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Carnaval em Ouro Preto: diferentemente de Belo
Horizonte, cidade que desinventou a folia de momo,
as cidades históricas de Minas faturam alto com o
carnaval. O turismo não está em alta? Vejam só a
animação dos ouropretanos...

Aécio Neves lança a segunda
etapa do Programa Lares Geraes
O governador Aécio Neves assinou na

última terça-feira, no Palácio dos Despa-
chos, convênios entre o Governo do Esta-
do, Companhia de Habitação de Minas
Gerais (Cohab-MG) e prefeituras de 50
municípios para construção de 5.850 novas
moradias populares. A cerimônia marcou o
lançamento da segunda etapa do Programa
Lares Geraes – Habitação Popular, que já
atingiu a marca de 12.857 casas na sua pri-
meira fase. Segundo o governador, a meta é
chegar a 40 mil moradias populares até 2010.

“Num enorme esforço de gestão, por meio
do Lares Geraes, com muita responsabilida-
de, com a participação efetiva das prefeitu-
ras e a parceria com o governo federal, já
superamos a meta do ano passado e preten-
demos, até o final deste mandato, chegar à
marca histórica de construção de 40 mil
moradias populares”, afirmou Aécio Neves,
em seu pronunciamento.

Nas duas etapas, o Lares Geraes já chega
a 18.707 moradias populares, beneficiando
189 cidades e aproximadamente 29 mil pes-
soas. Os investimentos na primeira etapa
foram de R$ 250 milhões, provenientes do
Fundo Estadual da Habitação, prefeituras e
governo federal. Na segunda fase, serão mais
R$ 128,7 milhões em investimentos inte-
gralmente do fundo.

Nessa segunda etapa, a estimativa é que
sejam criados 7.372 empregos diretos e in-
diretos e injetados nas cidades atendidas
pelo programa R$ 28,1 milhões em salários
e renda indireta e mais R$ 19,3 milhões
tributos diretos e indiretos.

Aquecimento solarAquecimento solarAquecimento solarAquecimento solarAquecimento solar

A grande inovação da segunda etapa do
Lares Geraes é a instalação de aquecedor
solar em cada uma das unidades habitacio-

A Secretaria de Estado de Es-
portes e Juventude (SEEJ) lan-
çou nesta semana, na Praça da
Savassi, a campanha “Folia segu-
ra e de cara limpa”. Com o obje-
tivo de orientar a população so-
bre o risco do consumo abusivo de
álcool e drogas neste período, a
campanha vai abranger todo o
Estado com o apoio de vários ór-
gãos governamentais.

Uma blitz educativa animou a
manhã de quem passava na Sa-
vassi onde foram distribuídos cer-
ca de 3.500 kits com material in-
centivando o folião mineiro a cur-
tir a festa de “cara limpa”. Os kits
contêm preservativo, leque, ade-

Governo inicia a campanha
“Folia segura e de cara limpa”

sivo, água mineral, porta-copo e
panfletos informativos.

O secretário de Estado de Es-
portes e Juventude, Fahim Sawan
informou que cerca de 60% dos
acidentes de trânsito tem ligação
direta com o consumo abusivo de
álcool e drogas e 46% dos jovens
de 14 a 21 anos fazem uso de
bebidas alcoólicas acompanhadas
dos pais. “É preciso conscientizar
o folião que é possível se divertir
com responsabilidade, evitando
assim uma gravidez indesejada,
uma contaminação por doenças
sexualmente transmissíveis, além
de graves acidentes de trânsito”,
orientou o secretário.

Prefeito anuncia desconto para

idosos e mudanças na Bandeira 2
O prefeito Fernando Pimentel

lançou o Programa de Incentivo ao
Uso do Táxi em Belo Horizonte,
com o objetivo de estimular o uso do
serviço na capital e anunciou que os
usuários com mais de 65 anos terão
um desconto de 10% no valor da
corrida de táxi ,mediante apresenta-
ção da carteira de identidade. Uma
tabela especial será confeccionada
com a discriminação dos valores que
serão cobrados dos idosos.

A outra medida do programa,
que vale para todos os passageiros, é
o fim da Bandeira 2 para corridas
entre às 22h de segunda-feira e às
6h de quinta-feira. A exceção é
para quando esses dias forem feria-
dos. Nesse caso, a Bandeira 2 irá
valer normalmente .

De acordo com o presidente do

Sindicato dos Taxistas, Dirceu Efi-
gênio Reis, o programa vai aumen-
tar o número de usuários. “Nós per-
demos um número considerável de
passageiros nos últimos anos. Com
esse programa queremos nos rea-
proximar do passageiro, para que
ele possa usar o serviço novamen-
te”, afirmou. Em Belo Horizonte, a
frota é composta por 6.014 táxis e
134 táxis lotação, que transportam
cerca de 100 mil usuários por dia.

O desconto para os idosos co-
meça a vigorar na quarta-feira, dia
21 deste mês, e a isenção da Ban-
deira 2 a partir de segunda-feira,
dia 19, exceto na terça-feira , dia
20, feriado de carnaval. Além de
Belo Horizonte, participam do pro-
grama as cidades de Ibirité, Conta-
gem e Ribeirão das Neves.

O VI Fórum das Águas para o
Desenvolvimento de Minas está
planejado para ser um grande
evento que vai extrapolar as insta-
lações da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais e utilizar salas da
Escola do Legislativo e do Conse-
lho Regional de Engenharia e Ar-
quitetura (Crea-MG). O fórum
está marcado para os dias 21, 22 e
23 de março, e deve mobilizar
representantes dos 29 comitês e
seis comissões de bacias hidrográ-
ficas existentes em Minas.

Na sétima reunião preparatória
realizada no último dia 12, foram
formatados os sete cursos que serão
oferecidos: “Águas minerais: Ge-
renciamento e controle”, “Gestão
participativa de recursos hídricos”,

Fórum das Águas
oferecerá sete cursos

“Planejamento na gestão de recur-
sos hídricos”, “Financiamento na
gestão de recursos hídricos”, “Água:
Quantidade x qualidade”, “Água:
Estratégia e informação” e “Comu-
nicação na gestão das águas”.

A reunião foi coordenada inici-
almente pelo deputado Eros Bion-
dini (PHS), e depois por Adolpho
Portela, do Igam, e Juscelino Ribei-
ro, da GPI. Participaram também
representantes dos gabinetes dos
deputados Eros Biondini e Jayro
Lessa (PFL), do Igam, da Aduc-
con/MG, do Instituto Ekos, da oscip
Verde Água, da ong Raça Direitos
Humanos e Ambientais, do Sise-
ma, da Associação Mineira de Sil-
vicultura, da Associação Pró-Rios
Todos os Santos e Mucuri.

nais, o que permitirá ao mutuário uma eco-
nomia no consumo de energia elétrica. Aé-
cio Neves destacou a importância da insta-
lação desses aquecedores para gerar econo-
mia nas contas de luz para os moradores.

“Quase 200 municípios do Estado têm
conjuntos habitacionais de altíssima qua-
lidade, e agora, com energia solar, o que
vai baratear muito a conta de luz dessas
famílias. Estou muito feliz de poder inici-
ar esse segundo mandato com o pé no
acelerador com investimentos como es-
ses e com parcerias como essas com os
municípios e que vão se estender em ou-
tras áreas”, disse o governador.

As casas estão localizadas em terrenos
com água, esgoto, energia, pavimentação e
drenagem. E são moradias separadas, com
dois quartos, sala, cozinha, banheiro, circu-
lação e área de serviço, área de 36,27 m2 e
possibilidade de expansão horizontal.

www.odebate.com.brwww.odebate.com.brwww.odebate.com.br

NOSSO SITE

O Senador Eduardo Azeredo –
PSDB/MG, (foto) reassumiu a vice-
presidência da Comissão de Relações
Exteriores (CRE) do Senado. Em dis-
curso no plenário ele ressaltou a impor-
tância das relações internacionais para
a vida da população. “No mundo mo-
derno, globalizado, o efeito da política
externa pode ser sentido diretamente
pelas pessoas, por exemplo, no preço de
produtos como o gás”, disse. “O Brasil
não pode ter uma política externa atrasada, superada. E o Senado exerce
a função constitucional de acompanhar essa área”, completou.

Em seu discurso, Azeredo citou entrevista do ex-Embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, Roberto Abdenur, em que o diplomata denuncia a
prática de “doutrinação ideológica” no Itamaraty. “O Embaixador
afirma, de forma corajosa, que generalizou-se a idéia de que as promo-
ções ocorrem por afinidade político-ideológica, não por competência”,
ressaltou o Senador. “Se isso está realmente ocorrendo, deve haver um
esclarecimento”, concluiu.

      Na semana passa a Comissão aprovou requerimento de Azeredo
para que o Embaixador Abdenur compareça à Comissão com o intuito
de debater as denúncias com os Senadores.

Justiça lenta é
sinônimo de injustiça

N

O
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espírito jurídico é o caráter geral das grandes nações,
                senhoras de si mesmas. Os povos hão de ser governados pela
força, ou pelo direito. A democracia mesma, não disciplinada, é
apenas uma das expressões da força”. As palavras acima, ditas por uma
das mais altas expressões da cultura pátria, Rui Barbosa (nome, entre
outros, que precisa ser citado, numa época em que o direito positivo
brasileiro, ao invés de ser erigido em instrumento de justiça, vem
perdendo crescentemente esta qualidade, interpretado a seu bel-
prazer, por pessoas não qualificadas para isso), precisam ser transfor-
madas em bandeira legítima de reivindicações justas, para impedir
que o arbítrio e o espírito de perseguição se sobreponham às leis.

este momento, em várias partes do território nacional,
             promove-se a composição salarial de agentes públicos, de
acordo com tetos fixados para ocupantes de postos federais e estaduais.
Senadores, deputados, ministros do Supremo, juízes, procuradores e
promotores, de modo geral, estão tendo os seus ganhos ajustados às
novas diretrizes legais e constitucionais, é verdade que num clima
marcado por alguns escândalos, associados a excessos que algumas
categorias quiseram cometer, interpretando generosamente a seu
favor os ditames da lei. Chegou-se a falar em salários próximos a trinta
mil reais, tornando-se necessário que a Igreja Católica, por intermédio
de sacerdotes de alta hierarquia, como foi o caso do arcebispo da
Capital Federal, junto às autoridades protestasse a injustiça que estava
sendo perpetrada!

