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O DebateO Debate
        obre Brasil. Abalado por uma profunda crise política, provo
            cada por um enorme espasmo moral, era natural esperar-se
que um dos mais tradicionais e aguerridos partidos políticos
nacionais oferecesse ao povo brasileiro uma opção viável para as
próximas eleições presidenciais. Afinal, trata-se do partido que
foi de Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e da maioria dos
personagens que cerraram fileiras na luta pela redemocratização
do país. Num momento em que era impossível obter a vitória, o
PMDB, para firmar posição, apresentou aos eleitores uma anti-
candidatura. Quando se fez necessário destruir o colégio eleito-
ral, o nome de Tancredo Neves foi escolhido para ser o grande
divisor de águas entre o Brasil autoritário e o Brasil democrático.

Infelizmente, o antigo PMDB perdeu, ao longo do tem-
po, seus nomes mais representativos, e se transformou na arca
que deu abrigo aos bichos mais estranhos. Foram eles que, em
nome de interesses pessoais- principalmente cargos e benesses
do poder - derrotaram a proposta de candidatura própria,
traindo um político altivo e austero como o ex-presidente
Itamar Franco, e tiraram do Brasil a oportunidade de acertar
o passo com a História. Homens pequenos decretaram a
agonia de uma sigla de glorioso passado.

O PMDB apequenou-se
P

N

A

Audrey Hepburn – Ela
é um dos maiores íco-
nes do cinema: da flo-
rista pobre, educada
para ser uma prince-
sa em “My Fair Lady”,
a garotinha nova-ior-
quina que sonhava
freqüentar a famosa
loja Tiffany`s, pas-
sando por outros pa-
péis sensíveis, ela en-
cantou milhões de ex-
pectadores do cine-
ma no mundo inteiro
com o seu jeito doce,
aliado a um glamour
natural. Ela está na
galeria de astros e
estrelas do cinema da
série “Fotos Sem Re-
toque”, na pagina 4.

Ele era um dos mais antigos colunistas sociais em ativida-
de no Estado. Com seu jeito discreto, educado e simpático,
esteve presente à maior parte dos acontecimentos do “Café
Society” mineiro, nas últimas décadas. Elogiado por sua
facilidade de fazer amigos, Marcos Souza Lima saiu de cena
discretamente, no último mês de abril. O Debate, que teve a
honra de contar com a sua amizade e colaboração por
muitos anos, registra a sua admiração e saudade.

             cada ano, no Brasil inteiro, o dia 13 de maio motiva protestos
            de líderes da comunidade negra e enseja eventos únicos –
culturais que lembram a trajetória dos negros brasileiros, de escra-
vidão dos dias cívicos. A discriminação racial, ainda presente no
Brasil, é sempre lembrada: a falta de oportunidades, os salários
desiguais, o tratamento desrespeitoso e outros temas. No campo
político, a atenção dispensada aos negros é semelhante à reser-
vada ao povo, em geral embora se trate de uma parcela significa-
tiva da população (entre 40 e 60%), os descendentes de africanos
são tratados como se fossem invisíveis. No clube fechado e
exclusivo dos políticos brasileiro, o povo não tem vez, só os cartolas
é que apitam. “Povo? Ele já não teve a honra de votar em nós? O
que quer mais?”. Parecem dizer os que se consideram donos do
país. (Porque fingem ignorar que “todo poder tem origem no povo
e em seu nome é exercido”).

De qualquer modo, o 13 de maio deve servir para lembrar
à sociedade que a comunidade negra deu uma contribuição
substancial para a construção do Brasil e, por isso, exige respeito
em todos os aspectos de sua vida. Por exemplo: não é possível que,
em pleno século XXI, clubes sociais espalhados por rodo o país
continuem a impedir o ingresso de cidadão negros em seus
quadros de associados e não tenham os seus alvarás de funciona-
mento cassados pelo Poder Público. Um assunto a ser examinado
pelas Comissões de Diretos Humanos das Assembléias Legislati-
vas das Câmaras Municipais.

Depois dos episódios de violên-
cia em São Paulo, causados pelos
ataques da facção criminosa PCC
(Primeiro Comando da Capital),
contra policiais militares, civis, ro-
doviários e agentes penitenciários e
das rebeliões que se alastraram pe-
los presídios paulistas, com o resulta-
do de 77 mortos, policiais civis e
militares de Minas Gerais entraram
em prontidão. Há o perigo de que as
rebeliões em presídios e os ataques
se estendam a outros Estados da
federação e Minas não quer ser
apanhada de surpresa.

Os acontecimentos de São Pau-
lo expõem, de maneira incontestá-
vel, a precária situação da seguran-

Desfaçatez e indignidade
             ão passa dia sem manchetes de escândalo. Tornou-se
            quase banal a notícia de indiciamento de autoridades dos
diversos escalões, não só por um crime, mas por vários, incluindo o
de formação de quadrilha.

Se as palavras acima tivessem sido ditas por um brasileiro
comum, já seriam de extrema gravidade. Mas foram pronunci-
adas por ninguém menos que o ministro do Supremo Tribunal
Federal Marco Aurélio Melo, ao tomar posse na presidência do
Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro disse mais: “A rotina
da desfaçatez e da indignidade parece não ter limites, numa
mistura indistinta de escárnio e afronta, como se os erros
passados justificassem o do presidente”.

Em certo trecho de sua fala, Marco Aurélio Mello afirmou
que perplexos, percebemos ao comparar os discursos oficiais
com as notícias dos jornais, “que o Brasil se tornou um país do
faz de conta. Faz de conta que não se produziu o maior dos
escândalos nacionais, que os culpados nada sabiam. Faz de
conta que não foram usadas as mais descaradas falcatruas para
desviar milhões de reais”.

E concluiu: “São tantas e tão deslavadas as mentiras, tão
grosseiras as justificativas, tão grande a falta de escrúpulos, que já
não se pode cogitar somente de uma crise de valores, mas de uma
falsa moral e ética. A corrupção é seduzida pelo projeto de alcançar
o poder de forma ilimitada e duradoura.”

Mais um 13 de maio.
Na folhinha

Chávez e Evo Morales
queriam humilhar o Brasil

Há poucas semanas, quando
Evo Morales assumiu a presidência
da Bolívia, destacamos o fato, pa-
rodiando os versos de Carlos Drum-
mond de Andrade: “No meio do
caminho tinha um índio, tinha um
índio no meio do caminho”. Nada
contra os índios, de que somos de-
fensores convictos. No Brasil, na
Bolívia ou em qualquer país do
mundo em que esses nossos irmãos
sejam maltratados e espoliados em
seus direitos. Estamos planejando
para as próximas edições uma re-
portagem denunciando os maus
tratos sofridos pelos índios brasilei-
ros, com destaque para as tribos
existentes em Minas Gerais, que
recebem pouquíssima atenção por
parte da FUNAI.

Voltando ao caso de Evo Mora-
les, queremos reafirmar que res-
peitamos o seu nacionalismo e o
seu projeto de resgatar o seu país de
séculos de sofrimento. Um presi-
dente da república que não age
assim não é um estadista, mas um
simples fantoche a serviço de inte-
resses maiores. Mas pensamos que
tudo tem um limite. O presidente
boliviano errou ao desrespeitar os
contratos assinados com a Petro-
brás (deveria ter proposto renego-
ciá-los), ao mandar tropas do exér-
cito ocupar as instalações da em-
presa, e ao ofender os brasileiros,
acusando a sua mais importante

empresa de praticar vários crimes,
entre eles o de contrabando. Mas o
seu maior equívoco foi aliar-se ao
caudilho venezuelano Hugo Chá-
vez para insultar e prejudicar os
interesses brasileiros.

Saibam os bolivianos que o Brasil
sempre foi um aliado e um amigo do
seu país nas situações mais difíceis.
E que a Bolívia precisa muito do
Brasil. E saibam também que, com
as atitudes impensadas do seu pre-
sidente, o país está se tornando um
brinquedo nas mãos de Chávez, no
seu desmedido apetite de mando:
mas no Brasil ele não manda e não
tem autoridade. Como não tem na
Argentina, no Chile, no Peru e em
outros países que não se deixarão
seduzir pelos seus impulsos de cau-
dilho-fanfarrão (a propósito, ele já
anunciou a intenção de modificar
a Constituição venezuelana para
ficar 30 anos do poder!).

Por último, presidente Evo
Morales: a sua referência à incorpo-
ração do território do Acre ao Brasil
foi um desastre. Mostra ressenti-
mento e, por trás disso, quem sabe a
idéia de dar ao assunto um trata-
mento tipo Ilhas Malvinas. É bom
que nuestros hermanos (que her-
manos, heim?) do Continente nem
pensem em semelhante asneira.
Nós aqui não usamos porretes para
resolver nossas pendências. A me-
nos que sejamos obrigados a isso.

Na foto Marcos Souza Lima e sua esposa Maria das
Graças Souza Lima

Marcos Souza
Lima se despede

Minas declara “alerta
vermelho” contra o PCC

ça pública no país. Dé-
cadas de incompetên-
cia, descaso e “conver-
sa mole” produziram
esse estado de coisas. E,
isso, na unidade mais
rica da federação. O
que fará agora a Rede
Globo, que se especi-
alizou, há décadas, em
dar manchetes no Jor-
nal Nacional, amplifi-
cando e sensacionali-
zando qualquer ação
de pungistas na Aveni-
da Nossa Senhora de
Copacabana? A cida-
de do Rio é violenta? É.
E qual cidade brasileira
de grande e médio por-

te, escapa dessa tragédia? O fato
escondido pelos grandes órgãos da
imprensa nacional, é que São Paulo
é, há muitos anos, a metrópole mais
violenta do Brasil. Mas, pra salva-
guardar interesses econômicos e
mudar a imagem da cidade como a
“New York” brasileira, esse fato tem
sido cuidadosamente escamotea-
do do noticiário. Em caso de dúvi-
da, basta comparar as estatísticas.

