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 Nos últimos anos, um dos assun-
tos que ocuparam maior espaço na
imprensa do país foi a Reforma do
Poder Judiciário. Magistrados fede-
rais e estaduais de todos os estados
da Federação mobilizaram-se jun-
to ao Congresso Nacional e busca-
ram os meios de comunicação para
darem maior repercussão às suas
reivindicações. O texto da reforma,
aprovado e posto em vigor, resul-
tou, na maior parte, do diagnósti-
co feito pelos próprios interessados,
que fizeram pesado lobby sobre o
Legislativo.

  Concluída a reforma, a expec-
tativa da sociedade era a de um Ju-
diciário ágil, atuante, capaz de dar
pronta resposta às demandas na sua
área. Mas qual não foi a surpresa ao
descobrir-se que pouca coisa mudou,
pois as decisões continuaram demo-
radas, os processos acumularam-se
e os problemas, apontados há déca-
das, não foram resolvidos?

     Só para se ter uma idéia das
dimensões do problema, vale a pena
dar uma olhada em alguns episódios
denunciados pela imprensa brasilei-
ra. Em Minas Gerais, um caso que já
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Idéias em Debate

Ex-dirigente do Atlético,
Alexandre Kalil em  entrevis-
ta à imprensa mineira desta-

cou que acordo com o
Diamond é lesivo ao clube.
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Café Pequeno

A responsabilidade do
Estado cresce na propor-

ção em que políticas públi-
cas assumem papel decisi-
vo na garantia de conquis-

tas como segurança, edu-
cação, saúde, moradia,

lazer e outros.

se tornou clássico é o das indenizações
devidas às vítimas do desabamento no
Parque de Exposições da Gameleira. A
tragédia ocorreu na segunda metade dos
anos 60 (Governo Israel Pinheiro) e até
hoje muitos parentes das vítimas con-
tinuam a esperar pelas indenizações.

     No Rio de Janeiro, dezoito anos
depois do naufrágio do Bateau
Mouche, que pôs fim à vida de 55 pes-
soas, com os culpados foragidos e vi-
vendo na Espanha, houve, finalmen-
te, a fixação do valor das indeniza-
ções, mas, como terá inicio a fase dos
cálculos, cujos valores podem ser con-
testados pelos perdedores, a coisa ain-
da pode demorar muito.

Ainda na antiga cidade maravi-
lhosa, os funcionários da Assem-
bléia Legislativa ganharam por una-
nimidade o direito de manter os seus
salários num processo relatado pelo
Ministro Sepúlveda Pertence em
2002 (!), mas até hoje não tiveram
seus salários atualizados.

   Em Minas Gerais, servidores da
Assembléia Legislativa, que também ti-
veram redução salarial, recorreram ao
Supremo. Uma parte obteve liminar fa-
vorável e nunca deixou de receber inte-

gralmente os vencimentos que estão
dentro do teto já estipulado para os
estados. Outro grupo teve tratamen-
to diferente na mesma Corte, e se viu
privado da parcela substancial de
seus vencimentos. A situação já per-
dura por mais de dois anos, sem que
o STF unifique a decisão, prolongan-
do uma das maiores injustiças já co-
metidas em sua História.

     Justiça lenta é o mesmo que
injustiça. E quando se trata de utili-
zar dois pesos e duas medidas, pro-
voca nas pessoas, além do sofrimen-
to, a justa revolta dos injustiçados.
Principalmente quando à dureza con-
tra simples servidores públicos, se
contrapõe a tolerância com os gran-
des criminosos da República que, en-
tra governo e sai governo, passam
incólumes, pelos inquéritos e pelas
CPIs. Até quando assistiremos a esse
melancólico espetáculo?

Esta edição já estava sendo im-
pressa quando tomamos conhecimen-
to de atos da justiça, praticados pe-
las mesas diretoras da Câmara dos
Deputados e da Assembléia
Legislativa de Minas, para repor as
coisas em seus devidos lugares, den-
tro do que é preconizado pelas leis
em vigor no país.
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A engenheira eletricista da Cemig e professora da PUC Mi-
nas, Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz em entrevista exclusi-
va ao “O DEBATE”, fala sobre o projeto da Cemig de eletrificação
rural através dos sistemas fotovoltaicos de geração de energia,
equipamentos que transformam a luz solar em eletricidade.

A energia que

O governador Aécio Neves anun-
ciou que o Governo de Minas inicia-
rá, ainda este ano, o processo de lici-
tação para o primeiro projeto de Par-
ceria Público-Privada (PPP) do setor
penitenciário no país. A previsão é de
que, no mês de julho, seja aberta, aos
consórcios interessados, consulta pú-
blica à proposta de edital para a cons-
trução de um complexo penitenciário
com 3.100 vagas. Esta será a segun-
da PPP do Estado. A primeira é a de
recuperação, manutenção e operação
da MG-050, que liga a Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) ao Estado de São Paulo, via
Sudoeste Mineiro.

Parceria
Governador Aécio Neves

Disponível nas cores preta e
prata metálicas, a nova Honda
GL 1800 Gold Wing, chega para
reforçar a atuação da montadora
no mercado nacional.

Nova Honda

tecnologia em
duas rodas

Gold Wing:

vem do sol

Público-Privada

O primeiro modelo usava
uma bateria de prata-zinco e im-
primia o resultado numa peque-
na fita de papel. Com ela era pos-
sível somar, subtrair, multiplicar
e dividir — aceitava números
com até 12 algarismos e poucas
casas decimais.

Calculadora

página 16página 16página 16página 16página 16

página 13página 13página 13página 13página 13

página 9página 9página 9página 9página 9

Obesidade prejudica fertilidade
O excesso de peso atinge cerca de

39% das mulheres brasileiras. Além
de causar  d iabetes ,  problemas
vasculares, a obesidade também afe-
ta a fertilidade,  segundo dados apre-
sentados pelo Ministério da Saúde.

página 6página 6página 6página 6página 6

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

O
M

A
R

 F
R

E
IR

E
/IM

P
R

E
N

S
A

 M
G

Queremos tornar público nos-
sos sinceros agradecimentos a toda
equipe do CTI do Hospital Felício
Rocho e, especialmente ao Dr.
Sinval Lins Silva, pelo carinho, de-
dicação e profissionalismo que es-
tão sendo direcionados desde o dia
11 de abril deste ano ao nosso di-
retor geral Oswaldo de Figueiredo
Nobre, que encontra-se internado
neste hospital.

Agradecimento

Visite o nosso site no endereço www.odebate.com.br

completa 40 anos
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Kalil: Contrato  entre Atlético x

 II – A Tribune Co., dos Esta-
dos Unidos está à venda. No
momento em que escrevemos
estas notas, já deve ter sido ad-
quirida por um dos grupos mi-
lionários que disputavam a em-
presa, entre eles os controla-
dos por Ronald Bunke e Eli
Broad. A Tribune Co. inclui os
jornais The Los Angeles Times, The Chicago Tribune, 23 esta-
ções de televisão e o Chicago Cubs (time de beisebol). Não é
pouca coisa. E atenção: Sam Zell, um magnata que nunca ad-
ministrou um jornal é o novo dono da Tribune Co. É a nova
moda no mundo da mídia. Salve-se quem puder.

 Sedes do Los Angeles
Times e do Chicago Tribune

 III – Depois de décadas em
atividade, a revista “Life”, que
se tornou célebre por suas
grandes reportagens e tam-
bém por criar em suas pági-
nas uma verdadeira escola de
fotógrafos, deixará de existir.
Ela influenciou quase todas as
publicações no gênero nos
anos 50, sendo “O Cruzeiro”
e “Manchete” os exemplos
mais notórios no Brasil. Mas
os tempos passaram, a “Life”
não acompanhou as mudan-
ças, principalmente o adven-
to da “Internet”, com as suas
noticias e fatos “On line”. Vai
ficar na história.

Notícias sobre a

imprensa
 I – A imprensa escrita, falada, televisionada e

informatizada passa por mudanças profundas no mundo
inteiro. E isso acontece porque se trata de um organismo
que pulsa de acordo com a realidade em volta. Para dar aos
nossos leitores uma idéia do dinamismo nessa área, menci-
onaremos alguns fatos recentes.

 Capas da “Life”,
com os “Beatles”

Shopping Diamond Mall é indecente

1 – Como o senhor avalia esse
desequilíbrio financeiro nas contas do
Atlético? De quem é a culpa?

Kalil - O Atlético foi entregue em
1985 sem dever um tostão, inclusive de
imposto. Depois os presidentes foram ven-
dendo quilos de jogadores para o exteri-
or. Quilos. Venderam uns 20 para a Eu-
ropa. Foi Moacir, Cléber, Renato
Morungaba, Airton e não conseguiram
sanear o Atlético.

2 – O senhor saiu no começo de 2000 e
voltou em 2001. ficou assustado com a
situação que encontrou?

Kalil – Eu fiquei. Em 2001, fomos as-
sistir a um jogo do Atlético e ele perdeu de
4 a 0 para o Vila Nova, no Independência.
Eu abaixei na bancada e falei com o Ricardo
Guimarães, presidente: “Ricardo, estamos

liquidados. Esse time não chega em lugar
nenhum”.

3 – O senhor pode comentar se o con-
trato entre Atlético e a empresa que ad-
ministra o Shopping Diamond Mall é
lesivo aos cofres do clube?

Kalil - O que o Shopping faz com o Atlé-
tico é uma indecência. O Atlético está sen-
do gravemente lesado.

4 – Então o acordo é ruim?

Kalil – O Shopping cobra estacionamen-
to depois do contrato e o Atlético não rece-
be nada. Faz outro andar e o Atlético não
recebe nada. No Natal, o faturamento
triplica e o Atlético não recebe nada. Luvas
de lojista, o Atlético não recebe nada. É o
pior negócio do mundo. Se tem dono, o dono
está bilionário. É uma aberração.

 Líder da resistência
heróica do Timor Leste
deixa o poder para en-
trar na história. O
Timor ainda tem um lon-
go caminho pela frente,
até curar as feridas dei-
xadas pela ocupação
estrangeira, mas Xa-
nana cumpriu, no mo-
mento certo, o papel
que se espera de um
verdadeiro líder.

XXXXXANANAANANAANANAANANAANANA G G G G GUSMÃOUSMÃOUSMÃOUSMÃOUSMÃO

 Assis Chateaubriand:
entrou para história do
jornalismo brasileiro
como fundador dos
“Diários Associados”

 O presidente francês Jacques Chirac deixa uma
marca importante na história francesa

 Carlos Lacerda: um
político controverso que
entrou para a história
brasileira como um gran-
de administrador.

