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O DebateO Debate
            ada contra a iniciativa nacionalista e legítima de defen-

 der os interesses do seu país, tomada pelo presidente
boliviano Evo Morales. Isso é obrigação de todo governo eleito
democraticamente pelo povo. Mas um chefe de Estado não pode
tomar certas atitudes sem refletir. Tem que respeitar contratos,
ainda que lhe assista o direito de renegociar cláusulas e propor
ajustes. O que não pode fazer é meter os dois pés pelas mãos.
Pergunta-se: depois de impedir empresas brasileiras e de outros
países de desenvolver suas atividades na Bolívia, reduzindo os
empregos de seu povo, o que Morales fará quando a crise se instalar?
Que explicação dará aos milhares de bolivianos que se deslocarão
para o Brasil em busca de trabalho? E o Brasil, que terá a obrigação
de abrir sua portas para os bolivianos em desespero? Em nossa
opinião, isso não pode acontecer. O Brasil precisa adotar imedia-
tamente, em relação à Bolívia, uma política de reciprocidade,
deixando claro que qualquer cooperação com aquele país estará
condicionada à atitude semelhante dos bolivianos.

A arrogância de Evo Morales
N

O
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Desmatamento (I)
              Brasil sempre teve um importante diferencial em relação

 aos países industrializados, pois chegou ao final do século
XX com seu meio ambiente razoavelmente preservado. Mas, de
lá para cá, com o avanço do processo industrial, a devastação da
natureza, levada a efeito ao sabor dos mais diversos interesses,
tornou-se incontrolável. Além disso, a legislação obsoleta e
lacunosa permite a invasão das áreas florestais próximas às
fronteiras por estrangeiros, a exemplo de um europeu que adqui-
riu, recentemente, na Amazônia, uma extensão de terras maior
do que alguns países da Europa. No início do governo Lula havia
a esperança de que esse processo fosse detido, mas infelizmente
não foi o que aconteceu. A atuação dos madeireiros na Amazô-
nia nunca foi tão predatória. Sente-se que a ministra Marina Silva
gostaria de tomar as providências adequadas, mas há forças
maiores envolvidas na questão. Até quando os brasileiros vão
tolerar essa situação? Por quê a atividade ilegal, em certas áreas,
prospera a olhos vistos no Brasil?

Homens que rastejam

Mais asfalto
para Minas

Desmatamento (II)
            cerrado brasileiro! Esse tipo de mata vem sofren-

                         do  uma devastação tão grande que já se prevê o seu
desaparecimento dentro de pouco tempo. Quando isso acontecer,
espécimes da flora e da fauna que só existem aqui, e em nenhum
outro lugar do planeta, estarão perdidos para sempre. A estupidez
humana se fez sentir ao longo de toda a história, mas, em nosso
tempo, vem ultrapassando todos os limites! Precisamos agir agora,
ou as perdas serão irreversíveis.

SOS

Sanguessugas? São
ladrões, isso sim

 Supremo Tribunal Federal, que não tem vivido a sua
              melhor fase nos últimos meses, esforça-se para recuperar
a sua imagem. Antes de assumir a presidência daquela corte, a
ministra Ellen Gracie Northfleet já havia dito à imprensa que
“havia um cheiro de impunidade” no ar. Poucos dias depois, os
acusados de lesar os cofres públicos em R$ 110 milhões de reais
(escândalo das ambulâncias), foram colocados em liberdade por
juízes federais do Mato Grosso. No dia seguinte, o Supremo
Tribunal revogou a soltura e reenviou todos os presos a cadeia.
Fazer justiça exige uma coragem que muitos homens não tem, mas
que está presente em mulheres de fibra. As atitudes da ministra
Northfleet fazem lembrar o desassombro da então juíza carioca
(mas nascida em Minas) Denise Frossard, que há alguns anos, pôs
fim à covardia dos magistrados fluminenses e decretou a prisão da
cúpula do jogo do bicho no Rio. Essa é a Justiça de que o Brasil
precisa para transpor a fase sombria e cheia de desalento que
estamos vivendo. Mas, atenção: o STF se manifestará, até o fim do
ano, sobre o pedido de anistia a políticos que desrespeitaram a lei
de responsabilidade fiscal e a outros dispositivos legais. Uma
decisão favorável pode significar um golpe fatal nos ideais de
justiça. A solicitação foi encaminhada à época do governo Fernan-
do Henrique Cardoso.

Humanização das UTIs
 abe-se que o exercício da Medicina, no mundo inteiro,

             obedece a padrões internacionalmente aprovados. Mas,
pela sua importância social a prática médica não pode se colocar
acima dos sentimentos das pessoas. Estamos tomando a iniciativa
de propor um diálogo com autoridades médicas e governantes
sobre a rotina das UTIs, local em que são tratados os pacientes em
estado gravíssimo. É claro que não criticamos os procedimentos
médicos adotados nessas ocasiões que, sabemos, têm salvado
muitas vidas. Mas não seria possível humanizar as UTIs? Será
necessário deixar uma pessoa que muitas vezes está vivendo seus
últimos momentos de vida, deitada sobre um móvel frio, retalhada
e entubada, inteiramente separada dos entes queridos, num
quadro que normalmente, é de angústia e de sofrimento para
todos? Gostaríamos de ouvir a opinião dos médicos, em matéria de
tamanha importância. Se estivermos errados, corrijam-nos. Se
estivermos certos, ajudem-nos a realizar uma campanha para
humanizar as UTIs.

 apresentador Boris Casoy não era uma unanimidade
                nacional, porque, ao emitir suas opiniões pessoais, mostra-
va-se duro com alguns políticos e livrava a cara de outros, como
fez, por exemplo, com o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso. Mas ele encarnou muito bem a postura do âncora, o
jornalista que comenta e opina, diferentemente dos apresenta-
dores mauricinhos que se limitam a ler notícias como robôs na
televisão brasileira. Com a sua franqueza, Borisdesagradava
muita gente do poder, o que certamente levou a direção da TV
Record a não renovar o seu contrato. O problema é que nenhuma
outra emissora com medo de perder verbas de publicidade, o
contratou. Esse episódio oferece oportunidade única para rede-
bater sobre a liberdade de expressão no Brasil atual. É um prato
cheio para estudantes de jornalismo. A quantas anda a liberdade
de imprensa no Brasil dos nossos dias? Como o poder age para calar
jornalistas que incomodam? Quem tem medo do poder? São
perguntas que não podem (e não querem) calar.

S

O

Minas Gerais possui  586,5 mil
quilômetros quadrados de área, e
com  toda essa extensão territorial, é
necessário que o Estado tenha uma
boa rede de aeroportos que começa-
ram a ser revitalizados pelo governo
mineiro desde o ano de 2003.

Nos últimos  três anos e meio em
que o governador Aécio Neves está
à frente do Estado houve uma im-
plementação do programa destina-
do à melhora da infra-estrutura
aérea em toda Minas Gerais.

Foram investidos cerca de R$
100 milhões em obras de recupera-
ção, ampliação e modernização de
seis aeroportos, dos 151 aeroportos
públicos existentes no Estado.

No programa de revitalização
não serão incluídos os cinco aero-
portos administrados pela Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aero-
portuária (Infraero) e que recebem
recursos do Governo Federal – Pam-
pulha e Carlos Prates em Belo Ho-
rizonte; Presidente Tancredo Ne-
ves, em Confins; Uberlândia e
Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Em Pouso Alegre, Poços de Cal-
das, Passos e São João del-Rei as
obras estão concluídas. “Os traba-
lhos nos aeroportos de Diamantina,
no Vale do Jequitinhonha, e Goia-
ná, na Zona da Mata, estarão pron-

Revitalização dos
aeroportos mineiros

tos no segundo semestre deste ano”,
informa Júlio César Diniz de Olivei-
ra, engenheiro da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Pú-
blicas (Setop) responsável pelo pro-
grama de melhoria dos aeroportos.
“A meta do programa é que pelo
menos metade dos aeroportos mi-
neiros tem balizamento noturno,
para que funcione 24h por dia”,
salienta Júlio César.

Com a modernização dos aero-
portos, o Governo de Minas cria a
infra-estrutura necessária capaz
de atrair novos investimentos,
aquecer o turismo e as atividades
vinculadas à essa atividade, uma
das que mais crescem no mundo.
O programa de revitalização dos
aeroportos, além de impulsionar o
transporte de passageiros e de car-
ga, tem como objetivo proporcio-
nar melhores condições na área
de saúde, segurança pública,
transporte de valores e correio.

Além de revitalizar os 151 aero-
portos existentes, até 2010 serão
construídos mais oito aeroportos.
“Estamos criando as bases para que
Minas dê um grande salto e o aero-
porto se incorpora nesse esforço”,
afirmou o governador Aécio Ne-
ves, durante a inauguração do ae-
roporto de São João del-Rei.

Para incrementar o desenvolvimento sócio-econômico das
cidades mineiras e “encurtar” as distâncias entre as regiões, o
Governo do Estado tem investido em infra-estrutura de transpor-
tes rodoviário, ferroviário e aéreo.

Fotos: Wellington Pedro

O governador Aécio Neves au-
torizou o início do asfaltamento
de acessos rodoviários de 21 mu-
nicípios mineiros. Esse conjunto
de obras faz parte do programa
estadual de pavimentação de es-
tradas (Proacesso) que beneficia-
rá várias regiões de Minas Gerais.

Neles estão incluídos os 100 aces-
sos rodoviários já anunciados ante-
riormente, e as regiões Zona da Mata
(5), Rio Doce (4), Norte de Minas
(6), Jequitinhonha e Mucuri (4) e
Sul de Minas (2), com investimen-
tos na ordem de R$ 750 milhões para
iniciar a pavimentação.

“Nós estamos autorizando e lici-
tando mais 450 quilômetros de asfal-
to. Serão mais 21 municípios que
terão seu acesso asfaltado garantido
a partir desses investimentos. E repi-
to, mais uma vez, com planejamen-
to. Cada obra hoje iniciada e licitada
já tem os recursos garantidos não só
para o seu início, mas para a sua
conclusão, parte deles do Tesouro
do Estado, parte deles do Banco
Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID)”, afirmou o governador.