entro deste quadro, não se entende a demora da mais alta
              Corte de Justiça do país – o Supremo Tribunal Federal – em
resolver questões pendentes nos Estados Federados, como é o caso de
Minas gerais, onde há, neste momento, servidores públicos que
obtiveram, por meio de liminares junto ao STF o direito de receberem
vencimentos situados além do teto federal e outros, impedidos de
auferir vencimentos enquadrados dentro do mesmo teto. E causa
constrangimento saber-se que situações desse tipo estejam até preva-
lecendo dentro da secretaria de um mesmo Poder, sem que os dignos
magistrados procurem, ao menos, unificar o teor de suas decisões!
Justiça digna deste nome não pode ter duas mãos e duas medidas!
Diante de casos como os aqui mostrados, a própria idéia do que é justo
se perde, recaindo na circunstância notada por Rui, em que o mesmo
espírito democrático se transforma em uma simples expressão da força!

e já existe um teto e um sub-teto para os Estados, é em
            torno desses valores que se devem fixar os vencimentos dos
agentes públicos. É iniciativa elementar de bom-senso! E convenha-
mos, os membros da mais alta Corte do país só deveriam fixar os seus
salários depois de resolverem as pendências judiciais que estão levan-
do milhares de pessoas ao desespero, em todo país. Não pode o
Supremo Tribunal Federal manter durante um ano liminares diferen-
tes para situações iguais, sob pena de fazer a justiça cair em descrédito!

or falar nisso, queremos, de público, manifestar nosso
apoio e solidariedade a uma das mais altas expressões de

cultura jurídica brasileira, o ministro Sepúlveda Pertence. magistrado
de integridade a toda prova, contra quem se volta, neste momento,
a infâmia dos que temem a sua nomeação para ocupar o Ministério
da Justiça no Governo Lula. É, sem sombra de dúvida, o nome mais
qualificado para o posto.

S

D

O planeta Terra está em perigo. A devastação já
se tornou quase irreversível. Pessoas civilizadas e

conscientes no mundo in-
teiro começam a reagir.
Uma delas é Al Gore, ex-
senador norte-americano
e ferrenho opositor de Ge-
orge Bush, presidente dos
EUA e inimigo do proto-
colo de Kyoto.

Os painéis solares estão sendo fornecidos pela Cemig

Foto: Renata Lauar/SEEJ
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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

Rua Santa Catarina, 557 - Lourdes - BHte - MG

Encomendas de doces e salgados para
festas e lanchonetes
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TRADIÇÃO E  EXCELÊNCIA

SALÕES PARA FESTAS
E COMPLETO SERVIÇO

DE BUFFET

Diz o poeta e cantor Milton Nascimento que “amigo
é coisa prá se guardar debaixo de sete chaves”. Se
isso serve para amizades pessoais, deve servir mais
ainda para os afetos impessoais, desinteressados,
dirigidos a amigos a quem, mesmo não convivendo
pessoalmente, estamos ligados por laços de huma-
nidade. São os casos do Abade Pierre e do Rabino
Alexander Safran, o primeiro falecido há poucos dias
e o segundo, em 2006. do padre católico, disse o
presidente Jacques Chirac que “A França perdeu
uma grande figura, uma consciência, um homem
que personificou a bondade”. Tendo renunciado à
riqueza para defender os pobres, ele se tornou um
a das figuras mais queridas e admiradas do país. Ex-
grão rabino da Romênia, Alexander Safran notabi-
lizou-se por impedir a deportação de 400mil judeus
durante o regime pró-nazista, durante a Segunda
Guerra Mundial.

O Senador democrata Barack Obama, sensação
atual da política americana, concorrerá com Hi-
llary Clinton pela indicação à candidatura presi-

dencial. Bush (que
é republicano) dis-
se a ele: “Você tem
um futuro brilhan-
te. Todos esperam
seu escorregão.
Portanto, cuida-
do”. E o Brasil?
Quando terá can-
didatos negros à
presidência da Re-
pública? E ao go-
verno do Estado?

Nova fábrica de cerveja
O Grupo Schincariol lançou, em novembro, a pedra

fundamental de sua nova fábrica em Horizonte, no Ceará,
que começará a ser construída no final de 2007.

Com investimento de cerca de R$135milhões, o volume
de produção será de 150milhões de litros de cerveja por ano
para atender prioritariamente as Regiões Norte e Nordeste.

Consumo de café
aumenta em 2006

O consumo de café expresso aumentou 80% nos últimos
três anos, revela pesquisa realizada entre 2003 e 2006
pelaTNS InterScience.

Comparando 2006 e 2005, percebeu-se um aumento do
consumo de café instantâneo de 14% e de cappuccino 13%.
Atualmente, cerca de 94% da população brasileira consome
café pelo menos uma vez por mês. A rejeição ao consumo de
café caiu de 7% em 2005 para 3% em 2006.

Diretor em exercício da
Faculdade de Direito
da UFMG, na qual se
formou, prestou con-
curso, fez pós-gradua-
ção e defendeu tese, o
professor Manoel Gal-
dino da Paixão Júnior
é um dos nomes mais
expressivos da cultura
jurídica mineira.

Dra. Stael Riani; Co-
ordenadora do Procon
municipal, comemo-
rou a decisão tomada
pelo Supremo Tribu-
nal Federal, que libe-
rou os juízes das ins-
tâncias inferiores a
aplicarem o Código
de Defesa do Consu-
midor (CDC), ao jul-

gamento de todos os conflitos judiciais entre ins-
tituições financeiras e clientes.
O governador
Aécio Neves
acertou em cheio
ao escolher para
ocupar a Defesa
Social o advoga-
do e professor de
Direito Maurício
de Oliveira Cam-
pos Júnior. Um
profissional ta-
lhado para os de-
safios que terá de
enfrentar.

Escândalo em Israel
Acusado de prática de estupro e assédio sexual entre

funcionárias do seu gabinete, o presidente de Israel, Moshe
Katsav, teve que se afastar do cargo. Nos últimos dias, um
ministro recebeu acusações semelhantes. E se a moda pega?

Cúpula do Mercosul destaca
avanços na educação

Os chefes de Estado de dez países sul-americanos
participaram da reunião de cúpula do Mercosul no Rio de
Janeiro.A educação foi um dos temas de discussão e
ajudou a compor a declaração final do encontro.

O Espaço Regional de Educação Superior do Mercosul
está em fase de discussão pelo Grupo de Alto Nível,
formado por especialistas e autoridades dos países da
região. A idéia é criar um espaço para a formação de
recursos humanos de alto nível nos estados-membros e
associados do bloco. O grupo já marcou um encontro
para o primeiro semestre de 2007, quando serão definidos
infra-estrutura e projeto pedagógico.

Universidade Aberta integrará
educação básica e superior

O ministro da Educação, Fernado Haddad, disse
que a Universidade Aberta do Brasil representa uma
mudança profunda no conceito de formação de profes-
sores no país. “Pela primeira vez na história a União
está assumindo, em colaboração com estados e muni-
cípios, a responsabilidade pela formação de professo-
res da educação básica”, declarou.

Desgovernado a
décadas, nas mãos
de homens sem
compromisso com
os altos ideais da
vida pública (a ex-
ceção de Brizola,
mas ele também fa-
lhou na área de se-
gurança pública), o
Estado do Rio de
Janeiro transfor-
mou-se numa
“Bagdá tropical”.
Eleito, o governa-
dor Sérgio Cabral iniciou o seu governo tomando as
atitudes que se espera de um governante digno deste
nome; entendeu-se com o Governo Federal e com o
prefeito do Rio, diagnosticou os problemas e imprimiu
seriedade a cada um dos seus atos. Totalmente diverso
dos garotinhos que o antecederam, políticos imaturos,
desagregadores e de competência questionável.

Com a sua ampla vi-
são empresarial, certa-
mente o Comandante Ro-
lim, se estivesse entre
nós, teria palavras a ati-
tudes capazes de ajudar
o Brasil a evitar o “apa-
gão” aéreo.

 Algumas "pérolas roli-
nianas", para manter vivo
o seu pensamento:

***** O caminho para o
sucesso não é fazer
uma coisa 100% me-
lhor,  mas fazer 100
coisas 1% melhor.

***** Dizem que sou um
homem de visão. Só não
sabem que sou cercado por
gente que vê mais longe.

***** O sucesso traz a arro-
gância e a arrogância traz
o insucesso.

***** É necessário fazer pla-
nos, porque sem eles não
é possível fazer as neces-
sárias revisões.

Abade Pierre Rabino Safran

 “O sono dos justos” – assim se poderia denominar esta
foto, em que o grande cantor e animador de Escola de
Samba da Mangueira, Jamelão, se deixou vencer pelo
cansaço e caiu no sono. Hospitalizado, recuperando-
se de um derrame, ele provavelmente não assistirá ao
desfile de sua escola pela primeira vez em muitas
décadas. Mas estará presente na lembrança e no
carinho dos seus colegas, que se esforçarão para vencer
o desfile, em homenagem a essa extraordinária perso-
nalidade da música e do carnaval brasileiro.

Vítima do egoísmo e daVítima do egoísmo e daVítima do egoísmo e daVítima do egoísmo e daVítima do egoísmo e da
insensibilidadeinsensibilidadeinsensibilidadeinsensibilidadeinsensibilidade - Até quan-
do inocentes continuarão a pagar o
preço do egoísmo e da insensibilida-
de. O menino Lucas Pereira Marques,
que teve a orelha dilacerada por um
cão da raça Pitbull no último dia de
janeiro em Belo Horizonte é mais uma
vítima dos que querem satisfazer a si
mesmos, sem considerar o direito
alheio. E a lei? Ora, a lei...
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O autor é professor de Direito Econômico,  Membro do  Instituto Histórico
e Geográfico e da Arcádia de Minas Gerais e do Conselho Estadual de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

Idéias em debate
*Floriano de Lima Nascimento

O Sindicato Nacional das Empresas de Arqui-
tetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) presta
importante serviço de utilidade pública ao tomar a
iniciativa de realizar estudos sobre o estado em que
se encontra a infraestrutura das cidades, a exemplo
do que se fez recentemente em capitais como São
Paulo, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O mérito
maior deste trabalho tem sido o de alertar povo e
autoridades para a ameaça representada pela falta
da conservação de construções erguidas nas déca-
das de 50, 60, 70 e, até, em data mais recente, que se
ressentem da falta de manutenção. No Rio de Janei-
ro, por exemplo, descobriu-se que várias obras con-
cluídas nas últimas décadas, têm apresentado pro-
blemas capazes de colocar em risco a segurança dos
cidadãos. O complexo de viadutos da Mangueira
exibe ferragens expostas, vegetação infiltrada en-
tre as juntas de dilatação, erosão da base e constru-
ções irregulares em sua área. Uma ponte importan-
te para a ligação entre duas ilhas apresenta a calçada
esburacada, ferros expostos e o guarda-corpo que-
brado em vários trechos.

