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Sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado “Minas

Gerais” de 12/1/07 a lei que autoriza o Poder Executivo a criar

empresa subsidiária da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa. Amplamente debatido na Assembléia Legis-

lativa de Minas Gerais, o ex-PL 3.378/06, de autoria do

governador do Estado, foi um dos projetos apreciados pelo

Parlamento que mais chamou atenção da opinião pública

durante o ano de 2006.

A intenção na norma, denominada Lei 16.693, de

2007, é criar uma subsidiária para atuar integralmente

na exploração econômica dos recursos hidrominerais do

Empresa do governo vai cuidar das
Estâncias Hidrominerais

Estado, inclusive dos parques de águas. Inicialmente, a

empresa terá atuação nas cidades de Araxá, Cambuqui-

ra, Caxambu e Lambari. Posteriormente, estenderá sua

atuação para outras cidades. Segundo o texto da lei, a

exploração econômica está condicionada à realização de

investimentos em saneamento, recuperação e preserva-

ção ambiental e monitoramento qualitativo e quantita-

tivo das águas minerais das fontes exploradas. Por exi-

gência da lei, o lucro líquido da subsidiária deverá ser

aplicado em saneamento, preferencialmente nos municí-

pios de sua área de abrangência.

O governador em exercí-
cio de Minas Gerais, Anto-
nio Anastasia, participou em
Belo Horizonte, da posse do
novo presidente do Conselho
Deliberativo do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae-
MG), Roberto Simões. Du-
rante a cerimônia, Anastasia
destacou a importância do
Sebrae-MG dentro da políti-
ca de parcerias entre o Esta-
do e a iniciativa privada im-
plementada pelo governador
Aécio Neves na busca pelo
desenvolvimento social e eco-
nômico de Minas.

“Essa idéia de parceria está
presente no dia-a-dia do Se-
brae. Essas parcerias ficarão

Posse do presidente do
Conselho do Sebrae-MG

cada vez mais estreitas de tal
modo que nós tenhamos as
condições de que o Sebrae se
integre cada vez mais dentro
dos projetos estruturadores do
Estado de Minas Gerais vol-
tados para o lema de que o
governador Aécio Neves im-
primiu a seu governo: tornar
Minas o melhor estado para se
viver”, disse Anastasia, em
seu discurso.

As micro e pequenas em-
presas representam 97% do
total de empresas de Minas
Gerais. São 565 mil micro e
pequenas empresas no Esta-
do responsáveis por 61% dos
postos de trabalho e 22% do
Produto Interno Bruto
(PIB) mineiro.

O governador Antonio Anastasia entre o ex-presidente do
Sebrae, Luiz Carlos de Oliveira (E), e o novo presidente do
Conselho Deliberativo do Sebrae, Roberto Simões

Foto: Renato Cobucci/Imprensa MG

O vice-prefeito Ronaldo Vasconcelos recebeu a mi-

nistra da Cultura do Governo da Cidade Autônoma de

Buenos Aires, Silvia Fajre, que está na cidade para

conhecer as políticas de cultura do município. A visita

faz parte do convênio assinado pelo prefeito Fernando

Pimentel em agosto de 2006, em Buenos Aires, que

prevê o estreitamento dos laços entre as duas cidades

como parte do projeto de internacionalização de Belo

Horizonte, além de contribuir para a integração e

fortalecimento do Mercosul.

Vice-prefeito recebe ministra
da Cultura de Buenos Aires
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o primeiro dia deste mês, tomaram posse nos seus cargos o
              presidente Lula (segundo mandato), governadores dos es-
tados, deputados federais e estaduais e senadores da República.
Espera-se que os novos governantes e parlamentares cumpram com
os seus deveres, para que se possa construir um Brasil decente. Não
basta a existência de iniciativas isoladas em um ou outro estado da
Federação, nem que uns poucos parlamentares honrem os seus
mandatos, muito menos que o Palácio do Planalto agrade a popula-
ção com uma ou outra medida positiva. Coisas desse tipo não
impediram que, nas últimas décadas, o Brasil continuasse longe de
ser o pais que todos esperamos. A propósito, faz mais de meio século
que o escritor austríaco Stefan Zweig, encantado com as nossas
delícias tropicais, vaticinou que o Brasil seria “o país do futuro”.

Nunca houve, na história dos povos modernos, um porvir tão
sofrido e tão adiado, mercê da incapacidade dos nossos políticos.
Como exemplo do que estamos dizendo, nos últimos anos os índices
brasileiros de desenvolvimento econômico só superaram os do Haiti.
Houve algum progresso com o decréscimo dos índices de miséria,
mas, mesmo assim, ainda ficamos aquém das expectativas; a violên-
cia continuou em franca expansão; a ausência (inexplicável, inacei-
tável, deplorável e lamentável) de uma reforma profunda na legis-
lação penal e processual-penal continuou a impedir a adoção, no país,
de padrões de justiça compatíveis com as aspirações de uma nação
civilizada (se houver dúvida sobre esse último ponto, basta lembrar-
se do manto de impunidade que continua dando proteção aos
criminosos de “colarinho branco”, exemplo vergonhoso do tratamen-
to diferenciado dado aos cidadãos brasileiros).

m princípio elementar da vida social organizada, impõe a
                cada cidadão que ele esteja à altura das funções que
exerce. Isso vale para motoristas de ônibus, trabalhadores da constru-
ção civil, eletricistas, bombeiros, médicos, engenheiros, professores,
jornalistas, políticos e outros profissionais. Sempre que alguma dessas
pessoas mostra-se despreparada para realizar o seu trabalho, os
cidadãos pagam um elevado preço. Senadores e deputados devem
estar preparados para realizar o seu trabalho, que inclui a competên-
cia para legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. O presidente
da República e os governadores devem governar com sabedoria,
competência e sensibilidade para com os problemas sociais.

Que ideais como esses iluminem as decisões dos políticos
brasileiros nos próximos anos. Todas as pesquisas de opinião mostram
que o povo espera por isso. Se dependesse dos cidadãos comuns, um
futuro auspicioso já teria chegado para todos nós. Ora, muitas
décadas têm sido perdidas por incompetência política. Isso não pode
continuar a acontecer. Que se adotem, urgentemente, iniciativas
capazes de mudar esse quadro. Sem desqualificar o resto do país,
fazemos votos, neste começo de ano, para que os Estados do sudeste,
tendo à frente os governadores Aécio Neves (Minas Gerais), José
Serra (São Paulo), Sergio Cabral (Rio de janeiro) e Paulo Hartung
(Espírito Santo) possam, em sintonia, empenhar-se para transformar
a região num importante eixo de desenvolvimento econômico,
ajudando o Brasil a dar um salto em direção ao futuro entresonhado
pelos nossos maiores.

ntusiasmado com as propostas contidas no “Manifesto Pela
               Retomada do Desenvolvimento Econômico”, proposto pela
“Fundação Brasileira de Direito Econômico”, integralmente pu-
blicada no jornal e no site de “O Debate”, o deputado mineiro José
Santana de Vasconcellos tomou a decisão de ler a íntegra do
documento no Plenário da Câmara dos Deputados, no começo
desta Legislatura.

O Governo de Minas Gerais,
através da Auditoria Geral do Esta-
do (Auge), assinou convênio inédi-
to com o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) para implan-
tar no Poder Judiciário mineiro o
mesmo sistema de controle interno
de gastos públicos adotado pelo
Poder Executivo a partir de 2003 e
que se tornou referência para o país.
O maior mérito deste sistema é a
transparência na execução das des-
pesas, o que permite ao cidadão
saber como e onde os recursos públi-
cos estão sendo empregados.

Na cerimônia de assinatura do
convênio, no Palácio dos Despa-
chos, o governador em exercício,
Antonio Anastasia, ressaltou a im-
portância da parceria entre o Exe-
cutivo e o Judiciário. Ele afirmou
também que o TJMG está dando
exemplo para o país e contribuindo
para que o serviço prestado à popu-
lação seja cada dia melhor.

Sem desperdícioSem desperdícioSem desperdícioSem desperdícioSem desperdício

O convênio estabelece coope-
ração entre os dois poderes, sem

ônus para o Estado, para melhoria
dos métodos de fiscalização da
aplicação dos recursos públicos. A
Auge auxiliará o Tribunal de Jus-
tiça na implantação do sistema,
através do treinamento e capaci-
tação de técnicos. Também po-
derá realizar trabalhos conjuntos
de auditoria em licitações, con-
tratos, convênios e instrumentos
congêneres, firmados pelo Tribu-
nal. O TJMG tem 800 comarcas
em todo o Estado e movimenta
grande volume de recursos.

A auditora-geral do Estado,

Maria Celeste Guimarães, lem-
brou que o controle de gastos é
hoje praticado em todos os 55
órgãos estaduais e que o siste-
ma permite alertar e corrigir
possíveis irregularidades. Se-
gundo ela, a auditoria interna
previne contra atos ilíticos e
contra o desperdício.

Redução de custosRedução de custosRedução de custosRedução de custosRedução de custos

O presidente do TJMG, desem-
bargador Orlando Adão de Carva-
lho, afirmou que esse é o primeiro de
muitos convênios que o Judiciário
mineiro pretende assinar com o
Executivo. Ele destacou que expe-
riências bem sucedidas, como o pro-
grama Choque de Gestão, que equi-
librou as contas públicas em Minas,
devem se tornar referência.

Segundo o presidente do TJMG,
o aperfeiçoamento da fiscalização
sobre os gastos públicos terá reflexo
direto na qualidade dos serviços
prestados à população. “Aperfeiço-
ando a fiscalização, termos condi-
ções de dar uma melhor resposta
para o cidadão, como redução de
custos e maior agilidade dos servi-
ços prestados”, afirmou.

Tribunal de Justiça adotará política de controle de gastos
Foto: Carlos Alberto / Imprensa MG

O governador em exercício de Minas Gerais, Antonio Anastasia,
entregou no Palácio dos Despachos, o II Prêmio Excelência em Gestão
Pública. A premiação foi entregue a seis projetos da Secretaria da
Fazenda, Polícia Militar, Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado (Ipsemg) e Hemominas que contribuíram para a melhoria do
serviço público mineiro.  Os vencedores apresentaram propostas simples,
destinadas a solucionar problemas específicos, mas de grande contribui-
ção para a melhoria do serviço público. São idéias de fácil aplicação,
geradas a partir da experiência e informações dos próprios servidores a
respeito das atividades que desenvolvem.

Primeiro colocado na categoria “Idéias Inovadoras Implementáveis”, o
projeto “O controle científico da Polícia - Aplicado à avaliação de desem-
penho das agências policiais militares“, além de contribuir para melhorar o
atendimento da Polícia Militar à população de Belo Horizonte, também
influenciou na redução dos índices de criminalidade da capital. O coman-
dante de policiamento da capital, coronel Renato Vieira de Souza, explicou
que o projeto, implementado há um ano e meio, exige a apresentação de
resultados positivos em todas as companhias de Polícia Militar da capital.