Ao lado de prefeitos e vereado-
res de todos os municípios benefi-
ciados, além de parlamentares es-
taduais e federais, Aécio Neves
ressaltou que os investimentos no
Proacesso só foram possíveis em
função da eficiência da gestão ad-
ministrativa do Governo do Estado
que permitiu a recuperação da eco-
nomia deficitária e a retomada dos
investimentos.

O Governador
Aécio Neves

cumprimenta o
Prefeito de

Aracitaba, Rafael
Arcanjo de Toledo,

uma das cidades
beneficiadas

Inaugurado o Aeroporto de São João del-Rei

Fotos: Wellington Pedro/Imprensa MG
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O melhor
frango caipira

da cidade
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DR. ETELVINO TEIXEIRA COELHO

Uma da acepções da palavra grega catarse é a
de purificação da alma pela purgação das suas
paixões. Um exemplo prático disso acontece numa
Copa do Mundo, quando multidões inteiras procu-
ram se esquecer dos problemas momentâneos,
para se dissolverem na torrente da emoção coleti-
va, até que tudo se acabe na quarta-feira, como um
dia escreveu um compositor, referindo-se ao car-
naval, outro evento catártico.

Essas ocasiões sempre deixam marcas indelé-
veis na lembrança das pessoas. Brasileiros de
idade mais avançada ainda se recordam, com uma
ponta de amargura, do sofrimento causado pela
derrota da Seleção Brasileira em 1950, diante dos
uruguaios, no Maracanã. Quem acompanhou a
caminhada que levou o Brasil a conquistar posição
hegemônica no futebol mundial, ainda guarda, com
detalhes, as circunstâncias que envolveram cada
uma das vitórias.

A partir de hoje, data de início da Copa do
Mundo, com os jogos entre Alemanha e Costa
Rica e Polônia e Equador, pelo menos 15% da
humanidade, aproximadamente 15 bilhões de pes-
soas, assistirão in loco ou estarão sintonizados
por meio de rádio, jornal, televisão, internet e
outros meios com os jogos que serão travados
nos campos da Alemanha, entre as equipes mais
poderosas do Planeta.

Futebol, para quem gosta, é uma parte importan-
te da vida, mas não é prudente mergulhar nas suas
emoções a ponto de se esquecer dos problemas
relevantes do país e do mundo em que vivemos. No
mundo de hoje, ficar alienado é um grande risco.

O Planeta torna-se a cada dia mais perigoso por
causa da devastação da natureza, das crescentes
desigualdades sócio-econômicas, das guerras e
do terrorismo; os desmandos políticos continuam a
adiar a realização dos sonhos brasileiros (o país
estava programado para se transformar em grande
potência até o ano 2000, lembram-se?). Mesmo
refletindo sobre essas mazelas, devemos fazer
coro com as palavras de Roger Cohen, do Interna-
tional Herald Tribune, para quem “o futebol é o que
existe mais próximo do idioma universal dos so-
nhos do Planeta”.

Copa do Mundo
Floriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima Nascimento

“A mais sórdida pelada é de uma complexidade
shakesperiana” (Nelson Rodrigues)

Campo de Concentração de Auschwitz, visitado
há poucas semanas pelo Papa Bento XVI

Cidade alemã de Dresden, bombardeada inex-
plicavelmente pelos aviões Aliados em feverei-
ro de 1945

Chirac: o
maior líder
mundial em
atividade

Juscelino
Kubitscheck
no teto do
Palácio do
Catete

Decepcionado com a bagunça política ocorrida no
governo Lula, o presidente Venezuelano Hugo Chavez
decidiu se juntar a outro partido, o PMDB. Interessado em
perpetuar no Brasil a onda populista, Chavez decidiu
atrair para a esfera de influência chavista, os caciques
peemedebistas. Interesses não lhe faltam, já que a Vene-
zuela está criando parceria com o Paraná, Rio de Janeiro
e Pernambuco, através de acordos bilaterais. Por mais que
os projetos não sejam concretizados, com certeza servirão
de discurso durante o período eleitoral.

Hugo Chavez atrai
PMDB como aliado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou a deci-
são de proibir, nesta eleição, os showmícios e a distri-
buição de brindes. A decisão atendeu a um apelo
popular e tem como objetivo evitar a compra de votos.
A Corte concordou que os shows e brindes, como
bonés e camisetas, são uma forma de captação ilícita
de voto. É uma forma de atrair as classes mais baixas
através do lazer, já que a classe A não vai a showmícios
e não usa camiseta. As novas regras não foram bem
recebidas pelo meio jurídico.

Órgão anticorrupção perde
seus membros

A Comissão de Ét ica  Públ ica  perde quatro de
seus  c inco componentes .  O órgão,  responsável
por  monitorar  a  conduta de servidores  públ icos
federais ,  como ministros  de estado,  está  com
apenas  um integrante,  há uma sexta  vaga que
está  aberta  a  um ano.  Responsável  pela  nomea-
ção dos  integrantes ,  o  pres idente Lula  já  fo i
avisado do des fa lque,  mas  a inda não tomou ne-
nhuma at i tude.  Apesar  de não possuir  poder
punit ivo,  a  comissão pode encaminhar  re latór i -
os  com or ientações  ao pres idente,  com a indica-
ção de poss ível  desvio  ét ico de a lgum integran-
te  do pr imeiro escalão.

“Purificação eleitoral”

O Papa Bento  XVI ficou emocionado ao
visitar o Campo de Concentração de
Auschwitz, na Polônia

Promessa é dívida! Propostas
de Lula não saem do papel
De uma lista de 28 itens propostos na campanha de

Lula para presidente em 2002, apenas três foram cum-
pridas integralmente desde que ele chegou ao poder. A
metade das propostas está em fase de implantação ou foi
executada parcialmente nesses três anos de mandato.
Onze promessas foram abandonadas.

Cortes de gastos decorrentes da política macroeco-
nômica, resistências dos governadores por motivos po-
líticos, interesses corporativos e desconfiança de seto-
res da polícia e do Judiciário são as causas apontadas
por especialistas para a não-implantação das propostas
de campanha do presidente para a segurança pública.

O governo alega que uma série de 50 ações na área
de segurança pública, muitas delas não previstas no
plano original de Lula, foi executada desde 2003. O
Projeto de Segurança Pública para o Brasil foi lançado
em fevereiro de 2002 ainda sob o impacto da morte do
prefeito de Santo André. O documento demandou mais
de um ano de debates com especialistas e políticos. Mas
não saiu do papel.

Cada vez mais IES convidam estudantes a participar
de processos seletivos atraentes. São vestibulares que
se adequam ao gosto do cliente aluno(a). Vale expli-
car: os candidatos podem escolher data e horário de
provas em muitas instituições de ensino superior.

Na verdade, em todo o País, faculdades, institutos de
ensino superiores e universidades já possuem o sistema
de vestibular agendado ou programado ou estão se
preparando para implanta-los a exemplo das mais re-
centes implantações realizadas no Centro Universitário
Newton Paiva de Belo Horizonte-MG, FACEMED (Fa-
culdade Educacional de Medianeira-PR) e IESPLAN
(Instituto Superior Planalto-DF). Mais informações sobre
o software e IES que já utilizam, estão disponíveis no
site: http://www.vestibulareletronico.pro.br.

Vestibular eletrônico é
implantando em Minas Gerais
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ideranças políticas e órgãos
da imprensa brasileira reagi-
ram indignados às recentes

atitudes do governo boliviano con-
tra as atividades de Petrobrás na-
quele país. Indignação natural,
dado o modo truculento como
agiu o presidente Evo Morales,
ocupando “manu militari” as ins-
talações da empresa e ofendendo
publicamente os seus dirigentes, a
quem chamou até mesmo de con-
trabandistas. Quem tem amigos
como o sr. Evo Morales não precisa
de inimigos. Mas, voltando ao ra-
ciocínio inicial, o tom das respos-
tas brasileiras pode ser avaliado
pelo editorial publicado por um
grande jornal paulista, intitulado
“É hora de usar o porrete”.

Ora, fazer esse tipo de exigência
é ignorar a tradição da diplomacia
brasileira, desde os tempos do Barão
do Rio Branco, que entre outras
iniciativas, se destacou nas discus-
sões que culminaram no Tratado
de Petrópolis, que selou a compra
do Território do Acre à Bolívia.
Presentes também às reuniões, es-
tavam Rui Barbosa e Assis Brasil,
mas foi a orientação de Rio Branco
que, depois de exaustivas negocia-
ções, levou o acordo a bom termo.

Quem inaugurou essa conversa
de porrete na política internacio-
nal, se não estamos enganados, foi

O nacionalismo
boliviano

o ex-presidente dos Estados Uni-
dos, Theodore Roosevelt, que dava
o seguinte conselho aos seus diplo-
matas: “Fale macio com os seus
interlocutores, mas nunca deixe de
levar um porrete escondido sob o
paletó”. É a chamada política do
“big stick”, que, diga-se de passa-
gem, sobreviveu ao seu inventor.

No caso em análise, andou bem
o Itamaraty em não agir emocional-
mente, porque, em política, qual-
quer negociador experiente sabe que
não se pode levar a sério tudo o que
chefes de Estado falam, pois, em
muitos casos eles estão apenas “jo-
gando para a platéia”. A propósito, o
escritor William Powers, autor do
livro “whispering in the giant`s ear
(sussurrando no ouvido do gigante),
sobre a resistência da Bolívia à Glo-
balização, disse que a nacionaliza-
ção do gás e petróleo bolivianos “faz
parte de um jogo político necessário
ao presidente Evo Morales, no qual
é preciso encenar força e nacionalis-
mo para um eleitorado radical e, nos
bastidores, buscar diálogo e soluções
negociadas com os países vizinhos e
empresas investidoras...”