Finalmente uma pergunta não
pode deixar de ser feita: quando é
que os homens eleitos para cuidar
das questões mais importantes do
país colocarão de lado os seus inte-
resses pessoais e partidários para
priorizar os interesses nacionais?

40 anos da Cadar
Engenharia Construções

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais homenageou a empresa
Cadar Engenharia Construções em Reunião Especial de Plenário, pelos
seus 40 anos. O autor do requerimento é o deputado Carlos Gomes (PT).
A empresa tem destaque no setor de engenharia em todo o País, com ênfase
nos trabalhos de terraplenagem, implantação e pavimentação de rodovias,
além da urbanização completa de loteamentos.

Em 40 anos de atividade, a empresa soma números impressionantes. Já
foram 23,5 milhões de m³ terraplenados, 12,7 milhões de pavimentação
completa, e 295 mil metros de canalização em manilhas. A Cadar
Engenharia está no mesmo endereço desde sua fundação e conta,
atualmente, com cerca de 300 funcionários.

Os diretores Lycio Cadar e Emir Cadar e funcionários da
Cadar Engenharia

Foto: Guilherme Bergamini

Obras da Linha Verde avançam
Uma nova frente de obras do viaduto

sobre a rua Jacuí e avenida Silviano
Brandão, na Cristiano Machado, no sen-
tido centro-bairro, será aberta nos próxi-
mos dias. As escavações das estacas
do viaduto já foram iniciadas e é neces-
sário interditar duas faixas da avenida
nesse sentido.

Durante as obras (foto), como opção
para o trânsito de carros leves, foi cons-
truído um acesso à rua Catupira, que fica
à direita logo depois da saída do túnel da
Lagoinha, e que vai funcionar como des-
vio alternativo.

Os motoristas que vão passar pela
Cristiano Machado, sentido centro-bair-
ro, devem entrar na Caputira, rua para-
lela à avenida, passar pelas ruas Ma-
chado, Itaúna e cruzar a rua Jacuí.
Neste cruzamento, foram colocados
semáforos para maior segurança dos
motoristas e de pedestres.

Depois da Jacuí, a rua, que passa a
se chamar Silveira, cruza com a aveni-
da Silviano Brandão - onde também foi
colocada sinalização luminosa - corta a
rua Stela de Souza e chega à  Cristiano
Machado, logo depois do trecho das
obras do viaduto.

Para maior segurança e fluidez do trân-
sito, a rua Caputira foi asfaltada, sinaliza-
da nos cruzamentos e terá duas faixas de
rolamento no sentido centro-bairro.

ObrObrObrObrObras do viaduto das do viaduto das do viaduto das do viaduto das do viaduto da Cristiano Machadoa Cristiano Machadoa Cristiano Machadoa Cristiano Machadoa Cristiano Machado

O viaduto duplo de transposição que está sendo construído na
avenida Cristiano Machado, sobre a rua Jacuí e a avenida Silviano
Brandão, terá uma extensão de 470 metros, com três faixas de tráfego
em cada sentido, destinadas ao tráfego misto. A largura total de cada
viaduto será de 11,80 metros.

As obras do viaduto começaram na pista da avenida no sentido
bairro-centro, onde as estacas estão sendo escavadas e concretadas.
Das 160 estacas previstas, 83 já estão prontas. Agora, está sendo
aberta uma nova frente de trabalho para a escavação de estacas, no
sentido centro-bairro.

São Paulo contra o crime: momentos
dramáticos

Foto: Alberto Escalda
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Os acusados pelo relatório da CPI dos Correios

Aumentam exportações
mineiras para China

Quase 70 cidades mineiras exportam mais de 1,5
bilhão de dólares por ano para a China. Apesar de ser
uma ameaça ao comércio mundial com seus baixos
preços, a China se tornou o segundo maior parceiro
comercial de Minas Gerais, só perdendo para os Estados
Unidos. São 66 municípios que exportam regularmente
para clientes chineses.

As mercadorias vão desde granitos a café.  Mas os
mais importantes ainda são o minério de ferro e o
aço. Negociar com a China não é nada fáci l ,  i sso
por que a preferência deles é exportar.  A maioria
dos  produtos  mineiros ,  para  entrarem na China
devem passar por mais de 50 adaptações como cor,
nome e formato.

O temido vírus do Nilo chega a América do
sul e logo pode estar no Brasil. Cientistas
argentinos acabam de detectar em cavalos na
província de Buenos Aires o vírus Nilo Oci-
dental, que está causando pânico nos Estados
Unidos desde a década passada. Todos os
quatro animais morreram de encefalite (in-
flamação no cérebro causada pelo vírus) sin-
toma que caracteriza a doença. O vetor do
vírus é o mosquito do gênero Culex, o popular
pernilongo das noites de verão.

Quando o vírus se instalou nos Estados
Unidos, houveram surtos graves de contami-
nação em homens no ano de 1999. Foram 62
casos, e em 2000, foram 21 casos. O vírus
chegou a matar 20% dos infectados. Mas a
maioria das vítimas são os animais.

O parasita se instala no cérebro, acaba
levando a desintegração dos neurônios e des-
perta células do sistema de defesa do corpo
para atacar o cérebro na tentativa de livra-lo
do micróbio. Isso só piora a situação causando
lesões no cérebro.

Vírus do Nilo
ataca animais

Relatório britânico conclui
que “ovnis” não existem
Um relatório escrito por especialistas britânicos conclui

que “ovnis” são apenas fenômenos naturais. O Ministério
da Defesa Britânico confirmou que um estudo, até então
sigiloso, completado no ano de 2000, não encontrou ne-
nhuma evidência de que existam os chamados disco-
voadores ou “ovnis”.

O relatório de 400 páginas conclui que meteoros e condi-
ções atmosféricas incomuns poderiam explicar os sinais no céu
que são considerados “ovnis”. Um porta-voz do ministério da
Defesa declarou que o relatório “Fenômenos aéreos não
identificados no espaço aéreo do Reino Unido” seria divulga-
do pela internet.

Nenhuma evidência existe para sugerir que esses
fenômenos sejam hostis ou sob qualquer tipo de controle
que não sejam as forças naturais. Trechos do relatório
foram lidos pela BBC.

Implantes ósseos
feitos de conchas

As conchas de moluscos serviram de
base para pesquisadores do Laboratório de
Berkeley, nos Estados Unidos, para desen-
volverem um material ideal para fabrica-
ção de ossos artificiais. Através da carapa-
ça dos moluscos, os cientistas conseguiram
obter uma estrutura quatro vezes mais
resistente do que as cerâmicas usadas em
implantes de ossos.

Desse tipo de cirurgia, as mais realizadas
são o implante de quadril e o de joelho. A alta
rigidez da concha é muito conhecida, a difi-
culdade está em reproduzir a estrutura ao
mesmo tempo leve e capaz de absorver impac-
tos. Por isso sua estrutura é composta de várias
camadas e em tijolos hexagonais. Isso impede
que rachaduras se propaguem.

Medicina Empresarial
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engemel@mel-net.com.br
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MEL FRANCHISING
Rua dos Timbiras, 3055 - 4o andar - Barro Preto
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Geleiras do Tibete
ameaçadas

Conhecido como Teto do Mundo, o
planalto de Qinghai-Tibete, na China,
começa a perder suas geleiras, chegando a
derreter 7% por ano. Um estudo da Aca-
demia de Ciências da China mostrou que
o culpado do derretimento seria o aqueci-
mento global. Segundo os cientistas chi-
neses, o degelo pode ter conseqüências
ambientais dramáticas.

A escassa vegetação que cobre o território
tibetano pode virar deserto. Isso só vem a
dificultar a vida dos moradores da região, que
já é difícil. Com a continuidade do degelo do
Teto do Mundo, aumentará ainda mais os
períodos de seca e as tempestades de areia
que castigam a região.

A pesquisa foi baseada na análise dos
dados de 681 estações climáticas chine-
sas ao longo dos últimos 40 anos. Desde
1980, a temperatura no Tibete aumen-
tou, com uma elevação de 0,9º Celsius.
Esse aumento é o suficiente para causar
o derretimento.

O melhor
frango caipira

da cidade
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Depressão
pós-parto
A depressão pós – parto atin-

ge cerca de 15% das mulheres no
mundo. O problema ainda é con-
siderado algo prévio a gestação,
mas na maioria das vezes é uma
depressão vinda durante a gravi-
dez. Um dos grandes problemas
da D.P.P. é que a maioria das
pessoas ainda não aceita a doen-
ça. Mães com a depressão aca-
bam sendo discriminadas.

O grande tabu em volta da
D.P.P. é que está enraizado na
cultura que a maternidade é algo
sacralizado, incapaz de trazer
sentimentos ruins a quem a vive.
É uma barreira cultural difícil
de transpor. Uma das vítimas da
doença é a atriz Brooke Shields,
famosa pelo filme “A lagoa azul”.
Quando nasceu sua primeira fi-
lha ela teve a depressão e se
sentiu incapaz de se afeiçoar
à criança. Ela buscou trata-
mento e curou.

Na gestação, os níveis hor-
monais aumentam e acabam ge-
rando alterações de humor. A
queda brusca desses hormônios
no pós-parto pode estar associa-
da à depressão. Os sintomas são
choro fácil, desinteresse pelas
atividades habituais, sentimen-
tos de culpa, idéias recorrentes
de causar danos ao bebê.

Fuzilamento de judeus por nazistas durante
a 2ª Guerra Mundial

Mensageiro da guerra
ganha documentário

O fim da Segunda Guerra Mundial foi retardado por causa de um
telegrama que demorou a ser entregue para o presidente americano Harry
Truman. Baseado neste fato, um documentário foi produzido, contando
a história do jovem mensageiro que deveria levar um telegrama codificado
ao presidente. Daí surge a polêmica!