Os primeiros colocados em cada categoria receberão prêmios nos valores
de R$ 10 mil. Os segundos colocados receberão R$ 5 mil e os classificados em
terceiro receberão R$ 2,5 mil. Todos premiados terão seus trabalhos publicados
num livro que vai mostrar e divulgar suas idéias e experiências de sucesso.

Servidores são premiados por
inovações na administração pública

Parque das águas em Caxambu

www.odebate.com.brwww.odebate.com.brwww.odebate.com.br
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O melhor
frango caipira

da cidade
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Venda de Aparelhos
Novos e Usados

Contrato de
Manutenção

Assistência Técnica
em Fax e Impressoras

Rogério

• Almoços • Jantares
• Coquetéis • Formaturas

• Coffee-Breaks
• Salões de Festas

• Recepções em geral
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Encomendas de doces e salgados para
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TRADIÇÃO E  EXCELÊNCIA

SALÕES PARA FESTAS
E COMPLETO SERVIÇO

DE BUFFET

Com objetivo de construir
uma equipe que consiga partici-
par dos assuntos da agenda na-
cional, o governador de Minas,
Aécio Neves, procurou nomes
de larga abrangência para serem
seus secretários. Em 19 secreta-
rias, duas extraordinárias, nove
estréiam no governo.

Gilman Viana assume a pas-
ta da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Alberto Du-
que Portugal é anunciado para
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior; Maurício de Olivei-
ra Campos Júnior foi designa-
do para Defesa Social; Custó-
dio Mattos (PSDB), deputado
federal, assumirá a Secretaria
de Desenvolvimento Social; o
deputado estadual Dilzon Melo
(PDT) assume a pasta do De-
senvolvimento Regional e Po-
líticas Urbanas; Simão Ciri-
neu Dias irá para a Secretaria
da Fazenda e Érica Drummond
para a de Turismo.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Espertes será

desmembrada, criando a Secre-
taria de Esportes, com Fahim
Sawan; sendo criada também a
pasta das Relações Institucio-
nais, com Carlos Velloso.

Seis secretários continuam
com as mesmas pastas: Wilson
Brumer, Vanessa Guimarães,
Danilo de Castro, Elbe Brandão,
José Carlos Carvalho e Eleonora
Santos Rosa ocupam respecti-
vamente as secretarias do De-
senvolvimento Econômico,
Educação, Secretaria de Gover-
no, Secretaria Extraordinária de
Desenvolvimento dos Vales do
Mucuri e Jequitinhonha, Meio
Ambiente e Cultura.

Manoel Costa deixa a pasta
de Desenvolvimento Regional e
Políticas Urbanas e vai para a
Secretaria Extraordinária de
Reforma Agrária; Fuad Noman
sai da Fazenda e vai para Trans-
portes e Obras Públicas; Paulo
Paiva sai dessa última citada e
vai para Planejamento e Gestão.
Marcos Pestana, após vitória na
Assembléia, retornará à Saúde.

Os nomes para o segundo
mandato de Aécio Neves

O Governador Aécio Neves, a filha Gabriela
e a ex-mulher Andréa Falcão em recepção de
gala no Morumbi

Schwarzenegger revê script
para garantir aprovação

om o tempo escuro, como se predissesse que algo ruim está para
             vir e as primeiras gotas de chuva soando com sua queda no
chão como balas em uma guerra, todo cidadão comum tende a sair
de casa preparado, assim como um soldado sai para a batalha.

A maioria das pessoas prevenidas possui um guarda-chuva daque-
les com cabo retrátil e de relativa boa qualidade. Esses são os, de certo
modo, bem equipados soldados rasos que saem para enfrentar a chuva,
com uma proteção razoável e capaz de resistir a diversos ataques de
água.  Nesse clima, caminhar quatro quarteirões exige uma destreza
e esperteza fora do comum para que não acabe atingido pelas gotas.
O corre-corre desenfreado e as pessoas se escondendo tornam a
mobilidade mais complicada no campo de batalha que, em outra
época, já fora um local tranqüilo de se andar.

Nesse vai e vem de pessoas procurando bunkers - também conhe-
cidos como marquises - para se esconder da chuva de balas, encon-
tramos diversos tipos de soldados e veículos de combate, que têm como
objetivo principal se proteger da água. É muito comum, nesses dias,
vermos pessoas vendendo equipamento barato para as milícias se
protegerem; equipamentos esses que custam de 5 a 10 reais - chama-
dos sombrinhas - e que se quebram no primeiro momento de combate.
O pior inimigo das milícias são aqueles sargentos em idade mais
avançada, veteranos de guerra, que carregam aqueles enormes
guarda-chuvas família (que protegem até três pessoas, mas esses
velhos de guerra os utilizam solo). Passam por todos os obstáculos,
arrancando olhos e destruindo as proteções das pobres e desprepa-
radas milícias, que acabam tendo de recorrer a bunkers ou serem
atingidas pelos respingos. Mais raros, mas ainda existentes, há
aqueles soldados que vão para a guerra apenas de colete - também
conhecidos como capas de chuva. Essas não são tão eficientes por
apresentarem diversos pontos virtualmente vulneráveis, por isso são
utilizadas apenas na falta de opções.

Além desses soldados, temos de nos cuidar e observar atentamente
todos os obstáculos que possam se interpor em nossos caminhos. A
ameaça mais comum são as minas terrestres, também conhecidas
como poças d’água. Essas podem ser mortais aos desprevenidos, que
não olham para frente enquanto caminham; e mais mortais ainda para
aqueles que correm, desesperados, e acidentalmente pisam em uma
dessas minas. Mas ela pode se tornar pior, tendo o seu poder de fogo
estendido ao máximo quando é ativada por algum VCT - Veículo de
Combate Terrestre – também são conhecidos como automóveis.
Quase que instintivamente, eles passam pelas minas terrestres de tal
modo que seus fragmentos atinjam os pontos vulneráveis de todos os
soldados no campo; uma extrema ameaça. Para aqueles que se
protegem sob as bunkers, apesar de protegidos, a ameaça surge em
dobro quando eles tentam sair de seu refúgio, pois são vítimas das
calhas ou canaletas, que despejam grandes quantidades de água,
assim como um morteiro que vem do nada e causa dano maciço aos
soldados. Outra ameaça em potencial são os homens bomba - aqueles
sujeitos que não ligam para a chuva e correm por aí encharcados,
trombando em todos que encontram pela frente. Só que, ao contrário
de eles se explodirem (como muitas pessoas acham que deveria
acontecer depois de o homem bomba, além de empurrar, molhar), eles
continuam a sua trajetória em frente.

Enfim, nesse campo de batalha, o mais preparado dos soldados
está se arriscando ao sair de sua base, pois, com todas essas ameaças,
torna-se muito difícil chegar a seu porto seguro sem colecionar,
pelo caminho, diversas marcas de água na roupa, assim como um
soldado e as manchas de sangue que ele inevitavelmente recebe
em suas vestimentas.

Os caminhos (pedregosos)
do jornalismo

 uitas são as almas que decidem optar por cursar Comunicação
             Social especializando-se em jornalismo, mesmo sabendo dos
salários baixos e das dificuldades que a profissão enfrenta. Tendo feito
a escolha certa ou não, pode-se afirmar que os jornalistas têm passado
e continuarão passando por um caminho metamorfo e difícil.

Nas duas décadas passadas, os rumos que o profissional tinha pra
tomar não eram tantos. O mercado de trabalho estava restrito a
empregos em grandes mídias ou assessorias. Pouco a pouco, ele foi se
ampliando devido a, dentre outros, pequenos jornais, revistas e aos
canais de TV paga.

Na atual década, os jornalistas não estão mais concentrados nas
redações ou assessorias. Com o surgimento de novas tecnologias
tornou-se mais fácil a divulgação de informação (e pseudo-informa-
ção), sendo estas dadas através da Internet. “Apesar de ter diminuído
o número de profissionais nas redações, abriu oportunidades para
projetos alternativos de baixo custo. Hoje, ao formar um grupo de
jornalistas, com pouco investimento, pode montar um site, uma rádio
ou uma TV online, focando  nichos de mercado”, comenta a consul-
tora de projetos em arquitetura da informação e jornalismo cross-
media, professora e pesquisadora Lorena Tárcia.

Isso faz com que o jornalista atual tenha tanto a habilidade inerente
à sua profissão como tato com outros tipos de atividades profissionais,
como o marketing ou o webdesign, para que ele possa, por si só (ou
através de um grupo de amigos, facilitando as coisas), criar algo que
possa lhe dar sustento financeiro. “O mercado, de hoje e do futuro,
precisará de profissionais que saibam manipular as novas tecnologias,
que conheçam as fases de produção da notícia em todas as mídias, e
que, além da técnica, também possuam grande repertorio teórico”,
diz a estudante de jornalismo Karine Nolasco.

Apesar da necessidade de mais especializações, que surge
com essas tecnologias, os salários continuam baixos, o que causa
a grande indignação dos profissionais da área. Um bom exemplo
disso é um motorista de ônibus de Londrina ganhar por volta de
R$ 1.000,00 e o salário de um jornalista, que fez Curso Superior,
ser quase a mesma coisa.

A Guerra dos Guarda-Chuvas

Jornalista Matheus de paulaJornalista Matheus de paulaJornalista Matheus de paulaJornalista Matheus de paulaJornalista Matheus de paula
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Outro mineiro em
destaque, no atual governo

é o vice-presidente José
Alencar. De têmpera forte,

tem resistido a todas as
intempéries e continua

firme no desempenho de
suas altas funções

Ministro-chefe
da Secretaria-ge-
ral da Presidência
da República, o
mineiro Luis Dul-
ci é uma das per-
sonalidades mais
influentes no go-
verno Lula. Único
sobrevivente do
chamado “núcleo
duro”, é encarre-
gado, entre outras responsabilidades, de redigir os
discursos do presidente

Apesar de no passado ter apoiado o presidente George
W. Bush, o governador da Califórnia, Arnold Schwarze-
negger, reviu seus conceitos e se distanciou do mesmo
para melhorar sua aprovação perante a população.

No dia seguinte ao que Bush vetou as pesquisas
com células-tronco, Schwarzenegger anunciou ver-
ba de 150 milhões de dólares para um instituto do
Estado de pesquisa das mesmas. Ele firmou também
acordos com o Legis lat ivo sobre salár io mínimo,
aquecimento global e remédios controlados.

Além disso, contratou uma lésbica liberal, que havia traba-
lhado com seu antecessor, como sua chefe de gabinete.

Estados Unidos
decepcionam novamente

Saddam Hussein era um tirano que não demonstra-
va nenhuma piedade por seus inimigos. Ainda as-
sim, assistir a um espetáculo degradante como o do
seu enforcamento nos últimos dias do ano é uma
agressão à sensibilidade de pessoas civilizadas. A
pena de morte é uma punição cruel que rebaixa os
que a impõem

Na 12ª Conferência das Nações Unidas sobre Clima, os
Estados Unidos afirmaram que, por enquanto, não têm
planos para diminuir a emissão de gases poluentes produzi-
da em seu país.

Segundo eles, esta será a posição adotada que irá perdu-
rar, pelo menos, até o final do governo de George W. Bush,
ou seja, até janeiro de 2009.