Belo Horizonte não se destaca por grandes com-
plexos de pontes e viadutos, até porque a nossa
fisionomia urbana, de grande regularidade, não de-
pendeu de obras desse tipo no passado, mas este
cenário vem mudando, nos últimos anos, principal-
mente por causa do trânsito, que se tornou caótico
na ausência de artérias capazes de lhe dar vazão. Para
isso tem contribuído sensivelmente, por um lado, a
precariedade do transporte público, agravada pela
não conclusão do metrô, e, por outro, o aumento do
trânsito de veículos particulares, em razão deste
quadro. Mas este tema, embora relevante, não nos
interessa no mo-
mento. O fato é que
as grandes obras vi-
árias, reclamadas há
muitos anos pela
população, não mais
podem ser retarda-
das, sob pena de se
agravarem os pro-
blemas urbanos.

Qual é o estado atual do complexo de pontes e
viadutos que servem a Belo Horizonte? Só uma
minuciosa análise feita por engenheiros e arquitetos
poderia responder objetivamente a essa pergunta,
mas dois fatos nos autorizam a especular sobre a
questão. O primeiro deles é a notícia, divulgada por
órgãos da imprensa mineira, há alguns meses, de que
a situação desses equipamentos urbanos não é das
melhores. O outro é que a simples observação dessas
construções, mesmo feita por leigos, é suficiente
para detectar ferragens expostas, goteiras e infiltra-
ção de vegetação, o que, somado, lhes dá aspecto nada
tranqüilizador. Para não ficar em generalidades, va-
mos mencionar alguns pontos que observamos de
perto: o Anel Rodoviário, que deveria ser rebatizado
de Anel Mortuário, pelo elevado número de aciden-
tes com vítimas fatais que ali ocorrem freqüente-
mente, é uma via que depõe contra os padrões da
terceira capital do país. Nenhuma das grandes capi-
tais do Brasil ostenta um monstrengo de tais dimen-
sões. Felizmente para os que o utilizam no dia-a-dia,
o Anel está em obras, que devem melhorá-lo. Espe-
ra-se que tenha sido elaborado um projeto capaz de
adequar aquele entroncamento rodoviário às de-
mandas dos numerosos motoristas que o utilizam
diariamente. Outro equipamento, o chamado “Com-
plexo da Lagoinha” está a exigir urgente inspeção,
pois apresenta aspecto deplorável. O túnel ali exis-
tente necessita, não apenas de reparo, como de
melhor iluminação, pois, como está, não transmite
qualquer sensação de segurança ou conforto aos seus
usuários. O mesmo se pode dizer a respeito do viadu-
to sobre a Avenida Amazonas, na região de Conta-
gem, e dos que ligam o centro da cidade a alguns
bairros da Capital. Julgamos também oportuno men-
cionar o famigerado viaduto Vila Rica, o “Viaduto
das Almas”, responsável por tantas catástrofes em
nosso Estado, mas, nesse caso, estamos diante de
problema de outra natureza, não se entendendo
como obra tão precária pôde ser projetada, constru-
ída e mantida em funcionamento por décadas, cei-
fando tantas vidas humanas. Poderíamos buscar,
aqui e ali, outros exemplos, mas o propósito deste
artigo é fazer um alerta sobre o estado da infraestru-
tura da cidade e de seus arredores.

Infraestrutura
precáriaAtos de vandalismo sempre ocorre-

ram em muitas cidades do mundo, alcan-
çando maior ou menor intensidade, de
acordo com o nível cultural e as tensões
sociais existentes. Nas grandes e médias
cidades brasileiras, atos como a pichação
de paredes, depredação de orelhões, de
banheiros públicos, de ônibus (em dias de
competições esportivas), de imagens e
monumentos colocados em praça públi-
ca, ocorrem diariamente, como tem sido
noticiado pela imprensa. Nos últimos
meses, estátuas de escritores mineiros,
localizadas em pontos centrais da cidade,
foram mutiladas por vândalos, como já
havia acontecido, há tempos, com os
leões que adornam a Praça Rio Branco. A
quebra de ônibus, que transportam torce-
dores de futebol depois de jogos no Mi-
neirão, tornou-se rotina na cidade, como
aconteceu depois do jogo entre Atlético
Mineiro e América de Natal. Pichação
de paredes, até mesmo em prédios e mo-
numentos de valor histórico, pode ser
vista em toda a cidade, diariamente. Em
meio a esse cenário de incivilidade e má
educação, os telefones públicos espalha-
dos pela cidade atraem de modo especial
a ira dos malfeitores, fato comprovado
pelos números relatados a seguir.

A Telemar informou que dos 103 mil
telefones públicos que existem no Estado,
pelo menos 6.180 precisam ser conserta-
dos mensalmente. Entre os 33 mil que
servem aos moradores de Belo Horizonte,
pelo menos 6% - cerca de 1.980 - precisam
ser reparados a cada mês. Os danos mais
freqüentes relatados por funcionários da

Vandalismo demencial

v

empresa referem-se a estragos no monofo-
ne, no teclado, no gancho e na carcaça
do aparelho. Usuários denunciam a sujei-
ra encontrada em alguns orelhões, como
adesivos, chicletes e outras coisas que
dão nojo de aproximar o rosto do bocal.
Além de Belo Horizonte, o maior número
de ocorrências tem lugar em municípios
que formam a região metropolitana. Ne-
ves e Santa Luzia são responsáveis pelo
maior número de depredações. Os atos

de vandalismo aumentam sensivelmente
nas datas em que ocorrem espetáculos
esportivos, shows e outros eventos popu-
lares. Na Capital, o centro da cidade
registra o maior número de atos de des-
truição, embora curiosamente, não se
registrem muitos flagrantes policiais.

O que se deve fazer para mudar essa
situação? A resposta mais simples seria a
de que, por se tratar de crime previsto na
legislação penal, a depredação de bens
públicos e privados é caso de polícia. E
não há dúvida sobre isso: vândalos têm
que ser detidos, obrigados a ressarcir os
cofres públicos pelos prejuízos causados e,
sem dúvida, condenados a, pelo menos,
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prestarem serviço à comunidade, o que
deve levá-los a refletir sobre seus atos
anti-sociais. Mas como impedir, ou redu-
zir ações desse tipo na sociedade? A res-
posta, nesse caso, já não é tão simples. Os
seres viventes, guiados pelo instinto e/ou
pela razão, abstêm-se normalmente de
destruir o ambiente em que vivem, por-
que, do contrário, podem perecer. Em
relação à raça humana, os estudos antro-
pológicos mostram que o homem sempre
procurou viver em harmonia com o seu
meio-ambiente, tendência que, aparen-
temente, começou a se alterar, quando
passaram a ser colocadas em prática ações
que vêm comprometendo irreversivel-
mente as condições de vida em nosso
planeta. No que se refere às práticas
predatórias levadas a cabo por segmentos
da população urbana – agressões, furtos,
pichação, destruição de bens públicos e
outros – é necessário compreender-se
que a incidência desses atos é conseqü-
ência direta do esgarçamento dos valores
e dos padrões de educação e de socializa-
ção dos indivíduos. Jovens que recebe-
ram rudimentar educação, em casa e na
escola, podem até manifestar desvios de
conduta, mas não saem por aí depredan-
do, pichando e destruindo bens impres-
cindíveis à normalidade da vida em gru-
po. Estudantes, no mundo inteiro, prati-
cam às vezes badernas, mas não desse
nível. Só veremos práticas civilizadas no
dia-a-dia quando formos capazes, medi-
ante políticas sociais e educacionais efi-
cazes, de valorizar a cidadania naquilo
que ela tem de mais construtivo.
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Louis Armstrong, estrela
fulgurante do Jazz e ator
em vários filmes, entre eles
“High Society”

Marcello Mastroiani,  ator dos
filmes “A Doce Vida”, “Oito e
Meio” e outros sucessos do
diretor Frederico Fellini

Talentos como o de James
Cagney, podem ser aprecia-
dos no filme “Os Anjos da
Cara Suja”

Ernest Borgnine, em cena do
filme "O Imperador do Norte”

Glenn Ford e Rita Hayworth,
em cena de “Gilda”

Al Pacino, em cena do filme
“Perfume de Mulher”

Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lem-
mon, em cena do filme “Quanto Mais
Quente Melhor”, de Billy Wilder

Liam Neeson, no filme "A Lista de
Schindler"

Genna Davis atriz do filme "O Pe-
queno Stuart Little"

Bob Dylan, ícone dos anos 50, 60
e das décadas seguintes, autor de
"Blowing In The Wind" e outras
canções famosas

Marlon Brando, em filme sobre o
assassinato de César, no Sena-
do Romano
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ZF investe R$8 milhões na
ampliação da fábrica

A Divisão ZF Lemförder Tecnologia
de Chassis para Veículos, fabricante de
componentes de suspensão e direção per-
tencente ao Grupo ZF, vai investir R$ 8
milhões na ampliação de suas instalações
em Sorocaba, SP.

O objetivo é duplicar a área constru-
ída e aumentar a capacidade produtiva
para dar sustentação ao crescimento das
vendas. As obras na ZF Lemförder tiveram
início no final do ano passado e serão
finalizadas até maio de 2007. Com a ampli-
ação a divisão também planeja aumentar
paulatinamente seu quadro de funcioná-
rios em até 25%.

“Fechamos novos negócios recente-
mente e conquistamos também novos
clientes no Brasil e no Mercosul. Para
atendermos a essa demanda crescente,
nossa fábrica terá o dobro do tamanho
atual”, declara o diretor-geral da divi-

Divulgação da EMO Hannover
2007 chega ao Brasil

De olho na ampliação de
negócios com o Brasil, estive-
ram no dia 30 de janeiro em
São Paulo, Fred Steiner, pre-
sidente da VDW - Associa-
ção Alemã da Indústria de
Máquinas-Ferramenta, e
Sepp Heckmann, presidente
da Deutsche Messe AG e
Cônsul Honorário do Brasil
na Alemanha. Eles apresen-
taram ao mercado nacional a
EMO Hannover 2007, maior
feira mundial do setor de má-
quinas-ferramenta, que acon-
tecerá de 17 a 22 de setembro
na Alemanha.