De acordo com o documentário, o mensageiro parou para comer,
perdendo um tempo precioso, e depois foi abordado por um policial devido
a uma infração de trânsito. Também consta na produção que Thomas
Jones, o mensageiro, morreu em dezembro do ano passado. Thomas surgiu
impedindo que o filme fosse vinculado por conter vários erros.

Na verdade ele não parou para comer, mas um policial deteve seu carro
quando ele fez um retorno proibido em uma avenida. Ele levou uma multa
e seguiu viajem. O telegrama, depois de decifrado, chegou às mãos do
presidente Truman.

Hoje o verdadeiro mensageiro vive na Pensilvânia e pediu a um
advogado para interferir com uma ação judicial. O filme intitulado “O
mensageiro”, do diretor Quincy Perkins, teve sua apresentação no Festival
de Cinema da Filadélfia adiada.

Difusão cultural pela
internet vira debate

No ano de 2005, os idealizadores do site de busca Google,
anunciaram que eles iriam digitalizar e disponibilizar na
rede mundial 7 milhões de livros até 2010. Daí, a francês
Jean-Noel Jeanneney lançou um livro analisando a difusão
cultural via internet. De acordo com ele, a difusão de
títulos na rede irá provocar uma revolução semelhante à
invenção da imprensa no século 15.

Jeanneney diz que é preciso tentar evitar que se torne
monopólio de países ou empresas e que acabe sufocando a
diversidade cultural. O anúncio do Google chamou atenção
dos governos Europeus para a difusão cultural via internet.

É preciso ordenar as publicações, uniformizar a forma
de digitalização e de acesso do público e também a
preservação do direito do autor. Detalhes que o Google
parece ter esquecido.

Geraldo Teixeira da Costa, Magalhães
Pinto e João Calmon. Ao fundo, o
fotógrafo Eugênio Silva: um flagrante
da velha e criativa política mineira

Marcelo Sereno - Ex-
secretário do PT

Henrique Pizzolato - Ex-
diretor Marketing do BB

Lúcio Bolonha Funaro -
Fundador da Bônus-Banval

José Carlos Batista -
Sócio da Guaranhuns

Zilmar Fernandes - Sócia
de Duda Mendonça

Rogério Tolentino -
Sócio de Valério Roberto JeffersonDuda Mendonça
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Crimes hediondos: Falta coragem para fazer
uma verdadeira reforma penal no Brasil
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          No último dia 16 de fevereiro, o Su-
          premo Tribunal Federal, por seis vo-
         tos a cinco, decidiu que os indiví-
duos condenados pela prática dos chama-
dos “crimes hediondos” passam a ter o
direito ao regime de progressão da pena
em caso de bom comportamento, poden-
do evoluir do regime fechado para o semi-
aberto. Na ocasião, foi concedido “habeas
corpus” ao pastor evangélico Oséas de
Campos, condenado a cumprir pena de 18
anos de prisão por haver molestado qua-
tro crianças em Campos do Jordão, São
Paulo. Com isso, abriu-se o precedente
para que homicidas, estupradores, trafi-
cantes e outros criminosos do gênero so-
licitem o mesmo benefício.

Cumpre lembrar que a lei nº 8.072, que
trata dos crimes hediondos, entrou em vi-
gor no dia 25 de julho de 1990, depois de
aprovada no Congresso Nacional por pres-
são da sociedade, fustigada pela violência
de todo tipo de malfeitores, cuja sanha
criminosa prosperou durante décadas, à
míngua de uma reação decisiva do Estado,
que existe, entre outras razões, para ga-
rantir a ordem pública e o bem-estar dos
cidadãos (cujo poder é delegado aos agen-
tes políticos para agirem em seu nome e em
respeito a sua vontade soberana).

À época, a opinião pública nacional en-
contrava-se profundamente comovida por
dois crimes: o seqüestro e brutal assassi-
nato de uma menina em Belo Horizonte,
cujo corpo foi posteriormente incinerado
pelos criminosos; e pelo cruel homicídio
praticado contra uma atriz de TV, filha da
escritora de novelas Glória Perez, que, ato
contínuo, liderou uma campanha nacional

para mudar uma legislação inexplicavel-
mente benévola.

Em vigor o novo texto, passaram a ser
considerados crimes hediondos, entre ou-
tros: homicídio qualificado, latrocínio, ex-
torsão mediante seqüestro, estupro, aten-
tado violento ao pudor, genocídio, tortura,
tráfico de drogas e terrorismo.

A mudança na legislação, embora fosse
um lenitivo ao repúdio da maioria dos cida-
dãos às suaves punições aplicadas aos
autores de crimes como os descritos, não
logrou, obviamente, o efeito, imaginado por
alguns, de diminuir a criminalidade, até
porque um conhecimento rudimentar de
Criminologia mostra não ser o rigor da
pena, mas a certeza da punição a melhor
dissuasão para a ação criminosa. A medida
acabou responsável, isto sim, por um signi-
ficativo aumento da população carcerária,
pois um grande número de criminosos pas-
sou a ser excluído dos benefícios associa-
dos à progressão de pena.

    No artigo anterior, referimo-nos ao
             aumento da população carcerária,
            “Temos sido muito compreensivos
com os criminosos”. (vice-presidente José
Alencar) provocado pela entrada em
vigor da Lei nº 8.072, de 25-7-1990. De
acordo com pesquisa divulgada pelo
Ministério da Justiça, o número de pre-
sos no país atingiu, nos últimos anos, a
cifra de 342.774 pessoas, sendo 18.901
por homicídio qualificado em 45% dos
estabelecimentos prisionais; 18.901 por
latrocínio, em 44% das prisões; 8.972
por latrocínio, em 44% dos estabeleci-
mentos prisionais, sendo 34.452 em
46% dos presídios; e 1.302 por extor-
são mediante seqüestro.

Juizes, políticos, promotores de Jus-
tiça, advogados e profissionais de ou-
tras áreas têm-se manifestado, por
meio de órgãos da imprensa, sobre a
recente decisão do Supremo Tribunal
Federal, favorável à constitucionalida-
de da progressão de regime para os
condenados pela prática dos chama-
dos crimes hediondos, definidos em lei
própria. Como é praxe em assuntos
desta natureza, a unanimidade é inal-
cançável, como ocorreu no âmbito do
STF, onde o resultado da votação apon-
tou seis votos contra cinco. A respeito
desta matéria, muitas são as divergên-
cias entre os profissionais do Direito,
como veremos nesta série de artigos.

O promotor paulista Eduardo Araújo da

Silva surpreendeu-se com o entendimen-
to do STF. Para ele a medida, na prática,
será um megaindulto, apesar de o indulto
ser vedado aos presos por crimes hedion-
dos, que deveriam passar de um sexto
para um tempo maior da pena. E concluiu:
“Hoje, um traficante de drogas condenado
a três anos só ficará seis meses na pri-
são. Estupradores de crianças, um ano e
mais um no regime semi-aberto. Autores
de assassinatos qualificados, dois anos
na prisão e mais dois em regime semi-
aberto, enquanto ladrões que matam fica-
rão só três anos e quatro meses em
regime fechado."

No final, ele faz uma indagação
que toda a sociedade brasileira, e
não apenas os operadores do Direi-
to, deveria fazer: “A resposta penal
será suficiente”?

O entendimento de parcela significa-
tiva da população brasileira é de que as
propostas do Estado brasileiro para en-
frentar as questões nessa área não
atendem às expectativas da socieda-
de. Isso foi demonstrado de maneira
inequívoca no plebiscito sobre o desar-
mamento, no qual o receio dos votan-
tes foi de que, desarmados os cida-
dãos, o mesmo não aconteceria com
os criminosos. Os fatos decorridos de
outubro para cá mostram que os brasi-
leiros, na área da Segurança Pública,
vêm tendo uma crescente percepção
de ineficiência do Poder Público.

   Na última matéria
            a q u i  p u b l i c a d a ,
            t ranscrevemos a
crítica de um promotor de
Justiça de São Paulo ao
direito de progressão da
pena reconhecido aos in-
divíduos condenados pela
prática dos chamados “cri-
mes hediondos”. Para mos-
trar que as manifestações
sobre o assunto compor-
tam divergência, examina-
remos outras opiniões. O
presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil Sec-
ção de São Paulo, Luiz Flá-
vio Borges D`Urso, disse
que ao não admitir a pro-
gressão de regime, a Lei
de Crimes Hediondos ne-
gava a ressocialização
dos presos, reforçando a
tese de que o regime fe-
chado é a única forma de
coibir o crime. O juiz apo-
sentado e criminalista Luiz
Flávio Gomes sustenta há
tempos a inconstituciona-
lidade da lei: “A pena tem
que ser individualizada.

Agora, cada juiz poderá
determinar o regime se-
gundo cada caso”, afirma.

O jurista Alberto Silva
Franco afirma que o go-
verno deve mandar ao
Congresso projeto de lei
para criar um regime es-
pecial de progressão de
penas para os condena-
dos nos termos de lei. “É
importante que haja a pro-
gressão (...) mas é preci-
so estabelecer  grada-
ções”. O advogado Dalmo

  Desafiado há déca-
           das, por um surto
            de criminalidade que
já atingiu a dimensão de
“auge delitivo”, o Estado bra-
sileiro, em momento algum,
foi capaz de dar uma res-
posta à altura a uma ques-
tão de importância vital para
os cidadãos. Alguns dos pro-
blemas mais graves na área
da Segurança Pública são:
legislação penal e proces-
sual-penal desatualizada e
em desacordo com as exi-
gências contemporâneas;
inexistência de uma política
criminal bem estruturada, in-
vestimentos precários; en-
trosamento insuficiente en-
tre órgãos federais e esta-
duais; lentidão na reestrutu-
ração dos serviços policiais,
principalmente no que tan-
ge à unificação operacional
das diversas ações polici-
ais; falta de presídios em
condições de abrigar a po-
pulação carcerária.