Em 1995 Bush abandonara o Protocolo de Kyoto, afir-
mando que a obediência ao mesmo afetaria seriamente a
economia norte-americana.
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Idéias em debate
*Floriano de Lima Nascimento

É um fato que se repete to-
dos os anos: no Brasil e em
outros países ocorre, durante
as festas de fim-de-ano, sensí-
vel aumento das viagens por
terra, mar e ar. Em demanda
por outras cidades, parte delas
situadas no interior ou no li-
toral, grandes multidões se
amontoam em rodoviárias e
aeroportos ou se deslocam di-
rigindo seus próprios automó-
veis. As mudanças podem ser
vistas nas estradas, que são
congestionadas por milhões
de veículos. Para agravar ain-
da mais o problema, esse perí-
odo marca também o início
das férias escolares, o que con-
tribui para aumentar os deslo-
camentos. Tudo isso deve le-
var os viajantes a redobrarem
os cuidados com a sua segu-
rança: as estradas brasileiras,
e as que cruzam o território
mineiro, em particular, há
anos vêm registrando altos
índices de acidentes e nada
indica que as coisas vão me-
lhorar a curto prazo. Em caso
de dúvida, basta acompanhar
o noticiário da imprensa.

Reportagem publicada no
início deste mês nas páginas do
DT alertava para o fato de que
as mortes em nossas estradas já
haviam atingido cifras maca-
bras neste ano: “Feriado pro-
longado já virou sinônimo de
muitas mortes nas estradas fe-
derais de Minas. Mesmo o 8 de
dezembro sendo feriado ape-
nas na Capital, 14 pessoas mor-
reram em 249 acidentes (...)
Outras 171 ficaram feridas (...)

Caos nas rodovias
O número de óbitos nas rodo-
vias mineiras já chegam a 1032
desde o início do ano”.

A matéria, na sua parte final,
mencionou uma pesquisa segun-
do a qual os acidentes, na sua
maior parte, acontecem com
bom tempo, em pistas retas,
menos de uma hora depois do
motorista ter começado a diri-
gir. A propósito deste dado, sem
querer contestar a pesquisa, pois
se trata de números irrefutáveis,
queremos apenas acrescentar
que fatos como o mau tempo,
estradas precárias e motoristas
cansados, sonolentos e entorpe-
cidos contribuem certamente
para aumentar as estatísticas,
embora não se trate de fator pre-
dominante no cômputo geral.

Nos últimos tempos, a popu-
lação brasileira tem assistido a
episódios nada tranqüilizadores
sobre as condições do transpor-
te no país. O acidente com o
Boeing da empresa aérea Gol nos
céus da Amazônia, que tirou a
vida de 164 pessoas revelou pro-
blemas até então desconhecidos
(pelo menos por parte do grande
público) na aviação do país: re-
cursos precários para o setor, in-
suficiência de pessoal especi-
alizado (controladores de vôo),
existência de “pontos cegos”,
locais em que os aviões não apa-
recem nos radares e passam vári-
os minutos sem comunicação
com as torres de controle) e ou-
tras falhas graves. Os reflexos do
problema nos aeroportos, pro-
vocando atrasos nos vôos e pro-
blemas de toda a ordem para os
usuários, levaram muita gente a

optar pelo transporte rodoviá-
rio, como solução de emergên-
cia. As reportagens publicadas
pela imprensa do país, recente-
mente, exibiram, mais uma vez,
a precariedade das rodovias fe-
derais, sem conservação e mal
fiscalizadas, com a situação agra-
vada pela omissão e até mesmo a
conivência de empresas que,
impondo aos seus motoristas ri-
gorosa jornada de trabalho, agem
com negligência no tocante às
condições de trabalho a eles ofe-
recidas. O resultado é que mui-
tos deles vão para as estradas
cansados, sonolentos e só con-
seguem se manter acordados à
custa dos famosos “rebites”. Com
certeza, está aí a causa de muitos
acidentes com vítimas fatais,
embora os inquéritos quase nun-
ca se aprofundem nesse ponto,
limitando-se a apontar as causas
imediatas dos acidentes, ligadas,
com freqüência, ao cansaço ou
ao sono dos condutores de veí-
culos. Por que não se aprofun-
dam as investigações para co-
nhecer as condições em que tra-
balham os motoristas em geral
e as de empresa envolvidas nos
sinistro em particular? A partir
desse levantamento, seria pos-
sível adotar providências que
dariam maior segurança ao
transporte nas estradas. Mas os
governos federal e estadual te-
riam de fazer a sua parte, que é a
fiscalização rigorosa das estra-
das. Espera-se que não esteja
acontecendo com os policiais
rodoviários problemas idênti-
cos aos que vêm atingindo os
controladores de vôo.

 Marilyn Monroe: Linda,
talentosa e inteligente

Sharon Tate, desfilando seu charme
na praia de Santa Mônica,
Califórnia

O cantor e ator Dean Martin, integrante
do “Rat Pack”, grupo que reunia, além
dele, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr.

Al Pacino, na famosa cena do tango
no filme “Perfume de Mulher”

Fred Astaire e Cid Charisse, no filme
“Meias de Seda”. As vezes tem-se a
ilusão de que eles continuam dançan-
do por aí...

Omar Sharif, ator do inesquecível
filme “Dr. Jivago”

Clark Gable: ator de “E o Vento
Levou” e outros grandes sucessos de
Hollywood

James Dean: um dos maiores mitos
de Holywood, ator de “Juventude
Transviada” e outros grandes filmes

Visto, desde tempos antigos,
como natureza do mundo e cri-
ador da ordem que o rege, Deus
sempre representou, para os fi-
lósofos, desde Anaxágoras, um
intelecto criador, artífice ou de-
miurgo universal (Platão), um
poder superior com atributos de
inteligência e bondade. No Ve-
lho Testamento, Ele aparece,
não mais como um ente abstra-
to, imaginado pelos pensado-
res, e sim, como um personagem
atuante na História, ao expul-
sar Adão e Eva do Paraíso, orde-
nar a Noé a construção da Arca,
afastar as águas do Mar Verme-
lho para possibilitar aos hebreus
fugirem do Egito, ditar os Dez
Mandamentos a Moisés, e ou-
tras passagens. Trata-se, con-
trariamente ao que afirmam os
descrentes, de um Deus presen-
te no palco da História, embora
ainda sem rosto.

No Novo Testamento, o Cri-
ador apresenta-se sem qualquer
disfarce na cena humana, como
se pode ler nos escritos dos evan-
gelistas, entre eles João: "No prin-
cípio era o verbo, e o verbo esta-
va com Deus e o verbo era Deus"
(João 1: 1). “E o verbo se fez
carne, e habitou entre nós, cheio
de graça e de verdade, e vimos a
sua glória, glória como do Uni-
gênito do Pai.” (João 1: 14).

Trata-se de uma das passa-

Deus revelado em Cristo

A Flagelação de Cristo, de Jaime Huguet,
Museu do Louvre, Paris, séc. XV
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gens mais profundas e grandio-
sas entre os escritos dos apósto-
los, trazendo revelações outrora
ocultas das gerações, mas plena-
mente reveladas no Novo Tes-
tamento, que precisam ser ex-
plicadas.

O primeiro ponto refere-se
à expressão “No princípio”:
aqui, não se trata do princípio
da criação, mencionado em Gê-
nesis, mas de uma eternidade
passada, cujo tempo não pode
ser determinado, uma vez que
extrapola os conhecimentos
abrangidos pela Física e pela
Matemática, pois pertence à
dimensão espiritual, que está
fora do tempo e do espaço.

O Verbo mencionado no
texto torna-se mais inteligível
se em seu lugar utilizarmos Pa-
lavra (Logos em grego, Verbum
em latim: substância ou causa
do mundo). O Logos, ou a pala-
vra, manifesta, expressa e defi-
ne a pessoa de Deus. Foi medi-
ante a Palavra que Ele trouxe à
existência coisas que não exis-
tiam anteriormente. Por meio
d'Ela, o criador de todas as coi-
sas pôde expressar-se plena-
mente, como nunca aconteceu
ou acontecerá em lugar algum.
Na História, o Deus invisível e
misterioso dos filósofos deu lu-
gar a um Deus com rosto huma-
no, uma vez que se fez conhecer

por meio de Seu Filho, enviado
para viver entre nós e, depois,
após a ressurreição, como o Es-
pírito da Vida (Romanos 8: 11).

Nesta época, a maioria dos
órgãos da imprensa, em vários
pontos do mundo, costuma de-
dicar amplo espaço a notícias e
reportagens sobre o Natal. Nas
últimas semanas do ano, ao lado
de matérias fundamentadas no
texto bíblico, aparecem outras
de valor questionável, uma vez
que se baseiam em opiniões de
leigos. No mês de novembro, uma
revista de circulação nacional
publicou declarações de cientis-
tas que, depois de refletirem so-
bre os avanços da Física, da Ma-
temática, da Biologia e de outros
ramos da Ciência, chegaram à
curiosa conclusão de que não há
provas da existência de um Prin-
cípio ou de um Deus que tenha
dado origem ao mundo ou aos
seres em geral. Trata-se de abor-
dagem tão ingênua como a do
cientista Stephen Hawking, que
acredita poder desvendar o cére-
bro de Deus por meio da Mate-
mática. Mesmo sem querer re-
correr a argumentos de autori-
dade, não custa lembrar aos ho-
mens de ciência que alguns de
seus colegas mais ilustres, como
Isaac Newton e Albert Einstein,
nunca puseram em dúvida a exis-
tência de um Criador. Mutatis
mutandis, opiniões como as ex-
pendidas pelos incrédulos cien-
tistas, têm o mesmo valor de
manifestações de leigos sobre te-
mas como a Física Quântica ou a
Teoria da Relatividade.

De qualquer modo, o propó-
sito deste comentário é lembrar
aos homens de boa vontade que
o nascimento de Jesus, há mais
de 2000 anos, numa manjedoura
em Belém da Judéia, foi um acon-
tecimento maravilhoso e trans-
cendente, que mudou para sem-
pre a história do homem: a pre-
sença de Deus no mundo corpo-
rificado em Seu Filho, Jesus.
“Nele estava a vida, e a vida era
a luz dos homens”. (João 1: 4).
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Direito Constitucional Geral
Uma perspectiva luso-brasileira

Paulo Ferreira da Cunha, de há muito, tem dedicado
parte de seu tempo à discussão do Direito no Brasil e com
os brasileiros. A presente obra, a terceira da Coleção
Professor Gilmar Mendes, marca, em definitivo, a linha
de aprofundamento e seriedade que a série pretende
seguir.

Esta obra expõe aspectos elementares de Teoria do
Direito Constitucional, de comparação entre culturas
constitucionais, de história da Constituição, de Filosofia
e de Teoria do Estado. A partir dessas noções, levanta
problemas complexos e estimula uma leitura crítica de
concepções tradicionais. Conecta tais questões ao Di-
reito Constitucional positivo de diferentes estados e ao
projeto de Constituição Européia. Frise-se, ainda, preo-
cupar-se sempre em ilustrar as discussões teóricas, co-
nectando-as com acontecimentos históricos e com ocor-
rências recentes, dirigindo especial atenção às experiên-
cias brasileiras.