O que se passou nos últimos dias
mostrou o acerto do comentário: ao
sentirem a reação brasileira os polí-
ticos bolivianos começaram a bai-
xar o tom das críticas.

  o ler as matérias publica-
               das em vários jornais e re-
              vistas sobre o economista
John Kenneth Galbraith, falecido
há poucas semanas, percebe-se o
tratamento respeitoso dado a ele
pela imprensa do Brasil e de outros
países. Maior economista do século
XX, um dos maiores pensadores da
economia, e outras qualificações
foram dadas a um intelectual que
enriqueceu a cena do século passa-
do, mas não chegou a obter unani-
midade numa área que sempre se
caracterizou por grandes polêmi-
cas. Economista, professor, escritor,
intelectual dedicado às questões
públicas, diplomata e consultor de
vários presidentes democratas des-
de Roosevelt, Galbraith nasceu em
outubro de 1908, em Iona Station,
no Canadá e passou a viver nos
EUA na década de 30, quando
adquiriu cidadania americana.

Em 1932, trabalhou na campa-
nha de Roosevelt, que, eleito, apro-
veitou o seu talento no pequeno
gabinete denominado de “brain
trust” (monopólio de inteligência)
que o ajudou a formular as políti-
cas do Novo Acordo (“New Deal”)
a partir do qual foi possível derrotar
a Grande Depressão, iniciada com
a crise da Bolsa de Nova York em
1929. Em 1942, quando o presiden-
te dos EUA criou uma missão para
substituir a economia de paz pela

de guerra, ele chefiou o organismo,
tendo trabalhado em estreita coo-
peração com o general Marshall.
Mais tarde experimentou outro
grande momento em sua carreira,
ao retornar à Casa Branca, a con-
vite do presidente John Kennedy.
Crítico implacável da Concepção
Neoliberal da Escola de Chicago,
capitaneada por Milton Friedman,
ele acreditou até o fim no desen-
volvimento econômico induzido
pelo Estado (“etapas do desenvol-
vimento), a partir da educação
pública de boa qualidade. Segui-
dor das idéias de John Maynard
Keynes, tornou-se um dissidente e
uma “avis rara” dentro de um
mundo dominado pela visão eco-
nomicista adotada e disseminada
pelo “Consenso de Washington”,
acatada religiosamente na Améri-
ca Latina, embora já descartada
pelo maior de seus teóricos, o eco-
nomista John Williamson. Espiri-
tuoso, Galbraith adorava criar fra-
ses, a exemplo da seguinte: “O
capitalismo é a exploração do ho-
mem pelo homem; o comunismo é
exatamente o contrário”.

Não temos dúvida de que os
problemas crescentes da econo-
mia mundial levarão a um reexa-
me mais generoso da contribuição
de quem foi economista, sem dei-
xar de ser um pensador atento às
grandes questões sociais.

John Kenneth
Galbraith
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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

Cartaz de promoção do
filme “Casablanca”,
com Humphrey Bogart,
Ingrid Bergnon e outros
grandes atores

Marilyn Monroe atuou em vários
filmes importantes, entre eles "Os
homens preferem as louras", "O
pecado mora ao lado" e "Quanto
mais quente melhor". Ela marcou
o cinema no Século XX

Cláudia Cardinale, talento e be-
leza: paixão de todos os cinéfilos

Cartaz de promoção do
filme “As Sandálias do Pes-
cador”, com Anthony Quinn
(em primeiro plano) e ou-
tros grandes atores

Ator George Reeves
(1914-1959), no papel de
“Superman”

Ava Gardner, conside-
rada uma das mulheres
mais lindas do cinema

Ian McKellen ator skakes-
periano inglês

Lisa Marie Presley, filha
de Elvis

Carequinha, um artista tão
fiel a sua arte, que fez ques-
tão de ser enterrado com a
sua roupa de palhaço

Francisco Cuoco, um
dos melhores atores
brasileiros

Sharon Stone e William Baldwin
em “Invasão de Privacidade”

A atriz Glória Pirez

Marcelo Mastroian-
ni e Jeanne Moreau,
em “A Noite”, de
Antonioni

Empresas beneficiadas
com peças produzidas

na universidade
Os cursos de Publicidade e Propaganda e de Rela-

ções Públicas da Newton Paiva fecham a primeira
etapa do semestre, com a entrega de peças produzidas
para diversas empresas.

O curso de Publicidade atenderá os seguintes clientes:
Ernesto Dayrell - estúdio de fotografia e vídeo Nui Nalu;
lojas de roupas do Shopping Cidade, Del Rey e Minas;
Pizza Frita - produto lançado há 4 meses no Shopping
Wood; Cidade Jardim Lingerie e Cia; Savassi Fibraer -
empresa representante de peças de avição (única de
BH); Pop Rock Bar - novo produto do Pop Rock Café
Saravá; Promouter Cerimonial e Buffet e ATM - empresa
de blindagem de carros.

Os clientes reais de Relações Públicas serão benefici-
ados com VTs, jingles e spots, produzidos pelos alunos do
6º e 7º períodos dentro da Disciplina Criação e Redação
para Mídia Eletrônica. As empresas são as seguintes:
Atelier Escola de Artes, Motel Fascinação, Loja do Galo,
César Sports, Catalão Veículos e Espeto do Manuel.

Tem também vídeos institucionais produzidos para a
Agência Experimental de Relações Públicas (Agerp),
para o Núcleo de Comunicação Integrada (NP4), e para
o Núcleo de Humanização do Trânsito (NHTrans). As
professoras Tânia Miranda e Izabella Barbosa orienta-
ram esses projetos.

A

Chirac no Brasil
Em sua última visita ao Brasil,

nos anos 90, o presidente da Fran-
ça, Jacques Chirac, estava no auge
do prestígio político. Na visita feita
em maio as circunstâncias são dife-
rentes: ele está no fim do seu se-
gundo mandato e enfrenta enor-
me desgaste, com baixíssimo índi-
ce de popularidade. Contribuíram
para isso, entre outros fatos, a onda
de violência nos subúrbios france-
ses, em novembro do ano passado,
a crise em torno do projeto do pri-
meiro emprego para os jovens e a
suspeita do envolvimento do seu
primeiro minis-
tro, Dominique
de Villepin, na
falsa denúncia
sobre o envolvi-
mento do seu ri-
val, Nicolas Sa-
rkozy, pré-candi-
dato à sucessão,
num escândalo referente a comis-
sões ocultas e contas bancárias fora
do país. Somam-se a isso as críticas
sobre o seu desempenho em 11
anos de governo e a derrota das
posições francesas no referendo so-
bre a Constituição Européia.

Com o seu anfitrião, as coisas
não se passam de modo diferente:
minado pela atuação simultânea
de várias CPIs, instaladas para apu-
rar denúncias de corrupção na Ad-
ministração Federal, o presidente
Lula teve a sua almejada liderança
na América Latina atingida em
cheio pela crise ligada à nacionali-
zação do gás e do petróleo bolivia-

nos, perdendo o lugar para Hugo
Chávez, um governante populista
com a ambição de tornar-se o ho-
mem forte da América do Sul, um
delírio incompatível com a cultura
política deste início de século.

Voltando a Chirac, é preciso
reconhecer que a importância da
sua visita independe das oscila-
ções internas do país que ele pre-
side, porque todo político está
sujeito a isso. O que se deve colo-
car em evidência, nesta visita, são
os fortes laços políticos, econômi-
cos e culturais que nos unem à

França, além do
apoio que o pre-
sidente francês
sempre deu às
propostas brasi-
leiras nos foros
internacionais.

Em um
mundo que não

conta com líderes autênticos na
América do Norte, na Europa e
em outros lugares, Chirac é certa-
mente a última das grandes perso-
nalidades políticas no poder, um
homem à vontade no exercício de
suas altas funções e comprometi-
do com políticas sensatas e corajo-
sas de apoio aos países pobres, a
exemplo da oposição tenaz feita à
iniciativa de invadir o Iraque, em-
preendida por uma coalisão de
países europeus, liderada pelos
EUA. Não se trata apenas do úl-
timo grande líder mundial em ati-
vidade, mas, também, de um
amigo do Brasil.

L

"Não se trata
apenas do último

grande líder mundial
em atividade, mas,

também, de um amigo
do Brasil."
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Timberland chega a capital mineira
Thaís Haberkorn e Gustavo Brandão, da equipe

de marketing da Timberland, receberam mais de 50
jornalistas no restaurante Catharina, para comemo-
rar a chegada das primeiras lojas exclusivas da grife
em Belo Horizonte. O Diamond Mall e o BH Sho-
pping foram os locais escolhidos pela Timberland,
marca premium de estilo de vida outdoor.

Presente em mais de 90 países, no Brasil, a grife
chegou em 1996 como uma licença da São Paulo
Alpargatas e sua taxa média de crescimento anual é
de 58%. Em 2005, o faturamento mundial da marca foi
superior a US$ 1,5 bilhão.

As novas unidades vão se somar às oito lojas que
a marca já possui em São Paulo e no Rio de Janeiro:
na Rua Oscar Freire e nos shoppings Iguatemi, Mo-
rumbi, Jardim Sul, Villa-Lobos, Higienópolis, Bar-
raShopping e Shopping Rio Sul. Além das lojas
próprias os produtos da marca são comercializados
em 1.200 multimarcas em todo o país.

Os consumidores poderão conferir a coleção
inverno 2006 com destaque para os calçados
Eurus Class, para a prática de esportes náuticos;
FastPack Delineate, para prática de esportes; e
Fells Trainer, design fashion para looks urbanos,
perfeito para coordenar com as peças de vestuário
da mesma linha.

A expectativa da São Paulo Alpargatas é de que as
novas inaugurações aumentem também, proporcio-
nalmente, as vendas no varejo multimarcas, canal de
distribuição mais importante para a São Paulo Alpar-
gatas, que hoje representa 80% das vendas.

A Timberland apresenta o calçado desen-
volvido para oferecer conforto, estabilidade e
resistência durante a prática de atividades es-
portivas, aliado a um visual casual para ser

usado também no dia-a-dia. O FastPack Deli-
neate destaca o sistema Agile IQ System, que
garante maior agilidade e proteção durante a
prática de esportes.

A biqueira e o calcanhar são revestidos por couro
sintético em áreas de grande desgaste. Estão disponí-
veis nas cores tan e a coordenação verde-musgo/cinza
na numeração do 38 ao 44. Já na versão feminina
chega nas cores marrom e verde eucalipto, na nume-
ração do 34 ao 39. Preço médio: R$279,00.