Dentro desse quadro de
crescente perigo para o bem-
estar dos cidadãos e da so-
ciedade, causa preocupação
a ênfase em soluções como
a do desarmamento da po-
pulação civil (rejeitada em
plebiscito realizado no ano
passado), ou a do abranda-
mento das penas impostas
aos autores de crimes con-
siderados hediondos.

Para mostrar que, em re-
lação às medidas de com-
bate à criminalidade violen-

“Temos sido muito compreensivos
com os criminosos”. (vice-presidente

José Alencar)

ta, estamos na contramão
das iniciativas adotadas nas
últimas décadas pelos paí-
ses mais avançados do mun-
do, vale lembrar pelos me-
nos duas experiências co-
nhecidas na literatura crimi-
nológica mundial.

Nas décadas de 20, 30 e
40, grandes cidades dos
Estados Unidos da América,
notadamente Nova York e
Chicago, foram assoladas
por uma onda criminosa sem
paralelo na história do Sé-
culo XX. Basta lembrar os
nomes de malfeitores como
Al Capone, Lucky Luciano,
“Big Paul” Castellano e ou-
tros, para se ter uma idéia
da gravidade da situação.

Outros momentos decisi-
vos na luta contra o crime
aconteceram, nas últimas dé-
cadas do último século, na
Itália, confrontada, primeiro,
pela ação terrorista das Bri-
gadas Vermelhas e, logo de-
pois, pelas ações de mafio-
sos e corruptos. Em ambos os
casos, a rigorosa resposta do
Estado, desmantelando as
quadrilhas e impondo pesa-
das penas aos criminosos, foi
capaz de reduzir a onda de
crimes e restabelecer a or-
dem pública. Pagou-se um
alto preço nos dois casos (Itá-
lia e EUA): autoridades e ci-
dadãos comuns perderam a
vida na luta contra a bandida-
gem, mas a coragem triunfou
sobre a covardia e a lei preva-
leceu contra o crime.

de Abreu Dallari conside-
ra a decisão do STF bené-
fica, “porque a individuali-
zação da pena é um prin-
cípio da política penal pre-
vista na Constituição”.

“Inconstitucional é não
ter assegurado o direito à
vida! Esse, sim, é o item da
Constituição que está sen-
do transgredido”. O desa-
bafo, feito pela escritora
Glória Perez, pode não es-
tar de acordo com a fria
análise da Constituição e
das leis em vigor no país,
mas expressa o sentimento
de indignação dos cidadãos
comuns diante do que vem
acontecendo no Brasil há
décadas, na área da Segu-
rança Pública. Qualquer
pessoa minimamente aten-
ta à escalada criminosa que
vem aumentando em esca-
la geométrica nas grandes
e médias cidades brasilei-
ras, quase sempre sem a
contrapartida de uma res-
posta à altura por parte do
Poder Público, sabe que
a v ida humana,  neste
país, de há muito se tor-
nou um bem precário. E,
por isso mesmo, sente um
grande desamparo, ao
perceber que a política cri-
minal praticada no Brasil
preocupa-se muito mais
com o desconforto da po-
pulação carcerária do que
com a segurança dos ci-
dadãos, como se deduz
da afirmação de um dos
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal a um órgão
da nossa imprensa.

Até há poucas décadas,
o Brasil orgulhava-se de ser
um dos países mais avan-
çados no campo do Direito.
Hoje, há uma regressão vi-
sível em nossa cultura jurí-
dica, com os piores resul-
tados para os nossos pro-
jetos de grande nação.

3

"... a política criminal
praticada no Brasil

preocupa-se muito mais
com o desconforto da

população carcerária do
que com a segurança

dos cidadãos."
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Fruto da parceria com o Instituto de Educação Tec-
nológica (Ietec), a Newton Paiva prepara profissionais
do Ietec com o MBA em Gestão de Negócios. Desta
vez, o curso será ministrado na modalidade mista: pre-
sencial e a distância.

Antes do início das aulas, previsto para agosto, os
profissionais do Ietec serão capacitados pelo Núcleo de
Educação a Distância da Newton Paiva. Os professores do
Ietec, que nunca tiveram contato com as ferramentas
utilizadas na educação a distância, serão preparados para
atuarem como autores e tutores do curso.

Segundo a assessora de projetos corporativos da
Newton Paiva Educação Corporativa, Janaína Dias Rabe-
lo, as aulas serão ministradas nas dependências do Ietec,
mas a responsabilidade da Newton Paiva é, além de
preparar os professores do Instituto, fornecer o apoio
necessário de secretaria, emitir certificação e cuidar da
metodologia utilizada nas aulas e da plataforma tecnológica
ou ambiente virtual.

Desde 2004, cinco turmas de MBA na modalidade
presencial concluíram o curso por meio da parceria entre a
Newton Paiva e o Ietec.

Curso MBA em Gestão
de Negócios no Ietec

Newton Paiva Corporativa promove especialização nas
modalidades presencial e a distância para profissionais do
Instituto de Educação Tecnológica (Ietec)

O ideal seria construir escolas em vez de prisões
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Este trabalho aborda todo o Sistema
Tributário Nacional delineado na Consti-
tuição de 1988, incluídos a seção relati-
va à Repartição das Receitas Tributárias
e o artigo 195, sobre as Contribuições
para a Seguridade Social. Trata-se de
obra completa e atualizada, sem, toda-
via, perder de vista a objetividade, requi-
sito fundamental para o operador jurídi-
co, obrigado a assimilar o imenso volume
de informações atualmente exigido em
concursos e na prática forense.

      Os dispositivos constitucionais são
apresentados na ordem em que aparecem
no texto da Carta Política, acompanhados
dos comentários doutrinários e jurispru-
denciais sobre os assuntos, sempre de
acordo com a posição do Supremo Tribu-
nal Federal, cujos julgados são ampla-
mente analisados.

Direito Tributário na Constituição e
no STF
11ª Edição, Revista e Atualizada até a EC
N° 52/2006

Os operadores do direito terão a opor-
tunidade de encontrar nesta obra, de for-
ma clara e objetiva, os pontos de mudança
feitos no Código de Processo Civil. Verifi-
ca-se que o autor aponta os artigos do

Alterações do Código de Processo Civil
Código em sua antiga redação e comenta
as alterações realizadas no corpo do texto.

O livro comenta as Leis n° 10.235 e
10.358, ambas de 2001, Lei n° 10.444, de
2002, Lei n° 11.232, de 2005 e Leis n°
11.276, 11.277 e 11.280, todas de 2006.

O presente trabalho, conforme revela
o autor, busca uma interpretação sob a
ótica dos princípios que norteiam o mo-
derno processo civil, notadamente a ins-
trumentalidade, a efetividade e a utilida-
de, extraindo das normas processuais o
máximo de eficácia que possam propor-
cionar, abrindo espaço para que a juris-
prudência possa desenvolver-se em prol
de uma prestação jurisdicional mais eficaz.

Podemos dizer que esta obra inicia os
comentários às referidas reformas do
CPC, trazendo ao leitor o complemento
jurídico que faltava no mercado do Di-
reito Processual Civil.

Alterações do Código de Proces-
so Civil
2ª Edição, revista e atualizada até a Lei
11.280/06
J.E.Carreira Alvim
Editora Impetus - Série Jurídica
371 páginas, R$ 59,90

Direito Tributário na Constituição e no STF
Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo
Editora Impetus - Série Jurídica
264 páginas – R$45,00

Estado é condenado a fornecer
remédio para carente

A 2ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça de Goiás con-
denou a Secretaria de Saúde
do município de Goiânia a for-
necer para uma paciente ca-
rente os remédios necessários
para o tratamento de uma do-
ença pulmonar grave. Os in-
digitados remédios são o Sere-
tide e o Bamifix.

Segundo o acórdão, o Estado
tem por obrigação fornecer para
o cidadão, sem distinção, o aces-
so a exames, tratamentos, medi-
camentos, próteses e outros de
que comprovadamente necessi-
tem. Os desembargadores asse-

Um ex-vereador da cidade
de Itajubá, sul de Minas, deverá
indenizar o ex-prefeito e o pro-
curador jurídico do município,
por tê-los ofendido no exercí-
cio do mandato. A decisão é da
9ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, que
condenou o ex-vereador a in-
denizar cada um dos ofendidos
em R$ 5.000,00.

Segundo os autos, no dia 29
de junho de 2000, o então vere-
ador, em pronunciamento rea-
lizado no plenário da Câmara
Municipal, proferiu diversas
agressões de caráter pessoal ao
então prefeito da cidade, com

Ex-vereador indeniza por
ofensa de caráter pessoal

veraram que a paciente tem di-
reito líquido e certo em receber
os medicamentos indicados pelo
médico, como estabelece a Cons-
tituição Federal, e que a assis-
tência à saúde é um dever de
todos e, por isso, seria impres-
cindível negar o fornecimento
dos medicamentos, como fez a
Secretaria de Saúde.

O decisum ainda ressaltou
que o órgão não pode se furtar
de suas responsabilidades no
setor da saúde, dentre elas a de
propiciar o fornecimento de
remédios ao tratamento dos
mais necessitados.

Eis a ementa doEis a ementa doEis a ementa doEis a ementa doEis a ementa do
acórdão :a córdão :a córdão :a córdão :a córdão :

Mandado de Segurança.
Fornecimento de Medica-
mentos. Obrigatoriedade.
Consoante dispõe o artigo
196 da Constituição Federal,
é dever do Poder Público, em
qualquer de suas esferas, asse-
gurar a todos os cidadãos, in-
distintamente, o direito à saú-
de, incluindo-se aí o forneci-
mento de medicamento. Se-
gurança concedida. (Manda-
do de Segurança 13.564-0/101
- 2005.02.44944-0).

termos como “mau caráter”,
“ordinário”, “almofadinha” e
“sujeito perigoso”. Além de
acusar o prefeito e o procura-
dor jurídico do município de
usarem os cofres públicos para
benefício próprio.