O ex-dirigente atleticano Alexandre Kalil deu uma entrevista bom-
bástica à imprensa mineira, da qual destacamos algumas frases:
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Dados do Sistema Integra-
do de Administração Finan-
ceira da União revelam que o
governo federal gastou ape-
nas 3,19% do total dos recur-
sos previstos em 2007 para
o programa de segurança de
vôo e controle do espaço aé-
reo brasileiro.

Dos R$550 milhões des-
tinados para investir com
aprimoramento, desenvolvi-
mento e modernização do se-
tor, apenas R$17,5 milhões
foram utilizados. Em 2006,

1999. A gestão administrati-
va será debatida na primeira
sessão da CPI, desde sua con-
turbada implantação, no dia
3 de maio. Quanto ao que es-
tará em pauta na CPI, apenas
um tema é de consenso: as
causas do maior acidente da
história da aviação brasilei-
ra. A intenção é investigar,
num segundo momento, dos
gargalos do setor a proble-
mas com equipamentos, in-
cluindo a Infraero.

Fonte : Congresso em Foco

Governo investe
apenas 3,19% do destinado

ao setor aéreo
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

Como se tem falado e
escrito bobagem sobre a
questão racial no Brasil!
As elites não entendem
nada do assunto (e, para
não encará-lo de frente,
mantêm os negros afasta-
dos dos seus clubes e con-
domínios de luxo) e as es-
querdas, na sua insensi-
bilidade e cegueira ideoló-
gica, não entendem e nun-
ca entenderão o que se
passa no coração huma-
no. Boa mesmo foi a de-
claração do vice-presiden-
te José Alencar, que disse
a um repórter: “se você
olhar para mim, eu sou
branco; mas na verdade,
eu não sou branco”. As-
sim  é que se fala. Fica no-
meado o mais novo líder
da causa negra no Brasil.

O analista de anúncios comerciais de O De-
bate tem um critério considerado inflexível: faz
questão de não observar os anúncios, só o fa-
zendo, quando tem a atenção chamada por de-
talhes de qualidade. Neste início de ano, em meio
à mesmice, às apelações e à falta de imaginação
reinantes, ele deu nota alta (o que é raro) ao
anúncio da NET TV, em que o Coronel
Tutchenko aparece dançando sobre uma mesa,
antes de ordenar aos funcionários: “Eu disse:
Todo munda!”,

O analista considerou o comer-
cial esplêndido, levando em conside-
ração itens como originalidade, ro-
teiro, trilha sonora e performance. Ao
longo do ano, outros comerciais (só
os que conseguirem chamar a aten-
ção) serão analisados e concorrerão à
menção especial de O Debate. O convite
está aberto e todas as agências de publi-
cidade. Enviem para este jornal os dados
técnicos dos anúncios aqui mencionados.

TTTTTodo Munda”odo Munda”odo Munda”odo Munda”odo Munda”
“Eu disse:“Eu disse:“Eu disse:“Eu disse:“Eu disse:

apenas 35,84% do total des-
tinado ao programa foram uti-
lizados Com base nos núme-
ros, o deputado Otávio Leite
(PSDB-RJ) vai encaminhar à
CPI do Apagão Aéreo um re-
lato minucioso dos gastos do
governo no setor.

O deputado pretende en-
tender por que, apesar da cri-
se no setor aéreo, o governo
investiu tão pouco. Segundo
Castelo Branco, essa é a roti-
na do setor desde contratos
firmados com o FMI, em

Um político meio desen-
gonçado, caricato, amigo do
copo, com muitos admirado-
res, mas, também, desafetos.
Teve os seus momentos de gló-
ria ao liderar a resistência ao
golpe de Estado contra
Mikhail Gorbachov, nos epi-
sódios que acabaram por var-
rer da história a antiga União
Soviética e colocar no cená-
rio político a moderna Rússia
não comunista. Discursando
sobre tanques de guerra, no
enfrentamento corajoso com
os golpistas, Yéltsin (foto) foi

 A ministra Matilde Ribeiro desafinou

RacismoRacismo Bóris Yeltsin

uma figura marcante na his-
tória do Século XX. Como
disse uma comentarista: “ele
estava no lugar certo na
hora certa”.

 Sarkozy
ganhou as
eleições e
já é o novo
presidente
francês, mas
Ségolene Royal
desempenhará
um papel
importante
daqui para
frente

SKAVURZKA!!!

PRECISA-SE
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, Pa-
dre Eustáquio, CEP 30720-360, Belo Horizonte, MG
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Constituição da Repú-
blica, no seu artigo

227, diz “ser dever da famí-
lia, da sociedade e do estado
assegurar à criança e ao ado-
lescente, com absoluta prio-
ridade, o direito à vida, à saú-
de, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade, à convivên-
cia familiar e comunitária,
além de colocá-la a salvo de
toda forma de negligência, dis-
criminação, exploração, vio-
lência, crueldade e opressão”.
A lei que dispõe sobre o esta-
tuto da criança e do adoles-
cente considera criança a pes-
soa com até doze anos de ida-
de incompletos, e adolescen-
tes, as que têm entre 12 e 18
anos de idade.

A família, célula mater da
sociedade, na expressão
desgastada, mas de perene
atualidade, é o meio indispen-
sável ao crescimento e desen-
volvimento físico, afetivo,
mental e moral dos menores
de idade. Até hoje, se reconhe-
ce em todos os círculos soci-
ais a validade de expressões
que atribuem às pessoas de
bem a ventura de haver tido
“um berço”.

A educação, no sentido a

No ano de 2006, foram cometidos
no Brasil aproximadamente 16 homi-
cídios por dia contra crianças e ado-
lescentes. 14 entre eles tinham entre
15 e 18 anos, sendo que 70% eram
negras, revelando segundo os autores,
“mais uma das formas de violência, a
discriminação racial (...) Situações
assim são um atentado aos direitos
humanos de crianças e adolescentes
que trazem atraso ao desenvolvimen-
to do país e o distanciam do cumpri-
mento da declaração e dos objetivos
de desenvolvimento do milênio”. Os
números mencionados, fazem parte de
um artigo publicado na imprensa
brasileira em 2006 por Marie-Pierre
Poirier, representante da UNICEF
no Brasil e pelo especialista Paulo
Sérgio Pinheiro.

Um documentário cinematográfi-
co feito no ano passado pela diretora
Kátia Lund, citado pela procuradora
do Trabalho em Minas Gerais, Maria
Amália Bracks Duarte, denuncia a
crua realidade de “crianças trabalhan-
do para sustentar pais desemprega-
dos, catando latinhas de alumínio,
garrafas pet e latinhas de papelão no
lixo disputados por animais”. Num tre-
cho do documentário, uma criança
exterioriza, com chocante franqueza:

Jovens
A par do equilíbrio econô-

mico e das políticas sociais,
faz-se necessário conscienti-
zar os pais, de todas as clas-
ses sociais, para que tenham
uma atitude mais carinhosa
e mais cuidadosa com os fi-
lhos. Atenção e acompanha-
mento na infância, diálogo e
aconselhamento na adoles-
cência, são um antídoto razo-
avelmente eficaz para influên-
cias perniciosas.

Da parte do Estado, é ur-
gente criar redes de proteção
para evitar que as crianças e
adolescentes caiam na aliena-
ção e na violência. Escola de
tempo integral e programas de
socialização, por meio da arte
e do esporte, são indispensá-
veis nesse esforço. Um bom
sistema de saúde pública tam-
bém é imprescindível. Em re-
sumo, é preciso realizar um
esforço intenso e continuado
para mudar, em cada cidade e
Estado da Federação, a trági-
ca realidade de uma juventu-
de abandonada e cres-
centemente seduzida pela ali-
enação, pelo vício e pelo cri-
me. A escuridão produzida por
uma sociedade injusta leva aos
piores desvios; mas os verda-
deiros culpados são os que
produzem as trevas.

Floriano de Lima Nascimento*

ela atribuído pelos antigos
mestres, é um bem que se ad-
quire no seio da família, ca-
bendo à instrução propria-
mente dita suprir o jovem
com o conhecimento que se
inicia com o abecedário e com
as operações aritméticas bá-
sicas  se completam nas ou-
tras etapas do currículo esco-
lar, até chegar ao curso univer-
sitário e à pós-graduação.

A respon-
sabilidade do
Estado cresce
na proporção
em que políti-
cas públicas
assumem pa-
pel decisivo
na garantia
de conquistas
como segu-
rança, educa-
ção, saúde,
m o r a d i a ,
lazer e ou-
tros, princi-
palmente em relação à parce-
la da população mais pobre,
cuja condição de vida se ca-
racteriza pela precariedade.
Os ganhos da baixa classe mé-
dia e dos segmentos que vivem
do salário mínimo ou do que
é obtido nas atividades infor-
mais, estão, evidentemente,

aquém do necessário para
atender às necessidades  men-
cionadas. Temos defendido em
vários artigos publicados nes-
te quadrado que só uma polí-
tica de desenvolvimento eco-
nômico que tenha na educa-
ção o seu ponto de partida,
como propõem John Kenneth
Galbraith, W.W. Rostow e ou-
tros poderia resolver essa
questão, estruturando a vida

econômica e
social, elimi-
nando os
principais fo-
cos de confli-
to, e amplian-
do oportuni-
dades para
os segmentos
excluídos  da
população. A
situação em
que se encon-
tra o país é
marcada pela
p e r v e r s a

equação que produz, ao mes-
mo tempo, enriquecimento e
empobrecimento, como diag-
nosticou o competente e lúci-
do economista Joseph
Stiglitz (mentor da política
econômica colocada em prá-
tica pelo ex-presidente dos
EUA, Bill Clinton).

“ninguém compra corrente de ouro,
vendendo latinhas de cerveja a R$
4,00 o quilo. É melhor trabalhar para
o tráfico de drogas, ser olheiro no mor-
ro, enrolar cigarro de maconha, e po-
der comprar tênis de marca, calça
jeans de bacana, ser respeitado pela
polícia e dançar em
boate funk”.

A conclusão
extraída pelos pro-
curadores é o se-
guinte: “Essas cri-
anças visíveis são
o resultado da au-
sência de políticas
públicas, o não in-
vestimento em edu-
cação de primeiro
grau, a omissão do
estado e da socie-
dade em não lhes
garantir a proteção
integral constituci-
onal, dando-lhes o
desenvolvimento
físico, mental, mo-
ral, espiritual e so-
cial, em condições de liberdade e igual-
dade’’. Ora, nos termos do Estatuto
da Criança e do Adolescente, nenhu-
ma criança ou adolescente pode sofrer

qualquer tipo de negligências discri-
minação, exploração, violência, cru-
eldade e opressão.