O encontro com empresá-
rios brasileiros aconteceu du-
rante almoço no Figueira
Rubaiyat. Os convidados fo-
ram recepcionados por Con-

Pátio Savassi fecha
parceria com a

Coca Cola
O objetivo da parceria é o

de oferecer ainda mais confor-
to e comodidade para os clien-
tes do mall. A primeira ação
foi a instalação de três máqui-
nas de auto-atendimento da
Coca Cola, em diferentes pon-
tos do mall. Com um layout
diferenciado, as máquinas fo-
ram customizadas com ima-
gens da capital mineira.

A parceria abrange também a
instalação de uma peça publici-
tária da Coca Cola na fachada do
shopping, bem como o apoio da
empresa em eventos a serem re-
alizados pelo Pátio Savassi du-
rante o ano de 2007.

A empresa Honda fecha o ano de
2006 com índices históricos de venda.
Não apenas no setor de motocicletas e
automóveis, mas também em produtos
de força a Honda aumenta sua partici-
pação no país.

Moto Honda da Amazônia obteve
marca histórica de 9 milhões de unidades
produzidas e sustentou a liderança do
setor. Apenas em 2006 foram produzidas
mais de 1 milhão de unidades, ou seja, um
aumento de 15,3% em relação a 2005.

Honda amplia atuação no Brasil
fechando 2006 com recordes

O livro trata, de forma abrangente, todos os
relevantes temas concernentes ao Direito Adminis-
trativo brasileiro, baseando-se nas obras dos mais
consagrados autores pátrios.

Suas principais características são a objetividade
da linguagem, a vasta referência à jurisprudência
dos tribunais superiores, o rigoroso acompanha-
mento das alterações da legislação, com ênfase na
abordagem de assuntos introduzidos em nosso or-
denamento nos últimos anos.

Nesta edição, os autores preocuparam-se em atu-
alizar as referências jurisprudenciais, comentando,
nos capítulos respectivos, recentes julgados do STF
acerca do controle das fundações públicas pelo Mi-
nistério Publico, da proibição de vinculações e equi-
parações relativamente às remunerações de servido-
res públicos, da impossibilidade de a pessoa que
tenha sofrido um dano decorrente de atuação de um
agente público ajuizar a ação de indenização direta-
mente contra esse agente. Por fim, procederam à
revisão e ao aperfeiçoamento de alguns pontos dou-
trinários, especialmente nos capítulos sobre atos ad-
ministrativos, contratos administrativos, licitações
públicas e servidores públicos.

Trata-se de obra de indiscutível utilidade para o
estudioso da matéria, para o operador do Direito e para
aqueles que desejam preparar-se para provas em que
seja exigido domínio da disciplina.

Direito Administrativo – 13ª edição
Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo
Paginas: 789 – preço: 105,00 - Editora: Impetus

Direito Administrativo
A presente obra reúne as principais leis re-

lacionadas ao Direito Administrativo, trazen-
do, ainda, súmulas do Supremo Tribunal Fede-
ral e do Superior Tribunal de Justiça.

Diferencia-se das demais em função da siste-
mática adotada pelos autores, que, além dos
índices cronológico e remissivo, agrupam as
leis por assuntos, assim como nos livros de
Direito Administrativo.

Por tudo isso, tem o objetivo de facilitar a
tarefa dos estudiosos do direito e profissionais
(magistrados, membros do Ministério Público,
advogados e professores), que necessitam de um
meio rápido, eficaz e confiável de consulta.

Inclui as leis nº: 11.445/07 – Saneamen-
to Básico e 11.448/07 – Ação Civil Pública/
Def. Pública.

Legislação Administrativa
Luiz Oliveira Castro Jungstedt
& Tatiana Jogaib
Páginas: 556 – preço: 65,00
Editora: Impetus
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são, Wilson Sapatel. Segundo o executi-
vo, os novos fornecimentos no ano passa-
do permitiram um aumento de cerca de
17% nas vendas em relação a 2005.

Inaugurada em fevereiro de 2001, a
Divisão ZF Lemförder investiu em tec-
nologia, na aquisição de equipamentos
modernos, em processos produtivos e
treinamento. “O resultado tem sido com-
provado pelo nosso contínuo crescimen-
to. Nossas vendas saltaram de R$ 10
milhões em 2002, para mais de R$ 73
milhões em 2005”, destaca Sapatel. Em
2005, a ZF Lemförder conquistou a lide-
rança nacional no mercado de barras de
direção e suspensão para veículos pesa-
dos (caminhões e ônibus). Na linha de
produtos que comercializa, detém hoje
28% de participação no segmento de
automóveis e 60% no segmento de cami-
nhões e ônibus.

stantino Bäumle, diretor da
Hannover Fairs do Brasil, re-
presentante da Deutsche
Messe AG no País e por repre-
sentantes da Abimaq – Asso-
ciação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamen-
tos, que apóia o evento.

A ação no Brasil faz parte
da estratégia de divulgação
das feiras da Deustch Messe
em toda a América Latina.
Antes do Brasil, Steiner e
Heckmann estiveram na Ar-
gentina e, após o encontro em
São Paulo, seguiram para o
Chile. Antes de embarcar, os
alemães destacaram o inte-
resse dos empresários brasilei-
ros pelas feiras de Hannover e
elogiaram o sabor da carne
degustada no Figueira.

A Honda Automóveis do Brasil con-
quistou recorde de vendas, registrando
grande aceitação do consumidor quanto
ao desempenho dos produtos e design.
Nesse setor o grande destaque do ano foi
o New Civic. Produtos de força são desti-
nados para diversos setores da economia,
como agropecuária, construção civil, den-
tre outros. Nesse setor a Honda comerci-
alizou 34.100 unidades, superando os nú-
meros de 2005, que registraram 32 mil
produtos vendidos.

LBV inicia
Campanha Criança

Nota 10
A Legião da Boa Vontade

deu início, em todo o Brasil, a
uma grande mobilização social
em prol da edição 2007 Criança
Nota 10, que distribuirá mate-
rial escolar a oito mil crianças
provenientes de famílias em si-
tuação de pobreza.

A campanha visa promover
a melhoria de vida e a auto-
estima da criança e de sua fa-
mília, beneficiando economi-
camente os pais que não têm
recursos para a compra do ma-
terial; a proporcionar às crian-
ças motivação para o estudo; e
a reduzir os índices de evasão
escolar e de analfabetismo.

As doações serão entregues
no começo do ano letivo a meni-
nos e meninas que estudam da
1ª à 4ª série do ensino funda-
mental em estabelecimentos da
rede pública receberão um kit
contendo uma mochila, oito ca-
dernos, seis lápis pretos, uma
caixa de lápis de cor com 12
unidades e de giz de cera, duas
canetas esferográficas, duas bor-
rachas, um apontador com de-
pósito, dois tubos de cola, uma
tesoura sem ponta, uma régua
de 30 cm, um estojo e um ábaco
(jogo pedagógico).

Quem quiser colaborar para a
campanha pode basta entrar em
contato pelo tel. (31) 3494-
3232. Em Belo Horizonte, o
endereço da LBV é Av. Cristia-
no Machado, 10.727, Planalto.

Cadeirinhas são obrigadas a carregar
o selo do INMETRO

A ONG Criança Segura comemora
mais uma conquista. A partir de janei-
ro deste ano, passou a ser obrigatória a
utilização de selos do INMETRO nos
dispositivos de retenção utilizados para
transportar crianças dentro do carro. A
medida resulta em segurança e preven-
ção de acidentes.

Esses dispositivos de retenção são
conhecidos como bebê conforto, ca-
deirinha e assento de elevação. As
empresas têm até 10 meses para se
adequarem à regra. Depois disso, os

comerciantes terão mais seis meses
para renovarem os estoques com os
novos produtos regulamentados.

Antes o selo era voluntário, o fabri-
cante podia optar em regulamentar seu
produto ou não. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde (2004), 2.427 crian-
ças até 14 anos morreram em decorrên-
cia de acidentes de trânsito no Brasil.
Deste número, cerca de 30% represen-
tou acidentes com crianças como ocu-
pante de veículo, alertando para a im-
portância desta ação.

Sepp Heckmann, Presidente da Deutsche Messe AG e
Fred Steiner, presidente da VDW (Associação Alemã da
Indústria de Máquinas-Ferramenta) durante evento no
Figueira Rubaiyat

Mario Knoll, diretor internacional da Indústrias ROMI; Sepp
Heckmann, Presidente da Deutsche Messe AG; Constanti-
no Bäumle, diretor da Hannover Fairs do Brasil; Christina
Stein, vice-presidente da CSMF (Câmara Setorial de Máqui-
nas-Ferramenta da Abimaq) e Fred Steiner, presidente da
VDW (Associação Alemã da Indústria de Máquinas-Ferra-
menta) durante evento no Figueira Rubaiyat
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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

Notebook da LG alia segurança,
rapidez e mobilidade

HDD externo Mobile
120GB da LaCie

Cada vez mais os usuá-
rios de notebooks e
desktops buscam soluções
que aliem capacidade e
mobilidade, a um preço
acessível. Pensando nesse
nicho de mercado, a La-
Cie está lançando o HDD
externo Mobile 120GB,
solução que apresenta
uma das melhores relações
entre custo e benefício dis-
poníveis no mercado.

O LaCie Mobile 120GB
possui dimensões reduzi-
das, o que facilita seu
transporte, podendo até
ser carregado dentro do
bolso.Além disso, não ne-
cessita de alimentação
externa, feita diretamen-
te pela entrada USB 2.0, o
que também elimina a ne-
cessidade de transporte da
fonte de energia.

Sua performance é ou-
tro ponto de destaque en-
tre suas características.
Com velocidade de trans-
ferência de informações de
até 480 Mbits/s e rotação
de 4200rpm, apresenta um

Second Life tem
lançamento no Brasil

O jogo virtual Second Life, que é um jogo de simulação
de situações, terá lançamento no Brasil, sendo totalmen-
te em português. Já tendo atraído dois milhões e quinhen-
tas mil pessoas ao redor do mundo, esta será a primeira
franquia fora dos Estados Unidos.

Nele as pessoas podem criar uma vida virtual próxima
a que elas desejam ter. Os usuários terão acesso ao mundo
virtual de SL, que inclui lugares como a “Ilha Brasil” e
locais como Copacabana, Cristo Redentor, MASAP e
Parque do Ibirapuera. A festa de Reveillon virtual foi um
sucesso, contando com cerca de mil brasileiros.

Second Life é uma iniciativa da Kaizen games e do
Portal iG. Vem sendo testado desde o dia 20 de dezembro,
pelo pessoal do Linden Lab.

Recém lançado no Bra-
sil, o novo notebook da LG
vem com a nova geração da
tecnologia bluetooth e sen-
sor biométrico do S1 Ex-
press Dual que garante a
segurança de usuários que
têm muitas senhas cadastra-
das e pouca memória para
decorar todas elas.