André Ramos Tavares
Direito Constitucional Geral- Uma pers

    pectiva luso-brasileira - Volume 3
Coleção Professor Gilmar Mendes
Autor: Paulo Ferreira da Cunha
Edição: 2006 - 288 págs. R$ 58,00
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Legitimação da Constituição e
soberania popular

Nesta obra o autor resgata o tema da sobera-
nia popular como fundamento da República e o
seu efetivo exercício, mediante a ampliação dos
procedimentos de participação popular na ges-
tão da coisa pública como única forma de legi-
timar a Constituição, numa sociedade pós-mo-
derna, complexa e fragmentada.

O trabalho pretende mostrar a possibilida-
de de tornar efetiva a participação popular no
governo, vale dizer, nas decisões emanadas
dos poderes do Estado (legislativo, executivo
e judiciário). Para tanto os seguintes temas
são abordados: Sistema jurídico e Constitui-
ção; A função da Constituição numa socieda-
de pluralista; Legitimação da Constituição;
Legitimação da Constituição e resistência
popular no Brasil.

Autor: Jackson Borges de Araújo
Legitimação da Constituição e soberania

    popular
Edição: 2006
112 págs. R$ 34,00

EMPRESARIALEMPRESARIAL
A peça teatral “Calota e

Gasolina em Trânsito”, pa-
trocinada pela Volvo, alia
arte e educação para cons-
cientizar crianças e futuros
motoristas, sobre a impor-
tância de se praticar a cida-
dania e bons comportamen-
tos no trânsito.

Levar aos palcos situa-
ções do dia-a-dia e de risco
no trânsito e falar sobre con-
gestionamentos, acidentes
e multas, mas com uma abor-
dagem divertida e educati-
va, essa é a proposta da peça,
que neste ano foi apresen-
tada em 117 cidades das
regiões sul e sudeste. O to-
tal supera o número de 104
cidades que receberam a
peça em 2005.

Na história, dois atrapa-
lhados personagens vivem de
forma divertida e bem-hu-

Volvo patrocina peça teatral
sobre educação no trânsito

morada as principais situa-
ções que causam acidentes
e ensinam os espectadores
como adotar comportamen-
tos seguros no trânsito. “O
envolvimento com a comu-
nidade através de ações na
área de segurança de trânsi-
to é prioridade para a em-
presa; visto que segurança é
um dos valores fundamen-
tais da marca. Por meio des-
sas ações acreditamos que
estamos contribuindo para a
formação de cidadãos”, ex-
plica Anaelse Oliveira, co-
ordenadora do projeto na
Volvo do Brasil.

Para conhecer mais dos
projetos e programas, acesse
o Perfil Socio-ambiental da
Volvo do Brasil no  endere-
ço: www.volvo.com.br/vol-
v o b r a s i l / c o r p c o m / p o r t /
index.htm.

Quando se fala em ali-
mentação, a primeira coisa
que vem à mente é como
manter um cardápio saudá-
vel e balanceado, Pois, quan-
to mais nutrientes que me-
lhorem a qualidade nutrici-
onal e forneçam benefícios à
saúde, melhor.

A Racco, mais conheci-
da por sua atuação na área
cosmética,  entende que

Racco Fibra Life
com proteína isolada

tratar da beleza não é ape-
nas uma questão de cuida-
dos externos. Desse lema
nasceu a pioneira Linha
Fibra Life, que alia o alto
conceito dos produtos da
marca de cosméticos a ali-
mentos que auxiliam no
emagrecimento saudável,
além de serem fontes de
fibras e vitaminas e fortale-
cerem o organismo.

Como toda a linha, o novo
produto com proteína isola-
da de soja sabor banana con-
tém os maravilhosos benefí-
cios da soja e é ideal para
manter o equilíbrio do cor-
po, da pele e do peso. Além
disso, por conter fibras ali-
mentares auxilia no funcio-
namento do intestino. Não
contém gorduras.

Com 11g de soja por por-
ção, valor considerado alto,
a nova versão tem tudo para
ser indicada para homens,
crianças e, principalmente,
mulheres.
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Leonardo Garcia / Bernardo Jeha  / Rodrigo PenaLeonardo Garcia / Bernardo Jeha  / Rodrigo PenaLeonardo Garcia / Bernardo Jeha  / Rodrigo PenaLeonardo Garcia / Bernardo Jeha  / Rodrigo PenaLeonardo Garcia / Bernardo Jeha  / Rodrigo Pena

O ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, anunciou
um projeto que vai permitir
que cada cidadão brasileiro,
a partir do ano que vem, te-
nha um endereço eletrônico,
gratuitamente.

“Vai bastar ao cidadão che-
gar numa agência dos Correi-
os, apresentar sua identida-
de, preencher um formulário,
e ele vai receber um endereço
eletrônico que poderá ser
acessado de qualquer lugar
do País ou do mundo”. O mi-
nistro considera que ter um

Projeto vai garantir e-mail
gratuito para brasileiros

endereço eletrônico é ques-
tão de cidadania.

O projeto  pretende, atra-
vés dos correios, colaborar
para um importante processo
de cidadania, criando mais
um meio de comunicação
para a população.

Segundo Hélio Costa, “a
carta comum é o principal
instrumento de comunica-
ção dos brasileiros e que por
isso, a modernização do sis-
tema é exatamente passar
para cada cidadão um en-
dereço eletrônico”.

Em um cenário cada vez
mais competitivo, os profissi-
onais da área de moda estão
sendo obrigados a buscar no-
vos conhecimentos e um aper-
feiçoamento contínuo.

A Faculdade CIMO, Cen-
tro Integrado de Moda, está
com inscrições abertas até o
dia 2 de fevereiro para cursos
de pós-graduação.

São cursos de especializa-
ção dirigidos àqueles que que-
rem ampliar seus conhecimen-
tos em uma determinada área
específica, buscando com isso
melhores chances no merca-
do de trabalho.

As aulas, que tem início em
março, apostam na proposta
de um jeito diferente de se es-
pecializar em moda. São mi-
nistradas por renomados pro-
fessores e profissionais do

Pós-Graduação na
área de Moda

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e a Universidade Federal
Fluminense (UFF) firmaram
convênio para capacitar profis-
sionais que atuem na área de
higiene e processamento de pro-
dutos de origem animal.

O objetivo é formar cerca de
200 profissionais ao ano por
meio de pós-graduação. As au-
las serão oferecidas no Mato

Mapa capacita profissionais
para cuidarem de alimentos

mercado, proporcionando
uma nova abordagem para os
interessados na atualização.

Entre outros, a faculdade
oferece especialização através
do curso de Design, Comuni-
cação e Jornalismo de Moda
com o objetivo de ampliar a
qualificação da área de moda e
de comunicação, através das
várias vertentes que o com-
põe, como a abordagem das lin-
guagens específicas do seg-
mento, tanto da área da mídia,
como da criação de imagem.
Também habilita o aluno a
analisar, criticar e argumen-
tar, a partir de um olhar mul-
tidisciplinar, aliando as téc-
nicas da comunicação à com-
preensão ampla da cultura
contemporânea. Informações
sobre inscrições no site
www.faculdadecimo.com.br

Grosso, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul. De
acordo com o diretor do Depar-
tamento de Inspeção dos Pro-
dutos de Origem Animal (Di-
poa), Nelmon Oliveira, nos úl-
timos dois anos, cerca de mil
fiscais agropecuários receberam
treinamento. A meta é que den-
tro de cinco anos 40% desses
profissionais tenham o título
de especialistas e mestres.

A Moto Honda da Amazônia recebeu o “Certificado de Volun-
tariado Especial”, concedido pela Comissão de Cidadania Empre-
sarial do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (CIEAM)
e pelo Sistema FIEAM.

A Comissão destaca que “a Moto Honda viabilizou um conjunto
de ações para incentivar e apoiar o envolvimento dos seus colabo-
radores em atividades voluntárias na comunidade por acreditar que
o desenvolvimento de programas de voluntariado empresarial é
uma opção estratégica que gera benefícios para todas as partes:
Empresa, Colaboradores, Instituições e Comunidade; além de con-
tribuir para a formação de uma força de trabalho qualificada”.

UFMG forma professores
para o campo

Honda recebe prêmio
“Voluntariado Empresarial”

A Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG – prevê
para maio a abertura da inscri-
ção do vestibular para o curso de
Licenciatura no Campo. As au-
las começarão em julho.

O objetivo é formar profissi-
onais capazes de ministrar aulas
para populações que vivem na
área rural. Esta é a segunda tur-
ma formada pela UFMG, sendo

que a primeira foi iniciada há
dois anos e meio.

O Ministério da Educação
formou cursos semelhantes nas
universidades de Sergipe
(UFS), de Campina Grande,
Paraíba (UFCG), da Bahia
(UFBA) e Universidade de Bra-
sília (UnB), sendo que cada uma
recebeu R$ 200 mil para a rea-
lização do projeto.

A proposta da marca sempre
foi comercializar jóias diferen-
ciadas. Dessa vez a coleção foi
inspirada na natureza, no uni-
verso étnico, na moda maxima-
lista e nos clássicos.

Marina Person, Junior Lima e
sua namorada Julia Faria, visita-
ram o lançamento e conferiram
as 24 linhas com variadas cores,
formas e materiais que compõe
peças casuais, sofisticadas, pro-
curando agradam a um público
exigente e variado.

A coleção produzida dentro
dos mais exigentes padrões de
qualidade, com matérias primas
selecionadas que primam pela
origem e pureza dos metais e per-
feita lapidação das gemas, apre-

Vivara lança coleção de
jóias verão 2007

senta jóias com es-
tilo, naturalidade,
f e m i n i l i d a d e ,
luxo, movimento
e versatilidade.

A vivara de-
senvolveu peças
exclusivas, como
a linha esteira
que baseada nas
tramas das estei-
ras de praia, são

formadas por finíssimos fios
de ouro amarelo,ouro branco
e diamante.

Outras linhas em grande des-
taque na coleção são: Infinito,
desenvolvida especialmente
para realçar o brilho do dia-
mante; Bambu, inspirada nas
folhas desta planta; Franjas, li-
nha com correntes de ouro em
amarelo e citrino; Iluminar,
inspirada nas chamas do fogo;
Inca, com formas arredondadas;
Indiana, que valoriza o rubi em
formato oval e em gota, em ta-
manho inovador que vale a pena
ser conferido; Pétalas, desta-
cando os diamantes e Tropical,
inspirada na estrutura cromáti-
ca das orquídeas.
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Siemens tem novidades em
aparelhos de telefonia fixa

A Siemens Home and Office Equipa-
mentos de Comunicação está lançando  no
mercado brasileiro três novos aparelhos
da linha Gigaset. Composta pelos telefo-
nes sem fio CL6015, CL6010 e C6010, as
novidades oferecem facilidades em re-
cursos tecnológicos. Dentre elas, desta-
cam-se a função de secretária eletrônica
digital, a possibilidade de adicionar até
três ramais para uma maior mobilidade,
display e teclado iluminados.