O assunto comporta, como se vê,
duas faces: a primeira, é a das agres-
sões praticadas contra menores, con-
denados a uma situação de desampa-

ro; a segunda é a
da violência pra-
ticada por meno-
res que, privados
do mínimo indis-
pensável para se
tornarem bons
cidadãos, bus-
cam o caminho
do crime para
atingir suas ex-
pectativas de
estatus e de con-
sumo; o segundo
aspecto, dos atos
de violência pra-
ticados por me-
nores contra a
sociedade, é de-
monstrado com
fartura de núme-

ros no levantamento divulgado em fe-
vereiro pela Diretoria de Estatística
Criminal/Coordenação Geral de Segu-
rança da Polícia Civil de MG, que tra-

ta de crimes praticados por meno-
res infratores de 2003 a 2006 no
Estado e em Belo Horizonte, ao Es-
tado entre 2003 e 2006. Os núme-
ros causam preocupação.

Há mais de duas décadas, as aten-
ções de autoridades e estudiosos têm-
se voltado para o exame das causas
do aumento da criminalidade no Bra-
sil. Encontros de especialistas e se-
minários universitários resultaram
em milhares de estudos e artigos so-
bre o assunto.

Recentemente, os governadores
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Distrito Federal tiveram uma inici-
ativa inteligente e oportuna: viaja-
ram à Colômbia, um país que já fi-
gurou na lista dos mais violentos do
mundo, para tomar conhecimento
das políticas sociais e de segurança
ali adotadas nos últimos anos, com
excelentes resultados. Seria muito
bom para o país se o exemplo desses
governadores fosse seguido por ou-
tras autoridades do país, não ape-
nas na área da defesa social e da se-
gurança pública, mas em outros se-
tores da administração pública. Ga-
nharíamos tempo, obteríamos bons
resultados e resolveríamos proble-
mas cruciais do país.

Menores expostos à violência

A
à deriva

*O autor é Redator-chefe de O Debate, 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.

“O ASSUNTO COMPORTA, COMO SE

VÊ, DUAS FACES: A PRIMEIRA, É A

DAS AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA

MENORES, CONDENADOS A UMA

SITUAÇÃO DE DESAMPARO; A

SEGUNDA É A DA VIOLÊNCIA

PRATICADA POR MENORES QUE,
PRIVADOS DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL

PARA SE TORNAREM BONS CIDADÃOS,
BUSCAM O CAMINHO DO CRIME PARA

ATINGIR SUAS EXPECTATIVAS DE

ESTATUS E DE CONSUMO”

“A ESCURIDÃO

PRODUZIDA POR

UMA SOCIEDADE

INJUSTA LEVA AOS

PIORES DESVIOS; MAS

OS VERDADEIROS

CULPADOS SÃO OS QUE

PRODUZEM AS

TREVAS.”.
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 Prédio da Praça da Estação, onde
funciona o Museu de Artes e Ofícios

 A imponência do Ceasars Palace,
em Nova York

 Antiga Praça da Estação, na
cidade de Belo Horizonte

 Lembranças das torres gêmeas,
em Nova York

 Central Park, em Nova York

 Sede da Biblioteca Nacional, na cidade
do Rio de Janeiro

 Praça Tiradentes, na cidade
mineira de Ouro Preto

 Memorial Lincoln, em Washington,
Distrito de Colúmbia

 Praça Sete de Setembro, no
centro da capital Mineira

 Serra do Curral em, Belo Horizonte
(arquitetura divina)

 Toda beleza do Canal de Veneza Rockfeller Center, em Nova York

 Fachada do Capitólio, em Washington
Distrito de Colúmbia

Arquitetura mineira, européia e norteamericana
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Ipsemg, O Debate, Sindicato

dos Jornalistas
Avenida Augusto de Lima, 655 s/1509

Tel: (31) 3212-4222

Juliana Maia da Silveira
Foto: PÉREZ

De acordo com dados
apresentados pelo Ministério
da Saúde , o excesso de peso
atinge cerca de 39% das mu-
lheres brasileiras. Além de
causar diabetes, problemas
vasculares, a obesidade tam-
bém afeta a fertilidade.

Se uma mulher tem gor-
dura corporal em excesso,
seu corpo também produz
uma maior quantidade de
estró-geno e começa a reagir
como se estivesse controlan-
do a reprodução, limitando
as chances de gravidez. Isso
também vale para os ho-
mens, já que o excesso de
peso reduz o nível de
testosterona e aumenta o de
estradiol, o que comprome-
te a reprodução do esperma.

Outro fator conseqüente
da obesidade feminina são os
ovários policísticos. Essa
disfunção faz com que o orga-
nismo produza uma quantida-
de maior de hormônios mas-
culinos. Esse desequilíbrio
prejudica, principalmente, a
ovulação. A recomendação
geral para uma paciente obe-
sa que deseja engravidar é
perder peso.

Obesidade
prejudica
fertilidade

O açúcar é um problema, em espe-
cial o refinado, é que ele é 100% calo-

ria, sem nenhum valor nutricional.
Quando consumido regularmente

em grande quantidade, ou puro, ele
deflagra uma série de reações bioquími-
cas que podem levar à obesidade, e esta,
a hipertensão, aos diabetes e até a al-

Açúcar:

guns tipos de câncer.
Isso é sabido pela medicina há

muitas décadas. O que existe de novo
no estudo do metabolismo do açúcar
no corpo vem da mediação exata de
como outros alimentos podem produ-
zir os mesmos efeitos adversos do doce
pó branco. 

vida saudável?
o vilão de uma

Cuidados com alimentação na terceira idade
A saúde é um dom essen-

cial para um bom envelheci-
mento e uma boa qualidade
de vida .

Em conseqüência do enve-
lhecimento, o corpo passa por
mudanças que interferem di-
retamente no funcionamento
do sistema digestório, no ape-
tite e nas necessidades
nutricionais diárias.

Para os idosos que chega-
ram aos 60 anos, a atenção
na escolha do cardápio deve
ser redobrada. É claro que
uma alimentação saudável é
essencial em qualquer fase da
vida. Mas na maturidade a
importância da dieta para a
garantia de uma boa saúde
fica ainda mais evidente.

Com a chegada do outono/inver-
no com as lojas tendem a mudar
os estilos tanto das roupas, dos sa-
patos, quanto dos acessórios, se-
guindo a tendência. Optando por
casacos, lãs, botas, leggins, peças
com imitação de pele de animais,
entre outros.

No inverno as pessoas costu-
mam se vestir melhor, com mais
elegância e glamour. Por isso, as
marcas de roupas criam peças mais
interessantes e mais luxuosas, com
estilo, moderno e dinâmico. Os
tons mais usados nessa estação são
os tons mais clássicos como: cin-
zas, pretos, verdes. As roupas aten-
dem a todos estilos clássico, mo-
derno, esportivo, casual, formal.

Então é só tirar aquele casaco
de lã do armário e sair esbanjando
elegância e estilo por onde passar.

Elegância nas ruas da cidade
com a chegada do inverno

Na maturidade escolha do cardápio deve ser redobrada

Não é à toa que algumas
enfermidades, comuns após os
60 anos, como diabetes tipo
2, osteoporose e hipertensão,
surgem como conseqüência
das más escolhas feitas na
hora das refeições.

A alimentação rica em
frutas e verduras é muito
importante para o bem-estar
e para evitar doenças. “Co-
mer pouco varias vezes ao
dia, é ainda mais importan-
te na terceira idade, porque
não é saudável ficar muito
tempo sem se alimentar. A
ingestão de leite desnatado
para quem não tem proble-
mas com a lactose, pois pre-
vine osteoporose sem au-
mentar o colesterol”.

A Le Postiche criou o guia
de estilo outono/inverno
2007. A intenção é comparti-
lhar com você, que gosta de
moda, as novidades que trou-
xeram para a nova coleção.

O guia traz dicas de com-
binação perfeitas entre aces-
sórios, roupas, cores... Os
seis pilares mais importantes
de tendência no mercado ga-
nharam espaço nessas pági-
nas e se transformaram em
produtos nas lojas.

O guia mostra como e
qual acessórios devem ser
usados com as peças de in-
verno. Contendo várias di-
cas para que seu estilo fique
ainda mais moderno.

Guia de estilo
para outono/
inverno 2007

Leggins vêm
para arrasar
neste inverno

As leggins estão com for-
ça total neste inverno, já que
são muito versáteis e podem
ser usadas em diversas ocasi-
ões. Renata Ruiz dá dicas de
como as leggins podem ser
usadas nesse inverno.

 ”Você pode usar com blu-
sas folgadas, cobrindo o qua-
dril, com saia, e até embaixo
de bermudas largas. Um visu-
al muito descontraído e mo-
derno. Para noite, capriche no
visual, escolha um top boni-
to e coloque um salto. Mas
para o dia, use sapatilhas.

Mas cuidado, quem es-
tiver fora de forma, esco-
lha a combinação certa
para não fazer feio, evite
os modelos justinhos.”

DicasDicasDicasDicasDicas
Elegância e glamour em estilo moderno e dinâmico

Renata Ruiz dá diversas dicas de moda para a estação outono/inverno. E
uma dica para essa estação são as botas de cano longo, que você pode usar com
calça skinny (por cima da calça), com saia, vestido e com bermuda.

Além de estar super na moda, as botas são confortáveis e esquen-
tam seus pés nesse inverno. Então se você gosta de botas e fica só
esperando essa estação chegar, já está na hora de coloca-las no pé e
esbanjar elegância.

Bota para estação

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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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

• Almoços • Jantares  • Coquetéis
• Formaturas • Coffee-Breaks
• Salões de Festas  • Recepções

Rua Santa Catarina, 557 - Lourdes - BHte - MG
Encomendas de doces e salgados

para festas e lanchonetes

www.faleiro.com.br  //   faleiro@faleiro.com.br
TELEFAX: 3291-7887

TRADIÇÃO E  EXCELÊNCIA

SALÕES PARA
FESTAS

E COMPLETO
SERVIÇO

DE BUFFET

As empresas Barra Álcool,
de Barra do Bugre (MT), Ponte
di Ferro, de Taubaté (SP), e
Oleoplan, de Veranópolis (RS)
são os novos empreendimentos
que receberam concessão de Selo
Combustível Social. Hoje,
13 empresas possuem a iden-
tificação do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA)
como produtoras de biodiesel.