Os ofendidos ajuizaram
ação de indenização por da-
nos morais contra o ex-vere-
ador, que foi indeferida pelo
juiz da 2ª Vara Cível de Itaju-
bá, com base na inviolabili-
dade constitucional do par-
lamentar legislativo.

Ao recorrerem ao Tribu-
nal de Justiça, contudo, tive-
ram êxito. Os desembargado-

res Fernando Caldeira
Brant (relator), Osmando
Almeida e Pedro Bernardes
entenderam que, quando a
ofensa no efetivo exercício
do mandato se der de forma
pessoal, a inviolabilidade
constitucional não alcança
o campo da responsabilida-
de civil, devendo o ex-vere-
ador responder pelos danos
morais que gerou.

Segundo o relator, “o polí-
tico extrapolou suas funções e
atingiu a esfera pessoal do pre-
feito e do procurador jurídico
do município quando profe-
riu discurso no plenário”.

Fotos Sem Retoque
Gente de Rádio, Cinema, TGente de Rádio, Cinema, TGente de Rádio, Cinema, TGente de Rádio, Cinema, TGente de Rádio, Cinema, Teaeaeaeaeatro e Ttro e Ttro e Ttro e Ttro e Televisãoelevisãoelevisãoelevisãoelevisão:::::
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Fotos Sem Retoque
Floriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima Nascimento

Cinemania:Cinemania:Cinemania:Cinemania:Cinemania: Você se lembra de pelo menos um filme protagonizado pelos
atores que aparecem acima? Qual deles marcou a sua vida? Por quê?

John Wayne, o
eterno  cowboyAna Magnani, a

"Mama Roma": atriz
italiana arquetípica

John Lennon

Jack Lemmon e Rita Rayworth

Halle Berry (Bond Girl)

O grande Humphrey Bogart (sentado,
em primeiro plano) Audrey Hepburn, em

"Bonequinha de Luxo"

Ursula Andress (Bond Girl) em
"O Satânico Dr. No"

Maestro Villa-Lobos, compositor
das "Bachianas Brasileiras

Carmen e Aurora Miranda: no
arquivo da saudade

Omar Sharif, em "Dr. Jivago": atuação
inesquecível ao lado de Julie Christie

Jerry Lewis, talento humorístico à flor da pele
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Energia limpa e
inesgotável

Começou a ser executado, pela Cemig,
em Ribeirão das Neves, o projeto Cidade
dos Meninos que irá substituir chuveiros
elétricos usados para banhos por sistemas
que utilizam bombas de calor de baixa
potência acopladas a sistema de aqueci-
mento solar.

As bombas de calor têm dispositivos que
impedem seu funcionamento no horário de
ponta do sistema, sem suprimir o conforto
do banho quente nesse horário.

O consumo de água quente da entidade
atende a, aproximadamente, 2.600 banhos
diários. Atualmente, esses banhos são pro-
porcionados por 710 chuveiros, com po-
tência na faixa de 5 kW, perfazendo uma
potência instalada de 3550 kW.

Devido à disciplina existente na Cidade
dos Meninos, o término das aulas é coinci-
dente em todas as turmas, aumentado o

Cidade dos Meninos
terá banho aquecido

por energia solar

Governo de
Minas reduz
gastos com

energia
elétrica

Luz elétrica chega para sete mil
índios no Sul do país

Cerca de sete mil índios das etnias kaigang
e guarani da Terra Indígena do Guarita
foram beneficiados com as obras do Programa
Luz para Todos, inauguradas no Dia do Índio.
As 1.071 ligações residenciais foram feitas na
maior reserva indígena do Rio Grande do
Sul, localizada na região Noroeste do estado.

No estado vive a maior população kai-
gang do país, numa área de 23.406 hectares
que ocupa quatro municípios. O território
também abriga 50 famílias de índios guara-
nis que estão sendo beneficiados pelo pro-
grama Luz para Todos. Para as obras de
eletrificação rural foram investidos R$ 2,5
milhões, em uma parceria entre o governo
federal e uma concessionária de energia do
Rio Grande do Sul.

Essa população vive da agri-
cultura familiar com o plantio
de milho, feijão, fumo frutas,
soja, verduras e produção de
leite e derivados. A chegada
da energia elétrica vai permi-
tir o aumento da renda da
comunidade e o desenvolvi-
mento da economia local. Os agricultores
destas aldeias planejam a compra de freezers
e resfriadores para ampliar a produção de
leite e derivados.

“Mudou muita coisa na nossa vida depois
da luz. Estamos nos organizando para comprar
triturador, vacas e cerca elétrica. Também
estudamos a instalação de um aviário e a
criação de porcos”, diz o cacique kaigang
Valdones Joaquim.

A energia também vai impulsionar a ativi-
dade artesanal na aldeia guarani que agora

poderá ser desenvolvida à noite. Na aldeia, os
índios fabricam cestas de bambu, balaios,
esculturas em madeira e roupas, produtos
que são as principais fontes de renda dos
guarani que vivem no Sul do país.

O planejamento e o projeto da obra na
Terra Indígena do Guarita foram desenvolvi-
dos conjuntamente pelo Ministério de Minas
e Energia (MME), pela Funai/Regional de
Passo Fundo e pela concessionária Rio Gran-
de Energia (RGE). Os 118 municípios que
formam a Região Noroeste do estado já estão
sendo beneficiados pelo Luz para Todos. A
luz elétrica chegou para cerca de 13 mil
pessoas entre agricultores, quilombolas e in-
dígenas. Para atender à demanda em toda a

região foi necessária a insta-
lação de 659 transformado-
res, 3.257 postes, 49,9 quilô-
metros de rede de baixa ten-
são e 221,85 quilômetros de
rede de alta tensão.

Além da eletrificação,
ações paralelas foram reali-
zadas na Terra Indígena do

Guarita. A Funasa (Fundação Nacional de
Saúde) investiu em torno de R$ 1 milhão na
construção de poços artesianos e de postos de
saúde.

O governo federal já repassou R$ 32
milhões para obras dos contratos do Luz
para Todos em andamento no Rio Grande
do Sul. Neste mês, o programa atingiu a
marca de 100 mil gaúchos atendidos. Em
todo o país, mais de 2,8 milhões de pessoas
foram beneficiadas com as obras de eletri-
ficação rural do programa.

Até a década de 80, o aprovei-
tamento da energia térmica do
interior da terra só era possível em
locais onde a rocha no estado de
fluido incandescente fica perto da
superfície da terra, como, por exem-
plo, na cidade italiana Larderello.
Nesta cidade, as fontes de água
quente acionam as caldeiras e tur-
binas há mais de cem anos, produ-
zindo energia elétrica.

O interior da terra possui um
enorme potencial energético,
ainda não aproveitado porque
não existia uma tecnologia ade-
quada capaz de atingir as cama-
das aquecidas. A energia geotér-
mica acumulada a uma profun-
didade de oito a dez quilômetros
de profundidade, numa área
equivalente ao Rio de Janeiro,
corresponde a uma potência ca-
lorífica equivalente a vinte bi-
lhões de toneladas de carvão.

A fim de aproveitar a energia
existente no interior da terra,
surgiu uma tecnologia criada por
americanos e aperfeiçoada por
um cientista alemão. Dois furos
são abertos com um diâmetro
aproximado de um metro e com
algumas centenas
de metros de distân-
cia. Os furos devem
atingir uma profun-
didade de cinco
quilômetros e na
parte mais profun-
da dos furos a tem-
peratura atinge
cerca de quinhentos graus cen-
tígrados e, sob pressão, força-se a
passagem da água de um dos fu-
ros, através de fissuras da rocha,
para o outro furo, ocorrendo as-
sim uma troca térmica, onde a
água aquecida, subindo pelo se-
gundo furo, será recebida, na
superfície, em caldeiras ou cap-
tadores de vapor que irão acio-
nar as turbinas geradoras de ener-
gia elétrica.

Todo esse processo citado foi
criado pelos americanos. No en-
tanto, essa metodologia falha
pelo fato de ser praticamente
impossível realizar perfurações
até esta profundidade, utilizan-
do-se brocas convencionais de
vídia ou diamantes que se danifi-
cam e desgastam devido ao calor
a tal profundidade, além da difi-
culdade na troca de hastes, bro-
cas, barriletes e retirada do entu-
lho proveniente da perfuração.

O método proposto pelo ci-
entista alemão se parece muito
com o dos americanos, variando
apenas, o equipamento perfu-
rante das rochas. O equipamen-
to é constituído de uma cabeça
de broca, formada por uma liga
de tungstênio, com aproxima-
damente um metro de diâmetro
por cinco metros de compri-
mento que funciona como ma-
çarico, alimentado por uma cha-
ma de hidrogênio/oxigênio, sob
pressão, é capaz de produzir uma
chama de três mil graus centí-
grados, temperatura capaz de
fundir qualquer tipo de rocha.

Apesar do calor, da fusão da
rocha, da alta pressão, dos gases
de combustão, cerca de mil at-

mosferas, uma penetração contí-
nua, sem falha de material, em
profundidade de mais de dez mil
metros, através da alta tempera-
tura de fusão do hidrogênio/oxi-
gênio, a rocha será fundida com
grande velocidade de perfuração,
quase dez vezes a velocidade de
perfuração pelos processos con-
vencionais (são quase duzentos
metros por dia), reduzindo os gas-
tos e custos na mesma proporção.

O produto da combustão do
hidrogênio/oxigênio, vapor de
água, produz no processo de fu-
são da rocha uma diminuição do
ponto de fusão da rocha e causa,
como conseqüência, uma eco-
nomia de energia porque o vapor
de água será absorvido pela mas-
sa fundida ou deslocada durante
o processo de perfuração. O ma-
çarico é refrigerado internamen-
te com nitrogênio líquido, sob
pressão, que além de aumentar a
vida útil do equipamento, por
ser um gás não combustível, pro-
tege-o contra possíveis vaza-
mentos que poderiam causar aci-
dentes com o combustível.