Todos os produtos da nova linha Giga-
set fazem uso da tecnologia DECT 6.0
(Digital Enhanced Cordless Telecommu-
nications), uma nova versão do padrão
DECT que oferece qualidade de voz su-
perior aos aparelhos de telefones fixos
sem fio. A nova tecnologia possui benefí-
cios como comunicação livre de interfe-
rência e maior segurança. Com 120 ca-
nais de comunicação e operando em faixa

O pen drive com Linux pré-instalado
da Mandriva, desenvolvedora Linux, já
está disponível para compra no site brasi-
leiro da Mandriva Store, em uma promo-
ção de pré-venda.

Os usuários brasileiros podem adquirir o
produto por um preço especial, realizando a
compra através de cartão de crédito ou boleto
bancário. O tempo para entrega varia de
acordo com a localidade.

O grande diferencial do Mandriva
Flash é possuir uma extensa capacida-
de de armazenamento e ser compacto
como um chaveiro, podendo ser carre-
gado para diferentes locais e plugado
em qualquer computador com porta
USB. O dispositivo possui capacidade
total de 2GB, com mais de 1GB dispo-
nível para armazenamento de dados e
configurações pessoais.

Mandriva Conectiva inicia pré-
venda do Mandriva Flash no Brasil

A vantagem de ter o sistema operacio-
nal dentro do pen drive é que todas as
configurações e arquivos salvos dentro
dele podem ser transportados e abertos em
outras máquinas, como se o usuário não
tivesse trocado de computador.

"É ideal para quem viaja bastante ou tem
que utilizar diversas máquinas em diferentes
lugares", explica Paul Guillet, country mana-
ger da Mandriva Conectiva.

Para realizar a compra, acessar o link
h t t p : / / w w w . m a n d r i v a s t o r e . c o m . b r /
produto.asp?produto=2871&dep=4

TRENDnet, empresa de
soluções de redes e de comu-
nicação, lançou o TEW-
445UB, adaptador USB 2.0
Wireless de alto ganho
802.11g 108 Mbps, que permi-
te a você se conectar sem fios
a maiores distâncias e perfor-

mance mais elevada.
O TEW-445UB, está

de acordo com os pa-
drões IEEE 802.11g e
IEEE 802.11b, USB
2.0 e 1.1, suporta tec-
nologia Super G

de freqüência reservada, não interfere
em equipamentos de rede sem fio (Wi-Fi)
e microondas - o que garante a eficiência
na transmissão.

Adaptador USB 2.0
Wireless de alto ganho

com taxa de dados de até
108 Mbps e suporta até 23
dBm para performance de
longo alcance. Baixa inter-
ferência e alta susceptibili-
dade garantem performance
confiável do dispositivo.

O TEW-445UB é capaz
de suportar arquivos de da-
dos pesados como vídeo
streaming MPEG e é com-
patível com Windows 98SE/
ME/2000/XP. Esse adapta-
dor tem alcance de até 300
metros, dependendo do am-

biente, e proporciona
máxima confiabili-

dade, throughput e
c o n e c t i v i d a d e
com chaveamen-
to automático da

taxa de dados.

Treinamento on-line de
segurança em TI

A Symantec Corp. anunciou
nos Estados Unidos, o lançamen-
to do Symantec Security Awa-
reness Center, um programa de
treinamento on-line por assina-
tura, desenvolvido para ajudar
as companhias a atingir requeri-
mentos regulatórios específicos
para treinamento de segurança
de funcionários e aprimorar sua
postura geral sobre riscos de TI.
Com este pacote, empresas de
pequeno e médio porte podem
beneficiar-se do treinamento por
um preço acessível.

“Com uma compreensão plena
das políticas e dos procedimentos e
sua importância, os funcionários
poderão fortalecer a postura de
segurança da organização”, decla-
rou Greg Hughes, vice-presiden-
te-executivo da Symantec Global
Services. “Funcionários conscien-

tes sobre segurança podem ser uma
forte linha de defesa contra inci-
dentes de segurança que podem
interromper negócios, ameaçar a
conformidade ou colocar em risco
a reputação da marca”.

Por meio do centro on-line, os
usuários terão acesso ilimitado a um
abrangente conjunto de módulos
de treinamento para aumentar a
sua consciência sobre segurança e
influenciar um comportamento
adequado por parte dos funcionári-
os. O centro de treinamento on-line
será atualizado mensalmente com
novos materiais de segurança rele-
vantes ao cenário de ameaças à
segurança da informação, em cons-
tante evolução. O treinamento ofe-
rece um currículo que inclui de-
monstrações narrativas, jogos inte-
rativos e testes sobre uma variedade
de tópicos de segurança.

A McAfee®, Inc,
anunciou que os produtos
para o segmento corpora-
tivo McAfee® VirusS-
can® Enterprise 8.5 e
McAfee AntiSpyware En-
terprise 8.5 já são compa-
tíveis com o Microsoft
Windows Vista.

As versões atualizadas
vão além da simples prote-
ção baseada num banco de
dados de características,
proporcionam uma prote-
ção avançada e proativa
contra vírus, worms, spywa-
re, adware, rootkits, ataques
de hackers e explorações
de vulnerabilidades.

McAfee anuncia parceria
com a Microsoft em 2007

"O McAfee VirusScan
Enterprise e o McAfee An-
tiSpyware Enterprise redu-
zem os riscos gerados pelas
ameaças à segurança de uma
maneira eficaz", ressaltou
Rees Johnson, vice-presi-
dente de gerenciamento de
produtos da McAfee.

Segundo o Gerente Geral
do Grupo Mundial de ISV
da Microsoft, Rob Bernard,
ao trabalhar em conjunto
com empresas como a McA-
fee, leva-se aos clientes um
produto de alta qualidade,
com uma integração tecno-
lógica perfeita e uma melhor
experiência para o usuário.

Condição especial para
aquisição da Shadow 750

O Banco Honda está ofere-
cendo aos consumidores de
todo o Brasil uma condição di-
ferenciada de financiamento
para a Shadow 750, que consis-
te em 50% de entrada e o saldo
parcelado em até 18 vezes
iguais e sem juros.

Válida até dia 31 de janeiro,
a ação será comunicada ao pú-
blico em campanha publicitá-
ria, intitulada “A liberdade tem
preço. E a gente ainda parcela”,
com divulgação nos principais
veículos de comunicação,
como jornais, revistas de inte-
resse geral, portais da Inter-
net, além de e-mail marketing
para aproximadamente 100
mil potenciais clientes.

Ações como esta, contri-
buem para a comercialização
dos modelos da marca na rede
de concessionárias, incre-
mentando a atuação no se-
tor, sempre com o compro-
misso de atender às necessi-
dades e às expectativas dos
consumidores.

Lançada em 2005, a Sha-
dow 750 tem linhas sofisti-
cadas e beleza acentuada pelo
autêntico estilo estradeiro.
Consagrada entre motoci-
clistas que valorizam liber-
dade com estilo e conforto, é
ideal para quem busca desem-
penho suficiente para ultra-
passagens seguras nas estra-
das de todo o País.

FEAC
Fundo Especial de Apoio ao Cooperado

Sinônimo de tranquilidade

COOPERMAC
A força do cooperativismo trazendo benefícios para todos

R. José Ferreira Soares, 43 - 2º andar - Bairro Industrial
(próximo à Praça dos Tiradentes) - Contagem
Fone: 31 3369-5145 www.coopermac.com

Proteção e segurança para seu veículo em casos
de acidentes, roubo e incêndio
Baixo custo
Atendimento com rapidez e eficiência

Castrol lança combustível com
fórmula aperfeiçoada

Em substituição ao Castrol CRD, foi lançado o Castrol
Diesel Oil, para motores 4T que operam rotineiramente com
óleos monoviscosos.

O novo produto atende aos níveis de desempenho API CF
e API SF (motores a diesel e motores a gasolina, álcool ou
GNV), protege o motor contra corrosões prematuras que
ocorrem pela formação de ácidos formados pela combustão e
previne contra borras e vernizes.

Castrol Diesel Oil atende às especificações SAE 40 e API
CF/SF e já está à venda em postos de gasolina, truck centers,
trocas de óleo, lojas de peças, oficinas mecânicas e outros
pontos de venda em bombona de 20 litros, galão de 3 litros e
embalagem de 1 litro.

Polimento Norton para veículos
Oficinas e concessionárias ganharam uma linha com-

pleta de polimento para veículos com pintura original de
fábrica ou repintada. É a NorClean, que chega ao mer-
cado com a garantia da qualidade encontrada nos pro-
dutos fabricados pela Norton.

Massa de polir, Líquido Polidor 03, Composto Lustra-
dor, Ativador de Brilho e Cera Protetora são os produ-
tos que integram a linha que foi desenvolvida para

reparar os danos a
que os carros estão
expostos no dia-a-
d ia ,  bem como,
para ser aplicada
no acabamento de
pinturas novas e
rep intadas .  Mais
informações no site:
w w w . n o r t o n -
abrasivos.com.br

A Kia Motors America revelou,
no Salão do Automóvel de Detroit,
o veículo-conceito crossover Kia
Kue. O novo modelo reúne concei-
tos de direção esportiva e idéias dos
novos rumos do design da Kia.

O carro utiliza uma aproxima-
ção diferente do segmento de veí-
culos. É totalmente projetado para
ser um veículo focado no motorista.
Com um design inovador utiliza
elementos que alçam um novo pa-
tamar de performance. “O Kue in-
corpora a próxima fase da evolução
de nossa marca, que provocará or-
gulho e paixão em nossos clientes
por meio de arrojado design”, disse
Len Hunt, vice-presidente da Kia
Motors America.

Entre outras novidades, o mode-
lo crossover Kia Kue trás suas qua-
tro rodas inclinadas e a parte exter-
na cuidadosamente distribuída so-
bre as colunas tornando mais poten-
te e equilibrado. Os contornos que
envolvem os alargadores dos para-

Novidades em design da Kia no
Salão do Automóvel de Detroit

lamas das rodas causam um belo
jogo de contrastes, misturando-se
ao corpo do veículo.

Com Faróis dianteiros estendi-
dos para trás conectados à grade
frontal criam um visual limpo e
agressivo. A forma das janelas late-
rais flui sem esforço até a lanterna
traseira, onde duas portas de articu-
lação central se abrem para dar
acesso ao porta-malas.

  A parte interna do Kue não
deixa a desejar, porém, continua
limpa e atlética com simplicidade.
“A tendência da Kia irá incorporar
a filosofia do ‘menos é mais’, mas
ainda incluirá uma alta dose de
ousadia para se distinguir”.