As empresas recebem esse
Selo por promoverem a inclu-
são social e o desenvolvimento
regional por meio da geração de
emprego e de renda aos agricul-
tores familiares do Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar. Juntos,
esses 13 empreendimentos
possuem uma capacidade ins-
talada total de 744,91 mi-
lhões de litros, beneficiando
aproximadamente 64 mil agri-
cultores familiares.

Através do Selo de Combus-
tível Social, o produtor de
biodiesel tem redução diferen-
ciada no pagamento das
alíquotas de PIS/Pasep e Con-
fins, acesso a melhores condi-
ções de financiamento junto ao
BNDES e a instituições finan-
ceiras credenciadas. O Selo é
concedido para produtores que
comprem a matéria prima da
agricultura familiar a um
percentual mínimo que varia de
região. É exigida a assistência
técnica e capacitação dos fami-
liares por parte dos produtores.

A Embraer, Empresa Bra-
sileira de Aeronáutica, con-
firma que acaba de entrar em
um acordo preliminar com a
Deutsche Lufthansa AG, para
o fornecimento de 30 jatos
Embraer 190, com entregas
a partir de 2009.

Esse contrato substitui o
acordo atual entre a empresa
brasileira e a Swiss Inter-
national Air Lines para 15
jatos Embraer 170 e 15 do
Embraer 195.

A informação não altera
a atual carteira de pedidos fir-
mes da Embraer.

Embraer firma acordo com
companhia aérea alemã

Empresas
de biodiesel
possuem
Selo Social

Com uma das maiores áreas
agriculturáveis do planeta, o Brasil é o se-
gundo mercado mundial de agrotóxicos.
Com o anúncio das medidas adotadas pelo
governo federal para agilizar os processos
de registros de produtos agrotóxicos em
dezembro de 2006, ampliaram-se as pers-
pectivas para o comércio bilateral entre
Brasil e China neste segmento.

Vários dos produtos aqui utilizados são
importados, principalmente dos EUA, Eu-
ropa e Ásia . Dentre os países fabricantes
de agrotóxicos, a China tem se destacado
pela grande capacidade fabril, produtos com
qualidade e principalmente preços baixos,
esta última uma característica marcante
dos produtos chineses. Existem atualmen-
te na China 1.803 estabelecimentos fabris
de produtos agrotóxicos, entre unidades
que formulam e que sintetizam os produ-
tos técnicos, os fabricantes. Mais precisa-

A campanha “Vote Cristo. Ele é uma
maravilha”, para eleger o Cristo  como
uma das sete maravilhas do mundo, ga-
nhou impulso com a visita do Papa à ci-
dade de São Paulo.

Centenas de jovens, mobilizados pela

mente, 457 fabricantes de produtos técni-
cos e 1.346 formuladores. Há ainda uma
quantidade enorme de empresas que são
especializadas em trading destes produtos.

Os números deste segmento se equipa-
ram aos números da economia chinesa. No
período de 1995 a 2005, a produção de
agrotóxicos teve crescimento médio de
9,62% ao ano; as exportações tiveram cres-
cimento médio de 25% ao ano, dando um
salto de 47.700 toneladas em 1995 para
428.000 toneladas em 2005. Todavia,
com os preços dos produtos em constan-
te queda, há possibilidade de maior nível
de risco ao setor. Qualquer diminuição
na demanda ou mesmo inadimplências
têm maior impacto para os players chi-
neses, pois, por trabalharem com mar-
gens reduzidas, têm o capital de giro li-
mitado, o que os expõe a algumas fragili-
dades na linha de suprimentos.

entre China e Brasil prosperaentre China e Brasil prosperaentre China e Brasil prosperaentre China e Brasil prosperaentre China e Brasil prospera
Comércio de agrotóxicosComércio de agrotóxicosComércio de agrotóxicosComércio de agrotóxicosComércio de agrotóxicos

O jato da Embraer é um sucesso em todo o mundo

 O publicitário Allan
Barros, presidente da Fala!,
aliou-se aos publicitários
Camila Caruso e Leandro
Wyatt, proprietários da E-
ventos, para lançar uma
nova agência de Marketing
Promocional com soluções
em 360o.

A boom! nasce com a mis-
são de atender as necessida-
des do mercado por meio de
ações de below the line como,
eventos, promoções, incenti-
vos, convenções e guerrilhas.
Os jobs da boOm! serão co-
mandados pela equipe profis-
sional dos sócios Caruso e
Wyatt, que estiveram à frente
da E-ventos, agora boOm!,
durante 4 anos. Neste perío-
dos foram produzidas inúme-
ras ações de ativação para
marcas como Sky, Reuters,
Bayer, Smirnoff, Phillips,
Unilever, Kaiser, além do case
de brand experience Vila da
Copa Phillips.

 A Unilever decidiu proi-
bir a participação de atores e
modelos supermagros em
seus anúncios.

A iniciativa faz parte do
combate aos distúrbios ali-
mentares com anorexia. A
multinacional afirmou que
não vai impor critérios rígi-
dos para a escolha de mode-
los e atores, mas que todos os
diretores de marcas e as agên-
cias deverão guiar-se pelo cri-
tério de um índice de massa
corporal entre 18,5 e 25 na
seleção de candidatos.

 A agência AlmapBBDO,
ganhou sete prêmios na 48ª
edição do Clio Awards nas
categorias Print, Innovate e
Integrated.Na categoria Print
as peças premiadas foram as
campanhas das Havaianas
Slim, a institucional das
Havaianas, da Pepsi X e da As-
pirina. Em Innovate, o troféu
foi para a campanha “Setas”,
da Panamericana Escola de
Arte e Design e na categoria
Integrated, a campanha Audi
Robôs, criada para o lança-
mento do Audi A3

como
uma das
sete maravilhas
do mundo

Bradesco Seguros e Previdência, que apóia a
campanha, iniciaram na semana passada

um esforço concentrado,
em todas as cerimônias
com ampla participação

popular, para virar o placar, até
aqui desfavorável ao cartão-postal

mais famoso do Brasil.
Foram distribuídos em três dias 150

mil bonés, 200 mil unidades de camise-
tas, bottons e cartazes, além de 500 mil
panfletos que ensinam como votar pelo
SMS do celular . Em menos de duas ho-
ras, a ação conseguiu mais de quatro
mil votos junto aos presentes à cerimô-
nia de canonização de Frei Galvão, no
último dia 11 de maio.

Cristo Redentor

NNNNNOTOTOTOTOTASASASASAS
DIVULGAÇÃO
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NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS

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: www.gold.com.br/~nucleo
(0800-315600)

A Marinha do Brasil,
junto a outras instituições
governamentais, reuniu en-
tidades e empresas do setor
de mineração para discutir
as formas de impulsionar a
exploração do fundo do mar.
Ferro, carvão, minerais es-
tratégicos vêm do centro da
terra e fazem do mar uma
fonte de riquezas.

Atualmente, 90% do petró-
leo brasileiro são extraídos do
mar, mas ainda há a fosforita,
o sal mineral e a própria água
que podem ser aproveitados.
Por isso, o governo passa a in-
centivar a pesquisa, principal-
mente com a iniciativa priva-
da, para que a exploração co-
mercial se torne realidade o
mais breve possível.

Países como a Rússia e a
Alemanha estão se preparan-
do para disputa as concessões
de exploração mineral nas
proximidades da costa brasi-
leira. Essas concessões são
liberadas pela ONU e somen-
te países que tenham conhe-
cimento sobre a mineração
submarina podem vencer a
concorrência. Por isso, a pres-
sa do Brasil em começar suas
pesquisas em suas áreas que
são muito ricas. A vantagem
da exploração mineral do fun-
do do mar é o mínimo impac-
to ambiental que causa.

De acordo com cientistas
e relatórios da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), se
nada for feito para combater
o aquecimento global, a pre-
visão é de que a temperatura
possa aumentar cerca de 6,0
ºC até o ano de 2100.

Para se ter uma idéia,
uma variação de 5ºC a 8ºC só
seria considerada normal em
um período de mil anos. Di-

O Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário
(IBPT) avalia que questões
ambientais e sociais poderão
servir de base para a tributa-
ção num futuro bem próximo.

A entidade desenvolveu
um estudo no qual prevê a
criação de um imposto
ambiental que taxará a em-
presa de acordo com a maté-
ria-prima utilizada; quanto
mais agredir o meio ambien-
te, mais alto será o tributo.

O mesmo ocorreria com
a empresa que utilizasse
mão-de-obra infantil ou
apresentasse condições ina-
dequadas de trabalho .

Relatório da ONU prevê aumento de 6ºC até 2100
ante desse panorama, um pou-
co mais da metade da popula-
ção mundial, algo em torno de
6 bilhões de pessoas, estarão
totalmente vulneráveis às do-
enças respiratórias no final
do século XXI. O aumento de
problemas respiratórios e
alérgicos será, em grande
parte, conseqüência da con-
taminação do ar pela emis-
são de gases tóxicos. As al-

tas temperaturas, somadas a
baixa umidade do ar, tam-
bém estimulará a prolifera-
ção de epidemias.

Segundo a Organização
Mundial da Saúde, cerca de
600 milhões de pessoas no
mundo já sofrem com dife-
rentes tipos de doenças res-
piratórias. No Brasil, já são
cerca de 18 milhões de pes-
soas, o que representa mais

de 90 mil internações e 15
mil mortes (50% dos óbitos
por pneumonia em idosos) a
cada temporada.

Diversos estudos tam-
bém comprovam que o pro-
cesso de inalação, aliado à
utilização de medicamentos
e orientações médicas, cum-
pre importante papel na pre-
venção e tratamento de do-
enças respiratórias.

Lagoa da Pampulha: exemplo do descaso com o meio ambiente

Incentivo a
exploraração
no fundo do mar

Quando se trata de
tecnologia avançada o Ja-
pão é referência mundial.
Mais uma novidade foi re-
centemente anunciada por
cientistas japoneses: um
mini-robô que navega e
pode realizar cirurgias no
corpo humano.

O nome dele é CapCel,
um micro-robô que pode
ser inserido no interior do

O Museu da Comunicação
de Berlim dedica uma amos-
tra especial à história dos ro-
bôs e à interação entre ho-
mens e máquinas. Intitulada
“Die Roboter Kommen” (Os
robôs vêm aí!), a exposição
mostra o desenvolvimento da
tecnologia robótica, mas não
se limita a termos técnicos.

O museu mostra também a
visão que as pessoas tinham
dos robôs em várias épocas. Os
primeiros robôs semelhantes ao
ser humano surgiram entre os
anos 20 e 50 do século passa-
do. A exposição vai até os dias
atuais e mostra que os robôs já
estão em toda parte: só na Ale-
manha há cerca de 130 mil de-
les na indústria. A mostra foi
inaugurada no mês de abril e
ficará exposta até o dia 2 de
setembro de 2007.