O notebook S1 Express
Dual, da LG, que chega ao
mercado nacional pela SND,
uma das principais distribui-
doras de produtos de infor-
mática para a América Lati-
na. Além de garantir maior
estabilidade e cobertura em

BeSave restaura computador
em poucos segundos

Inédito no Brasil, a mini placa PCI chamada BeSave é
capaz de restaurar qualquer computador em apenas pou-
cos segundos.

A placa BeSave reativa imediatamente computadores
com problemas. No caso de falha ou até mesmo se o
Windows não puder ser inicializado, o usuário poderá
reativar seu computador imediatamente, de maneira sim-
ples e rápida. Basta ativar o Recover e pronto!

A placa dispensa o trabalho de ter que reinstalar os
programas ou saber o motivo da pane, além de estar dispo-
nível nas versões Basic e Pro.

A Yahoo Brasil criou ums hotsite dedicado aos Jogos
Pan Americanos de 2007 que acontecerão na cidade do
Rio de Janeiro. O site terá calendário com informações
como calendário de jogos, galeria de fotos, reportagens
especiais, detalhes sobre as modalidades, últimas notí-
cias, dentre outras.

Além do conteúdo, o desing e a facilidade de nave-
gação são outros pontos fortes do site. Na seção calen-
dário, por exemplo, o usuário pode organizar as páginas
do modo que preferir, por data, por esporte ou por local.
Em julho, o mês do Pan, narrações ao vivo e jogos na
íntegra poderão ser conferidos na página.

Yahoo Brasil cria hotsite especial
dos Pan Americanos 2007

Novo Honda CR-V 2007 chega
totalmente reestilizado

Visual renovado, com
novos equipamentos de luxo
e segurança, que valorizam
ainda mais a terceira geração
do sport-utility.

Pouco mais de três meses
depois de ser lançado no Ja-
pão – as vendas em seu país
de origem tiveram início em
13 de outubro –, a terceira
geração do Honda CR-V,
apresentada em outubro no
Salão Internacional do Au-
tomóvel, chega às concessi-
onárias nacionais, que terão
o modelo à disposição em 10
de janeiro com o preço mais
competitivo da categoria: R$
123.000,00.

Em mais de 11 anos de

Audi Q7 recebe três prêmios
em menos de dois meses

O Audi Q7 recebeu,
entre outubro e novembro,
três prêmios que o reco-
nheceram como melhor
carro da categoria “utilitá-
rio esportivo”.

O primeiro foi em outu-
bro, dado pela imprensa au-
tomotiva especializada de
televisão, no prêmio Top
Car TV - edição 2006. Na
terceira semana de novem-
bro, o automóvel recebeu o
Prêmio da Abiauto (Asso-
ciação Brasileira da Impren-
sa Automotiva) - edição
2006. Uma semana depois

GPS com atualização mensal e
cobertura de 70% das rodovias

Novo GPS da Stetsom, o CarTrip 100, possui mapa de
400 cidades, entre grandes, médias e pequenas, e uma
cobertura de 70% das principais rodovias nacionais, além de
informações sobre recursos disponíveis nestas.

O CarTrip 100 permite atualização mensal da base de
mapas via download através do site da Stetsom. O Car Trip
100 reproduz vídeos, músicas, fotos e livros digitais. Com
tela de 3,5” é fixado no pára-brisa do carro e vem acompa-
nhado de um cabo de ligação do produto com o acendedor
de cigarros para manter a bateria carregada. Tem autonomia
para mais de duas horas.

MV Augusta recebe prêmio de
Motocicleta do Ano de 2006
A marca italiana de motocicletas, MV Augusta, comer-

cializada no Brasil pelo grupo Izzo, conquistou o Prêmio
“Motocicleta do Ano 2006”, em Bolonha, na Itália. O
Grupo Izzo é o representante oficial e exclusivo das marcas
Harley-Davidson, Buell, Triumph, Ducati e Polaris no
mercado brasileiro.

O modelo F4 1000 Senna ganhou na categoria “Espor-
tiva”, com 18,2% dos votos. Na categoria “Naked”, com
20,9%, quem levou o prêmio foi o modelo Brutale 910S. Já
na categoria “125”, foi a vez da Cagiva Mito ser premiada
com 19,5% da preferência. Os votos foram de leitores das
principais revistas especializadas que circulam pela Europa.

conexões sem-fio, ele tam-
bém possui um design arro-
jado e processador Dual Core.
Essa tecnologia é essencial
para aqueles que precisam
executar muitos aplicativos
ao mesmo tempo.

Outra novidade é a au-
sência de reflexos no moni-
tor, diminuindo o cansaço
da vista de quem passa muito
tempo diante do computa-
dor. A nova tecnologia Blu-
etooth, o BlueCore 4, au-
menta a velocidade de trans-
missão dos dados. Para mais
informações, acesse o site:
www.snd.com.br.

desempenho muito seme-
lhante aos HDs externos
de maior porte, aliada a
toda sua praticidade. Ain-
da possui 8MB de memó-
ria cache.

No Brasil, a distribuição
exclusiva fica a cargo da
Controle Net.”O HDD
Mobile 120GB chega ao
mercado com um preço
sugerido de R$ 990,00.
Dentre as opções disponí-
veis no Brasil hoje, acredi-
tamos que essa solução
ofereça uma das melhores
relações custo X benefício
existentes. Além disso, o
valor agregado por sua fa-
cilidade de transporte faz
com que esse produto te-
nha sucesso garantido en-
tre os usuários mais exi-
gentes”, aponta Julio Es-
teves, gerente de Marke-
ting da Controle Net.

O produto é Plug and
Play, acompanha guia e
manual de instalação e é
compatível com note-
books, PCs e Mac que pos-
suam porta USB 2.0.

mercado, suas vendas já su-
peram a marca de 2,5 mi-
lhões de unidades em mais
de 160 países o CR-V
(Comfortable Runabout
Vehicle), a palavra Runa-
bout significa “correr para
todos os lados” é funcional,
prático e confortável e, ao
mesmo tempo, arrojado. É
um veículo para uso diário e
que pode, ainda, enfrentar
adversidades em ruas, rodo-
vias ou estradas rurais.

Completamente renova-
do, ele traz novidades e in-
corpora novos itens de segu-
rança e conforto que tornam
sua relação custo/benefício
ainda mais vantajosa.

foi a vez da revista Auto
Esporte, que o consagrou
como o “Utilitário Esporti-
vo do Ano 2007”.

O carro campeão pos-
sui o novo motor 4.2 litros
V8 FSI com 350 cv de po-
tência. A transmissão é Tip-
tronic de seis velocidades.
O modelo tem velocidade
máxima de 248 km/h e ace-
leração de 0 a 100 km/h em
7,4 segundos. Ele pode vir
equipado com piloto auto-
mático, com sistema de ra-
dar, sensores, dentre outras
tecnologias.
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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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Projeto Amor ajuda
crianças com AIDS

A principio era apenas
uma clínica de Belo Hori-
zonte especializada na pre-
venção, detecção precoce e
acompanhamento de infec-
ção do vírus HIV/AIDS.Hoje
mais de duas mil pessoas fa-
zem parte de um projeto de
trabalho com dedicação, ca-
rinho e orientação.

Pessoas em risco social,
com idades que variam de
recém-nascidos até 23 anos,
recebem atendimentos dos
mais variados, desde simples
curativos até check-ups e en-
caminhamentos para o ser-
viço de saúde pública, além
de planejamento familiar e
participação em oficinas edu-
cativas na área de saúde.

Mais do que uma consul-
ta os pacientes recebem um
diálogo sincero que envolve
relatos da trajetória, família,
rua, drogas, sexo e
trabalho.Dr.Irene Adams,
médica imunologista e on-
cologista, idealizadora do
projeto declara que “não in-
teressa apenas tratar uma
doença, mas entender suas
causas e fazer com que as
crianças e adolescentes refli-
tam sobre sua vida”.

O Projeto Amor tem
como foco o desenvolvimen-
to humano através do traba-
lho com pessoas excluídas
ou em desvantagem social.O
coordenador, Raimundo

Tratamento de câncer da
tireóide ganha mais um aliado
Médicos brasileiros e euro-

peus acabam de aprovar um
novo tratamento para câncer
da tireóide. No Brasil, cerca
de 125 mil pessoas possuem
câncer na glândula tireóide,
sendo que a cada ano surgem
mais 5 mil novos casos.

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) em parceria com o Euro-
pean Medicins Evaluation
Association acabam de apro-
var o TSH recombinante, co-
mercialmente conhecido
como Thryogen® para uso
no tratamento do câncer de
tireóide juntamente com a
iodoradioterapia.

Volta às aulas: hora de
observar a visão das crianças

Pais e professores devem ficar atentos ao comporta-
mento das crianças para identificar qualquer problema de
visão aparente.

De acordo com Dorotéia Matsuura, oftalmo-pediatra
do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), “muitos
problemas de visão ocorridos nessa idade são confundidos
com preguiça ou pouca vontade de estudar. A criança que
tem dificuldade de leitura ou de visão não consegue
acompanhar o ritmo dos colegas”.

Cabe aos pais e professores perceberem comportamen-
tos que evidenciem essas deficiências visuais. Os indícios
são vários e podem ser percebidos. “Em casa, por exemplo,
quando a criança chega muito próximo à televisão, sente
dores de cabeça constantes, tem que franzir a testa para
conseguir ler ou enxergar algo e esfrega os olhos com
freqüência. Na escola, demora para copiar as atividades,
falta de atenção ou necessidade de sentar muito perto do
quadro-negro”, relaciona a médica.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC),
22,9% dos casos de abandono escolar são motivados pela
dificuldade de enxergar. Os pais devem saber que 30% das
crianças apresentam algum tipo de doença nos olhos e 20%
dessas precisam de óculos ainda na idade escolar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima
que 500 mil crianças ficam cegas a cada ano. É impor-
tante lembrar que quanto mais cedo for detectada a
deficiência, maiores são as chances de cura, uma vez
que o olho humano adquire sua forma definitiva aos
sete anos de idade.

Alerta para os pais: você sabe
o que é olho preguiçoso?

A cada 20 alunos do Ensino Fundamental, pelo menos
três têm problemas de vista. Muitos são conseqüências dos
‘olho preguiçoso’, que representa a principal causa de
baixa visão em crianças, atingindo 4 em cada cem.

A chamada ambliopia é quando a visão da criança
não se desenvolve, tornando-se fraca no olho ou nos
dois olhos, ou seja, ‘olho preguiçoso’. Cada olho envia
uma mensagem para o cérebro, essas mensagens se
juntam e formam a imagem. Quando os dois olhos
enviam uma mensagem igual, obtém-se facilmente a
fusão das imagens.