A coleção de vestuário para o inverno é inspi-
rada em uma expedição para a Sibéria. Os lança-
mentos destacam a utilização de tecidos e mode-
lagens diferenciadas.

A cartela de cores para a estação é o laranja-
queimado, vinho, chocolate, preto, chumbo e grafite.
O DNA da marca surge com tons de areia, marrons,
khaki e verde militar.

Os sweaters surge no modelo em lã de cordeiro. A
jaqueta Snorkel com capuz revestido de pele, gorros,
cachecóis e as estampas das camisetas e moletons
remetem ao clima da Sibéria.

A marca está lançando um modelo de sweater em
algodão reciclado, feito de retalhos da própria linha de
produção da marca. O processo economiza água,
energia e corantes.

As calças jeans surgem em diversas modelagens e
lavagens diferenciadas. A calça utilitária em sarja,
com bolso para celular, é valorizada por silk destacan-
do o nome da marca com letras e números, com uma
senha para o charme do inverno 2006.

A jaqueta desenvolvida em 100% poliéster com
modelagem mais ajustada ao corpo compõe looks
casuais, coordenando com jeans e a bota de couro
impermeável da Timberland.

Fast Pack Delineate Feminino Fells Trainer Masculino

Coleção vestuário inverno 2006

Nova linha Palmolive para cada tom de cabelo
A Colgate-Palmolive traz

ao mercado brasileiro seu
sistema de tratamento per-
sonalizado para reativar a cor
dos cabelos naturais ou tin-
gidos. A linha Palmolive ilu-
minador oferece shampoo,
condicionador, creme para
pentear e creme de trata-
mento para cabelos casta-
nhos, louros, vermelhos e pre-
tos. Os produtos possuem
fórmulas condicionantes e
coloridas com extratos de
origem 100% natural e UV
iluminador.

O lançamento foi testado
por 600 consumidoras para

a avaliação de conceito e efi-
ciência do produto. Com o
teste, o benefício real do pro-
duto foi comprovado: reavivar
a cor de cabelos naturais ou
tingidos. A Palmolive aposta

O caldeirão da alquimia aromática é absolutamente complexo. Cada estação climática
exige novas fragrâncias. Para o outono-inverno 2006 a Di Larouffe tem ótimas sugestões para
o público feminino.

Deo Colônia Mirage
Possui uma fragrância moderna e sensual. Combina-

ção harmoniosa de notas cítricas e frutais, com o corpo
floral bouquet. É um perfume elegante e envolvente, que
desperta o desejo de liberdade. Preço Médio: R$ 34,90

Deo Colônia Gaby
Uma colônia descontraída, com saída fresca e corpo

adocicado. Possui notas Florais de Jasmin Egípicio,
Rosa do Marrocos, Cravo Flor e mistura de Vanilla e Mel.
Preço Médio: R$ 26,20

Deo Parfum Delari Nº10
Saída aldeídica composta por um corpo floral de

jasmim, rosa, lírio, íris e ylang, sustentadas por um rico
complexo amadeirado de vetivert, sândalo e cedro e a
sensualidade das notas animalizadas de musk e civete.
Preço Médio: R$ 34,90.

Perfumes que realçam a beleza feminina

em ingredientes naturais alia-
dos ao iluminador, que é um
complexo ativo que reaviva a
cor e o brilho, por conter silico-
ne e pigmentos aliados à ação
protetora UV.

Banco vai indenizar cliente vítima
de fraude pela internet

O Banco Itaú foi condenado a ressarcir o prejuízo
de R$ 15.194,00 a uma cliente que teve sua conta
bancária invadida por meio da internet. O dano
material foi confirmado pela 5ª Turma Cível em
julgamento realizado nesta segunda, dia 29. Os
desembargadores mantiveram, por unanimidade, a
sentença do juiz Franco Vicente Piccolo, da 1ª Vara
Cível de Brasília.

A autora do pedido de indenização conta que
foram realizadas transferências de valores de sua conta
poupança sem a sua autorização. Disse que, ao tomar
conhecimento do fato, procurou o gerente do banco
que lhe informou ter havido fraude pela internet. O
Itaú, no entanto, eximiu-se de qualquer responsabili-
dade, atribuindo a culpa à cliente, já que as transações
foram feitas com o uso de sua senha pessoal.

A cliente afirma que jamais perdeu seu cartão
bancário, tampouco forneceu sua senha para outras
pessoas. Argumenta que o fato decorreu da má
prestação do serviço pelo Itaú, que não garantiu o
mínimo de segurança nas operações realizadas pela
internet. Embora a cliente tenha pedido a condena-
ção do banco também por dano moral, somente o
dano material foi comprovado e reconhecido.

O Itaú contestou as alegações da autora da ação
judicial, alegando que os clientes do banco são
advertidos acerca das cautelas necessárias em suas
transações eletrônicas. Sustenta que o site do ban-
co é seguro, não possibilitando a terceiros terem

acesso às informações pessoais dos seus clientes. O
Itaú ressalta que a captura dos dados pode ocorrer
por meio de hackers e ataque de vírus, riscos não
relacionados ao banco.

Segundo o juiz Franco Vicente Piccolo, que jul-
gou a ação com base no Código de Defesa do Con-
sumidor, cabia ao Itaú comprovar a segurança do
sistema eletrônico via internet que coloca à disposi-
ção de seus clientes, bem como que o mesmo não foi
bem utilizado pela autora, ou que as transações por ela
efetuadas foram em desconformidade com as normas
e orientações de segurança. Porém, o banco não
apresentou provas.

“Sabe-se que a prestação de serviços por meios
eletrônicos tende a fomentar a atividade bancária,
reduzir os custos operacionais e aumentar os lucros
da instituição financeira”, afirma o juiz. No entanto,
o magistrado ressalta que a referida prática traz
vários riscos e facilita a ocorrência de fraudes, de-
monstrando a fragilidade do sistema de transações
bancárias pela internet.

“Cabe destacar que, em casos tais, a doutrina e a
jurisprudência assinalam que a imputação da respon-
sabilidade civil orienta-se pela chamada teoria do
risco profissional, nos termos da qual é responsável
pela reparação dos danos aquele que maior lucro
extrai da atividade que lhe deu origem”, diz. Assim,
no entendimento tanto do juiz quanto da 5ª Turma
Cível, o Itaú deve indenizar a cliente.

Planos estão sujeitos ao
Código do Consumidor

Os participantes de planos de previdência priva-
da estão protegidos pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC). A decisão vale tanto para os
planos abertos, comercializados por bancos e segu-
radoras, como para os ofertados por entidades fe-
chadas de previdência privada, os fundos de pen-
são. É o que determina a Súmula n.º 321, do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicada no
Diário da Justiça, em 5 de dezembro.

Segundo Maíra Feltrin, advogada do Instituto de
Defesa do Consumidor (Idec), a súmula do STJ veio
reforçar a tese de que existe relação de consumo entre
as entidades de previdência privada e os participan-
tes, a qual já vinha sendo adotada em algumas
instâncias judiciais. “Com a aplicação do CDC, o STJ
equilibra a relação entre segurado e as instituições
previdenciárias”, comenta. Ainda de acordo com a
advogada do Idec, com a medida, os participantes
obtiveram garantias importantes, como a proteção
contra cláusulas abusivas, o direito à informação clara
e adequada, à prevenção e reparação de danos e ao
cumprimento de tudo que foi ofertado pela entidade

A advogada Fabiana de Oliveira Cunha Sech, do
escritório Idevan Lopes Advocacia & Consultoria,
critica a decisão do STJ por não fazer distinção entre

as entidades abertas e fechadas de previdência com-
plementar. “As entidades fechadas são iniciativas das
empresas, com o objetivo de propiciar um padrão de
vida digno aos empregados na inatividade. São enti-
dades sem fins lucrativos, cujo patrimônio é utilizado
para a concessão e manutenção do benefício”, argu-
menta. “Não existe a remuneração pela prestação de
serviço, como nas entidades abertas”. A mesma ava-
liação tem a advogada Rosa Marques Neto. “Os
fundos de pensão são mutualistas e não exercem
atividade comercial.”

Carlos Guerra, presidente da Comissão Jurídica da
Associação Nacional de Previdência Privada (Ana-
pp), afirma que a decisão do STJ não altera em nada
a relação entre seguradoras e participantes. “Nossos
contratos são de adesão, o que fortalece a tese de
alcance do CDC sobre nossas atividades.”

Para Maíra Feltrin, do Idec, por envolver institui-
ções financeiras, a decisão do STJ é um precedente
favorável aos consumidores para o final do julgamen-
to da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin)
que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), em
que os bancos alegam que não há relação de consumo
com os clientes. Dos 11 ministros do STF, sete já
votaram, o placar está 5 a 2 a favor dos consumidores.

Esta obra aborda as questões práticas e teóricas do
Direito Eleitoral, especialmente a divergência doutriná-
ria e jurisprudencial das correntes de pensamento. Abar-
ca também a análise detalhada das ações eleitorais,
inelegibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos,
crimes eleitorais e os recursos em geral, além de conter
exercícios específicos de provas de concursos públicos. O
livro segue um cronograma de aulas de Direito Eleitoral,
para ingresso nas carreiras jurídicas, servindo, dessa
forma, de rumo seguro aos consultores, candidatos,
membros do Poder Judiciário, Ministério Público, De-
fensoria Pública e demais carreiras de Estado. Didatica-
mente, o autor encadeia os diversos temas, pois começa
pela história do Direito Eleitoral e finda com considera-
ções preciosas acerca da ação recisória eleitoral. Tudo
isso através de uma linguagem clara e precisa, tornando,
assim, a compreensão democrática.

Direito Eleitoral
Marcos Ramayana
Editora Impetus - Série Jurídica
660 páginas – R$ 79,00

O mais novo trabalho literário, trazido ao meio
jurídico pelo Professor Francisco Dirceu Barros, “Có-
digo Penal Comentado e Exemplificado com sua
Interpretação Doutrinária e Jurisprudencial”, é uma
obra que irá subsidiar profissionais do Direito que
atuam na área penal. Permite a consulta de maneira
simples, direta e objetiva sobre questões do dia-a-dia
jurídico-penal. Vem suprir, também, uma lacuna na
literatura jurídica brasileira pois rompe antigos para-
digmas e mostra que é possível escrever de forma
didática com grande conteúdo jurídico.