Museu expõe
história dos

robôs
Japoneses criam micro-robô

Com essa solução, além
de dar ao mini-robô a ca-
pacidade para fazer movi-
mentos precisos, os cientis-
tas aumentaram ao máxi-
mo a capacidade de equipa-
mentos úteis que ele pode
carregar. Até agora, o mini
robô deve ser engolido pelo
paciente, reduzindo o cam-
po de atuação à região
gastrointestinal.

que navega pelo corpo humano
O governo da Coréia do Sul

lançará, um código de ética
para prevenir abusos de seres
humanos contra robôs, e vice-
versa. Serão normas éticas so-
bre o papel e as funções dos
robôs, já que eles poderão de-
senvolver potencial inteligência
no futuro.A Coréia do sul é um
dos países apresenta maior de-
senvolvimento tecnológico do
planeta. Estima-se que até
2018 robôs já realizarão cirur-
gias. O código de ética está sen-
do elaborado por uma equipe
que inclui escritores de ficção
científica .As regras podem re-
fletir algumas leis expressas
pelo escritor Isaac Asimov, em
conto publicado em 1942. En-
tre elas, podem figurar o con-
trole dos humanos sobre as
máquinas e a prevenção contra
usos ilegais dos andróides.

Relações
entre robôs e

A Companhia Cisco desenvolveu peque-
nos robôs que podem agir como transmisso-
res em redes de comunicação de fio, seguin-
do o usuário a quase qualquer lugar para
manter a conectividade. Os robôs fazem parte
da iniciativa “Information on the move”, da
Cisco. Trata-se de um plano de amplo alcan-

humanos
corpo humano e guiado remo-
tamente para fazer tratamen-
tos médicos, cirurgias ou sim-
plesmente para fotografar áre-
as suspeitas ou lesionadas.
Ele mede 2 cm de comprimen-
to e 1 cm de diâmetro. Ao in-
vés de controles remotos, o
CapCel move-se livremente no
interior do corpo humano por
meio de campos magnéticos
aplicados externamente.

ce para assegurar o uso de equipamentos
sem fio. Provavelmente a novidade não será
vendida, mas será oferecida para outros
projetos. Os robôs estão sendo desenvolvi-
dos para realizar tarefas como inspeção,
integração, manutenção, construção, pou-
so, dentre outras.

Pequenos robôs sem fio seguem usuários a todos lugares

Agressores do meio ambiente
pagarão imposto ambiental

DIVULGAÇÃO
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Jack Kilby (1923-2005),
ganhador do Nobel de Física
de 2000, inventou o circuito
integrado em 1958 junta-
mente com Bob Noyce (1927-
1990), um dos fundadores da
Intel. Em 1967, 20 anos de-
pois da criação do transistor,
Kilby quis demonstrar o po-
tencial de miniaturização dos
circuitos integrados e cons-
truiu uma calculadora eletrô-
nica portátil — o primeiro
modelo de mesa, Anita Mk
VIII, foi lançado em 1962.

Quando Kilby e Noyce de-
senvolveram o circuito inte-
grado, em 1958, cada um tra-
balhava em uma empresa —
Kilby era funcionário da
Texas Instruments enquanto
Noyce estava na Fairchild
Semiconductor — e o projeto
foi desenvolvido em paralelo.
Independente disso, eles não
imaginavam que o que esta-
vam criando iria reduzir o
custo das funções eletrônicas
numa escala de um milhão
para um — nenhum outro in-
vento tinha conseguido uma
evolução dessa magnitude an-
tes. E a intenção era apenas
juntar em um único cristal
semicondutor — na verdade,
uma fina lâmina de germânio
ou de silício — todos os tran-
sistores, resistores, capaci-
tores e elementos necessári-
os para o funcionamento de
um circuito eletrônico.

O primeiro modelo usava
uma bateria de prata-zinco e
imprimia o resultado numa
pequena fita de papel. Ape-
sar de ter sido patenteado
em setembro de 1967, só
passou a ser produzido para
comer-cialização em abril de
1970, quando a Texas

vesse subestimado a deman-
da de mercado, o resultado foi
uma avalanche de vendas; só
a General Electric encomen-
dou 20 mil unidades. No mes-
mo ano a Casio entrou no
mercado com a Casio Mini,
com uma produção de 200 mil
calculadoras por mês para
atender aos pedidos.

O sucesso deste “parceiro
eletrônico” foi crescendo cada
vez mais nos anos seguintes.
Em 1974 já era contabilizada
a venda de mais de 10 milhões
de unidades; em 1980, eram
100 milhões. Daí por diante,
as calculadoras passaram a
estar presentes em relógios,
agendas de mesa, porta-ca-
netas, e tudo o mais que pu-
desse ser usado numa escri-
vaninha, mesa de trabalho
ou de estudos. Entre as dé-
cadas de 80 e 90, o mundo
também foi invadido pelas
“agendas eletrônicas”, mis-
to de calculadora, calendá-
rio e organizador de conta-
tos e de compromissos.

O surgimento dos micro-
computadores pessoais e a
maciça proliferação de mode-
los extremamente baratos fo-
ram motivos para levar as cal-
culadoras a atender apenas
segmentos específicos, com
imbatíveis modelos científicos
e financeiros, por exemplo,
com cálculos programáveis. A
massificação pode até ter ti-
rado um pouco da graça des-
tes instrumentos que povo-
avam as estórias de ficcção
de James Bond ou Dick
Tracy, nos anos 50 e 60.
Mas, ainda assim, em 31 de
dezembro de 2006, a Casio
comemorou a venda da sua
bilionésima calculadora.

De acordo com as previ-
sões do Gartner Group, cerca
de 80% dos usuários de
Internet vão participar de um
mundo virtual até 2011 —
não especificamente o “Second
Life”. As empresas devem ex-
plorar melhor esta tendência.

Esta “segunda vida” não
se limita a um jogo de compu-
tador; pode ser muito mais do
que isso. À primeira vista,
uma empresa pode acreditar
que essa nova tecnologia não
traz nenhum tipo de benefício,
mas é um ledo engano, segun-
do a avaliação dos pesquisa-
dores do Gartner. E quem co-
meçar a investigar e fazer ex-
periências com esta outra for-
ma de relacionamento agora,
pode obter grande êxito nos as-
pectos que dependem de atua-
ção colaborativa, trabalhos em
equipe, práticas comunitári-
as, e muito mais.

Entretanto, qualquer in-
vestimento precisa ter limites
até que o ambiente esteja ma-
duro e estável. Empresas
multinacionais já usam o
mundo virtual para qualificar
pessoal à distância, para tes-
tar a aceitação de um novo
produto, ou para fazer simu-
lações e definir estratégias
antes que elas sejam implan-
tadas no mundo real. Algumas
atividades representam redu-
ção de custos, mas nenhuma
grande ação, até o momento,
em algo verdadeiramente lu-
crativo e livre de especulação.

É preciso ter a nítida com-
preensão de que, por trás de
cada “avatar” (personagem
criado no mundo virtual) exis-
te uma pessoa de carne e osso,
com opinião própria, aspectos
culturais, preferências e com-
portamento desenvolvidos no
mundo real. As atitudes po-
dem variar conforme a índole
e intenção de cada um. As re-
gras para a convivência nes-
te outro mundo ainda não
são sólidas.

O planejamento para uma
investida dessa natureza deve
ser muito bem feito. Quem con-
seguir se firmar nesse meio
antes dos concorrentes, par-
ticipando de forma relevante
e agregando valor ao seu pro-
duto ou serviço, certamente
pode tomar o rumo de um fu-
turo promissor. Mas o próprio
Gartner alerta que não adi-
anta pensar em lucro num
universo virtual pelos pró-
ximos 3 anos.

Usuários de
Internet vão
“viver” num
mundo virtual

O melhor frango caipira da cidade
Av. Itaú, 1195 B. João Pinheiro, no Anel Rodoviário,
final do ônibus 1201 - Belo Horizonte/Minas Gerais

Primeira calculadora
eletrônica portátil

Em 1967, o engenheiro Jack St Clair Kilby criou a primeira
calculadora portátil. Com ela era possível somar, subtrair,

multiplicar e dividir — aceitava números com até
12 algarismos e poucas casas decimais.

Instruments lançou o produ-
to no Japão em associação
com a Canon. A calculado-
ra, batizada de Pocketronic,
custava 400 dólares.

Quando a HP entrou nes-
te mercado, em 1972, o obje-

tivo de Bill Hewlett era ape-
nas o de fornecer uma régua
de cálculos eletrônica portá-
til e de alta precisão — assim
nasceu a HP-35, que tinha
esse nome por ter exatamen-
te 35 teclas. Embora a HP ti-

Mariel Lobo de Souza*

completa 40 anos

Jack Kilby, um dos inventores do
circuito integrado

NNNNNOTOTOTOTOTASASASASAS

 A nova tecnologia tridi-
mensional, que chega ao mer-
cado no início de 2008, per-
mite que os chips sejam mon-
tados em camadas, com a fia-
ção sendo feita verticalmente
através das próprias pasti-
lhas empilhadas.

O resultado é uma dimi-
nuição radical da distância
entre os componentes, o que

IBM ANUNCIA CHIP 3-D

 Com a nova versão os usuá-
rios poderão guardar todas as
informações dos seus conta-
tos online, centralizando to-
dos os dados de seus amigos e
de familiares em apenas um
local. A agenda de endereços
poderá ser importada de ou-
tros softwares ou serviços,
como MSN Hotmail, Gmail e
Yahoo! Mail.

Também será possível com-
partilhar o Skype por meio de

SKYPE 3.2 COM NOVOS RECURSOS

um convite via e-mail , para os
contatos online que ainda não
estão usando o programa.
Além disso, será possível utili-
zar webcams para produzir fo-
tos com o novo recurso de
vídeo snapshot e enviar dinhei-
ro via Paypal, utilizando o re-
curso Send Money, para todos
os contatos do Skype. Esta úl-
tima versão também aprimorou
a tecnologia para reduzir ruí-
dos e ecos em todas .

 O disco tem capacidade para
armazenar 125 filmes em alta
definição, 80 horas de vídeos
importados de câmeras DV sem
qualquer compactação, 2 anos
de músicas MP3 sem qual-
quer repetição, ou ainda
mais de 330 mil fotos JPG
em alta definição .

HITACHI LANÇA DISCO RÍGIDO DE 1 TERABYTE

O Deskstar roda em 7200
RPM’s, e pesa 680 gramas.
Para garantir a integridade de
seus dados, o drive possui um
sistema antichoque mais efici-
ente e um sistema de controle
térmico constante durante as
operações de escrita e leitura
de dados.