O sistema é capaz de agüentar
o efeito corrosivo da
massa fundida de ro-
cha super aquecida.
Assim, é possível
perfurar qualquer
subsolo com qual-
quer furo e, confor-
midade à necessida-

de, vertical, horizon-
tal ou inclinada, sempre apre-
sentando, como produto final,
um revestimento no furo, não
corrosível ou desgastável pelo
tempo ou pelo uso, perfeitamen-
te impermeável, formado pela
vitrificação da própria rocha
fundida e cravada, sob pressão,
nas fissuras e reentrâncias da
própria rocha.

Essa tecnologia desenvolvi-
da pode ser aplicada não só na
exploração da energia geotérmi-
ca, mas também na exploração
de minerais pelo método fluido,
construção de depósitos perma-
nentes e finais para lixo nuclear,
além de programas continentais
de sondagem profunda para pes-
quisa de terremotos e vulcões.
Não há produção de resíduos
(detritos, poeira e etc) e o furo
não precisa de revestimento,
pois a própria rocha fundida re-
veste o furo de forma definitiva
com perfeita vedação, dispen-
sando qualquer tipo de manu-
tenção futura. A velocidade de
perfuração é grande atingindo
cerca de duzentos metros/dia e o
custo da operação é mínima.

A energia geotérmica é ines-
gotável, segura e não poluente.
As usinas geotérmicas podem
ser construídas nos grandes cen-
tros urbanos dispensando as re-
des de transmissão de energia
elétrica, pois não ocupa exten-
sas áreas como as usinas hidrelé-
tricas, além de exigir pouca ma-
nutenção. É fácil perceber que
temos um recurso inesgotável
de energia praticamente inex-
plorada, que poderá receber inú-
meros créditos de carbono.

Trufas, Bombons Finos,
Ovos Trufados e Palhas

Italianas para
Aniversários, Jantares e

Casamentos
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Fax Comércio e Manutenção Ltda.
Rua Major Lopes, 558 - Bairro São Pedro
30330-050 - Belo Horizonte - Minas Geras
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Venda de Aparelhos
Novos e Usados

Contrato de
Manutenção

Assistência Técnica
em Fax e Impressoras

Rogério

número de banhos no mesmo horário, e
ocasionando demanda 480 kW.

Para fazer o diagnóstico energético na
Cidade dos Meninos, o primeiro passo foi
levantar a curva de carga que mostrou o
grande consumo de energia utilizada para
banho no horário de ponta. O projeto
economizará cerca de 205 MWh por ano
e retirará da ponta 480 kW, quando for
concluído.

A Cidade dos Meninos é uma instituição
voltada para a promoção do menor carente,
priorizando o menor abandonado e de rua,
possibilitando sua formação integral.

Cerca de 1.600 adolecentes moram e
estudam na entidade e outros 384 estu-
dam em regime semi-interno.

Além desses meninos, moram 112
“mães” remuneradas e 36 empregados,
totalizando 2.132 pessoas.

Fotos: Divulgação Agência Energia

A energia
geotérmica é
inesgotável,
segura e não

poluente.

A energia também vai
impulsionar a

atividade artesanal na
aldeia guarani que
agora poderá ser

desenvolvida à noite.

O jornal Minas Gerais
publicou no dia 3 de maio
documento de alteração,
atualização e assinatura
dos contratos de forneci-
mento de energia elétrica
de 23 das 29 unidades da
Polícia Militar de Minas
Gerais firmados recente-
mente com a Companhia
Energética de Minas Ge-
rais – Cemig, para a ade-
quação tarifária dos se-
tores atendidos em Mé-
dia Tensão. O documen-
to é resultado do progra-
ma de economia de ener-
gia elétrica nos órgãos
públicos do Estado que
prevê, entre outras pro-
vidências, a revisão con-
tratual entre órgãos do
Estado e a Cemig.

Segundo o coordena-
dor do Programa de Ges-
tão Energética Estadual –
PGEE, da Secretaria de
Estado de Planejamento
e Gestão – Seplag, Wu-
berdan Gonçalves Perei-
ra, “essas 29 unidades
correspondem a 56% do
custo da energia elétrica
da Polícia Militar. Com
isso, estamos projetando
significativa redução do
custo da energia elétrica
para a Polícia Militar já nos
próximos dois meses”.

A adequação tarifária
apresenta também resul-
tados positivos em diver-
sas unidades do Depar-
tamento de Estradas de
Rodagem do Estado de
Minas Gerais -DER-MG,
que, só no prédio de sua
sede, economizou cerca
de R$ 620 mil em menos
de dois anos, após a revi-
são do contrato.

O Palácio dos Despa-
chos, a sede da Secreta-
ria da Educação, unida-
des da Secretaria da Fa-
zenda e da Fhemig tam-
bém reduziram significa-
tivamente suas despe-
sas com energia a partir
da adequação tarifária.
Recentemente, foram re-
vistos os contratos da
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
e Esportes e outros da
Polícia Civil.

A busca de otimização
da demanda e do consu-
mo de energia elétrica na
administração pública es-
tadual é uma da metas do
Governo de Minas Gerais,
que estabeleceu, através
dos decretos 43.696/03 e
44.063/05, as normas de
redução de gastos a se-
rem seguidas.
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Vidros do novo Celta reduzem
a transmissão de energia solar
O novo chevrolet Celta, vem equipado com vidros

produzidos pela Saint-Gobain Sekurit e é do tipo “Ther-
mocontrol” com tecnologia que reduz em 50% a energia
solar para o interior do automóvel e contribui para o
conforto térmico dos ocupantes. O conjunto formado por
pára-brisa, vigia traseiro e vidros laterais, são produzidos
em Mauá, região do Grande ABC paulista. Eles recebem
acabamentos adicionais na unidade avançada da empresa
instalada em Gravataí, RS.

Essa unidade foi a primeira a receber a certificação ISO
14000 (relativa ao meio ambiente) e também a ISO
16949:2002, de qualidade.

Desde o último dia 10 de maio,
cada uma das 28 concessionárias
da Audi no Brasil já está mos-
trando o novo A3 Sportback em
apresentação estática. Com isso,
os interessados no automóvel po-
dem conhecê-lo de perto e tirar
dúvidas nas revendas.

Para a Audi, o novo produ-
to irá valorizar ainda mais o
A3 nacional, que tem apelo na
esportividade e continuará
sendo vendido no mercado até
o final de dezembro. O impor-
tado tem novas dimensões,
tecnologia, design e acaba-
mento interno.

O novo A3 alemão deverá che-
gar nas versões 1.6 e 2.0 TFSI (Tur-
bo) de 200 hp, respectivamente
com transmissão mecânica de seis
velocidades ou com a
nova e sofisticada trans-
missão seqüencial S tro-
nic. Com trocas de mar-
chas no volante e na pró-
pria alavanca de trans-
missão, o S tronic tem
dupla embreagem com
comando eletro-hidráu-
lico e proporciona mu-
danças de marcha ex-
cepcionalmente rápidas.

Novo Audi A3 Sportback
já nas concessionárias

Modelo importado ficará exposto até o mês de agosto, quando
terá o seu lançamento oficial no mercado e início das vendas

O hatchback de cinco por-
tas também ficou maior que a
versão brasileira: tem 134 mm a
mais no comprimento total, 65
mm na distância entre-eixos e
30 mm na largura. A capacida-
de do porta-malas passou de
350 para 370 litros. Visto de
frente, o modelo é idêntico aos
“irmãos” maiores A4, A6 e A8,
graças ao novo design “single-
frame”, com a grade do radia-
dor e os faróis alongados.

Recursos técnicos de seguran-
ça do A3 foram mantidos como o
programa de estabilidade (ESP),
air bags frontais e laterais, faróis
de xenônio, entre outros equipa-
mentos. Os preços do novo mode-
lo importado devem variar entre
R$110 mil a R$150 mil.

Piloto
automático:
ideal para

viagens longas
A Dalgas Precision am-

plia sua linha de acessórios
com o lançamento do kit de
piloto automático para o Ci-
troën C3. Fácil de instalar
e de funcionamento sim-
ples, o acessório mantém a
velocidade do veículo cons-
tante sem a necessidade de
pisar no acelerador. É ideal
para viagens longas e evita
dores musculares causadas
pelo cansaço. O kit já está
disponível no mercado com
Comando de alavanca, que
é fixado na coluna da dire-
ção, abaixo do pisca. Pos-
sui On/Off e três botões
que permitem o controle
das funções do piloto com a
ponta dos dedos.

Além de tornar as via-
gens mais confortáveis, o uso
do piloto automático evita
multas. Outro benefício é a
maior economia de combus-
tível, já que a velocidade se
mantém constante.

Representante exclusiva
da Rostra Precision, a Dal-
gas fabrica os kits específi-
cos de piloto automático com
objetivo de tornar a instala-
ção mais fácil e segura: evita
cortes na fiação original ou
perda de garantia de fábri-
ca. A Dalgas fornece chico-
tes com conectores especi-
almente desenvolvidos para
cada modelo de veículo, o
que traz praticidade e rapi-
dez na instalação.

O CD player DB 359MP
da Clarion, ganha nova ilu-
minação. Seu display agora
é âmbar, em vez de azul.
Embora seja um dos modelos
de entrada da Clarion, o DB
359MP reúne característi-
cas como reprodutor de MP3
(compatível com formato
ID3 TAG), 18 memórias para
FM e seis para AM, descan-
so de tela e as funções repe-
at e random. São os princi-
pais recursos que a Clarion
utiliza na fabricação de CD
players destinados às mon-
tadoras, o que se traduz em
resistência e confiabilidade
ao consumidor.