Desenvolvido pela equipe de
projetistas da KMA, o novo design
criado pela empresa apresenta
uma nova perspectiva de melhora
na qualidade com ênfase no con-
forto, criando um modelo de alta
qualidade, acolhedora e ao mes-
mo tempo futurista.
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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

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

Ballet Clássico, Moderno, Jazz, Baby, Circuito (2
modalidades de ginástica em uma só aula -  Locali-
zada e Musculação), ABD - alongamento com abdo-

minal, Dança de Salão, Dança do Ventre, Pilates
(exercícios musculares), Taichi-Chuan, Lian Gong
(ginástica terapeutica chinesa), Yoga, Ginástica,

Capoeira  e Kung-Fu

STUDIO IRMA BRUSCHI

Rua Humaitá, 722 - Padre Eustáquio
Fone: 3464-4154
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Miomas podem provocar
sangramento e infertilidade

A chegada do verão faz com que aumen-
te o número de pessoas nas praias e pisci-
nas. Com isso, aumenta também o pre-
conceito contra pessoas portadoras de pso-
ríase. Apesar de não ser contagiosa a doen-
ça assusta por causa de seu aspecto, mas o
sol pode ser um aliado dos pacientes.

Ela é uma doença genética e inflamató-
ria da pele que não tem cura, mas pode ser
controlada. Os sintomas são lesões aver-
melhadas que descamam e provocam co-
ceira, dor e incômodo nas regiões afetadas,
geralmente joelhos e cotovelos. Ela atinge
cerca de 200 milhões de pessoas no mun-
do, inclusive crianças. No Brasil são cerca
de 5 milhões de portadores.

Quem sofre da doença pode tornar o sol
um aliado. A exposição solar moderada
ajuda no controle das lesões. Cerca de 80%
dos portadores de psoríase apresentam me-
lhora nas lesões após tomar banhos de sol
nos horários adequados. Vários fatores
podem agravar ou até desencadear a doen-
ça, como o estresse físico ou psicológico,
fatores externos como uso de álcool, cigar-
ro e a manipulação das lesões.

A grande verdade é que não existem
motivos para o preconceito - ninguém se
contamina pelo ar, piscina, toalhas, ato
sexual ou ao manter qualquer outra forma
de contato com a pele de uma pessoa
doente. A Dra. Inaya Lavor dá alguns
esclarecimentos sobre a doença:

 Ela tem fases de melhora e de piora.
Os tratamentos mantêm o paciente o má-
ximo de tempo possível sem lesões na pele
(remissão). A remissão da doença pode
durar dias, meses, anos ou mesmo toda a
vida. Tem-se então a impressão de cura,
apesar de ser uma doença crônica.

 Médicos ou outros profissionais po-
dem oferecer tratamentos alternativos que
têm bons efeitos psicológicos sobre as
pessoas, podendo produzir um alívio tem-
porário. Muitos deles não são comprova-
dos cientificamente.

 Vale a pena usar hidratantes po-
tentes nas áreas lesadas. Eles melho-
ram a descamação e evitam as racha-
duras da pele.

 Não há restrições na alimentação.
Mas, fique atento: alimentos ricos em
gordura interferem na absorção de alguns
medicamentos usados no tratamento das
lesões. Indivíduos obesos tendem a apre-
sentar mais psoríase que os magros. Por-
tanto, procure manter o peso ideal.

Alterações menstruais constantes consti-
tuem-se num sinal de alerta para as mulheres,
pois podem indicar a presença de ovários
policísticos; a doença é um entrave para a
mulher que deseja engravidar.

A mulher que apresenta a moléstia mens-
trua a cada dois ou três meses e, freqüente-
mente, tem apenas dois ou três episódios de
menstruação por ano.

Outro sintoma é o hirsutismo, ou seja,
o aumento de pêlos no rosto, nos seios e na
região do abdômen. Segundo o especialis-
ta Joji Ueno , a obesidade também é um
sintoma prevalente.

A doença costuma aparecer por volta
dos 20-30 anos. Calcula-se que entre 20%
e 30% das mulheres tenham ovário policís-
tico, mas que apenas de 5% a 10% delas
manifestem a Síndrome. A mulher que
apresenta ovários policísticos produz uma
quantidade maior de hormônios masculi-
nos, os andrógenos. O principal problema
que este desequilíbrio hormonal provoca
está relacionado com a ovulação.

“A Síndrome é uma doença crônica, por
isto manter a constância do tratamento é
indispensável, porque os sintomas reapare-
cem se ele for abandonado. A recomenda-

Preconceito contra
pessoas com psoríase

Síndrome dos Ovários Policísticos
ção geral para uma paciente obesa, com pêlos
no rosto, acne e disfunções menstruais é a de
que ela precisa primeiro tentar emagrecer.
Às vezes, somente através da perda de peso,
o quadro sintomático é revertido”. Se a pa-
ciente não for obesa, é necessário diminuir a
produção dos hormônios masculinos e uma
das maneiras de fazê-lo é por meio da admi-
nistração da pílula anticoncepcional.

“As pacientes com ovários policísticos,
até os 23-25 anos de idade, ovulam esporadi-
camente. É comum a referência de que
antes dos 23 anos, elas tiveram um ou dois
filhos. Depois, não conseguiram mais engra-
vidar”, explica o médico. Para fazer com que
estas pacientes voltem a ovular, elas preci-
sam ser tratadas com um indutor da ovula-
ção, o clomifeno.Entretanto, outras pacien-
tes não respondem tão bem ao medicamento
e não conseguem engravidar. “Nestes casos,
é necessário se pensar em outra recomenda-
ção terapêutica, como por exemplo, estimu-
lar os ovários com o emprego de gonadotrofi-
nas, o que se faz normalmente na fertiliza-
ção in-vitro”, afirma o especialista. Depen-
dendo da avaliação médica, a paciente
também pode ser submetida a uma caute-
rização laparoscópica.

Em pesquisa feita com 3516 pessoas de seis países foi concluído que
grande parte delas (40%) não levam a sério a gripe. Vale lembrar que 18
milhões de pessoas, em média, são atingidas pela doença no Brasil, sendo
que de 10 a 15% delas chegam a ter complicações mais graves.

A pesquisa, encomendada pela Roche, mostrou que 90% das pessoas
tomam medidas para tratar a doença tarde demais, ou seja, em mais de dois
dias. A gripe pode ser combatida com antivirais como o Tamiflu (oselta-
mivir), desde que ingerido em até 48 horas após o surgimento da doença.

Das pessoas que chegam a procurar um médico para tratar da doença,
muitas o fazem tardiamente, por afirmarem que a gripe não é uma doença
séria (1/3 dos entrevistados). Dependendo do quadro do paciente, este
pode ter pneumonias, sinusites, gastrenterites, sendo, no Brasil, 90 mil
internados e 15 mil vítimas da doença – em média – por ano.

A Novartis Medical Nutri-
tion acaba de lançar no mer-
cado brasileiro o primeiro pro-
duto indicado para auxiliar
na reeducação alimentar dos
pacientes submetidos à ci-
rurgia bariátrica (redução de
estômago). Optisource® re-
põe as proteínas necessárias
ao organismo do paciente,
que, após a intervenção, tem
que reaprender a se alimen-
tar adequadamente.

O Brasil é o segundo país
em cirurgias desse tipo. Se-
gundo dados da Sociedade
Brasileira de cirurgia Bariá-
trica (SBCB), o número de
operações realizadas no país
chega a 20 mil por ano. A
cirurgia é indicada para obe-
sos mórbidos, que devem con-
tar com acompanhamento
médico, principalmente, após
a intervenção, período em que
sofrem alterações fisiológicas
significativas, devido à falta
de ingestão de proteínas es-
senciais para o bom funciona-
mento do organismo.

Novidades para a pós-cirurgia
de redução de estômago

O medicamento supre
essa carência de proteínas
no organismo do paciente
sem comprometer a deseja-
da perda de peso. O com-
plemento alimentar é líqui-
do e possui proteínas de
alto valor biológico em sua
composição, além de auxi-
liar na absorção de vitami-
na B12 pelo suco gástrico,
o que é difícil nesse perío-
do. “Ao utilizar o produto,
o paciente terá uma cica-
trização correta, contará
com uma nutrição balan-
ceada, contribuindo para
uma perda de peso saudá-
vel”, afirma Patrícia Pe-
trucci, gerente de produ-
tos da Novartis Medical Nu-
trition. Patrícia garante
ainda que o paciente não
precisa se preocupar com
ganho de peso, pois o pro-
duto possui apenas 200 ca-
lorias por embalagem.

As cirurgias de redução
de estômago, para remover
o excesso de peso, crescem

na mesma proporção que
o número de obesos no
país. Nos últimos dois
anos, houve um cresci-
mento de 233%, segundo
a SBCB. Esse procedi-
mento é considerado o
método mais eficaz no tra-
tamento de obesidade
mórbida e controle de
peso em longo prazo. Mas,
para que os resultados
de uma intervenção
como essa sejam satisfa-
tórios são necessários cer-
tos cuidados, principal-
mente no processo de re-
educação alimentar.

Pessoas se preocupam
pouco com a gripe

“A dor provavelmente é muito mais do
que uma simples tentativa de ser definida em
quatro palavras, e só quem já a sentiu, em sua
plenitude, poderá dar seu testemunho”. (Car-
los Herculano Lopes).

Há algum tempo a dor vem sendo intro-
duzida como o quinto sinal vital. A enferma-
gem, além de verificar os quatro sinais vitais
conhecidos (pressão arterial, temperatura,
freqüência respiratória e pulso), têm utiliza-
do a escala de dor para diagnosticar o quadro
dos pacientes. Tal escala varia de acordo com
cada instituição e quase sempre vai de zero
a dez, sendo que zero é ausência de dor e dez
é a dor insuportável, ou próxima disso.

O Dr.Charles Amaral de Oliveira, médi-
co especialista em Clínica de Dor e anestesis-
ta, lembra que a dor é multidisciplinar e seu
manejo envolve neurologista, psiquiatra, or-
topedista, clínico de dor, terapia ocupacio-
nal, fisioterapia, psicologia, etc. Ele diz que
tratar a dor sozinho é um desperdício, um
atraso e que dificilmente se consegue ter um
bom resultado. A Sociedade Internacional
para o Estudo da Dor conceituou que a dor
é uma experiência sensorial e emocional

Dor: o 5º sinal vital
desagradável em resposta a uma lesão real,
potencial ou descrita em termos de tal
lesão. Para ele, o que se pode entender
disso, de uma experiência emocional e
sensorial, é que não necessariamente pre-
cisamos ter sofrido uma lesão física, ou
seja, uma simples agressão emotiva tam-
bém pode causar um tipo de dor.

Um fato curioso é que a dor não se
caracteriza apenas por seus aspectos associ-
ados à lesão de tecidos e suas alterações
físicas ou químicas resultantes, mas também
por aspectos culturais. “Os latinos sentem
mais dor que os europeus do norte da Europa
ou os asiáticos, que culturalmente estão mais
preparados, ou seja, aceitam mais a dor que
nós. Nós verbalizamos e exteriorizamos isso
muito mais”. Outro fator interessante da dor
são as questões das circunstâncias envolvi-
das no momento que procede tal fenômeno.
“Por exemplo: a dor do parto é uma dor que
passa rapidamente, porque ela é superada
pela alegria do momento. Diferente de uma
dor de câncer, que é uma dor que emocio-
nalmente está minando a pessoa, tudo é mais
exacerbado”, afirma o médico.