 Os incidentes de segurança
caíram pela metade, quando se
compara o primeiro trimestre
de 2006 com o mesmo período
de 2007.

A boa notícia é conseqüên-
cia do trabalho pró-ativo do
Centro de Atendimento a Inci-
dentes de Segurança (CAIS), da
Rede Nacional de Ensino e Pes-
quisa (RNP), que identificou e
erradicou máquinas infectadas
nos meses iniciais de 2006.

Como conseqüência, os 19.706
incidentes registrados pelo
CAIS naquele período de 2006
foram reduzidos para 9.565,
no primeiro trimestre de 2007.
A RNP vai divulgar, trimestral-
mente, estatísticas de inciden-
tes de segurança.

A RNP integra 350 insti-
tuições de ensino e pesquisa no
país, e busca melhorar a infra-
estrutura de redes em níveis
nacional, metropolitano e local

DIMINUEM INCIDENTES NA REDE ACADÊMICA

deverá permitir a fabricação
de chips muito mais rápidos
e menores do que os atuais e
diminui a distância que a in-
formação deve percorrer no
interior dos chips em até
1.000 vezes, além de per-
mitir a criação de até 100
vezes mais canais - as ro-
tas pelas quais as informa-
ções fluem.

Reservas 3375-2640

CRESCEU O NÚMERO DE INTERNAUTAS EM 2007
  O Brasil tem atualmente 1,5

milhões de usuários de internet
e ocupa a 11ª posição entre os
países que mais acessam a
rede.Segundo a ComScore,
consultoria de Internet, o país

saltou de 12,8 milhões de usuá-
rios em janeiro de 2006 para 14,9
milhões em janeiro deste
ano.Cada internauta brasileiro
gasta, em média, 30 horas por
mês na Internet.

DIVULGAÇÃO



Jornal O Debate
Edição Número: 2453 - Belo Horizonte, 28 de maio de 2007

TTTTTelefoniaelefoniaelefoniaelefoniaelefonia

P
á
gi

n
a
 1

0

A LG apresenta o celular Shine,
quarto modelo da geração Black Label
Series, reunindo flexibilidade de recur-
sos, inovação tecnológica, elegância e
facilidade de operação. O visual diferen-
ciado faz dele um candidato a “sonho
de consumo”.

Após as vendas bem sucedidas
da Black Label Series, a LG inicia a
comercialização do Shine, um celu-
lar com design moderno e conver-
gência tecnológica. Um único apare-
lho reúne telefone, câmera digital,
MP3 player, gravador de voz e vídeo,
pendrive, e visualizador de arquivos
nos padrões Microsoft Office (Word,
Excel e Powerpoint), TXT e PDF.

O design premiado é um dos pon-
tos de destaque: extrafino, todo metá-
lico e com acabamento em aço esco-
vado, com uma superfície espelhada
que se transforma num visor colori-
do de alta definição assim que o te-
lefone é ligado. Ambos modelos —
“slide” (deslizante) ou em barra —
possuem recepção amplificada de si-
nal e duração de bateria otimizada,
o que assegura bastante tempo de con-
versação limpa e grande autonomia para os demais recursos.

A câmera de 2.0 megapixels possui flash embutido e lente
certificada Schneider-Kreuznach com foco automático. O MP3

LG Shine: estilo e tecnologia

Player aceita também os formatos AAC e AAC+, além
de possuir a função BGM (BackGround

Music), isto é, permite a execução de
música em segundo plano. A tela TFT
(Thin Film Transistor, ou matriz ativa)
de 240x320 pixels exibe até 65 mil co-
res. O formato de vídeo é o 3GPP mas
também reproduz MPEG4. A memória
do aparelho é de 50Mb, o que permite
armazenar até 1.000 nomes na agenda,

mas pode ser expandida com um car-
tão Micro SD. O pendrive interno pos-
sui 512Gb de espaço para arquivos
de música, vídeo, imagem, ou de da-
dos e de texto, incluindo os padrões
Microsoft (Office) e Adobe (PDF). A
conexão do celular a um computa-
dor é feita por uma porta USB pa-
drão de forma simples e com reconhe-
cimento direto.

Um botão de rolagem frontal, seme-
lhante ao de um mouse, dá acesso a to-

das as funções dispostas em menus com
grande rapidez e praticidade. As demais caracte-
rísticas são comuns em aparelhos celulares do mes-
mo patamar: tons polifônicos, Bluetooth™, Viva-

voz, alerta vibratório, agenda, calendário, alarme, cal-
culadora, cronômetro, conversor de unidades, bloco de notas,
MMS, SMS/EMS, WAP 2.0, Java, conexão GPRS, AMR
(Vocoder), reconhecimento de DRM (Digital Rights
Management), jogos, e antena embutida.

para a Black Label Series
A Nokia Siemens

Networks está lançando a so-
lução Village Connection, que
busca oferecer conexão e co-
bertura para comunidades
rurais a preços acessíveis, e
possibilita um modelo de ne-
gócios baseado em franquias
entre a operadora e empresá-
rios locais.

A solução é compatível
com GSM baseado em voz e
serviços SMS , incluindo
roaming e conexão externa. O
alcance de serviços de valor
agregado pode ser incluído,
bem como custo-benefício de
serviços de Internet em regi-
ões que a utilizam via link de
protocolo de Internet. Essa
nova solução consiste em
pontos de acesso GSM loca-
lizados em vilas e centros de
acesso regionais.

Uma região hospedaria
tipicamente um ponto de aces-
so modular compreendendo
rádio GSM, energia e compo-
nentes de hardware e
software. O ponto de acesso
requer somente uma simples
instalação e a conexão pode
ser feita, por exemplo, por
energia solar. Cada ponto
conecta aparelhos móveis
GSM convencionais e chama-
das manuais independentes
dentro de uma região através
de comutação local. Pontos de
acesso são conectados via link
de protocolo de Internet para
uma região central de acesso,
que liga as regiões com a prin-
cipal rede GSM e controla as
chamadas entre essas áreas.

Conexão
GSM para
áreas
rurais

O presidente Luís Inácio
Lula da Silva publicou um
decreto que nomeia o pro-
curador geral da Anatel,
Antônio Domingos Teixeira
Bedran, para o cargo de

Governo anuncia membro no Conselho da Anatel

O Ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, anunciou
que a partir de julho as ope-
radoras de telefonia fixa irão
oferecer um novo pacote de
serviços para acesso à
internet discada.

O serviço estará disponí-
vel para os assinantes da li-
nha fixa, e o pacote mensal
de 600 minutos custará
R$7,50, incluindo os im-
postos. O acesso será das 6
horas da manhã à meia-noi-
te, abrangendo todo o horá-
rio comercial. Não serão al-
terados os descontos nas
madrugadas, fins de sema-
na e feriados , onde são co-
brados apenas dois minutos
por um acesso ilimitado,
conhecido como período de
modulação horária.

Os 600 minutos que o
pacote oferece, combinados
com o uso no período de mo-
dulação horária, são sufici-
entes para cobrir o tempo
médio que o consumidor
brasileiro acessa a internet,
mensalmente. O Ministério
das Comunicações calcula
que mais de três milhões de
pessoas vão passar a ter
acesso à internet com o
novo pacote.

Acesso à
internet pelo
telefone fica
mais barato Pioneira em convergência

total no Brasil, a solução
online da Nexus oferece a to-
dos os assinantes uma econo-
mia de até 80% na conta
telefônica.A Linksys, reco-
nhecida como líder em infra-
estrutura de redes de Voz e
Wireless para usuários domés-
ticos e pequenos ambientes, e

Nexus e Linksys oferecem
a Nexus Telecom, operadora
de telefonia fixa brasileira, fe-
charam um acordo para ofe-
recer soluções completas de
voz sobre IP (VoIP) em todo
o território brasileiro. Com o
lançamento do serviço deno-
minado Vonex, a parceria tem
como objetivo oferecer o me-
lhor custo benefício possível

soluções de VoIP aos clientes
aos consumidores.O serviço
permite que o usuário tenha
um número próprio, capaz
de originar e receber chama-
das telefônicas locais, de lon-
ga distância nacionais e in-
ternacionais, com alta
performance e qualidade de
voz, sem a necessidade de
usar o computador.

A Ever Mobile acerta par-
ceria com a americana
Scanbuy Tecnologia para ofe-
recer serviços de leitura de
código de barras através do
celular.A tecnologia de códi-
go de barras 2D amplia o con-
ceito de interatividade e ofe-
rece oportunidades para o
crescimento dos Serviços Fi-
nanceiro Móveis e do Mobile
Marketing. Com o aplicativo,
o celular se transforma em
um leitor para escanear códi-
gos de barras impressos em
uma embalagem, outdoor ou
até em cartazes numa estação
de metrô.Para utilizar este
serviço o usuário deve fazer
o download de um aplicativo
que pode ser oferecido pelas
operadoras de telefonia móvel.
Esta tecnologia só poderá ser
utilizada em dispositivos que
possuem câmera, o que repre-
senta cerca de 15 milhões de
usuários no Brasil.

Celular poderá
fazer leitura de
código de barras

Membro do Conselho Diretor
da Agência.

Antônio exercia o cargo
de procurador-geral da
Anatel desde 1998, já havia
trabalhado como Consultor

Jurídico do Ministério das
Comunicações e já foi Presi-
dente dos Conselhos de Ad-
ministração da Embratel e
da Telemig. O mandato terá
a duração de cinco anos.

A Microsoft apresentou
no mês de maio, telefones,
headsets e outros aparelhos
para interagir com seu
software que manda e-mails
e mensagens instantâneas e
faz chamadas telefônicas
pela Internet.

A empresa disse que tra-
balhou com nove fabricantes

Estudantes da Universi-
dade de Dundee, no Reino
Unido, criaram seis modelos
de telefones celulares base-
ados no conceito de “intimi-
dade e sensualidade”.Os alu-
nos do segundo ano do cur-

Hardware para telefonia via Web

Alunos criam celulares íntimos e sensuais

para desenvolver os equipa-
mentos que operam em sua
estratégia unificada de comu-
nicação. Em vez de desenvol-
ver um sistema para telefones
e outro para e-mails e mensa-
gens instantâneas, a
Microsoft quer trabalhar com
todo tipo de comunicação na
Internet em seu programa

Office Communicator.
A empresa prevê que a

transição para sistemas tele-
fônicos baseados na Internet
vai ganhar força nos próxi-
mos três anos. Entre os no-
vos produtos está o telefone
da NEC com protocolo de
Internet que se conecta ao
computador via USB.

so de Arte, Ciência e Enge-
nharia foram os responsá-
veis pelo projeto, que está
em exposição na universida-
de escocesa. O Aware, um
dos aparelhos da mostra,
tem a forma de um colar.