Se o design do display
recebeu nova cor, o con-
trole de volume manteve o
formato rotatório com per-
fil emborrachado para faci-
litar o manuseio. A potên-

Clarion moderniza CD
player DB 359 MP

cia também é a mesma: 204
Watts (51 Watts x 4). O
padrão de qualidade Clari-
on segue com as tecnologi-
as Z-Enhancer de pré-equa-
lização (melhor reprodução
do som) e Magna Bass EX
(mais potência nos graves).
Essas são duas marcas re-
gistradas da Clarion pre-
sentes no aparelho, que
conta ainda com dois ca-
nais de saída RCA.

Outro diferencial do DB
359 em relação aos seus con-
correntes é a frente removí-
vel, que possui excelente aca-
bamento de alumínio na la-
teral. Além da estética, o
alumínio aumenta a resistên-
cia do aparelho e diminui o
risco de dano do produto em
caso de queda. Preço sugeri-
do do fabricante para o con-
sumidor R$ 379,00.

Honda comemora 35
anos no Brasil

A Honda do Brasil comple-
ta, em outubro de 2006, 35 anos
de história no País. Com mais
de US$ 900 milhões de inves-
timentos acumulados desde o
ano de 1971, aliados à geração
de mais de oito mil empregos
diretos, a companhia traz na
bagagem uma experiência úni-
ca de atuação no mercado bra-
sileiro, voltada para superar
desafios e realizar sonhos.

A Honda South America
Ltda., cuja sede fica em São Pau-
lo, é uma holding que reúne, atu-
almente, sete empresas no Bra-
sil, além de possuir participação
acionária em empresas de com-
ponentes e controlar outras
companhias na América do Sul.

A Moto Honda da Amazônia
(HDA) é a pioneira do grupo e a
maior do Pólo Industrial de Ma-
naus, com área total de 564 mil
m2 (sendo 135 mil m2 de área
construída), 6,5 mil funcionári-
os e capacidade produtiva de um
milhão de motocicletas por ano.
Nessa mesma área (e sob contro-
le da HDA) estão a Honda Com-
ponentes da Amazônia (HCA),
responsável pela fabricação de
componentes e sub-conjuntos

(escapamento, aro da roda, ca-
valete central etc.) pelos pro-
cessos de estampagem, solda-
gem, polimento, pintura e gal-
vanoplastia e a HTA Indústria
e Comércio, fabricação e ma-
nutenção de moldes e ferra-
mentas de produção.

No Estado de São Paulo, a
Honda Automóveis do Brasil
(HAB), inaugurada em 1997, na
cidade de Sumaré, é responsável
pela fabricação dos modelos
Honda Civic e Honda Fit. A
fábrica tem área total de 1,7 mi-
lhão de m2 (sendo 180.269 m2
de área construída), 1,5 mil fun-
cionários e capacidade produti-
va de 70 mil unidades por ano.

Na capital São Paulo, além
da sede administrativa da Amé-
rica do Sul, localizada na região
do Parque do Ibirapuera, en-
contram-se também a Honda
Serviços Financeiros, o Con-
sórcio Nacional Honda, o Ban-
co Honda, a Honda Leasing e a
GHB Corretora de Seguros.
Para marcar esta data, foi criado
um logo oficial que acompanha-
rá as diversas ações comemora-
tivas que serão realizadas du-
rante todo o ano.
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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

AAAAAQUÁR IOQUÁR IOQUÁR IOQUÁR IOQUÁR IO

Você está jogando fora uma
grande oportunidade. Sua
mulher já foi amiga dele... no
colégio. Use a “influência”
dela... Não esquente a cabe-
ça. Você não foi o primeiro,
nem o segundo e nem o ter-
ceiro, mas agora o “negócio”
é só seu, tá? Andam propa-
gando que polpa de umbu é
afrodisíaca. Por que você não
experimenta. Quem sabe?

PPPPPEIXESE IXESE IXESE IXESE IXES

Hoje em dia o negócio é
botar todo mundo para traba-
lhar mesmo. Faça um curso de
cabeleireiro e dê uma mão a
ela no salão. Cuidado com as
baixinhas, na hora de botar
para quebrar, elas não deixam
pra depois não! Procure exer-
citar o corpo. Sua vida seden-
tária pode lhe trazer proble-
mas muitos sérios.

ÁÁÁÁÁRIESR IESR IESR IESR IES

Cuidado. Ela é vigarista e
quer te envolver no seu se-
tor de trabalho. Olho vivo.
No carro ou no “drive-in” é
mais econômico, mas o pior
pode acontecer. Gaste mais
um pouco e leve-a a um mo-
tel. Fique vivo. Tem alguém
querendo colocar pedra no
seu caminho e o tropeção
pode ser fatal.

TTTTTO U R OO U R OO U R OO U R OO U R O

A cidade está que é barro e
sujeira. O Prefeito está recru-
tando pessoal. Candidate-se. O
“negócio” dela, além de você,
tem mais ou menos uns 10 sóci-
os proprietários. Precavenha-
se, sua estrutura já não suporta
certos prazeres.

GGGGGÊ M E O SÊ M E O SÊ M E O SÊ M E O SÊ M E O S

Abra teu olho. Tem gente
muito perto de você te pas-
sando pra trás. Verifique me-
lhor as contas e anote tudo,
seu bolso está sendo esvazia-
do. Sua mulher anda descon-
fiada que o filho da sua ex-
secretária tem alguma coisa
de semelhante com você.
Será? Ortopedista não vai so-
lucionar seus problemas.

CCCCCÂ N C E RÂ N C E RÂ N C E RÂ N C E RÂ N C E R

Dê seu jeito, ô cara, e tome
vergonha. Está na hora de você
ajudar seus pais nas despesas.
Encare a vida como homem.
Sua frivolidade e infidelidade
podem lhe causar danos irrepa-
ráveis. Seja honesto e abra o
verbo com ela. Seus abusos com
bebidas e noitadas estão te des-
figurando. Manere antes que
seja tarde demais.

LLLLLE Ã OE Ã OE Ã OE Ã OE Ã O

Sua mordomia vai acabar
logo, logo. Você vai ser trans-
ferido de setor. Prepare-se
para uma “gelada”, ela já está
de três meses e disse que vai
deixar correr... Procure uma
benzedeira. Única saída para
acabar com as ziquiziras que
vem enfrentando.

VVVVVIRGEMIRGEMIRGEMIRGEMIRGEM

Atue mais, fale menos e
procure ser leal aos seus cole-
gas. Suas mentiras vão acabar
te liquidando. Respeite as
“clientes” de teus pares, essa
sua mania de prolongar papos
com objetivos escusos, pode
balançar seu coreto. Procure
por em dia seu seguro e em
ordem seu INPS. Sua mulher,
em 2007, ficará viúva.

LLLLL IBRAIBRAIBRAIBRAIBRA

Ao invés de ficar tentan-
do na Esportiva e na Loto,
trabalhe mais e ponha seus
compromissos em dia, antes
que requeiram sua falência.
Afinal de contas, quem é que
manda na sua casa? Você está
fazendo papel de palhaço,
cara. Dê seu jeito antes que te
apelidem de chifrudo confor-
mado. Cuidado. Seus exces-
sos de velocidade no volan-
te, poderão provocar uma ca-
tástrofe fatal.

EEEEESCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃO

Você já viveu muito tempo
nas costas de seus pais. Acorde
e procure retribuir o que rece-
beu, sem nada dar. Se sua meta é
o casamento, vá em frente, mas
se é para fazer hora, dê o fora.
Lembre-se do passado. Suas
aventuras poderão lhe provo-
car uma recaída fatal.

SSSSSAAAAAGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIO

Elogios da própria é vitupé-
rio. Seu passado é morto. Pro-
cure viver o presente. Seu tem-
po já passou, o jeito é viver de
saudades. Sua idade já não per-
mite certos excessos. Regre sua
alimentação antes que possa
ocorrer o pior.

CCCCCAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIO

Não deixe só por conta da sua
sócia as obrigações mais cansa-
tivas da firma. Ela vai acabar
arranjando outro “sócio”, en-
tendeu? Liberte seus anseios e
vá em frente. O “programa” vai
deixar saudades... se você não
der uma paradinha e procurar
um descanso, vai acabar ga-
nhando um descanso forçado...
num hospital.
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Casamento
Dizia o José Joaquim,

numa roda:
- A vida de solteiro

é ouro em pó, mas a
de casado é chumbo.
É chumbo mesmo e
pesado!

- Por que esse ódio
todo pelo casamen-
t o ?  R e t r u c o u  u m
amigo .

- Você sabe lá o
que é estar casado e
comemorar  a s  bo -
das de prata,  fazer
vinte e cinco anos
de casado?

- Eu tenho um amigo
que assinalou há pouco
essa efemeridade e está
muito feliz. Disse o
amigo.

- Mas se ele tivesse
matado um homem há
vinte e cinco anos já
estaria livre! Respondeu
José Joaquim.

Pintura
A mãe repreende a

filha ao ver o quadro de
nú artístico:

- Mas minha filha,
você teve coragem de
posar desse jeito para o
artista te retratar?

E a filha:
- Não, mãe, eu não

posei desse jeito. Ele me
pintou de memória.

Martelada
O Manuel, estava de

martelo em punho
abrindo um caixote,
quando entrou um cara
com um cachorro que
avançou ameaçadora-
mente, mordendo-o no
calcanhar. O Manuel,
de imediato, sapecou-
lhe uma martelada na
cabeça, prostrando o
animal sem sentidos. O
dono reclamou:

- O senhor não preci-
sava fazer isto. Bastava
bater com o cabo do
martelo.

E ele:
- Por acaso o ca-

chorro me mordeu
com o rabo?

Cerveja choca
O João admitiu em

seu sítio um caseiro por-
tuguês. Logo no dia se-
guinte deu-se o seguin-
te diálogo:

- O que você fez com
a cerveja que lhe dei
ontem para trocar?

O português:
- Botei-a no gali-

nheiro.
- Mas porque no gali-

nheiro?
- Porque temos uma

galinha chocando e o
senhor disse que a cer-
veja estava choca.