 O texto resume o melhor da doutrina e jurisprudên-
cia do nosso país, dando ênfase às divergências doutri-
nárias e jurisprudenciais, comenta e interpreta todos os
artigos da parte geral do direito penal, tornando-se uma
grande fonte de pesquisa para os mais diversos profissi-
onais de direito: Delegados, Advogados, Juízes de Direi-
to, Promotores e estudantes de Direito.

Código Penal Comentado e Exemplificado
Francisco Dirceu Barros
Editora Impetus - Série Jurídica
735 páginas – R$ 99,00

Código Penal Comentado e Exemplificado

Direito Eleitoral – 5ª edição
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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

Medicina Empresarial

Rua dos Timbiras, 3055 - 2º e 3o andares - Barro Preto
Cep.: 30.140-062 - Belo Horizonte -MG

Telefax: (31) 3349-7500
e-mail: comercial@mel-net.com.br

engemel@mel-net.com.br

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
E ENGENHARIA DE SEGURANÇA

MEL FRANCHISING

Rua dos Timbiras, 3055 - 4o andar - Barro Preto
Cep.: 30.140-062 - Belo Horizonte -MG

Fone: (31) 3295-2599
e-mail: franquia@mel-net.com.br

www.mel-net.com.br

SAÚDESAÚDE

Remédio criado em Cuba evita
a amputação do pé diabético

Os assassinatos motivados por homofobia –caracterizada
pela aversão a homossexuais - vêm aumentando em Minas há
24 anos. Cerca de 104 homossexuais foram mortos no estado,
entre 1980 e 2004. Dos assassinatos motivados pela homofobia
no Brasil, 73% deles ocorrem em Belo Horizonte.

A pesquisa aponta que 80% das vítimas de homicídio moti-
vados pela homofobia eram gays. Outros 20% eram travestis ou
transexuais. A grande maioria era formada por profissionais
liberais, comerciários, artistas e desempregados. Os homosse-
xuais com idade entre 21 e 30 anos representam 415 das vítimas.

Médicos acabam de comprovar a tese de que um coração
doente pode ser curado se passar por um período de descanso.
O caso de Hannah Clark, do País de Gales, foi o que reabriu
a discussão. Há dez anos ela passou por um transplante
heterotópico, ou seja, quando o coração original é apenas
desconectado.

Recentemente, a menina começou a reagir aos medica-
mentos contra rejeição ao novo coração. Os médicos decidi-
ram retirar o órgão transplantado e reconectar o original. A
grande notícia é que o órgão voltou a funcionar normalmen-
te após o período de dez anos em “descanso”.

Os medicamentos foram suspensos e o problema será
resolvido através de um método que na época, há dez anos
trás, ainda não estava disponível. O tratamento moderno
para o problema de Hannah será implantar uma peça mecâ-
nica temporária, por alguns meses.

Afinar o nariz, deixar os lábi-
os mais grossos, ‘esticar e levan-
tar’ as maçãs do rosto, tirar as
rugas que se formam nos cantos
dos olhos. Todo mundo sente
vontade de melhorar o visual,
eliminando de vez aquele “de-
feitinho” que tanto incomoda.

O receio, porém, fica por con-
ta dos pós-operatórios e das pos-
síveis cicatrizes que podem res-
tar. Para a satisfação de quem
teme as marcas no corpo, uma
nova técnica promete menos dor
e cicatrizes bem menores. Trata-
se da frontoplastia endoscópica,
uma cirurgia plástica facial sem
cortes aparentes.

Na cirurgia convencional do
rosto é feito um corte de uma
orelha a outra, com cerca de 4 cm
atrás da linha do cabelo. Já no
novo método, de acordo com o
cirurgião Lecy Marcondes Ca-
bral, são realizadas três incisões
dentro do couro cabeludo me-
dindo 0,5 cm de comprimento.

Segundo o especialista, a téc-
nica endoscópica traz contribui-
ções significativas às técnicas
cirúrgicas tradicionais, permi-
tindo que sejam realizadas cirur-

Trabalhar X cuidar de filhos?
Lei alemã acaba com a dúvida

As cidades de Belo Horizon-
te e Curitiba serão as primeiras
beneficiadas com o projeto da
Serono para ampliar o acesso de
casais ao tratamento da inferti-
lidade. Trata-se do projeto Aces-
so (Acompanhamento e Supor-
te Serono em Fertilização), de-
senvolvido em parceria com a
empresa Vida Link.

O objetivo do projeto é auxi-
liar casais com dificuldade fi-
nanceira em tratamentos de in-
fertilidade, dando descontos em
remédio e na parte clínica. Os
interessados deverão marcar
uma consulta em uma clínica
parceira do projeto, retirar um
formulário, preencher e enviar
juntamente com a documenta-
ção solicitada.

A “Revista Brasileira de Medicina” divulgou, em maio, o primei-
ro estudo multicêntrico brasileiro sobre preferência e satisfação no
uso do adesivo contraceptivo transdérmico. Foram avaliadas 494
mulheres que usaram o contraceptivo durante seis ciclos menstru-
ais, estudando o grau de preferência, comparando a outros métodos
e o grau de satisfação com o uso do adesivo.

Os resultados mostraram que 95,3% das mulheres ficaram mais
satisfeitas com o uso do adesivo contraceptivo do que com outros
métodos já experimentados anteriormente. Em questionários res-
pondidos ao longo do estudo, elas relataram melhora no bem estar
físico, emocional e houve a diminuição dos sintomas da TPM.

O fator que mais agradou às mulheres foi que não houve aumento
do peso corporal. Quanto a eficácia do adesivo, ela foi igual a do
anticoncepcional de uso oral.

De acordo com a endocri-
nologista Ellen Simone Paiva,
um dos maiores tabus sobre a
alimentação do diabético caiu
por terra: o que eles não devem
comer carboidratos. Na era pré-
insulínica, o rigor da restrição
calórica, em geral, e dos carboi-
dratos, em particular, levava à
desnutrição dos pacientes e,
mesmo assim não impedia a
alta mortalidade dos diabéti-
cos dependentes de insulina e
a alta morbidade dos não insu-
lino-dependentes.

Atualmente, as dietas passa-
das para os diabéticos são simila-
res àquelas recomendadas para
alguém sem a doença, do mesmo
sexo e idade. Quando o médico
restringe as calorias dos pacien-
tes com diabetes, na verdade ele
não está tratando a doença, e
sim, controlando a obesidade.

Mas isso não significa que o
paciente deva ignorar a doença,
pelo contrário, elas devem se
alimentar melhor para viver
com mais saúde. A primeira pre-
ocupação na formulação da die-
ta do diabético é seu peso. Se o
paciente tiver peso normal, sua
dieta deve ser prescrita de forma
a manter esse peso. Normalmen-

Adesivo anticoncepcional é
aprovado pelas brasileiras

Alimentação do diabético:
o que você precisa saber

B.H. lidera ranking de
assassinatos por homofobia

Após dez anos descansando,
coração volta a funcionar

Apesar de ser governada por uma mulher, a Alemanha
não vive de forma real a emancipação das mulheres. As
famílias ainda vivem como na década de 50, com os papéis
bem definidos, sendo a mulher a que cuida do lar e o homem
o que trabalha para sustentar a casa. Mas essa realidade se
confronta com um outro lado. Mulheres que trabalham e
conquistam um espaço, acabam abrindo mão de ter filhos em
virtude da profissão.

Isso provocou uma das mais baixas taxas de natalidade de
toda a Europa. Surgiu assim, um projeto de lei que prevê 14
meses de salário para homens que ficarem em casa cuidando
dos seus bebês. O projeto, considerado revolucionário, é a
primeira tentativa de se imprimir uma real mudança na soci-
edade alemã. Será preciso que o povo alemão seja ameaçado de
extinção para que essas mentalidades arcaicas mudem?

Foi lançado em Cuba o Citoprot-P, um remédio biotec-
nológico inédito para tratar pacientes com úlceras de pé
diabético (UPD), e que pretende introduzir num período de
dois anos em países do primeiro mundo, como Canadá e
Estados Unidos. Cuba será o primeiro país do mundo a curar
esta patologia.

O criador do produto afirmou que se trata de uma
fórmula injetável elaborada a partir de um fator de cres-
cimento epidérmico, que será paliçada em 19 hospitais
cubanos, depois da fase de ensaio clínico ser concluída
com bons resultados.

O Citoprot-P permite acelerar a cura da UPD, reduzir o
risco de amputação e encurtar o tempo de cicatrizações de
lesões severas (úlceras). Os países de primeiro mundo não
possuem formas de lidar com essas lesões severas, e Cuba já
tem o produto para aliviar a situação do pé diabético.

Cigarro pode levar à cegueira
Estudo desenvolvido na

União Européia, porém ainda
não-publicado, revela que, dos
5.000 portadores de degenera-
ção macular relacionada à idade
(DMRI), em 27% dos casos a
doença é atribuída diretamente
ao cigarro. Alarmado, o Royal
College of Ophthalmologists se
manifestou a favor de medidas
urgentes, como incluir a adver-
tência “Fumar causa cegueira”
nos maços de cigarro.

A perda de visão na terceira
idade atinge cerca de 100 mil
pessoas ao ano no Brasil. Nos
Estados Unidos, o índice do-
bra. No Reino Unido, cerca de
500 mil pessoas sofrem de

DMRI. Trata-se de uma doen-
ça silenciosa que faz com que
as células da retina central
(mácula) tornem-se menos
eficientes. O paciente começa
a enfrentar crescentes dificul-
dades ao ler, escrever, assistir
televisão ou mesmo realizar
trabalhos manuais.

No estudo britânico, a evi-
dência científica que relaciona o
fumo à cegueira é similar àquela
que liga cigarro e câncer de pul-
mão. Na opinião de Nick Ast-
bury, presidente do Royal Colle-
ge of Ophthalmologists, “é hora
de os fumantes entenderem que
eles correm duas vezes mais ris-
cos de desenvolver DMRI”.