Pendurado no pescoço,
quando toca, ele envia sinal
que provoca um arrepio na
nuca e desce pelas costas do
usuário. Já o Boom Tube per-
mite que as pessoas compo-
nham músicas em conjunto.

DIVULGAÇÃO
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Aconteceu na última
semana uma visita do Skal
ao Centro de Arte Contem-
porânea Inhotim em
Brumadinho, um lugar má-
gico onde a arte convive em
relação única e íntima com
a natureza. O espaço tem
uma área de 35 hectares de
jardins que abrigam exten-
sa coleção botânica de es-
pécies tropicais, acervo artístico, mu-
seus de arquiteturas convencionais e
parques de esculturas com expressiva
coleção permanente de arte contem-
porânea com aproximadamente 300
trabalhos produzidos entre a década

 A propósito da morte de Otávio
Frias Filho, diretor-presidente da
Folha de São Paulo, a presidente
dos Servas, Andréia Neves,
enviou carta ao jornal paulista,
que chama a atenção pela
delicadeza e sensibilidade. Para
expressar o que sentia, ela se
lembrou das ocasiões de luto em
sua família.

 A família real inglesa decidiu:
o príncipe Harry não vai mais
servir no Iraque. Nos últimos
meses, circularam notícias de que
os guerrilheiros locais estavam
fazendo planos para seqüestrá-lo.
Com toda a certeza, o veto partiu
da Rainha.

 

 O Papa Bento XVI foi embora,
mas deixou aqui seu pensamento
e suas admoestações: aborto,
tráfico de entorpecentes,
corrupção e desvios sexuais
(inclusive dentro da Igreja) estão
condenados. Falou e disse, como
era moda antigamente.

 Minas Gerais está bem repre-
sentado na Copa Brasil. Atlético e
Cruzeiro estão bem estruturados
e, com certeza, darão um brilho
especial ao torneio.

 O soprador de apito Carlos
Simon, que prejudicou o Atlético
em jogo recente no Maracanã,
tentou se desculpar com a dire-
ção do Clube, mas teve suas
desculpas rejeitadas. Deixou de
apitar um pênalti como aquele,
só tem duas explicações: não ver
ou não querer. Ver, ele viu,
porque estava em cima do lance.
Não quis marcar, por covardia e
má-fé. Associou seu nome, para
sempre, ao do soprador José
Roberto Wright. Vai acabar como
comentarista de futebol na TV.

 Reivindicação justa dos
enfermeiros de Minas Gerais: em
audiência realizada pela Comis-
são de Saúde da Assembléia
Legislativa mineira, eles reivindi-
caram melhores condições de
trabalho, salário condizente com
suas responsabilidades e jornada
semanal de 30 horas. Se há uma
profissão nobre, é a de enfermei-
ro. Eles merecem ser atendidos
no que então pleiteando.

Grandes momentosGrandes momentosGrandes momentosGrandes momentosGrandes momentos
da República:da República:da República:da República:da República:

 A polícia italiana lança a
operação “mãos limpas” e
prende três mil suspeitos, entre
eles grandes empresários.

 A Polícia Federal brasileira
inaugura nova forma de atua-
ção e começa a prender prefei-
tos, juízes, empresários,
assessores de deputados e
outros transgressores.

Como parte
das comemora-
ções do centená-
rio de nascimen-
to do jornalista
José Costa, fun-
dador do Diário
do Comércio, foi
criado o “Prêmio
José Costa” e da
“Medalha Notá-
veis”, que contemplarão, a cada dois
anos, empresas e empresários de di-
versos e representativos setores da
economia mineira. A iniciativa é
mais uma parceria do Diário do Co-
mércio com a Fundação Dom Cabral,
com apoio da Federação do Comér-
cio de Minas Gerais.

A primeira edição das premiações
ocorrerá em outubro próximo, assina-
lando os 75 anos de fundação do Diá-
rio do Comércio. E se repetirá a cada
dois anos. As indicações serão técni-
cas e as escolhas finais virão de for-
madores de opinião e dos leitores do
Diário do Comércio.

Os contemplados com a “Medalha
Notáveis” serão empresas que se des-
tacaram no cenário mineiro em cada

 Acontece até o dia 02 de
junho,  o tradicional evento da
H.Stern, o Trunk Show edição
2007 de troca de jóias junto
com apresentação de coleções
recentes da joalheria, na loja
da marca Diamond Mall, em
Belo Horizonte.

 

 Vai até o dia
30 de junho, a
exposição de 40
reproduções de
obras do artista
plástico espa-
nhol Pablo
Picasso, no
Mercure Hotel,
na Avenida do Contorno, nº
7315. A exposição fica aberta
durante todo o dia, no restauran-
te Sargas. A entrada é franca.

 

 Até o dia 24 de junho ocorre,
na cidade de Itapecerica (180
km de Belo Horizonte) o 1º
Festival de Gastronomia Rural,
uma iniciativa do Hotel Fazenda
Capetinga, tendo como objetivo
prestigiar e valorizar uma das
culinárias mais famosas e
apreciadas do país: a mineira.

 

 Mais uma vez, fez sucesso a
exposição de livros e artesanato
promovido anualmente pela
APLEMG – Associação dos
Servidores Aposentados da
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

Floriano de Lima Nascimento,
da equipe de O Debate, expôs cin-
co livros de sua autoria e, no dia
08 de maio, contou histórias para
alunos do colégio Pandiá
Calógeras, no Teatro da Assem-
bléia Legislativa. Foi a estréia do
Contador de Histórias.

setor da economia,
sendo que a meda-
lha terá o nome de
uma “notável per-
sonalidade” do pas-
sado que ajudou a
construir a histó-
ria destes setores,
contribuindo para
o desenvolvimento
de Minas e do Bra-

sil. A seleção e indicação de uma em-
presa de cada setor - Indústria, Mine-
ração, Serviços, Têxtil, Financeiro,
Tecnologia e Agronegócios - será feita
pela Fundação Dom Cabral.

Já a segunda etapa do projeto refe-
re-se ao “Prêmio José Costa”, em que
cada empresa selecionada indicará um
executivo para concorrer à honraria,
que será concedida a apenas um deles.
A votação será realizada por dirigentes
de entidades e associações representati-
vas dos setores avaliados e assinantes
do Diário do Comércio. A avaliação será
feita através de questionário a ser de-
senvolvido pela Fundação Dom Cabral,
tendo como critério quatro itens bási-
cos: liderança, participação na comuni-
dade, empreendedorismo e inovação.

de 1960 e os
dias atuais. A
equipe de
Inhotim é lidera-
da por Bernardo
Paz (idealizador
do projeto),
Rafaela Aroeira
(gerente) e Felipe
Taboada (asses-
sor de impren-
sa). Estiveram
presentes Ângela

Lobato (Presidente Skal-BH),
Elizabeth Pimenta (Vice-Presidente
Skal-BH), Daltro Nogueira (Conse-
lheiro Skal-BH), Mauro Ribeiro (Te-
soureiro Skal-BH), Maristela Orlando
(Wege) e muitos convidados.

Skal no Inhotim

“Prêmio José Costa” e “Medalha Notáveis”

Nos últimos 15 anos, indica-
dores comprovaram que as clas-
ses populares não tiveram uma si-
tuação econômica tão confortável
quanto a que têm agora.

Quando o primeiro presidente
eleito pelo voto direto, em 1990,
depois da Ditadura Militar promo-
veu a abertura do mercado brasi-
leiro, foi só durante o governo
Lula que o salário mínimo (R$
350) pôde comprar duas cestas
básicas (R$ 153).

Houve uma melhora geral no
nível econômico da população, o
que pode ser conferido constatan-
do-se a migração de classes. Se no
início da década de 90 havia 60%
de brasileiros nas classes D e E, em
2006 esse número caiu para 39%. 

Isso porque houve migração
para a classe C, que aumentou de
26% da população em 1994 para
37% em 2006. E as classes mais
altas também cresceram, de 14%
para 24%, no mesmo período.

Luiz Carlos Costa e Sério Esser

Na relação entre homem e mulher, contrariamente ao
senso comum, o homem é a caça e a mulher, a caçadora.

Ela é no fundo que escolhe o parceiro e dá a palavra final (a
prevalência masculina só aconteceu na pré-história, quan-

do a conquista era feita na base do porrete). Essa intro-
dução é só para falar no assunto que está provocando
mais “frisson” neste ano: a paixão de Hebe Camargo pelo
cantor Roberto Carlos. Não se passa um dia sem que a
apresentadora use jornais e revistas para enviar um
“torpedo” ao Rei. Mas ele, até agora, não se manifes-
tou. Com certeza, sente-se intimidado.

Não é que a vida dos
brasileiros melhorou?

Mensaleiros, sanguessugas, políticos corruptos, juízes venais, advo-
gados associados a bandidos, empresários conectados com o crime, funci-
onários públicos desonestos: o crime organizado, no Brasil, equipara-se -
e, em alguns casos, até superam - as ações das mais famigeradas quadri-
lhas que já assolaram o Planeta. Al Capone, Luky Luciano, Pablo Escobar
e outros se sentiriam humilhados se pudessem tomar conhecimento do
“modus operandi “ dos gângsteres brasileiros. Indivíduos sem honra, sem
moralidade, sem pudor, sem vergonha, apropriadores do dinheiro (e dos
cargos) públicos, sem compaixão e sem sentimento de pátria, eles desnu-
dam a tragédia moral em que vive o Brasil e, ao se beneficiarem de bre-
chas na lei para se protegerem com a impunidade, revelam a fraqueza das
nossas instituições, incapazes de suprimir os mecanismos que facilitam a
corrupção e de tirar da praça os grandes bandidos - até porque o Código
Penal em vigor no país transformou-se há muito tempo em peça de museu
- prisão, aqui, só vale para pobre, preto e puta.