Porém, quando cada olho envia uma imagem dife-
rente, o cérebro não consegue juntá-las. Como defesa,
o olho elimina automaticamente a imagem que vem do
olho desviado. A supressão deste olho faz com que ele
não se desenvolva bem e fique mais fraco que o outro.
Existem várias causas para o problema: refracional,
ambliopia por privação, estrabismo.

Para tratar o olho preguiçoso, deve-se, primeiro, tratar
a causa, a seguir, utiliza-se um oclusor (tampão) sobre o
olho bom para forçar o olho preguiçoso a trabalhar.

Especialistas alertam para o
risco de Leptospirose

A Associação Paulista
dos Controladores de Veto-
res e Pragas Urbanas
(APRAG) está iniciando
uma campanha de esclare-
cimento público para aler-
tar a população sobre o au-
mento dos casos de leptos-
pirose em função das en-
chentes causadas pelas chu-
vas fortes.

A recomendação dos es-
pecialistas, em geral, é evi-
tar o contato com a água e a
lama das enchentes, prote-
gendo a pele com roupas e
calçados impermeáveis ,
principalmente se a pessoa
tiver alguma lesão.

“A leptospirose é um pro-
blema recorrente todos os
anos nesta época, já que a
principal forma de transmis-
são da bactéria é através do
contato com a urina de
ratos”.Ressalta Sérgio Bo-
calini, diretor executivo da
APRAG.

A principio os sintomas
parecem com os de uma gri-
pe, alguns dias, a dor mus-

O que é importante saber
sobre a vasectomia

A vasectomia é um pro-
cedimento cirúrgico que in-
terrompe a circulação dos es-
permatozóides. O brasileiro,
porém, ainda é muito resis-
tente a este método contra-
ceptivo e, ainda, se recusa a
fazer a cirurgia porque ima-
gina que ela possa provocar
distúrbios de ereção.

“A vasectomia torna o
homem estéril, mas não in-
terfere na produção de hor-
mônios masculinos, nem
em seu desempenho sexu-
al”, esclarece o urologista
Ricardo de La Roca. O can-
didato ideal para se sub-
meter a este procedimento
cirúrgico, segundo o médi-
co, é o indivíduo casado,
com mais de 40 anos e que
já tenha filhos. “Procura-
mos conversar com o paci-
ente, orientando-o ade-
quadamente, para que ele
não se arrependa no futu-
ro. Tentamos conscienti-
zar o casal sobre os prós e
os contras da vasectomia,
bem como outras formas
de contracepção. É impor-
tante que a decisão seja
comum aos dois, porque
reverter o processo deman-
da uma cirurgia cara e de-
licada”, diz ele.

O procedimento cirúrgi-
co em si é relativamente sim-
ples. “É feita uma pequena
infiltração local com anesté-
sico e uma incisão de 1 cm
na pele do saco escrotal. O
maior desconforto que o pa-
ciente experimenta é quan-
do o médico isola digital-
mente os deferentes, canais
que levam os espermatozói-
des do epidídimo para a ure-
tra. Em seguida, corta-se este
canal, tendo-se o cuidado de
desviar os cotos um para cada
lado, para não haver uma
recanalização espontânea, e,
por fim, fecha-se a incisão”,
explica o especialista.

Mamas densas aumentam em
até 5 vezes risco de câncer

Anvisa proíbe comércio do
medicamento Politrace 5

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
proibiu o comércio do medicamento Politrace 5, da empresa
Impharma Laboratórios, de Barueri, São Paulo. O remédio
é um composto de vários minerais e usado como suplemento
alimentar intravenoso.

A Anvisa proibiu a distribuição, consumo e venda do
Politrce 5 por não possuir registro. Para vender o produto,
a empresa deve fazer um novo registro. Também foi suspen-
sa a fabricação, distribuição, comércio e uso do saneante
Sanilife Radilife, fabricado por Kempo Brilho Indústria e
Comércio de Produtos de Limpeza, com sede em Uberlân-
dia (MG). O produto não possui registro na Agência.

De acordo com um estudo publicado no New England
Journal of Medicine, um dos fatores de risco, raramente
discutidos pelos médicos, é de que mamas densas aumentam
em até 5 vezes a chance de desenvolver câncer.

A mulher não consegue identificar a densidade de suas
mamas sozinha, mas sim através de um exame mamográfi-
co. Como nas mamografias a gordura parece escura e o
tecido denso é branco, os tumores – que também aparecem
em branco – podem passar despercebidos nesse tipo de
investigação. A dificuldade do diagnóstico levou médicos
a optarem por outro exame, conhecido como ressonância
magnética, que é muito útil para auxiliar na definição da
conduta cirúrgica.

O aumento da incidência do câncer de mama em
pacientes com tecido mamário denso não se dá apenas pela
dificuldade de interpretação da imagem, mas também por
fatores associados ao próprio aumento da densidade. Quan-
do se trata de pacientes de alto risco, com mamas densas, ou
que já passaram por uma cirurgia de redução ou de aumento
dos seios, ultra som ou a mamografia dificilmente detecta-
ram tumores malignos.

cular ficará mais intensa,
sendo também freqüentes
calafrios, náuseas, vômitos
e diarréia, que podem levar
a desidratação. Outros sin-
tomas que indicam o agra-
vamento da doença são
olhos avermelhados, tosse,
faringite e manchas aver-
melhadas pelo
corpo.Algumas das compli-
cações mais graves são: ic-
terícia, hemorragia, mau
funcionamento dos rins e
meningite.

Para evitar a doença é
recomendado não acumu-
lar lixos em terrenos aban-
donados para prevenir a
existência de ratos.Essa me-
dida pode evitar a ocorrên-
cia de enchentes, já que
muitos alagamentos ocor-
rem devido ao entupimento
do sistema de escoamento
pluvial por resíduos sólidos.

“A leptospirose pode
avançar para o comprome-
timento de órgãos vitais e
até levar a morte”.Alerta
Sergio Bocalini.

A convalescença é rápi-
da e o indivíduo pode ser
liberado para voltar para casa
ou para o trabalho, no mes-
mo dia. É importante obser-
var que, em 2% ou 3% dos
casos, por alguma razão, a
ligadura da parte que vai do
testículo para o deferente,
forma um granuloma esper-
mático, causando o vaza-
mento de um pouco de es-
perma. “Depois de um ou
dois meses, quem se subme-
teu à vasectomia deve fazer
um espermograma, já que a
possibilidade de gravidez
existe, pois ainda pode ha-
ver espermatozóides no es-
perma que está sendo produ-
zido pelo organismo”, diz o
urologista.

Não existe nenhuma re-
lação entre a vasectomia e a
potência ou performance
sexual do indivíduo, escla-
rece o médico. “Muito pelo
contrário, em anos de expe-
riência, tenho ouvido rela-
tos sobre a melhora da libi-
do do vasectomizado, que
passa a se relacionar com
sua esposa, sem preocupa-
ções. De uma maneira ge-
ral, do ponto de vista sexu-
al, a vasectomia representa
um benefício para o casal”,
afirma o urologista.

A vasectomia pode ser
revertida sempre. “A cirur-
gia de reversão da vasecto-
mia é muito delicada e exige
um microscópio capaz de
aumentar entre 20 e 25 ve-
zes as estruturas delicadas a
serem reanastomosadas. É
um procedimento caro e
complicado no Brasil”, ex-
plica o especialista. Quando
não é possível a obtenção de
espermatozóides através da
ejaculação, tem-se, ainda, a
opção de puncionar os epi-
dídimos, colher alguns es-
permatozóides e realizar a
fertilização in vitro.

O novo medicamento per-
mitirá o uso do produto para
a retirada de tecidos tireoidi-
anos remanescentes logo após
a cirurgia que remove a glân-
dula da tireóide, sem a neces-
sidade de interromper a repo-
sição dos hormônios tireoidi-
anos. Aproximadamente 35
mil procedimentos como
este são realizados anual-
mente nos EUA e na Euro-
pa e cerca de 80% dos paci-
entes poderão ser incluídos
para utilizar o TSH recom-
binante. Para obter mais in-
formações sobre o câncer
da tireóide, acesse o site:
www.cancerdetireoide.com.br.

Costa, afirma a importância
da clínica ter estendido seus
laços, podendo oferecer as
pessoas projetos que valori-
zem a saúde, o bem estar, a
auto estima, a geração de
renda.

“O fator mais importan-
te do projeto para quem
vive com o vírus HIV é o
aumento na adesão ao tra-
tamento. Aqui a gente cria
uma cultura de saúde. As
pessoas não procuram mais
os médicos só quando es-
tão doentes e sim para se
informar e se prevenir con-
tra as doenças”. Explica
Raimundo.

Para ajudar e entrar em
contato com a coordena-
ção do projeto,o e-mail:
contato@ammor.org.br.
Este endereço de e-mail está
sendo protegido de spam,
você precisa de Javascript
habilitado para vê-lo ou tel:
(31)34443877
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Horóscopo

&&Barbadas
          Butinadas

AAAAAQUÁR IOQUÁR IOQUÁR IOQUÁR IOQUÁR IO

Com a lua unida a Mercúrio,
você se sentirá ainda menos so-
ciável. As questões profissionais
continuam em declínio, embu-
tindo a imaginação e aflorando
uma sensibilidade canina. Reser-
ve, pelo menos, um pequeno es-
paço para se dedicar ao trabalho,
parando com uma vagabunda-
gem de anos. Não tente consertar
o que já fez de errado. Você não
terá vida para reparar tantos er-
ros. Sua saúde, debilitada, será
sua máxima preocupação a partir
desta semana. Compre um rosá-
rio e reveja o Novo Testamento,
que segundo dizem, foi escrito
pelos pobres e para os pobres. Os
ricos estão melhor com o “Velho
Testamento”. Estude teologia e
veja se aprende alguma coisa.

PPPPPEIXESE IXESE IXESE IXESE IXES

Uma pena não ter prolongado
mais as suas férias. Sua saída não
causou nem mesmo espanto. A
lua atravessa agora sua casa da
criatividade, propiciando, para
quem é inteligente, excelentes
condições de ascendência. Pena
que você, em particular, não seja
inteligente. Assim, o horóscopo
vale muito pouco. Não procure
maior intimidade com pessoas que
você acha que são suas amigas. Na
verdade, suas amizades não ca-
bem nos dedos da mão de um
maneta. Continue desfrutando de
sua solidão. É o que merece.