Um dos grandes destaques apresentados
durante o ASRA 2006 (American Society of
Regional Anesthesia and Pain Medicine)
em São Francisco, Califórnia; foi o uso de
cetamina para pacientes com fibromialgia.
Recomendada em casos refratários a outros
tratamentos, a cetamina age diretamente
como inibidor do receptor NMDA (respon-
sável pela perpetuação da dor). Estudos com-
provaram que os pacientes tratados com ce-
tamina, em algumas situações, não apresen-
taram quadro de dor ou, em alguns episódios,
as crises são menos dolorosas.

Caracterizada por sintomas como dor em
diversas partes do corpo, fadiga inexplicável,
irritabilidade, depressão e sensação de formi-
gamento em braços e pernas; a fibromialgia
é uma síndrome de difícil diagnóstico que

Novidades no tratamento
de Fibromialgia

pode ser mascarada pelos sintomas citados
acima, atinge de 2% a 5% da população, ou
seja, ela acomete cerca de 3,5 a 8,9 milhões
de brasileiros. Aproximadamente 90% apre-
sentam quadro de fadiga, entre 44% e 56%
têm cefaléia e distúrbios do sono se manifes-
tam entre 56% a 86% dos casos.

“A fibromialgia não tem cura, mas pode
ser controlada e, com o acompanhamento
médico, permitir a retomada da qualidade
de vida do paciente, independente da ida-
de”, conclui a reumatologista, Evelin Gol-
denberg.

Para os pacientes fibromiálgicos são indi-
cados exercícios físicos monitorados, RPG,
Pilates, acupuntura, entre outros; terapia
cognitiva, sempre sob supervisão médica,
para não haver riscos que piorem a dor.

A fertilidade do brasileiro
está comprometida

Comportamento social pode comprome-
ter a fertilidade do brasileiro. Tabagismo,
abuso de álcool e drogas, aumento de peso,
estresse e a prática de sexo sem preservativos
influem na baixa de fertilidade.

O envelhecimento, a baixa taxa de fe-
cundidade também pode levar à diminuição
da população brasileira, como ocorre no Ja-
pão. Neste processo irreversível de envelhe-
cimento e menor taxa de fertilidade da popu-
lação estão fatores sociais que comprometem
a fertilidade do brasileiro.

Alguns dos fatores comportamentais que
podem comprometer permanentemente a
fertilidade são: o tabagismo, a prática sexual
sem o uso de preservativos, o abuso de álcool
e drogas, que afetam diretamente o funcio-
namento dos gametas masculinos e femini-
nos, alguns medicamentos usados no trata-
mento de gastrites, úlceras, hipertensão arte-
rial e infecções urinárias também podem
causar danos à saúde reprodutiva.

“A obesidade e o sobrepeso também con-
tribuem para uma baixa na taxa de fertilida-

de do brasileiro, pois provocam alterações e
distúrbios nos processos de ovulação e uma
diminuição do número de espermatozói-
des”, explica o médico. Dietas e a prática de
exercícios exagerados também provocam a
redução na produção de espermatozóides e
podem causar também uma ausência de
ovulação na mulher. “O uso de anabolizan-
tes também prejudica o funcionamento dos
testículos, resultando em uma produção de
espermatozóides com baixa capacidade de
fecundação”, avisa Joji Ueno.

A decisão de adiar o nascimento do pri-
meiro filho também pesa na fertilidade. “A
idade avançada na mulher é um fato agra-
vante”, diz o especialista em reprodução
humana. Juntamente com a idade, o estresse
é outro fator relevante. “Nas mulheres, o
estresse bloqueia a comunicação hormonal
e interfere no processo de ovulação. Nos
homens, o estresse causa problemas de impo-
tência, dificuldades de ejaculação e altera-
ções na qualidade dos espermatozóides”,
explica o médico.

O mioma é um tumor sólido de tecido
muscular e caráter benigno que acomete as
mulheres principalmente na fase reproduti-
va da vida, isto é, na fase menstrual, quando
podem engravidar.

Geralmente, o primeiro sintoma da
presença dos miomas é o aumento do
fluxo menstrual. Outro sintoma impor-
tante da presença de miomas é o aumen-
to do volume abdominal. Às vezes, mu-
lheres magras parecem grávidas por cau-
sa do aumento do abdômen provocado
pelo crescimento do mioma. “Dor pélvi-
ca é outro sintoma freqüente. A com-
pressão do mioma sobre a bexiga pode
confundir-se com os sintomas das infec-
ções urinárias e, sobre o reto, provocar
alterações do trato gastrintestinal”, ex-
plica o especialista Joji Ueno.

Os miomas podem localizar-se em prati-
camente todo o corpo do útero. A localiza-
ção dos miomas no útero pode ser feita
através de ultra-sonografia, ressonância
magnética, que é reservada para os casos em
que se necessita de maiores detalhes e
histero-sonografia, um ultra-som com con-
traste que mostra a precisa localização do
mioma uterino, dado fundamental para a
indicação da técnica cirúrgica adequada.
De acordo com o local em que se instalam,
os miomas podem fazer parte do quadro de
infertilidade feminina.

O tratamento medicamentoso é tempo-
rário, isto é, ele não cura o mioma, ele faz
com que a mulher diminua sua produção
de estrogênio, simulando a menopausa, o
útero regride de tamanho e conseqüente-
mente os miomas também.
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Seu péssimo costume de dizer
palavrões vem influenciando nega-
tivamente a sua vida. Analise a pos-
sibilidade de fazer uma viagem de
“mentirinha”. Diga em casa que vai
viajar e retorne do aeroporto, umas
duas horas depois. É um joguinho
tipo “roleta russa”. Um dos dois fica-
rá surpreso: “Você ou sua mulher”. É
possível que um “tertius” tenha tam-
bém uma bruta surpresa.

PPPPPEIXESE IXESE IXESE IXESE IXES

Estão previstas algumas mudan-
ças em sua casa. Temos a ligeira
desconfiança que estão preparan-
do o seu “bota-fora”. Ninguém o
suporta mais e o “conselho de famí-
lia” decidiu pelo banimento. Seu
mau hálito é insuportável, aliado
ao fato de que você também não é
muito chegado a um banho. Nes-
tas condições, todos chegaram à
uma conclusão: você deve viver é
sozinho mesmo.

ÁÁÁÁÁRIESR IESR IESR IESR IES

Uma decisão correta ao anoite-
cer será tomada por você. Ao desco-
brir suas impotencialidades, Sabará
exatamente o que pensa um padre
diante da Vera Fischer. E falamos de
padres conservadores. Mantenha-
se em expectativa, porque existem
muitos remédios milagreiros por aí.
Um dos maiores milagres contempo-
râneos, o Brasil assistiu nos últimos 40
anos. E, o país resistiu. Esperanças
para você também.

TTTTTOUROOUROOUROOUROOURO

Lamentar pode ser sempre um
bom remédio. No seu caso especí-
fico, suas lamentações estão satu-
rando. Na impossibilidade de cor-
rigir seus próprios erros, procure
esquecer os defeitos alheios. Não
insista naquela paquera, porque o
dono da peça não quer acrescentar
nada à sua mobília e o negócio pode
dar numa confusão dos diabos.
Mantenha-se o mais distante possí-
vel dos outros. Ou tome um banho.
De preferência, com sabonete.

GGGGGÊMEOSÊMEOSÊMEOSÊMEOSÊMEOS

A rotina desagradável de sua
vida vai continuar por muito tem-
po. Suas atitudes cínicas não apro-
ximam as pessoas de você. Me-
lhor tentar mudar o caráter. Às
suas dívidas acumuladas de tan-
tos anos, acrescente mais uma: a
dívida moral. Sem chances de
uma reabilitação a curto, médio
ou longo, o resultado mais lógico
é permanecer sozinho. Se a soli-
dão o agüentar.

CCCCCÂNCERÂNCERÂNCERÂNCERÂNCER

Tome muito cuidado com as
pessoas que querem tirar vanta-
gem de seus conhecimentos. De
uma certa forma, você tem sido
explorado pelos outros, que o sa-
bem ingênuo. E quem melhor tem
aproveitado de suas infantilidades
é sua mulher. Está certo que ainda
há tempo para uma reciclagem e
damos até uma receita: morra.

LLLLLEÃOEÃOEÃOEÃOEÃO

Você terá uma grande chan-
ce de realizar um sonho. Aceite
todos os desafios das próximas
horas. Se sobreviver, terá como
resultante uma vitória incontes-
te: até a morte o recusou. Lamen-
tavelmente, somos obrigados a
lhe lembrar que o seu prazo na
terra está expirando. Aproveite a
onda de que alguns amigos estão
“batendo as botas” e entre no
cordão. Asseguramos que você
não vai fazer falta a ninguém.

VVVVVIRGEMIRGEMIRGEMIRGEMIRGEM

Reveja os seus planos, agora.
Nem tenha medo de mudar. Im-
possível você modificar a sua vida
para pior. Tendo atingido o má-
ximo de podridão, impossível co-
locar alguém na lama que está à
sua volta e você, mergulhado até
aos “gargomilhos”. Se mais um
entrar no lodaçal que você criou,
é natural que você engula as fe-
zes que estão boiando.

LLLLL IBRAIBRAIBRAIBRAIBRA

Não se atreva a comentar segre-
dos alheios. Os seus já deixaram de
ser segredos há muito tempo. Um
problema emocional, forçosamen-
te, vai influenciar o seu espírito.
Aliás, um espírito que só sabe “gru-
nhir”, que nem porco. Como nin-
guém tem mais confiança em você,
seu castelo de cartas vai ruir e a
realidade que vai aparecer vai lê
deixar em ritmo de “parafuso”.

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.

• 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

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

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
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Manter correspondência com al-
tos figurões da política pode lhe dar
“status”, mas até agora não lhe ren-
deu dividendos. O emprego que
lhe prometeram não saiu e com a
desculpa de que tudo vai mudar a
partir do dia 15 de março, você vai
ter mesmo que esperar. Muito cui-
dado com as promessas de um
“coxo”. Efetivamente, a gente pega
mais rápido um mentiroso do que
um “coxo”. Mas, desta fez, pegamos
os dois. Deu para entender?

SSSSSAAAAAGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIO

Peça muita ajuda para lutar
pelos seus objetivos. Vai ser difícil
você convencer os outros de se-
guir seu caminho de impurezas.
Em todo caso, existe uma legião
de maus à espera do líder. Pode ser
você o condutor das mazelas da
vida, não esquecendo, porém, que
você receberá o troco da vida. E,
na hora de passar o recibo, nem
sabemos se você ainda terá mãos
para assinar o papel.

CCCCCAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIO

Uma atitude pessimista antes
do fim do dia vai ser a gota-d’água
que fará desabar toda a sua estru-
tura, já carcomida pelas atitudes
insólitas e deletérias que tomou
ao longo de sua vida. Em suma,
você terá o castigo que merece.
Ou fica cego ou estará castrado.
Ou as duas coisas, que você fez
para ser justiçado.

Restaurante
- Garçom, isto é co-

mida que se coma? Tra-
ga-me o gerente.