Fonte: Dr. Renato Neves, médico oftalmologista e diretor da
rede Eye Care Oftalmologia, de São Paulo

A homeopatia acaba de ser
incorporada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), devi-
do a uma norma assinada pelo
Conselho Nacional de Saúde
e por representantes do Mi-
nistério da Saúde. O conse-
lho é a instância máxima da
representação da sociedade
organizada dentro da admi-
nistração federal.

Há dois séculos, milhões
de pessoas se submetem à ho-
meopatia. Essa é uma prática
muito popular até mesmo em
lugares remotos do planeta.
Cerca de 31% da população
européia usa a homeopatia
como tratamento preferen-
cial e nos países orientais a
prática anda crescendo com
certo vigor.

Mesmo polêmica, a homeopatia
é incorporada pelo SUS

Cálculos dizem que cerca de
17 milhões de brasileiros recor-
reram à homeopatia e, entre os
anos de 2000 e 2002, a procura
pelo tratamento através do SUS
aumentou de forma relevante.
A eficácia da homeopatia ainda
é muito discutida. As substânci-
as que compõem um remédio
homeopático são fracionadas
milhares de vezes, por isso, mui-
tos médicos acreditam que o re-
médio não passa de água.

Isso por que as substâncias
que compõem um remédio,
quando muito fracionadas, aca-
bam perdendo qualquer poder
de combate a doenças. Já os re-
sultados ou melhoras nos paci-
entes tratados através da home-
opatia seriam conseqüência ape-
nas de um fator psicológico.

te a média é de 1.800 calorias por
dia para uma mulher jovem e
2.500 para homem jovem. O cál-
culo varia de acordo com o nú-
mero de atividades físicas.

A orientação nutricional para
esse paciente devem prever 3
refeições e 2-3 lanches. Esses
lanches também podem ser ne-
gociados com o paciente. Uma
vez que dependem de sua fome,
preferências e disponibilidade.
Até o rigor nos horários das re-
feições dos diabéticos tem sido
reduzido, uma vez que, no mer-
cado, estão disponíveis drogas
orais que podem ser tomadas
minutos antes das mesmas e até
insulinas que fornecem a cober-
tura basal, independente das re-
feições, e insulinas que também
podem ser aplicadas no momen-
to da refeição.

O consumo de álcool tam-
pouco deve ser abolido pelo pa-
ciente, ele deve consumir doses
seguras que são de até duas diá-
rias. É muito importante que o
diabético nunca deve ingerir ál-
cool sem comer, devido ao risco
de hipoglicemia. Mas essas ori-
entações não são recomendá-
veis para pacientes com glice-
mia descompensada.

Plástica sem corte com a
frontoplastia endoscópica

gias com mínimas incisões, tem-
po de recuperação mais curto e
menor período de internação.

Na cirurgia convencional do
rosto é feito um corte de uma
orelha até a outra, cerca de 4 cm
atrás da linha do cabelo. Já no
novo método, de acordo com o
cirurgião Lecy Marcondes Ca-
bral, são realizadas três incisões
dentro do couro cabeludo me-
dindo 0,5 cm de comprimento.

Marcondes ressalta que não
há contra-indicações para a rea-
lização da cirurgia e até os paci-
entes fumantes podem se sub-
meter a este tipo de procedi-
mento cirúrgico. A técnica, po-
rém, é voltada mais especifica-
mente para aqueles que buscam
um rejuvenescimento facial.

De acordo com Marcondes,
assim como em qualquer outra
cirurgia, os riscos existem, mas
são mínimos. No pós-operató-
rio, devem-se levar em conta
alguns cuidados, principalmen-
te o descanso de aproximada-
mente uma semana. Desconfor-
to e dormência no local das inci-
sões também são comuns após a
cirurgia.

Fonte: Lecy Marcondes Cabral, mestre em cirurgia plástica pela Escola
Paulista de Medicina e titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões

Todos nos preocupamos com
nossa higiene bucal: escovar os
dentes, usar fio dental e flúor.
Mas o que esquecemos é de cui-
dar da higiene da escova de den-
te. Ela acumula germes devido
ao uso e pelas bactérias que pro-
liferam no banheiro. Normal-
mente deixamos a escova sobre
a pia ou dentro de porta escovas,
com isso dá-se o acúmulo de água
e, conseqüentemente, o aumen-
to do bolor e germes.

Após certo tempo de uso,
podemos encontrar escovas com
as pontas escuras. Para evitar
esse e outros problemas, foi de-
senvolvido o porta escova de
dente com higienizador.

Trata-se de um recipiente

Projeto auxilia casais com
tratamento de infertilidade

A avaliação terá como base
o perfil econômico, já que o
projeto tem caráter social. Os
descontos poderão chegar a
60%, sendo que um tratamen-
to complexo de infertilidade,
em clínica particular, pode
custar até R$ 15 mil.

Estatísticas mostram que,
no mundo inteiro, de cada seis
casais um tem sérias dificul-
dades de engravidar nos pri-
meiros 12 meses de tentativa.
Os casais poderão obter mais
informações sobre o Projeto
Acesso, clínicas parceiras e
onde conseguir os formulári-
os, na central de atendimen-
to da Vida Link, telefone -
0800 727 0130.

Assepsia da escova de dentes
faz parte da higiene bucal

com divisórias internas, feito
para acomodar as escovas de den-
te imersas em anti-séptico bu-
cal, que é depositado na parte
inferior, onde ficam as cerdas
das escovas.

As divisórias internas na base
delimitam a área de cada escova,
podendo assim acomodar várias
escovas. A parte inferior onde
fica depositado o anti-séptico é
rosqueada no corpo do objeto,
facilitando a limpeza e facilitan-
do a substituição do anti-sépti-
co. Com um só objeto, além de
proteger e aumentar a vida útil
das escovas, a higiene bucal fica
mais completa, pois tanto os
dentes quanto a escova estão
limpos.

Pesquisadores da Universida-
de de Wake Forest possuem uma
raça de ratos que parece ser resis-
tente a células cancerígenas. Eles
recebem injeções dessas células e
não morrem, enquanto todos os
outros ratos não sobrevivem. Além
disso, quando são injetadas células
do sistema imunológico desses ra-
tos em outros não-resistentes, cu-
ram os cânceres deles.

Os pesquisadores especularam
sobre a possibilidade de aplicar suas
descobertas em humanos. Tudo
começou com um lote de ratos que
chegou ao laboratório. Células can-
cerígenas foram aplicadas neles.
Todos morreram, exceto o rato de
número 6. Mesmo recebendo cada

vez mais injeções, ele sobreviveu.
Como o rato não morria de cân-

cer, os cientistas resolveram recria-
lo. Todos os seus descendentes tam-
bém são imunes às células cancerí-
genas. O grande problema, é que
após três anos, os cientistas não con-
seguiram identificar o gene respon-
sável pela imunidade.

Há também outra questão notá-
vel sobre o fato. Quando injetados
glóbulos brancos desses ratinhos em
outros que têm câncer, o tumor
desaparece. O motivo pelo qual ain-
da não foi detectado o gene respon-
sável é por que ele se move de um
cromossomo para outro. Genes
móveis dessa natureza são conheci-
dos como transposons.

Rato imune a câncer também
cura ratos com tumores
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A Honda Motor anunciou o
desenvolvimento de um biote-
cido criado a partir de substânci-
as extraídas do milho, apropria-
do para revestir o interior de um
automóvel. A nova trama supe-
rou todas as pesquisadas anteri-
ormente, pois é mais macia, fle-
xível e com textura mais agradá-
vel ao toque.

Apresenta, ainda, grande du-
rabilidade e excelente resistên-
cia à luz solar, impedindo que a
cor original desbote prematura-
mente. Pode ser apli-
cada nos bancos, por-
tas, teto e assoalho do
veículo.

A previsão é de que
o biotecido chegue ao
mercado em três anos,
quando a Honda lan-
çará um novo modelo
movido à célula de
combustível. O novo

O Fiat Idea ELX 1.4 Flex ga-
nha agora, em sua lista de equi-
pamentos de série, barras longi-
tudinais no teto, frisos laterais,
maçanetas, retrovisores na cor
do veículo e revestimento em
preto nas colunas das portas.
Tudo isso a custo zero.

Já a versão HLX do Idea traz
em sua lista de série ar condi-
cionado, vidros laminados nas
portas, bancos revestidos em
veludo com descansa-braço
para o motorista, espelhos re-

Desde o inicio do mês de
junho, a Nissan Motor Co.
oferece aos seus consumido-
res japoneses a oportunidade
de testar o X-Trail FCV (Fuel
Cell Vehicle). O veículo, que
ut i l i za  h idrogên io  como
combustível, está disponível
para test-drive durante os
fins de semana em uma con-
cessionária de Tóquio. A pro-
gramação se estenderá por
mais um ano.

A principal vantagem dessa
tecnologia,  é a emissão de água
como único produto proveni-
ente do funcionamento do ve-
ículo. A Nissan pretende utili-
zar as impressões dos consumi-
dores, bem como os dados ob-
tidos por meio dos testes pú-
blicos, para o aprimoramento

Biotecido para o
interior de automóveis

material será implan-
tado gradualmente em
toda a linha de produ-
tos.

Esta iniciativa faz
parte do Programa
Honda de Avaliação do
Ciclo de Vida, que bus-
ca o desenvolvimento
de novas tecnologias e
processos que sejam

cada vez mais amigáveis ao meio
ambiente, o que inclui a redução
da emissão de CO2, desde a pro-
dução do automóvel até o seu
descarte.

O uso de substâncias vegetais
na confecção de materiais crus,
como o biotecido, permitirá à
Honda reduzir entre 10% e 15%
a energia consumida na produ-
ção, comparado com a fabrica-
ção de materiais de origem fóssil
(petróleo), além de garantir a
redução de 55 kg na emissão de
CO2 por automóvel.

Consumidores podem testar
carro movido a hidrogênio

da tecnologia dos carros movi-
dos a hidrogênio.