ÁÁÁÁÁRIESR IESR IESR IESR IES

Netuno está sendo ativado po-
sitivamente pela lua, com pro-
messas de maior equilíbrio emo-
cional. Seu contato com as pesso-
as tende a ser mais harmonioso,
mas é claro que você  precisa
melhorar o seu caráter. Dê ao seu
par amoroso uma feliz resolução:
desapareça. Não insista nos seus
projetos com a amiga de sua mu-
lher. Ambas estão morrendo de
rir de suas palhaçadas.

TTTTTOUROOUROOUROOUROOURO

O paralelo do Mercúrio com
Urano torna o contato com os
amigos ainda mais interessante.
Claro, se você estiver usando
desodorante e tiver saído de um
bom banho, coisa que habitual-
mente você não faz. Você pode
aproveitar e trocar idéias, fazer
planos e pensar seriamente no
futuro, mas é necessário que
modifique os seus hábitos pre-
guiçosos e assuma de vez a con-
dição de um trabalhador. A lua
favorece tudo que possa condu-
zir a mudanças. Se sua mulher
é de peixes, ela está para se
mudar para um apartamento du-
plex. Teve convite.

GGGGGÊMEOSÊMEOSÊMEOSÊMEOSÊMEOS

A lua vibra harmoniosamente
no período da manhã, elevando o
seu astral e favorecendo relacio-
namentos de amizade. No traba-
lho é que as coisas não vão bem.
Tem uma lista na mesa do chefe
e adivinhe quem encabeça a lis-
ta? Quem? Quem? Usando uma
camisa, Vênus com ação no seu
signo, vai ficar numa posição de-
licada, exigindo de você muito
tato para ajustar-se à situação.
Melhor, as pílulas, se é que você
me entendeu. Abandone velhos
hábitos. Quanto às geminianas,
tudo correrá bem, porque assim o
exijo. No momento estou amando
uma canceriana e ninguém tem
nada a ver com isso.

CCCCCÂNCERÂNCERÂNCERÂNCERÂNCER

Mercúrio e Urano continuam
dinamizando sua vida amorosa, pro-
metendo-lhe encontros gostosos e
uma grande cumplicidade entre
você e seu par. Ela já deu o sinal de
partida há muito tempo e só agora
você percebeu que podia entrar no
jogo. Não alimente, porém, expec-
tativas em relação a outras pessoas,
e se ainda tem senso de realidade,
acostume-se com a idéia de que a
cama encurtou para você. Não ca-
bem três. Não se desespere porém,
porque horóscopo é horóscopo. Às
vezes, não dá certo. Mas, para sua
mulher, tem sido infalível.

LLLLLEÃOEÃOEÃOEÃOEÃO

A lua, em seu signo, se harmo-
niza com Netuno, elevando seu
astral espiritual. Contudo, sua saú-
de não tem como piorar mais. Seus
constantes ataques e uma dose
excessiva de mau-humor, são o
princípio de um fim próximo. Re-
colha-se e medite, para fortalecer
o seu interior, porque o exterior,
nem cachorro quer lamber. Como
você nunca respeitou seus próprios
limites, não será agora, com essas
dores nas costas, que irá obedecer
regrinhas, antes sem importância.
A última que falam de você: “é um
cadáver ambulante”.

VVVVVIRGEMIRGEMIRGEMIRGEMIRGEM

O momento é péssimo para você
voltar sua mente para o futuro. E
terrível, para recordar o passado,
negro como a graúna. Sem ten-
dência para o idealismo, tudo a sua
volta tem gosto materialista. Acon-
tece que a matéria de que você é
feito é perecível e sua decomposi-
ção, em vida, é uma espécie de
castigo imposto pelos “deuses”. Sua
mente, defecante, não pode ser
limpa com um simples papel higiê-
nico. Melhor solução: usar lixa no.
2. Que pode não resolver inteira-
mente, mas vai tirar o brilho que
esconde a sua podridão.

LLLLL IBRAIBRAIBRAIBRAIBRA

Se você ainda acredita em ho-
róscopo, é porque deve também
acreditar em Papai Noel e em
mula-sem-cabeça. Um perfeito
calhorda. Em todo caso, anote:
Mercúrio em Sagitário se harmo-
niza com a lua, ainda no final de
Leão, prometendo um bom dia
para o estabelecimento de conta-
tos. O paralelo de Urano com
Mercúrio, também já atua forte-
mente, acentuando o gosto por
inovações de todos os tipos. Expe-
rimente um motel com cama re-
donda. Já saiu a folhinha Maria-
na, que continua prevendo, com
acerto, todos os dias de chuva.
Compre uma maçã podre na rua e
pare de ler o horóscopo.

EEEEESCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃOSCORPIÃO

Prometer, você promete.
Mas, realizar alguma coisa, só se
o mês de Fevereiro tiver 31 dias.
De boa conversa, tem consegui-
do se estabilizar, mas o círculo
começa a se fechar. A posição
lunar, que não é muito estética,
pode ser assimilada por você,
com os mesmos resultados práti-
cos, ou seja, nenhum. Tente
colocar os pensamentos em or-
dem e verá que o problema psí-
quico está se avolumando de tal
maneira, que vai estourar. Como
você não aprendeu a digerir os maus
momentos, terá,s pelo menos, uma
bruta diarréia mental.

SSSSSAAAAAGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIOGITÁRIO

A lua age de maneira maléfica
a Netuno, que encontra-se em seu
signo, marcando mais um dia ne-
gativo, durante o qual não adian-
tará você tomar iniciativas inova-
doras para o cotidiano. As vibra-
ções lunares estimulam ainda mais
sua ignorância. Sua visão do mun-
do não alcança o grau máximo da
miopia, mas ainda bem perto. Não
há mais tempo para renovar nada.
Aconselhamos uma reclusão no
sopé ou topo de uma montanha. E,
se ficar só, ainda assim estará mal
acompanhado. O sagitariano, an-
tes de tudo, é uma lesma.

CCCCCAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIOAPRICÓRNIO

O sol, no 2o grau de Capricór-
nio e em pleno decanato regido
por Mercúrio, acentua o sentido
de praticidade dos “carneirinhos”.
É chegado o momento do supre-
mo sacrifício: arranje um empre-
go. A posição lunar faz com que se
mostre especialmente competen-
te, podendo se destacar diante
dos outros. Você, no entanto, só se
destaca pela burrice. Muito cui-
dado com a saúde e faça dieta
forte. Principalmente de bebidas!
Você ficará todo “inchadinho”
antes de pagar a TRU.

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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Vício
- O médico não reco-

mendou que você dei-
xasse o cigarro?

- Disse sim querida,
mas não disse onde...

Infidelidade
Ao regressar de uma

viagem, antes do tempo
marcado, o marido en-
controu sua mulher nos
braços de um desconhe-
cido. Indignado, saca o
revólver e aponta para o
amante, quando a espo-
sa interveio:

- Não atire, Freitas.
Você quer matar o pai de
seus filhos?

Esperteza
Mendigo bate na por-

ta de determinada famí-
lia e, ao pedir um prato
de comida, recebe a se-
guinte proposta:

- Eu lhe dou comi-
da, mas antes rache
aquele monte de le-
nha para mim.

- Tudo bem. Mas antes
me mostre o cardápio...

Demagogia
Jornal político publi-

cou esta matéria: “Me-
tade da Câmara Muni-
cipal é composta de de-
magogos”. Exigida uma
reparação, o jornal saiu
com esta: “Metade da
Câmara Municipal não
é de demagogos”.

Divórcio
Antes de dar a senten-

ça, o juiz chama a mu-
lher que requerera o di-
vórcio e faz o apelo final:

- A senhora deve ter
achado algo de positi-
vo no seu marido,
quando se casou com
ele há sete anos!

-  Até que achei mui-
to, mas já gastei até o
último centavo...

Sumiço
- Meu namorado está

se comportando como se
fosse marido.

- Ué, então ele está
fazendo algo, queri-
dinha?

- Nada disso. Ele su-
miu faz uma semana.

Detetive
- Há mais de 20 anos

que exerço a profissão de
detetive e até hoje não
confio em minha mãe.

- Acredito, ninguém
melhor do que você para
conhecer sua família...

Paciente
O médico encontra um paciente seu e

pergunta:
- Como vai você?
- Vou indo muito bem e espero que não

fique zangado comigo...

Chifrudo
Freguês de determinada barbearia foi ao

salão e perguntou quantos clientes estavam
na frente dele.

- Seis, respondeu o barbeiro.
No dia seguinte, voltou e fez a mesma

pergunta e o barbeiro respondeu:
- Nove, prezado.
Intrigado, o barbeiro mandou um menino

seguir o antigo freguês e, na volta, deu a
informação:

- Ele saiu daqui e foi direto para sua casa,
patrão. Acho que o senhor está sendo passa-
do para trás...

Lá e cá
Para quem não sabe, farmácia e lanchonete funcionam na mesma loja,

nos Estados Unidos. Um brasileiro entra em uma dessas organizações e
pergunta ao balconista:

- Escuta mister, você faz exame de fezes?
- Fazemos, e bem feito.
- Então lave as mãos e me prepare um cachorro quente.

Esquecimento
Um casal, finalmente, depois de muitos anos, consegue sair em férias. No

trem, duas horas depois, a mulher vira-se para o marido:
- Esqueci de desligar o ferro de passar roupa. A casa pode pegar fogo!!!
- Não há perigo, esqueci de fechar as torneiras...

Guarda-chuva
Aquele sujeito entrou no restaurante e colocou seu guarda-chuva no

cabide com o seguinte bilhete: “Esse pertence a um campeão de karatê”
Quando sai, encontrou no cabide outro bilhete com os seguintes dizeres:

“O seu guarda-chuva foi levado por um campeão de corridas”.
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No Estado de São Paulo há um crescente

aumento na busca por fontes alternativas de

energia, principalmente pela energia eólica. Em

Sorocaba, interior de São Paulo, há uma das

poucas empresas do Brasil que produz hélices

rotores e geradores eólicos.

A disponibilidade técnica, juntamente com

os ventos constantes de algumas regiões interi-

oranas do estado paulista, fez com que um

vereador pedisse estudos sobre o potencial eó-

lico da região. Segundo a Aneel, algumas son-

Iniciativa privada faz
investimentos em energia eólica

dagens de empresas interessadas na geração de

energia eólica foram realizadas.
O uso de fontes alternativas de energia vem

crescendo a cada dia, por serem fontes não
poluentes e por se tornarem cada vez mais bara-
tas. No momento estão sendo investidos US$ 2,3
bilhões de dólares do setor privado para a implan-
tação de 1.423 MW de centrais eólicas de grande
porte no Brasil, que deverão operar até 2008.
Esses investimentos estimulam ainda mais a atu-
ações das empresas na área de fabricação de
equipamentos e de geração de energia eólica.