- Não adianta, o ge-
rente não é lá essas
coisas...

Casamento
- O que você fazia

antes de casar?
- Eu fazia de tudo.

Agora, eu não consigo
quase nada.

Caçada
- Na primeira caçada

na África que eu e mi-
nha mulher fizemos, ela
matou um leão.

- Mas sua esposa é
formidável! Que arma
ela usou? Espingarda de
dois canos ou um rifle?

- Nada disso. Ela
atropelou um leão com
a caminhonete.

Velhice
- Minha mulher esta-

va me enchendo com
queixas diárias de do-
res em todo o corpo.
Mas eu descobri um
médico que a curou.

- Então me ensine,
pois lá em casa é a mes-
ma coisa.

- O médico não recei-
tou nada. Ele só disse
para ela que as dores
eram sinal de velhice e
a minha mulher nunca
mais falou no assunto.

Linguarudas
- Eu não sou como

você, que vive pelas
ruas do bairro falando
de todo mundo.

- Mas é claro. Você
tem telefone em casa...

Difícil
Uma loira sensacio-

nal passava pela Ave-
nida, quando foi abor-
dada por um jovem.

- Pode ser ou está
difícil, boneca?

- Ta difícil. Papai
vendeu todas as carro-
ças da fazenda...

Médico
- Ando preocupado

com sua saúde. Vejo o
médico indo á sua casa
todos os dias.

- Ele está indo lá
cobrar as consultas
atrasadas...

Soldado
- Que é isto Honori-

na, um soldado abra-
çado em você na mi-
nha cozinha?

- E a senhora queria
que fosse um general?

Cuidado
- Acho bom você

ter mais cuidado, do
contrário vai abre-
viar seus dias.

- Em compensa-
ção, vou alongar mi-
nhas noites.

Frase
- Joãozinho, fale uma

frase que tenha a pala-
vra criança.

- Minha irmã está es-
perando um neném.

- Mas onde está a
criança?

- Isto é pergunta que
se faça, professora?

Delicadeza
Aquele gerente de

banco era de uma finura
de encantar. Quando
alguém não pagava a
promissória, ele chama-
va o cliente a um canto
e dizia:

- Qual o cartório de
sua preferência?

Vergonha
- Você sabe por que

o porco anda de cabe-
ça baixa?

- Não.
- É porque tem ver-

gonha de sua mãe ser
porca...

Paquera
Aquele jovem ficava

sempre na paquera de
seu apartamento, para
ver a vizinha tomar ba-
nho de sol. Certo dia,
ele ficou por ali de binó-
culo mais de uma hora,
quando um garoto gri-
tou do lado de lá:

- Hoje não tem para
você. Minha irmã está
doente. Não vai tomar
banho de sol hoje.

Melancolia
O médico recebe a

visita de um homem
muito triste. Deu-lhe
alguns remédios e reco-
mendou-lhe:

- Procure ser mais
alegre, pois ajuda mui-
to na cura. Canse, se
possível, até em seu lo-
cal de trabalho.

- Já tentei doutor,
mas fui  despedido.
Sou coveiro...

Presidiário
No dia de sua morte

na cadeira elétrica o pre-
sidiário recebe a visita
de um padre:

- Eu vim lhe trazer a
palavra de Deus!

E o homem:
- Pois perdeu a sua

via-gem, daqui a pouco
estarei falando com ele
pessoalmente!

Pesadelo
A mulher acorda, al-

tas horas da noite, gri-
tando. O marido procu-
ra acalma-la e pergunta
o que aconteceu.

- Tive um pesadelo.
Sonhei  que estava
despencando de um
edifício quando me
salvei agarrando em
um arbusto.

- Tudo bem, querida.
Agora, pode tirar a mão
do arbusto...

Tempestade
- Marinheiro, se arre-

bentar uma tempesta-
de, o que o senhor faz?

- Lanço uma ancora.
- E se arrebentar outra

tempestade?
- Lanço outra ancora.
- Mas onde o senhor

vai buscar tanta ancora?
- No mesmo lugar

onde o Capitão buscou
tanta tempestade!

 Analfabeto
O dono de um bar

chama o garçon e diz:
- Olha só a sujeira

desta mesa. É puro pó
e dá até para escrever
meu nome...

- Tenho inveja do
patrão. Gostaria tan-
to de ser instruído
pelo senhor...

Plantação
Sujeito da cidade

metido a besta foi a uma
fazenda passar uns dias.
Dirigiu-se a uma roça e
abordou o caipira.

-  D a n d o  d u r o ,
hein, prezado? Plan-
tando o que é para
nós comermos?

- Alfafa, sim sinhô.

Luto
O “cara” entrou em

um restaurante e o gar-
çon foi atendê-lo:

- O que o distinto se-
nhor deseja?

- Nada. Estou de luto.
- Salta uma cerveja

preta para o amigo aqui.
- Gritou o garçon.

Tartarugas
Quando Manoel foi ao

Amazonas, trouxe de lá
uma tartaruga. Pergun-
tado pelo João porque
resolveu trazer o bicho,
Manoel saiu com esta:

- Dizem que este bi-
cho vive mais de cem
anos. Vou conferir...

Pescaria
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A produção 2006/07 no Centro-Sul, cuja
moagem da cana-de-açúcar, encerrou-se no
início de dezembro passado, alcançou o recor-
de de 15,86 bilhões de litros. Desse total,
12,64 se destinam ao mercado interno e 3,01
bilhões às exportações.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Luís Carlos Guedes Pinto, está pre-
ocupado com as oscilações de preços do produ-
to ocorridas no final de 2006.

De acordo com o ministro, não há justifi-
cativas no mercado para aumentos elevados
nos preços do álcool, tendo em vista o atual
quadro de oferta e demanda. “Começamos o
ano com um estoque de passagem de 4,78
bilhões de litros e temos uma previsão de
chegar no início da safra com cerca de 500
milhões de litros. Isso nos permite afirmar
que temos um volume muito confortável para
atender o consumo, sem qualquer tensão na
regularidade do abastecimento.”

Na avaliação de Guedes, os aumentos re-
gistrados estão dentro dos parâmetros normais
do mercado. Segundo ele, os reajustes das
cotações do produto foram provocados por
vários fatores. Entre eles, o preço do álcool
relativamente favorável em comparação com
o da gasolina; o crescimento da demanda
decorrente do período de festas de fim de ano
e férias escolares; o tamanho de frota de
veículos tipo “flex-fuel” (que os motoristas
podem escolher o combustível - álcool hidra-
tado ou gasolina) e o aumento do transporte
rodoviário em substituição ao aéreo.

Produção record e estoques
devem conter preço do álcool

A crise do gás boliviano, pouco investimento no setor energético e a retomada
do desenvolvimento econômico são os principais fatores que podem levar o Brasil
a uma nova crise de racionamento de energia.

Os projetos que possibilitam o crescimento do país de 5% ao ano podem ser
interrompidos por essa crise, devido a maior demanda de energia. Para que essa
situação não se consolidasse, o governo criou o Plano Decenal de Energia, que prevê
investimentos de R$74 bilhões até 2015, adicionando cerca de 40 mil megawatts
ao parque gerador brasileiro.

No entanto, a atual situação difere do objetivo do plano e tanto o governo quanto às
empresas investem menos do que o necessário. Vários projetos não tiveram continuidade
por problemas, entre outros, de licenciamento ambiental.

Enquanto o plano não entra em prática, o governo rebate tendo em vista o
sucesso dos chamados leilões de energia elétrica, que vem dando certo até agora.
Simultaneamente, a chance de acontecer à crise energética vai aumentando e o
valor comercial da energia cresce, até chegar o nível que será preciso gerar energia
por meio de fontes de alto custo.

Ineficiência em desenvolvimento
energético pode gerar crise

Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) lançou, em sua nova página da inter-
net a campanha educativa “Energia do Dia-
a-Dia”, destinada a todos os consumidores de
energia e a veículos de comunicação. São seis
cartilhas ilustradas e 60 mensagens curtas para
rádio com dicas sobre os temas: Uso Seguro e
Eficiente da Energia Elétrica; Direitos e De-
veres do Consumidor; Furto de Energia Elétri-
ca; Conheça a Aneel; Uso Seguro da Energia
e Audiências e Consultas Públicas.

Ao todo, 60 mil cartilhas de cada tema e
450 CDs com os spots de rádio serão distribu-
ídos pela empresa e pelas 12 agências estadu-
ais conveniadas. Toda a campanha está dis-
ponível para download nos links Educação e
Espaço do Consumidor na página eletrônica
da Agência.

Aneel lança campanha educativa
Energia do Dia-a-Dia

As emissoras de rádio poderão utilizar o
material gratuitamente em sua programação.
Cada mensagem de áudio (spot), com textos
objetivos e didáticos - com duração de 30
segundos - poderá ser utilizada livremente sem
alteração do conteúdo original.

No banner exclusivo da campanha, tam-
bém disponível no site, o visitante terá dois
perfis para pesquisa: Consumidor e Emissoras
de rádio. No ícone “Consumidor”, o usuário
encontrará dicas simples sobre o uso da ener-
gia no seu dia-a-dia.

No espaço destinado às emissoras de rádio,
o comunicador terá informações de utilidade
pública prontas para passar aos seus ouvintes e
poderá, ainda, cadastrar seu veículo para rece-
ber outras informações sobre regulação e fisca-
lização do setor elétrico.

Eletrobrás inaugura Centro
de Eficiência Energética

Itaipu chega perto do recorde
de geração de energia

A usina de Itaipu atingiu, em 2006, a segun-
da maior produção de energia de sua história:
92.689.936 megawatts-hora (MWh). O total
produzido seria suficiente para suprir cerca de
81 dias o consumo de energia elétrica de todo
o Brasil. A produção de Itaipu ficou só um
pouco abaixo de seu recorde histórico do ano
2000 (93.427.598 MWh).

A energia de Itaipu foi ainda mais fundamental
para o Brasil, no ano passado, já que o consumo total
de energia elétrica no País somou 415.865 GWh (ou
415,9 terawatts-hora), com expansão de 3,86% so-
bre o consumo registrado em 2005. Esse patamar é
recorde absoluto na história do Brasil, situando o
mercado brasileiro entre os nove maiores do mundo.

A Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em
Minas Gerais, conta agora com o Centro de Exce-
lência em Eficiência Energética (Excen). O Excen
foi construído graças a uma parceria da universida-
de com a Eletrobrás/Procel, o Ministério de Minas e
Energia e a Cemig.

O Excen é a primeira unidade do Parque Cien-
tífico e Tecnológico da Unifei a operar e recebeu
investimentos de R$ 1,8 milhão do Grupo Eletro-
brás, R$ 1,4 milhão da Cemig e R$ 500 mil do MME.

Além de realizar pesquisas em eficiência energé-
tica, o centro oferecerá cursos de pós-graduação e
atuará na divulgação de conceitos e medidas que
resultem no uso racional e eficiente da energia.

Para a construção e futura utilização foram ado-
tados princípios do uso racional de energia e água,
como uso otimizado da luz solar para iluminação e
reutilização da água de chuva.


