% de irregularidades em seus
veículos. As cidades mineiras de
Uberaba e Uberlândia estão entre
as que apresentaram alto índice
de reprovação na pesquisa, com
79,5% e 81,7% respectivamente.
De acordo com o MAPFRE, a má
conservação dos carros é o prin-
cipal motivo das ocorrências.

Até o final do ano a segunda
parte da pesquisa será realizada
abrangendo também estados das
regiões Norte e Nordeste. O
objetivo será a conscientização
da população quanto á impor-
tância da conservação de seus
automóveis. Através de ações
que permitam à sociedade um
conhecimento maior sobre aci-
dentes e educação no trânsito.

70% dos carros brasileiros
estão irregulares
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Horóscopo

NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS

(0800-315600)
Rua José Ferreira Magalhães, 341 - Floramar - CEP 31.765-760 -

Belo Horizonte - MG Caixa Postal 1622 - CEP 30.161-970
Tel: (31) 3434-7373 / 3434-6494 - Fax: (31) 3434-6499

E-mail: nucleo@gold.com.br

Home Page: Http.://www.gold.com.br/~nucleo

PRECISA-SE

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE CANÁ - (31) 3462-9221

Precisamos de você. Colabore com a família de
Caná. Um Centro de Recuperação de dependentes do
álcool e outras drogas. Homens e mulheres carentes, de
todos as idades, que buscam uma nova chance de
reconstruir suas vidas. Venha nos visitar, participe de
uma reunião de apoio, nas terças, quartas e quintas-
feiras às 19h30. Ou, então, escreva para Rua
Henrique Gorceix, 80, Padre Eustáquio, CEP
30720-360, Belo Horizonte, Minas Gerais.

&&Barbadas
          Butinadas
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Tudo para sua construção
Financiamos com  cheque

ou  carnê
Rua João Lírio dos Santos, 100

Bairro São João Batista - Venda Nova
Fone: 3451-3320

Materiais para Construção Ltda

BHBHBHBHBH

• 19 aptos. c/ suítes • Ventilador de teto • Frigobar e TV em cores
• Diária c/ café da manhã • Sala de TV  •Lavanderia

•Quadra de Futevôlei e Peteca  •Estacionamento

Av. Dom Helvécio, 1020
Iriri - Anchieta - ES

Cx. Postal 25 - CEP: 29.230-000

Reservas:  (28) 3534-1592
Fax: (28) 3534-1308

Hotel  Coqueiros

Memória fraca

Toda segunda-feira,
dois casais de idosos, ami-
gos há décadas, encon-
tram-se para jogar domi-
nó. Num dos encontros,
Antônio comenta, ani-
mado:

- Minha memória vi-
nha piorando muito, mas
fiz um curso especial para
potencializá-la que vem
sendo muito útil!

- Oh, me parece uma
ótima idéia – elogia o
amigo. – Também estou
precisando de um refor-
ço para a memória: como
é o nome do curso?

- Se chama ... hum...
me parece... meu São
Cristóvão! Como se cha-
ma mesmo aquela flor
que tem espinhos?

- Rosa?
- É isso! – exclama

Antônio, e se vira para
a mulher:

- Rosa, como diabos se
chama aquele curso que
fiz recentemente?

Sem vergonha

O homem chega em
casa e encontra a mulher
muito brava:

- Sabe que horas são?
Três da manhã, você não
tem vergonha?

- Vergonha, por que?
Se eu tivesse ficado em
casa, seria exatamente a
mesma hora!!!

Sinceridade

O namorado para a na-
morada:

- Querida, você prefe-
re casar com um homem
bonitão pobre ou com um
cara feio, idiota, mas rico?

E ela, abraçando-o, fe-
liz da vida:

- Eu sabia que você era
rico. Eu sabia!

Sufoco

Pa p o  e n t r e  d u a s
amigas:

- Você não imagina o
quanto é difícil vir traba-
lhar pela manhã. O Gil-
berto é um touro! É sexo,
sexo, sexo! E quando ele
sai de férias é pior ainda...

- Quanto tempo ele
fica fora?

- Varia, mas normal-
mente é só o tempo de
fumar um cigarrinho...

Tosse

Um homem morreu e
foi direto para o céu.
Lá, é recepcionado por
São Pedro:

- De que morreste,
filho?

- Tosse...
- Tosse? Você estava tu-

berculoso, filho?
- Não, tossi dentro

do armário...

Emprego

Um homem candidata-se à única vaga
numa empresa:

- Preciso desta vaga. Tenho quinze filhos!
E o entrevistador:
- Muito bem... E o que mais o senhor

sabe fazer?

Anestesia

O médico para a enfermeira:
- Dê anestesia geral naquele paciente!
- Mas, doutor, ele acabou de receber alta!
- Certo, mas agora vai receber a conta...

Zíper aberto

Num colégio de moças, o professor dá sua
aula na maior tranqüilidade, sem perceber que
o zíper de sua calça está aberto – até que as
alunas começam a rir e a cochichar, na maior
excitação. O professor irritado diz:

- Se continuar esse barulho, eu boto pra fora!
E as alunas, em coro:
- Bota! Bota! Bota!!!