O X-Trail FCV é equipado
com célula de combustível,
que permite ao veículo atin-
gir a velocidade máxima de
150km/h. Devido ao espaço-
so cilindro de armazenamen-
to de combustível, o modelo
tem autonomia de aproxima-
damente 370km.

A Nissan iniciou as pes-
quisas com células de hidro-
gênio em 2001, devido à sua
preocupação com a emissão
de monóxido de carbono,
proveniente da combustão da
gasolina e do diesel. Atual-
mente, em testes no Canadá,
a companhia já prepara o novo
X-TRAIL FCV com autono-
mia para mais de 500km.

A Quantum Indústria Ele-
trônica está lançando o aces-
sório de segurança Rescuer, um
equipamento que agrega as fun-
ções de bloqueador e alarme
em um só aparelho. O produto,
que acaba de chegar às lojas,
custa R$ 80. Uma das vanta-
gens desse novo bloqueador é a
ativação automática sempre
que alguém sai do veículo.

Somente o motorista pode
desbloquear pelo botão secre-
to. Nesse caso, se o motorista
for assaltado no trânsito, o
sistema entra em ação. O Led
se apaga e é iniciada a conta-
gem para o bloqueio. Uma si-
nalização sonora é ativada 15
segundos antes.

Bloqueador e alarme
em um único produto

Por outro lado, caso ocorra
uma tentativa de roubo com o
veículo estacionado, o Modo
Alarme dispara uma sirene.
Logo em seguida, o carro é
bloqueado. Para desbloqueá-
lo, o proprietário deve colo-
car a chave na ignição e pres-
sionar o botão secreto.

No caso de deixar o veículo
em estacionamento, o usuário
pode desativar e posteriormen-
te ativar o sistema pelo botão
secreto. O produto não necessi-
ta de chave geral para esta fun-
ção. O Rescuer pode ser utiliza-
do em qualquer tipo de automó-
vel ou caminhão, desde que a
bateria seja 12V. O aparelho
tem garantia de dois anos.

A Stetsom Eletrônica aper-
feiçoou e lançou três modelos
de aparadores de linha (ante-
na corta pipa), para aumentar
a segurança e proteção dos
motociclistas. O produto, que
já está nas lojas, funciona
como escudo protetor contra
as linhas cortantes com cerol
(mistura de vidro e cola que
se passa na linha com que se
empinam pipas).

O alto grau de aperfeiçoa-
mento deve-se, principalmen-
te, à preocupação de ter um
produto como um equipamen-
to de proteção individual e as
matérias primas utilizadas, tais

Acessório aumenta a
segurança do motociclista

como, duralumínio com pin-
tura eletrostática, aço inoxi-
dável e latão cromado, pro-
porcionando o máximo de se-
gurança ao usuário.

Disponível em três mode-
los, as antenas são instaladas
no guidom, fixadas pelo es-
pelho retrovisor e não atra-
palham o motociclista ao re-
duzir a velocidade ou passar
em lombadas. Embora seja
um acessório facultativo, o
uso de aparador de linha se
tornou obrigatório em algu-
mas cidades brasileiras, de-
vido ao alto índice de aci-
dentes com motociclistas.

Linha 2007 do Fiat Idea
ainda mais completa

trovisores com ajuste elétri-
co, painel de instrumentos bi-
color, entre outros.

O lançamento da Fiat trou-
xe várias inovações para o seu
segmento, como o Skydome, o
teto solar elétrico que ocupa
70% do teto do veículo, viva-
voz para celular com tecnolo-
gia Bluetooth, CD player com
MP3, sensores crepuscular de
chuva e de estacionamento e
dois motores bicombustível,
1.4 Flex e 1.8 Flex.

As 28 concess ionár ias
Audi de todo Brasil contam
com um serviço de reparo de
veículos inédito no país. A
marca alemã criou um pro-
grama de telediagnóstico, que
permite que os técnicos da
matriz da empresa, em São
Paulo, acompanhem, on-line
e a distância, o reparo dos sis-
temas eletrônicos de coman-
do dos automóveis nas ofici-
nas das revendedoras Audi,
em qualquer lugar do Brasil.

Quando um automóvel da
marca é levado a uma oficina
Audi para reparo, é feito inici-
almente um check-up eletrô-
nico para avaliação dos com-
ponentes. O diagnóstico é co-
letado por um equipamento
chamado VAS 5051, que chega
a analisar até 70 unidades ele-
trônicas de comando e suas
centenas de sensores de ma-
neira rápida e precisa. Para isso,
basta conectar o aparelho de
diagnóstico ao veículo e a uma
rede Web. Todos os modelos
Audi, mesmo os mais antigos,
podem ser checados por esse
equipamento o software recebe
atualizações a cada um ou dois
meses da fábrica da Audi AG,
na Alemanha, para incorporar
as novidades acrescentadas aos
novos modelos.

O serviço de telediagnós-
tico entra em ação quando
os mecânicos da concessio-

Serviço inédito de
telediagnóstico da Audi
Software permite que conserto de veículos seja monitora-

do a distância por especialistas da matriz da empresa.
nária encontram algum tipo
de problema eletrônico mais
complicado e crítico no ve-
ículo. Nessa hora é aciona-
do o sistema de comunica-
ção, que conecta on-line o
computador da concessioná-
ria à central de auxílio téc-
nico da Audi, instalada na
sede da empresa, em São
Paulo. As dúvidas dos mecâ-
nicos são resolvidas na hora,
e os técnicos especialistas
na matriz orientam o reparo
do problema, dando ajuda e
informação. A nova tecno-
logia permite, inclusive, que
os técnicos da sede da em-
presa vejam na tela do com-
putador a mesma imagem
que os mecânicos da conces-
sionária estão vendo na tela
do aparelho de diagnóstico,
e manipulem este equipa-
mento a partir de seus com-
putadores fixos. “Ganhamos
em produtividade e rapidez
na resolução dos defeitos”,
diz Norberto Kroeger, res-
ponsável pela área de supor-
te técnico da Audi Brasil.

O serviço está instalado há
dois meses e já foi aproveita-
do na solução de problemas
de aproximadamente 30 veí-
culos em concessionárias do
país. “Com o suporte técnico
do telediagnóstico, os casos
são 100 por cento resolvidos”,
comemora Kroeger.

Quatro novas versões de ca-
minhões extra-pesados da fa-
mília Stralis começam a ser co-
mercializadas pela rede de con-
cessionárias Iveco, a partir des-
te mês. Os veículos, equipados
com os modernos motores Cur-
sor 13, reconhecidos pela alta
performance aliada ao baixo
consumo, são agora oferecidos
nas versões 6x2 motorizados
com 380 e 420 cavalos de po-
tência, 6x4 com 420 cavalos de
potência e a versão 4x2 com 420
cavalos de potência.

Os extra-pesados Stralis
vêm chamando a atenção do
mercado por sua alta perfor-
mance, com média de consu-
mo de combustível compro-
vadamente abaixo da concor-
rência. Com a nacionalização,
em novembro do ano passa-
do, as vendas do modelo cres-
ceram substancialmente nos
últimos meses.

Novas versões do Stralis no
mercado de extra-pesados

A partir dos lançamentos das
novas versões, Marcelo Bracco,
diretor comercial da Iveco para
América do Sul e Central, acre-
dita no aumento de participação
de mercado para a marca no seg-
mento de 45 até 57 toneladas.
Segundo o executivo o lança-
mento dos novos produtos faz
parte de um programa contínuo
de renovação e ampliação da li-
nha de produtos Iveco no Brasil.

Desde que foi lançado, em ja-
neiro de 2002, o caminhão já
alcançou a venda de 68.500 uni-
dades em todo o mundo. Apenas
um ano após seu lançamento re-
cebeu o prêmio de Truck of the
Year 2003, conferido todos os
anos por um júri internacional
composto por jornalistas espe-
cializados de 19 países, que se
propõe a premiar o caminhão de
maior qualidade e que oferece os
maiores índices de produtivida-
de no transporte.

• 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
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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

BELO HORIZONTE,BELO HORIZONTE,BELO HORIZONTE,BELO HORIZONTE,BELO HORIZONTE, 15 A 30 DE JUNHO  15 A 30 DE JUNHO  15 A 30 DE JUNHO  15 A 30 DE JUNHO  15 A 30 DE JUNHO DE 200DE 200DE 200DE 200DE 20066666

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 não está honran-
do a família. Nenhum de
seus antepassados se de-
dicou ao furto de gali-
nhas. Não negue a ela os
carinhos pedidos. Há
muito “cara” de olho na
morena. Não se preocu-
pe com o que o médico
diz. Ele é vigarista.

PPPPPEIXESE IXESE IXESE IXESE IXES

Não assuma a gerên-
cia da firma. É “gelada”.
Seu sogro anda lubrifi-
cando seu “38”. Cuida-
do com ele. Seu pulmão
direito está pifando, mas
em compensação o es-
querdo já era.

ÁÁÁÁÁRIESR IESR IESR IESR IES

Não adianta fingir
mais. Seu chefe já está
“cheio de você”. Trate
bem da menina. Ela vale
qualquer sacrifício. Me-
dicina não dá mais jeito
em você. O negócio é
apelar para a Umbanda.

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

O desfalque foi desco-
berto. Fuja para a Camboja.
Leve seu filho com a peque-
na para casa e diga à sua
mulher que o bebê é vietna-
mita. Cuidado com a recei-
ta de seu médico. Ele quer
ver sua mulher viúva o mais
rápido possível.

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

Não insista na paque-
ra. Você vai acabar per-
dendo o emprego. Agora
não dá mais para cair fora.
A coisa está preta para
você. O pai dela já desco-
briu. Agora é muito tarde
para recomeçar. Seu tem-
po já passou.

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

Siga os conselhos de
seu chefe. Tire umas féri-
as, e interne-se na Clíni-
ca Pinel. Sua mulher está
a fim de mandar você para
o beleléu. Cuide-se. Seu
fim está próximo. Apro-
veite seus últimos dias,
sem exageros.