Os clientes corporativos de média tensão livres ou incentivados e de alta
tensão agora podem pagar suas contas de energia com mais conforto e
agilidade. A fatura virtual e o boleto eletrônico são enviados por e-mail para
que as empresas possam programar o pagamento com maior antecedência.
A iniciativa beneficia 190 clientes, responsáveis por 30% do faturamento
mensal da Cemig.

A mudança aconteceu porque muitos clientes reclamavam do atraso
das contas de energia que chegavam pelo correio e como o prazo para
pagamento é de apenas sete dias úteis, as faturas não eram entregues aos
clientes a tempo.

O novo processo também trouxe vantagens para a Cemig, que reduziu
consideravelmente o consumo de papel, assim como as despesas com
correio. Para se ter uma idéia, são faturadas 900 contas por mês. Outro fato
é que não há mais prorrogação de vencimento por extravio de documento.
Segundo a Cemig, o índice de reclamações foi reduzido a zero.

Boleto eletrônico beneficia
clientes corporativos

A Universidade Federal do Espírito Santo e a Associação Brasileira de
Eficiência Energética promoverão o II Congresso Brasileiro de Eficiência
Energética, em setembro de 2007 na cidade de Vitória, ES.

A submissão de trabalhos completos poderá ser feita no período de 01
de fevereiro a 16 de março de 2007. Já está disponível na página do evento
www.ele.ufes.br/cbee o modelo do artigo e a chamada de trabalhos. A área
é multidisciplinar abrangendo temas as diversas áreas que atuam com o
tema eficiência energética.

Na primeira edição do Congresso, que se realizou em Belo Horizonte,
foram submetidos 128 trabalhos. Desses, 68 foram aprovados pelo Comitê
de Programa (composto por 43 especialistas das mais diversas áreas do
conhecimento espalhados por todo o território nacional) que acabaram
abrangendo as áreas Gestão Energética, Políticas e Estudos Setoriais,
Energia nas Edificações, Educação, Eficiência Energética em Máquinas,
Qualidade de Energia e Eletromagnetismo e Estudos de Casos.

Congresso de Eficiência
Energética vai ser em Vitória

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
aprovou a liberação de R$ 1,36 bilhão para o financiamento do Gasoduto
Sudeste/Nordeste – cuja responsável pelo projeto é a Gasene -, que irá
transportar 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

Ele irá de Terminal de Cabiúnas, no Rio de Janeiro, ao município de
Catu, na Bahia (aproximadamente 1.400km) e empregará cerca de 12 mil
pessoas diretamente e 36 mil indiretamente. O projeto tem previsão para
estar completo em 2010.

Este é o maior financiamento aprovado pelo banco esse ano na
área de transporte e distribuição de gás, sendo o segundo maior
empréstimo para o setor.

BNDES libera R$ 1,36 bilhão
para a construção de gasoduto

Paletó, gravata e uso
racional de energia no Chile

Com a chegada do verão, o con-
sumo de energia sofre grande au-
mento, principalmente em indús-
trias e comércios, onde o uso do ar
condicionado é intenso.

Segundo o governo chileno,
estima-se que durante o verão a
utilização desse equipamento
corresponda a 60% do consumo
de energia.

Para evitar o aumento abrupto
de consumo durante o período do
verão, a Comissão de Eficiência
Energética Chilena lançou o plano
contra a gravata e o paletó, cujo
objetivo é evitar o consumo gerado
pelos condicionadores de ar.

O Chile é considerado um país
extremamente conservador, onde
a maior parte dos homens traba-

lham trajados formalmente. Ape-
sar disso, a vice-ministra da Econo-
mia, disse esperar a mesma iniciati-
va da rede privada. E ela não preci-
sou esperar muito para seu apelo ser
atendido, pois algumas empresas já
aderem à iniciativa.

“Esperamos que todos os setores
sigam a recomendação, para que se
torne hábito nacional” disse o dire-
tor do grupo Nicola Borregaard,
que também recomendou para que
os homens deixassem de lado pale-
tós e gravatas.

O maior grupo privado do Chile,
a Sociedade de Desenvolvimento
Industrial, fez um comunicado, e
ao fim desse, o presidente do grupo
Bruno Phillippi, retirou sua gravata
em gesto de adesão.

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

O ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Luís Car-
los Guedes Pinto está preocupado
com as oscilações de preços do pro-
duto ocorridas no final de 2006. De
acordo com o ministro, não há jus-
tificativas no mercado para aumen-
tos 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 li-

O Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) investirá na
expansão e infra-estrutura do setor
energético brasileiro, assegurando
ao país o suprimento de energia
elétrica e o abastecimento de petró-
leo e gás natural.

As medidas adotadas pelo PAC
deverão reduzir os preços das tari-
fas para o consumidor. Os preços
das novas energias deverão ter uma
queda de 20%. Isso também é con-
seqüência de uma maior participa-
ção do país nos processos de produ-
ção de energia. Cerca de R$65,9
bilhões serão investidos na constru-
ção de novas usinas, que acrescen-
tarão 12.396 MW de potência ao
Sistema Interligado Nacional.

Quanto à transmissão de ener-
gia elétrica, serão acrescentados
13.826 km de linhas de transmissão
e subestações associadas. Para ga-
rantir a autonomia brasileira quan-
to ao petróleo, serão investidos
R$69,9 bilhões, aumentando, até

Produção recorde e estoques
devem conter preço do álcool

tros. Isso nos permite afirmar que
temos um volume muito confor-
tável para atender o consumo, sem
qualquer tensão na regularidade
do abastecimento.”

Na avaliação de Guedes, os au-
mentos registrados estão dentro dos
parâmetros normais do mercado.
Segundo ele, os reajustes das cota-
ções do produto foram provocados
por vários fatores. Entre eles, o pre-
ço do álcool relativamente favorá-
vel em comparação com o da gaso-
lina; 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 po-
dem escolher o combustível - álco-
ol hidratado ou gasolina) e o au-
mento do transporte rodoviário em
substituição ao aéreo.

PAC destina recursos para
reformas no setor energético

2010, a produção para 2,6 milhões
de barris-dia. Os investimentos em
gás natural objetivam diminuir a
dependência externa do Brasil.

O Plano de Antecipação na Pro-
dução de Gás Natural prevê a im-
plantação de duas estações de rega-
seificação do Gás Natural Liquefei-
to, dando mais segurança ao supri-
mento no mercado brasileiro.
R$22,6 bilhões serão investidos na
reforma e qualificação de 10 refina-
rias existentes. Essa medida, além
de causar ganhos ambientais, tam-
bém irá propiciar um aumento na
participação do país no processa-
mento de petróleo nacional pesado,
substituindo a importação.

O desenvolvimento e o incre-
mento do álcool e diesel manterão
a posição do Brasil no cenário mun-
dial. Os investimentos do PAC
pretendem potencializar as ofer-
tas de energia e, através de uma
reestruturação, sustentar o cres-
cimento econômico.

O solo e clima favoráveis fazem
do Brasil um destaque mundial
quando se trata da produção de
biodiesel. Fonte renovável de ener-
gia e uma alternativa ao petróleo, o
combustível, além de reduzir a
emissão de gás carbônico e enxofre
que causam o efeito estufa, tam-
bém reduz a dependência do país
quanto à importação de diesel.

O biodiesel pode ser produzido a
partir de plantas oleaginosas, como
soja, mamona, dendê, babaçu e
palma, e da gordura animal. O Bra-
sil se destaca por possuir um imenso
potencial para enfrentar a competi-
tividade mundial, já que por aqui
existem cerca de 40 variedades
dessas plantas, enquanto na Europa
existe apenas uma e nos Estados
Unidos, três.

A Lei nº 11.097/05, fruto do
Programa Nacional de Produção e
Uso do Biodiesel (PNPB), prevê
que dentro de um ano as empresas
se tornem obrigadas a adicionar 2%
de biodiesel ao diesel. A partir de
2013, o acréscimo passa a ser de 5%.
O objetivo é incentivar a produção
do combustível em diversas regiões

Foi aprovado, no dia 13 de feve-
reiro, pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), um parecer
favorável ao projeto de lei da Câ-
mara que visa estabelecer novas
regras para impedir que fabrican-
tes de lâmpadas vendam suas mer-
cadorias em desacordo com as
normas estabelecidas. Pelo proje-
to, o descumprimento das normas
é punido com advertência por es-
crito e multa de R$ 53,2 mil. Em
caso de reincidência, o valor da
multa é aplicado em dobro.

Com o objetivo de resguardar os
direitos do consumidor, o PLC 75/
04 é do deputado Luciano Zica
(PT). A matéria modifica a lei

Parecer altera lei que regulamenta
fabricação de lâmpadas

10.334/01 que obriga os fabrican-
tes de lâmpadas incandescentes,
voltadas para o mercado interno, a
assegurar que os produtos tenham
valores de tensões iguais ou 10%
superiores aos das tensões nomi-
nais da rede de distribuição de
energia elétrica.

A proposta do deputado atra-
vés do parecer é não restringir as
normas às lâmpadas incandescen-
tes, assegurando também os direi-
tos dos consumidores de lâmpadas
em geral. O argumento utilizado é
que no decorrer dos anos, o proble-
ma da disparidade de tensão atin-
ge diversos tipos de lâmpadas pre-
sentes no mercado.

Saiba porquê o biodiesel é uma
potencialidade brasileira

do país e promover sua inclusão
social. Para isso, o governo criou o
Selo Combustível Social, que é con-
cedido aos produtores de biodiesel
que compram matéria-prima da
agricultura familiar. Quanto à sua
utilização, a taxa de 2% não de-
manda alterações nos motores dos
veículos, mas com o aumento gra-
dativo do uso do biodiesel será ne-
cessária uma adaptação.

As empresas brasileiras que uti-
lizarem a fonte renovável de ener-
gia podem obter ganhos financei-
ros através do Protocolo de Kyoto.
Trata-se de um compromisso dos
países desenvolvidos quanto à re-
dução das taxas de emissão de
gases responsáveis pelo efeito es-
tufa. Empresas que diminuírem a
taxa de emissão em países pobres
poderão gerar créditos de carbono
e vender aos países desenvolvi-
dos. Entrar para esse projeto é algo
complexo e que demanda tempo,
mas o governo federal já anun-
ciou que investirá R$ 80 milhões
para ajudar as empresas que utili-
zarem o biodiesel a se inserirem no
mercado de carbono.