Recrutas
Joaquim foi recrutado para servir o exército.

No primeiro exercício, o sargento deu voz de
comando:

- Pelotão, marchem!
Todos marcharam menos o Joaquim que ficou

parado, imóvel.
O sargento vai até ele:
- Então, pedaço de asno, porque não marcha

como os outros?
E o Joaquim:
- Eu não marcho, porque não me chamo

Pelotão!

Fome
O mendigo bateu à porta de um restaurante e

disse:
- Quero alguma coisa que se mastigue. Há três

dias que não como nada!
E o dono do restaurante:
- O senhor veio a propósito, pois estou lendo

um livro sobre o limite da resistência humana.
Está provado, cientificamente, que um homem
pode ficar nove dias sem comer nada. Para
confirmar, volte no nono dia, tá?

Bombeiro
Num bar muito movimentado, Candinho

tomava umas e outras, em companhia do Tôni-
co e do Carlinhos. Vendo que Tônico mandava
seguidamente um copo atrás do outro, o Candi-
nho diz para o Carlinhos:

- O Tônico errou sua vocação. Ele não devia
ser bancário. Devia ser bombeiro.

E o Carlinhos pergunta:
- Por que você diz isso Candinho?
- Porque o Tônico, quando não está na água,

está sempre no fogo. - responde Candinho.

Cachorros
O dono de um restaurante muito famoso,

resolveu ter um cachorro e foi ao mercado.
Dentre vários, escolheu o que mais lhe agra-
dou e perguntou o preço ao barraqueiro. E este
lhe respondeu:

- Custa duzentos reais.
E ele:
- É muito dinheiro por um cachorro vira-lata. O

senhor não pode fazer pela metade?
E o barraqueiro:
- Não senhor. Não posso vender o cachorro

pela metade, porque ninguém irá comprar a
outra metade.

Pescador
Contava Zé da Roça, em um bar:
- Vocês precisam ver. Era um peixe colossal.

Lutei mais de meia hora e não consegui trazer o
danado do peixe.

- Isto me aconteceu uma vez, retrucou o dono
do bar, eu tinha esquecido o dinheiro em casa
e o peixeiro não era meu conhecido e não quis
vender fiado.

Valores
Um homem distinto acompanhado de uma

garota, chega para um motorista de táxi e
pergunta:

- Em quanto ficará uma corrida para o senhor
me levar daqui até a floresta?

E o motorista:
- Uns trinta reais.
 - E se eu levar esta garota?
- O mesmo preço senhor.
E o homem virando-se para a garota:
- Está vendo como você está desvalorizada?

Tosse
- O João estava com

um tremendo resfriado:
espirros, tosse, corisa e
tudo mais. E perguntou
ao amigo que estava a
seu lado:

- O que é que você faz
quando está com tosse?

E este:
- O que eu faço quan-

do estou com tosse? Ora
esta! Eu tusso!

Galanteio
Quando a garota pas-

sou, toda rebolante em
sua frente, o senhor lan-
çou o seu galanteio:

- Bonequinha, eu da-
ria tudo o que tenho para
saber o que pensas...

E ela:
- Para ser mais exa-

to, mais positivo.. .
quanto?

De mentiroso
Dois amigos conver-

savam quando um veio
com essa:

- Na minha chácara
tem uma mangueira
velha, mas tão velha,
que deu para caducar.
Agora começou a dar
laranja, abacate, mas
manga mesmo, nada...

Idade
Um rapaz conversando com uma solteirona,

beirando os quarenta anos, perguntou-lhe:
- Quantos anos a senhorita tem?
Ela:
- Já vi passar vinte e cinco primaveras.
- E há quanto tempo a senhorita está cega?

Indagou o rapaz.
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Bracks Eventos e
Assessoria Ltda

A arte de todos os tempos continua a ocupar um
lugar de destaque em nosso jornal. Neste mo-
mento, as telas dos maiores pintores revezam-se
com esculturas dos mestres consumados. Mui-
tos leitores telefonaram entusiasmados com as
esculturas publicadas na última edição. O arqui-
teto e artista plástico Eurípedes Zumpano ficou
tão entusiasmado, que prometeu nos enviar
fotos de várias obras famosas, entre elas a
famosa “Vênus de Milo”.

Retrato de Uma Jovem. Au-
tor: Rafael Sanzio (1483-
1520). Pertencente ao Mu-
seu Thyssen-Bornemisza des-
de 1928. Por muito tempo a
obra foi atribuída a Giulio
Romano

Auto-retrato de Cézanne,
em óleo sobre tela (1895)

Detalhe de uma tela do pin-
tor espanhol Goya (1746-
1828) em que ele retrata os
horrores da guerra depois
que as tropas de Napoleão
invadiram seu país

“Le Stropiat” (1948).
Autor: Magritte

A Última Ceia. Autor: Leo-
nardo Da Vinci. Com base
neste quadro um pequeno
escritor suscitou uma polê-
mica destituída de qualquer
fundamento (como observou
muito bem Umberto Eco) so-
bre hipóteses que só podem
existir em cérebros infantis

“Auto-retrato”, de Tarsila
do Amaral

“Figuras Gordinhas”, for-
mas abstratas. Autor: Mil-
ton DaCosta

“O Mamoeiro”, (1925, fase Pau-Brasil). Autora:
Tarsila\ do Amaral, uma das pioneiras do moder-
nismo brasileiro

Luz para Todos vai levar energia a
100% de proprietários rurais

    om a finalidade de levar 100% de eletrificação às
                    propriedades localizadas no meio rural, a Cemig está
                 implantando, desde 2004, o programa Luz para Todos.
O programa conta com recursos dos governos de Minas,
Federal e da própria concessionária. A meta é ligar cerca de 176
mil novos consumidores rurais,nos municípios atendidos pela
Cemig, no triênio 2004/2006.

O investimento inicial previsto para o Luz para Todos na área
de concessão da Cemig é de, aproximadamente, R$ 1,641 bilhão,
sendo 60% do Governo de Minas e Cemig, 18% com financia-
mento da Eletrobrás, que a Cemig irá pagar, e 22% a fundo
perdido do Governo Federal.. Para este ano, a previsão é de que
serão investidos R$ 1 bilhão.

A meta de ligações para este ano é de, aproximadamente, 127
mil novos domicílios/estabelecimentos rurais, compreendendo
pequenos produtores rurais, assentamentos, quilombolas e co-
munidades atingidas por barragem.

Até agora, já foram feitas cerca de 67 mil ligações nas diversas
regiões do Estado. As regiões mais beneficiadas no programa
serão: o Norte e Leste de Minas Gerais, com, aproximadamente,
65% das ligações.

No ano passado, foram ligados cerca de 18.600 consu-
midores, com investimento de R$ 90 milhões. A região que
teve maior número de ligações foi o leste do Estado, com
cerca de 6.500 clientes ligados.

“Com a implantação do Programa Luz para Todos, a Cemig estará
praticamente concluindo o atendimento de todos os domicílios/estabeleci-
mentos rurais, localizados em sua área de concessão. O programa é de caráter
social, que pode ser expresso pelo fato de que todas as ligações efetuadas não
terão participação financeira dos beneficiados e, ainda, que além da extensão
da rede rural, haverá a instalação e ligação dos padrões de entrada. Além disso,
com a implantação de um programa deste porte, a Empresa irá demonstrar seu
caráter social, contribuindo economicamente para o desenvolvimento rural

ESPECIALESPECIAL

nos municípios de Minas”, ressalta o superintendente da Coordenação
Executiva do Projeto Luz para Todos, Fernando Henrique Schuffner Neto.

Para o consumidor, o programa é de fundamental importância, à
medida que permitirá o acesso à energia elétrica, sem custo, e, conseqüen-
temente, o desenvolvimento de diversas atividades rurais diárias adotando
processos mecanizados, gerando progresso, modernização, maior produti-
vidade, desenvolvimento familiar, acesso à informação e conforto.

Além da extensão da rede rural, haverá a instalação e ligação dos
padrões de entrada e, ainda, em todas as residências com ligações
monofásicas ou em residências de assentamentos rurais, comunidades

remanescentes de quilombos ou territórios indígenas
com ligações bifásicas. A Empresa estenderá a rede de
baixa tensão do padrão de entrada até a moradia e
instalará um ponto de luz por cômodo até o limite de três
pontos de luz e duas tomadas.

Para levar a energia elétrica a esses novos consumidores,
serão construídos 65 mil km de redes, instalados 120 mil
transformadores e 580 mil postes. E, ainda, nos locais onde
a rede convencional não se mostrar viável, a Cemig irá
instalar painéis fotovoltaicos, que utilizam energia solar.

Em função do alto volume de ligações a efetuar nos anos
de 2005 e 2006, foram contratadas as empresas Andrade
Gutierrez, Queiroz Galvão e Odebrecht para a execução
das obras. “Elas possuem larga experiência em projetos desse
porte, e têm a finalidade de garantir o cumprimento das
metas planejadas para o programa”, ressalta Fernando Hen-
rique Schuffner Neto.

ProgrProgrProgrProgrPrograma Clarearama Clarearama Clarearama Clarearama Clarear
A Cemig também está investindo em eletrificação urbana,
através do programa Clarear, que tem a finalidade de
atender aos pedidos de ligações dos domicílios e estabeleci-

mentos urbanos ainda sem energia na área de concessão da Empresa, no
período de 2004 a 2006. Com isso, o Estado de Minas Gerais será dotado
de infra-estrutura energética, contribuindo, assim, para seu desenvolvi-
mento econômico, financeiro e social. A meta é atender cerca de 450.000
consumidores até 2006 - obras e rede a porta.

Os objetivos do programa são: elevar a taxa de atendimento urbano para
100%, até o final do ano 2006; proporcionar segurança e conforto; promover
a qualidade de vida da população urbana pelo acesso à energia elétrica.

O público-alvo do programa são as prefeituras municipais, associações
comunitárias e clientes interessados na universalização.
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