LLLLLE Ã OE Ã OE Ã OE Ã OE Ã O

Cumpra o horário di-
reitinho. O chefe já
anda cansado de tanta
irresponsabilidade. Sua
garota já está cansada
de sua vigarice. Prá ela,
chega. Aproveite o em-
balo. Não é sempre que
você vai ter isso.

VVVVVIRGEMIRGEMIRGEMIRGEMIRGEM

Se Al Capone visse
você atuar, iria ficar com
vergonha. A garota vai por
a boca no mundo. Subor-
ne a “bichinha”. Agora
vai. Seu médico já está
providenciando seu ates-
tado de óbito.

LLLLL IBRAIBRAIBRAIBRAIBRA

Sua mulher teve o or-
denado aumentado e o
tempo de trabalho dimi-
nuído. Entendeu? Sua
tara será aumentada. A
minissaia da vizinha vai
subir mais um pouco.
Controle-se. Desse jei-
to, você não vai nem às
festas juninas.

EEEEESCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃO

Peça demissão, já. A fir-
ma está indo à falência.
Não ligue para os disse-
que-disse. É tudo papo
furado. A menina é ho-
nesta. Enquanto dorme.
Um prato de “bóia” resol-
ve. Seu mal é fome.

SSSSSAAAAAGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIO

Mude de profissão.
Você já não tem mais a
antiga habilidade na arte
de bater carteiras. Aceite
o desquite proposto por
sua mulher. É o único jeito
de você ficar livre da me-
gera. Você abusou. Agora
é esperar pela hora final.

CCCCCAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIO

Peça sua demissão da
tesouraria enquanto há
tempo. Será mais honro-
so. A garota já está fican-
do “redondinha”. O jeito
é marcar logo o casamen-
to. Reserve suas energias.
Desse jeito, não dá, não.
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Na ótica
O dono de uma ótica

no centro da cidade,
entrega um par de ócu-
los para uma senhora e
diz o seguinte:

- Com estes óculos,
a senhora vai ler ad-
miravelmente.

E a velha:
- Que maravilha, meu

senhor, eu que nunca
soube ler!

Cachorros.
- Você pôs essa placa

aí no portão do sítio,
“Cuidado com o cachor-
ro”, disse o Manoel para
o Joaquim, e eu estou
vendo aí um buldogue
lerdo e ainda por cima
dormindo sem parar...

E o Joaquim interrom-
pendo-o:

- É por isso mesmo.
“Cuidado com o cachor-
ro” é para quem abrir o
portão não acordar ou
machucar o cachorro!

Vida longa
O médico examinava

o paciente e escutava as
batidas de seu coração
quando disse:

- O senhor possui um
coração excelente. O se-
nhor viverá uns 80 anos.

E o paciente:
- Mas, doutor, eu já

tenho 82 anos...
E o doutor sem se per-

turbar:
- Viu só como eu

acertei?...

Português
Quando o português

do armazém, foi visitar
seus parentes em Portu-
gal, passou telegrama
para um hotel, em Lis-
boa, pedindo que lhe
reservasse um quarto,
com banheiro. Lá che-
gando, foi diretamente
ao hotel, já com quarto
reservado, mas sua de-
cepção foi grande, por-
que o gerente, mostran-
do-lhe o quarto e o ba-
nheiro, disse-lhe:

- O quarto não tem
cama, porque o se-
nhor não pediu no seu
telegrama.

Pastel
Augusto ao comer um

pastel no bar, verificou
que nada havia dentro.
Chamou, então, o dono,
reclamando:

- Este pastel não tem
carne.

- Você sabe Augusto,
que nós estamos na Se-
mana Santa e a gente
deve fazer abstinência.
É a razão pela qual não
tem vindo carne dentro
do pastel.

Cara ou Coroa
Um leitor nos mandou as seguintes barbadas:
- Dois sujeitos estavam discutindo qual deles

teria direito de namorar uma viúva “bacana”, que
morava ali pelos lados da Serra. Conversa vai,
conversa vem, e os dois nunca chegavam a um
acordo. Um deles, entretanto, sugeriu tirar o “cara
ou coroa”, para ver quem ia abordar a viúva em
primeiro lugar. O outro, desconfiado, retrucou:

- Não arrisco a sorte.
E o primeiro, admirado:
- É a primeira vez que vejo um CARA não gostar

de uma COROA...

Ladrão
Defendendo um ladrão, um advogado mui-

to competente, viu sua defesa frustrada, por-
que o advogado de acusação, também muito
capaz, acabou por condená-lo. O advogado
do acusado, conversando então com seu cli-
ente, disse-lhe:

- Viu como o crime não compensa e acaba sendo
descoberto?

E o ladrão:
- Foi uma lição, que recebi, doutor. Na próxima

vez não vou mais furtar galinhas, pois elas fazem
muito barulho.

De graça
Certa vez, há tempos, o chefe de uma empresa

muito importante, encontrou seu funcionário de
confiança abraçando uma empregada sua. E
furioso o repreendeu:

- Então é para isto que lhe pago, seu pilantra!
 E o funcionário, meio sem jeito respondeu:
- Não senhor. Isso eu faço de graça mesmo.

Não precisa me pagar.

Pílulas
Numa cidade vizinha, dra. Maria, precisando

de certa importância, escreveu um bilhete ao seu
marido, prefeito daquela cidade, mandando
que a sua filha Clarinha o levasse. O senhor
prefeito recebeu o bilhete, mas não entendeu a
letra da doutora. Mandou, então, que a filha o
levasse ao tabelião da cidade. O tabelião olhou,
tornou a olhar o bilhete e não conseguiu decifrar
o que estava escrito.

- Vai ali atrás da igreja e pede ao Candinho
para ler o que está escrito. Ele é farmacêutico e
está acostumado a ler a letra do dr. Francisco,
nosso médico.

A filha do prefeito chegou à farmácia, entregou
o bilhete, aguardando a resposta. O Candinho
entrou lá para o seu laboratório e pouco depois
volta com uma caixinha, dizendo-lhe:

- Fala com sua mãe para tomar estas pílulas de
duas em duas horas. E com o seu pai, que o
aviamento da receita ficou em vinte reais.

Pescaria
 Um distinto senhor levou seu filho ao Parque

Municipal, para pescar tilápias. Quando estava
pondo minhocas no anzol, chega um guarda e lhe diz:

- É proibido pescar aqui no Parque.
O distinto senhor manjou uma saída, retrucan-

do ao policial:
- Mas eu estou ensinando a minhoca a nadar. O

guarda ia se retirando, quando ouviu o senhor
comentar com o filho:

- Pegamos ele, filho.
E então resolveu a voltar e examinar a minhoca,

dizendo:
- A minhoca está sem maiô e isto é pior do que

pescar. O Parque é um lugar público...

Sangue
O Zezinho, conheci-

do mecânico de uma
cidadezinha, resolveu
fazer um exame de
sangue. Pediu ao dr.
que mandasse fazê-lo
no Laboratório da Es-
cola onde seu “chapa”
é professor.

Passados alguns
dias, vem o dr. com o
resultado e manda
chamar o Zezinho.
Conversando disse-lhe
confidencialmente:

-  E s t á  a q u i  s e u
exame. Por ele,  se
vê que existe,  ain-
da algum sangue no
álcool  que c i rcula
em seu corpo.

Bacana
Tenho um noivo ba-

cana, dizia Suzana à
uma amiga. Ele tem
um carro novinho e
vive com o bolso cheio
de dinheiro.

- Ele é rico, assim?
Perguntou a amiga.

- Rico nada, respon-
de Suzana. Ele é cho-
fer de táxi.

Álcool
Um professor de anatomia, explicava a seus

alunos, exibindo um frasco que continha vísce-
ras humanas:

- “O que vocês estão vendo aqui, são órgãos
estragados pelo álcool”.

E um aluno perguntou:
- “É mesmo, professor”? E em que o senhor os

conserva?
E o professor empolgado:
- No álcool, é claro!
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Floriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima NascimentoFloriano de Lima Nascimento

Uma Enciclopédia VUma Enciclopédia VUma Enciclopédia VUma Enciclopédia VUma Enciclopédia Visuisuisuisuisual dal dal dal dal da Humanida Humanida Humanida Humanida Humanidade: As mais fade: As mais fade: As mais fade: As mais fade: As mais famosamosamosamosamosasasasasas
PinturPinturPinturPinturPinturas de todos os tempos!as de todos os tempos!as de todos os tempos!as de todos os tempos!as de todos os tempos!
A Arte de todos os tempos continua a ocupar um lugar de destaque em
nosso jornal. Neste momento, as telas dos maiores pintores revezam-se
com esculturas dos mestres consumados. Muitos leitores telefonaram
entusiasmados com as esculturas publicadas na última edição. O
arquiteto e artista plástico Eurípedes Zumpano ficou tão entusiasmado,
que prometeu nos enviar fotos de várias obras famosas, entre elas a
famosa “Vênus de Milo”.

Fotos Sem RetoqueFotos Sem Retoque

“São Francisco” (Pampulha). Autor:
Cândido Portinari

“O Castelo Preto” (1904). Autor: Paul Cézanne, de quem se
diz que, antes de pintar um gramado, costumava mastigar
um pouco de grama para aprender a essência do que estava
retratando. Obra pertencente ao acervo da Galeria Nacio-
nal de Arte, em Washington. Neste ano de 2006, grandes
eventos estão previstos na França para lembrar o centenário
da morte do grande pintor. A coluna “Fotos sem Retoque”
associa-se às homenagens, lembrando a frase de Picasso:
“Cézanne foi o mestre de nós todos”.

Desenho "salvo do fogo" que consu-
miu seis andares da sede do INSS em
Brasília em 27-12-2005. Autoria atri-
buída a Pablo Picasso, mesmo sem as
deformações que caracterizam as suas
obras mais conhecidas

Auto-retrato de Milton DaCosta

Detalhe da aquarela “Panorama do Rio de
Janeiro” (cerca de 1819). Autor: Chamberlain Formas Abstratas“A Prancha”. Autor: Joan Miró

“Veneza, O Grande Canal”, Vista para o Nor-
deste, do Palácio Balbi até a Ponte Rialto. Autor:
Canaletto. Preço alcançado em julho de 2005:
US$ 32,7 milhões
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