De louco

O hospício estava superlotado e os médicos
resolveram liberar alguns pacientes. Fizeram
um teste para ver quem já estava em condições
de voltar para casa. Desenharam uma porta na
parede de um dos compartimentos do hospício,
depois reuniram todos os loucos e disseram:

- Quem conseguir abrir aquela porta
está livre!

Todos correram em direção à porta, me-
nos um, que ficou num canto sorrindo. Um
dos médicos, achando que ele está curado,
se aproxima:

- Por que você não quis sair por aquela porta?
- Porque ela está trancada e a chave está

aqui comigo!!!

AAAAAQUÁRIOQUÁRIOQUÁRIOQUÁRIOQUÁRIO

Tome vergonha e procure
alguma coisa para fazer. Essa
de ficar escorando nos outros
é vexatório. Aquela que você
levou para conhecer seus fa-
miliares conhece quase todos
motéis de BH. Cuidado. Cer-
tos “amigos” seus estão a fim
de te dar uma surra.

PPPPPEIXESEIXESEIXESEIXESEIXES

Segundo fontes muito bem
informadas, você, em breve, será
aposentado, compulsoriamen-
te. Tem uma “corôa” doidinha
para tirar um sarro com você,
pergunte ao João que ele te dá as
dicas. Procure um endocrinolo-
gista para te orientar como aca-
bar com a barriga. Você está que
nem mulher grávida.

ÁÁÁÁÁRIESRIESRIESRIESRIES

Sua boa vida vai acabar. Es-
tão preparando uma transferên-
cia de serviço para você, pois
alguém te dedurou com o che-
fão. Ela aproveitou suas férias e
tirou as dela por aqui também,
entendeu? Cuidado, fuja de lu-
gares ermos, tem um cara a fim
de fechar seu paletó.

TTTTTOUROOUROOUROOUROOURO

Procure chegar cedo no seu
serviço. Essa de ficar até altas
horas tomando umas e outras
vão acabar te liquidando. Não
estrague aquilo que você cons-
truiu ao lado de sua amada. Faça
uma reflexão e procure colocar
tudo nos seus lugares. Durma
com um olho fechado e o outro
aberto, se não quiseres pegar no
sono eterno.

GGGGGÊMEOSÊMEOSÊMEOSÊMEOSÊMEOS

Se você está sem coragem de
falar com o patrão, peça sua mu-
lher, ela vai dar... um jeitinho.
Aquela mulher que você conhe-
ceu no barzinho, é “profissio-
nal” há mais de 10 anos. Sua
idade já não permite certas li-
berdades. Manere antes que o
pior aconteça.

CCCCCÂNCERÂNCERÂNCERÂNCERÂNCER

Estão querendo cassar sua
procuração. Ficaram sabendo
de suas “arrumações”. Você na
vida dela é apenas um comple-
mento. O que ela gosta mesmo
é de “Sapatão”. Procure um car-
diologista e faça urgente um
elétro, seu “relógio” está preci-
sando de uns reparos.

LLLLLEÃOEÃOEÃOEÃOEÃO

Acabe com essa mania de
ficar adiando as coisas, faça uns
extraordinários e ponha seu
serviço em dia. Quem muito
quer tudo perde. Contente-se
com a titular e uma “regra três”,
do contrário vais acabar fican-
do em campo sozinho. Siga à
risca as orientações médicas,
do contrário vão acabar te ris-
cando do mapa.

VVVVV IRGEMIRGEMIRGEMIRGEMIRGEM

Procure seus credores e
faça uma composição amigá-
vel, do contrário tu vais aca-
bar na execução. Manere suas
investidas sobre aquela cole-
ga de serviço. A turma já
manjou e a situação pode pi-
orar. Não se preocupe, tem
muita gente por aí que tam-
bém “já era”, o mais é prosa.

LLLLL IBRAIBRAIBRAIBRAIBRA

Fale menos e atue mais. A
turma já está ficando de saco
cheio com você. Aquela more-
na que você anda paquerando, é
transa de um detetive da Secci-
onal Centro. Cuidado. Se um
reumatologista não der conta
de acabar com seus problemas,
procure um “Pai de Santo”.

EEEEESCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃO

Cuidado com o seu veneno,
o tiro pode sair pela culatra.
Fale menos, boca fechada não
entra mosquito. Não misture
as marchas, ela é casada e o
marido dela já anda de olho em
você.  Umas ginásticas e umas
corridinhas podem melhorar
sua aparência. Mira-te num
espelho e verá um defunto.

SSSSSAGITÁRIOAGITÁRIOAGITÁRIOAGITÁRIOAGITÁRIO

Leve mais a sério suas obriga-
ções e gaste menos com as coisas
supérfluas, do contrário vais
acabar caindo no buraco. Sua
mulher anda dizendo que chum-
bo trocado não dói. Abra o olho
antes que os chifres apareçam.
Enfarte não escolhe idade nem
posição social. Cuidado, se não
quiser, muito em breve, deixará
sua mulher viúva.

CCCCCAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIO

Seu nome já está indicado
para o SPC. Antes que o pior
aconteça, faça um empréstimo e
ponha suas contas em dia. Você
foi na onda meu chapa. “Aque-
la” que tomou uns chopinhos
com você é “travesti”. Fale de
longe com os outros, seu mau
hálito tá muito forte.

O noivo virgem

Aquele cara era muito tímido. Só namorou
uma mulher na vida e acabou se casando com
ela. Depois da cerimônia, todo apavorado,
pede ajuda ao pai:

- Pai, como é que faço de noite, hein?
- Não diga que não sabe? Perguntou o pai.
- Sou inexperiente! Confessa.
O pai fica preocupado, afinal as más línguas

diziam que a noiva nem virgem era. Então,
sugere ao rapaz:

- De noite, fico dentro do guarda-roupa e dou
as dicas pra você, tá?

A noivinha esperando na cama e o babaca
cochicha pro pai:

- E agora?
- Tira a roupa e sobe em cima! Diz o velho,

sem olhar o que tá acontecendo.
- E agora?
- Agora, balança de um lado pro outro!
Nisso, o babaca cai de cima do guarda-roupa,

machuca a perna e balbucia:
- Aai, tá saindo sangue!
E o pai, aliviado:
- Graças a Deus!

Educação Física

O garotinho chega da
escola empolgadíssimo:

- Vovó, amanhã va-
mos ter nossa primei-
ra aula de educação
sexual.

- Mas, por que tanto
entusiasmo, meu filho?

- Sabe, vó, a profes-
sora já falou que vai
começar logo pela in-
trodução!

Presidiário

No dia de sua morte
na cadeira elétrica o pre-
sidiário recebe a visita
de um padre:

- Eu vim lhe trazer a
palavra de Deus!

E o homem:
- Pois perdeu a sua

viagem, daqui a pouco
estarei falando com ele
pessoalmente!

Amante

Recém-casada, a ga-
rota telefona para o es-
critório do marido:

- Alô? Quem tá fa-
lando?

Ele reconhece a voz
e diz:

- O melhor amante
do mundo!

E ela:
- Desculpe... pensei

ter ligado para o núme-
ro do meu marido...

Consolo

O presidente da empresa consola um fun-
cionário:

- É isso aí Luís... não quero que você se sinta
desmotivado. Aqui nesta empresa eu também sou
apenas um número: o número um!

Frio

Depois de uma noite de amor, a garota ordena,
toda manhosa:

- Benzinho, fecha a janela... Tá um tremendo
frio lá fora!

- Dorme, que o frio passa!
- Pelo amor de Deus, fecha a janela, tá frio lá

fora...
O homem se levanta, faz o que ela pede e volta

bravo:
- E agora? Por acaso esquentou lá fora?
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O tradicional circuito “Café,
cachaça e chorinho” que acon-
tece nas cidades da região do
Vale do Café, estado do Rio
de Janeiro, será do dia 21 a
23 de abril. É a terceira edição
do projeto que conta com a
participação de quatorze ci-
dades fluminenses.

O objetivo do projeto
além de aumentar o turismo
na região é, mostrar ao pú-
blico a história e as tradi-
ções das cidades. “Café, ca-
chaça e chorinho” é uma
realização do Conselho de
Turismo da Região do Vale
do Ciclo do Café (Conciclo)
e conta com o apoio do
Sebrae, TurisRio e da Secre-
taria de estado de turismo.

A região do Vale do Café é
em parte, recoberta pela mata
Atlântica e com suas fazendas
e monumentos arquitetônicos
possui uma das mais bem con-
servadas heranças do século
XIX. O evento “Café, Cacha-
ça e Chorinho-2006” leva os
turistas a visitarem essas anti-
gas fazendas cafeeiras, ser-
vindo o legítimo café colonial
por mulheres vestidas como as
mucamas da época.  Outra
grande atração do projeto é a
degustação de cachaças ao
som de grandes nomes do
chorinho como os instrumen-
tistas Carlos Henrique Macha-
do e Henrique Cases.

Ao todo serão dezoito anti-
gas propriedades rurais incluí-
das no roteiro e, nos centros
históricos as visitas serão feitas
em museus, casas culturais, igre-
jas, estações ferroviárias anti-
gas e parques. As cidades que
participam do circuito são: Bar-
ra do Piraí, Barra Mansa, Enge-
nheiro Paulo de Frontin, Men-
des, Miguel Pereira, Paracam-
bi, Paraíba do Sul, Paty do
Alferes, Pinheiral, Piraí, Rio das
Flores, Valença, Vassouras e
Volta Redonda. A programa-
ção nas cidades conta com sho-
ws de chorinho em praça públi-
ca, exposições, quiosques para
degustação de cachaças pro-
duzidas nas fazendas, artesa-
nato local e shows folclóricos.

Fazendas do Vale do Café

Fazenda Santa
Cecília -
Miguel Pereira
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