Vergonha de uma Nação

(O Brasil humilhado e achincalhado pelos criminosos de colarinho branco)

GGGGGERAISERAISERAISERAISERAIS::::: AAAAAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA:::::

A caçadora e o rei intimidado

DIVULGAÇÃO

ALISSON J. SILVA/DIÁRIO DO COMÉRCIO
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TTTTTurismourismourismourismourismo

 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

O misticismo e a beleza
que envolvem a Tailândia são
fruto de uma riqueza étnica
diversa e de seus templos se-
culares que se contrapõem
com a arquitetura moderna
dos arranha-céus. O país pre-
dominantemente budista é
abençoado com o clima tropi-
cal que faz da Tailândia o lu-
gar perfeito para o turismo.
O verão, caracterizado pelo
clima quente e seco, vai de
março a maio. A temporada
de chuvas é de junho a setem-
bro, mas mesmo assim é o úni-
co lugar da Ásia que mantém o
sol aberto e temperaturas que
variam de 27º a 30ºC. Para os
turistas, a Tailândia é a expe-
riência mais especial em uma
viagem ao sudeste Ásia.

Governo - O governo da
Tailândia é uma Monarquia
Constitucional inspirada no
modelo britânico de democra-
cia. Os cidadãos elegem 500
membros do Congresso e um
primeiro ministro a cada 4
anos. Os 200 senadores são
eleitos a cada seis anos. Os
cidadãos têm obrigatoriedade
de votar a partir dos 18 anos.

O Rei Bhumibol Adulyadej
é o nono da Dinastia Chakri,
fundada em 1782 pelo Rei
Rama I. A constituição
tailandesa prevê que o rei não
pode ser acusado nem expos-
to a nenhum tipo de acusa-
ção, podendo levar o infrator
à prisão. Os cidadãos consi-
deram o rei abençoado pelos
deuses, ocupante do cargo
mais alto do país. Toda essa
reverência é conseqüência dos
projetos e trabalhos públicos,
além de atividades humanitá-
rias realizadas pelo monarca.

Feriados e festivais - O
data exata dos feriados

tailandeses variam de ano
para ano devido ao calendá-
rio lunar e ao fato de que as
autoridades têm o costume de
alterar as datas. Todos os
anos, a autoridade do turis-
mo tailandês publica uma
agenda com todas as comemo-
rações importantes que acon-
tecerão ao longo do ano. Den-
tre as festas mais importan-
tes está o dia do Magha Puja,
o ano novo Chinês, o dia do
Chakri, que comemora a fun-
dação da dinastia Chakri, den-
tre outros.

Gastronomia - A cozinha
tailandesa é única, mistu-
rando diversos ingredientes,
condimentos e especiarias. É
comum servir pratos que
misturem doce e salgado,
quente e frio. Uma refeição
tailandesa típica inclui sopa,
salada, peixe, arroz, vege-
tais e, às vezes, carne de
porco, boi ou frango. A cu-
linária tailandesa é uma
mistura do melhor da co-
zinha chinesa e da tradici-
onal cozinha indiana.

Os jantares são o evento
social mais importante da cul-
tura tailandesa. Usando os
utensílios corretos e modo
correto de comer garante res-
peito perante os membros da
sociedade. É considerado um
desrespeito servir mais de um
ou duas colheres de cada co-
mida no prato.

Língua - Falar e entender o
tailandês pode ser um proble-
ma para um turista, uma
vez que possui diversos dia-
letos. De qualquer forma, o
inglês é a língua mais utili-
zada nas áreas turísticas e
comerciais, principalmente
em Bangkok, Chiang Mai,
Pattaya e Phuket.

O mistério e a cultura que fazem da

Tailândia um paraíso na Terra

O país predominantemente budista é abençoado com o clima tropical e belezas
naturais que fazem da Tailândia o lugar perfeito para o turismo

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Quando foi apresentada
no Salão Duas Rodas 2005, a
Honda GL 1800 Gold Wing já
retratava o que existia de
mais moderno em tecnologia
aplicada numa motocicleta.
Além de um potente motor de
1.832 cm3, possuía, entre
outros itens, um sofisticado
sistema de áudio, freios ABS
e piloto automático. Era qua-
se impossível imaginar que ti-
vesse capacidade para com-
portar qualquer outro item
inovador. Mas a Honda sur-
preendeu novamente. Após
mais de uma década de estu-
dos, incorporou ao modelo o
pioneiro sistema de seguran-
ça de airbag desenvolvido
para veículos de duas rodas.

Disponível nas cores pre-
ta e prata metálicas, a nova
versão importada dos Estados
Unidos chega para reforçar
sua atuação no mercado na-
cional. A motocicleta repre-
sentou 33% de share da cate-
goria Touring logo no primei-
ro ano de comercialização -
acumulado entre março e de-
zembro de 2006. Para este
ano, a Honda planeja vender
aproximadamente 100 unida-
des, o que significará acrésci-
mo de 37% em comparação ao
volume registrado no ano pas-
sado. A partir de 2007, a
Honda importará apenas a
versão equipada com airbag.

Este sistema consiste em
três componentes: a Unidade

Airbag, que está posicionada
em frente ao condutor, o
Airbag ECU, que analisa im-
pactos e determina se deve ser
inflado ou não, e os sensores
de desaceleração (batida) lo-
calizados nos garfos da sus-
pensão dianteira.

 
A Unidade Airbag  -  Loca-
lizada na frente do piloto ar-
mazena uma série de equipa-
mentos importantes para o
seu funcionamento. A bolsa
inflável possui o mesmo tipo
de material utiçlizados nos
sistemas de airbag dos auto-
móveis: fibra sintética resis-
tente com revestimento inter-
no de silicone.

Quando inflada de gás
nitrogênio, alcança um vo-
lume de aproximadamente
150 litros. Além disso, o
equipamento é desenhado em
formato de “V” invertido
para que o piloto não seja jo-
gado para frente após o im-
pacto. Um prendedor fixa o
airbag junto à motocicleta.
Com isso, o equipamento não
se desloca para frente junto
com o condutor. Para amor-
tecer o impacto do airbag
com o piloto, respiros para
esvaziar estão localizados
em cada lado do conjunto.

O módulo também con-
centra o Inflador. Trata-se de
um recipiente de metal simi-
lar a estrutura do inflador
usado no airbag de um car-

ro. Inclui, entre outros
itens, um dispositivo eletrô-
nico de ignição e o agente de
ignição de gás nitrogênio. O
Inflador responde instanta-
neamente ao impulso eletrô-
nico do Airbag ECU, inician-
do o fluxo de gás nitrogênio
para inflar o equipamento.

Outro item é a Tampa,
que está abaixo do painel da
motocicleta e cobre os com-
ponentes do sistema guarda-
dos na caixa retentora. Du-
rante o desdobramento, a
pressão do gás liberada pelo
inflador faz essa tampa se
abrir. Além disso, existe a
Caixa Retentora, que é res-
ponsável por armazenar o
Airbag e o Inflador.

 
ECU - Outro componente do
sistema, o ECU (Eletronic
Control Unit) tem alto grau
de confiabilidade. Primeiro
tem a função de monitorar
continuamente os dados rece-
bidos dos sensores de
desaceleração (batida), com-
parando-os com o comporta-
mento padrão da motocicleta.
Assim, determina se é neces-
sário ou não dispará-lo.

Além disso, é responsável
por diagnosticar possíveis fa-
lhas no sistema. Caso algum

confiabilidade mes-
mo quando a coli-

são é acompanhada de
um tombo.

Numa improvável
falha em um dos
sensores, por exemplo,
os outros três têm ca-
pacidade para prevenir

que o airbag seja aberto
sem necessidade. Outra in-
formação: quando a chave de
ignição da motocicleta esti-

ver acionada, os
sensores de desa-
celeração medem
continuamente a
aceleração e en-

viam esses dados
para o ECU.
A GL 1800 Gold Wing

com sistema
airbag está dispo-

nível na rede de
concessionárias

Honda, com preço
público sugerido de

US$ 49.267,00 (ao
câmbio de US$ 1 =
R$ 2,1420 de 3 de
novembro de 2006

- valor su- gerido de
R$ 105.529,91), base

Estado de São Paulo e não in-
clui despesas de frete e segu-
ro. A garantia é de um ano,
sem limite de quilometragem.

problema seja
detectado,
uma luz se
acenderá no pai-
nel de instrumen-
tos e alertará o con-
dutor. Mesmo que
a corrente elétrica
do ECU seja com-
pletamente ou parcial-
mente cortada, uma fon-
te auxiliar estará dis-
ponível para
ajudar na ma-
nutenção da
funcionalidade
do sistema.

 
Sensores de ba-
tida - Para detectar
o impacto frontal o
mais rápido possí-
vel, um grupo de
quatro sensores foi
disposto no garfo
dianteiro da Gold
Wing, sendo dois
de cada lado.
(Nenhuma alte-
ração foi ne-
cessária para
implantar esse
módulo do sistema).

Os sensores estão pro-
gramados para detectar mu-
danças de aceleração com
elevado grau de precisão e

Honda GL 1800

alta tecnologia
em duas rodas

Gold Wing:Gold Wing:
alta tecnologia
em duas rodas

Versão japonesa da Honda CBR 600 com 8 kg a menos
A nova versão 2007 da

Honda CBR 600RR chega ao
Brasil com peso reduzido em
8 Kg., novo chassi e avança-
do amortecedor eletrônico de
direção. O modelo que passou
a ser importado a partir de
maio ficou mais potente e se
transformou na super espor-
tiva mais leve do mercado.

Para 2007, incorporou a
cor azul metálica com prata
- é a primeira vez que a
Honda aplica essa cor em
uma superesportiva. Além
disso, a motocicleta está
mais potente, uma vez que
o seu propulsor recebeu 3 cv
a mais do que a versão an-

terior. Uma nova transmis-
são com troca de marchas
mais precisas e um painel de
instrumentos totalmente re-
modelado também fa-
zem parte do
pacote da
nova CBR
600RR 2007.
Em termos de
vendas, a CBR
600RR sempre
teve uma forte re-
presentatividade
no País. Somente
em 2006 foram
comercializadas
650 unidades do
modelo, que represen-

eficiente. O conjunto
óptico possui lentes

multi-refletivas com
sistema “Line Beam”
(proporciona forte
e constante ilumi-
nação), resultan-

do em har-
monia esté-
tica do con-
junto e em
segurança
ainda mai-
or  para o
condutor,

principalmen-
t e em pilotagem no-
turna. A lanterna traseira
é exclusiva desse modelo.

A CBR 600RR também está
mais espaçosa que a ver-
são passada, devido à nova
distribuição do assento,
deslocado 15 mm para
trás. O guidão está 10 mm
mais alto, o que proporci-
ona mais facilidade na con-
dução dessa super espor-
tiva. Com isso, a posição
de piloto foi revista, dei-
xando-o ainda mais “incli-
nado”.

Para 2007, a marca
prevê a venda de 1.184
unidades somente dessa
super esportiva. Ou seja,
83% a mais do que o regis-
trado no ano passado.

FOTOS DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

tou 48% do total de motoci-
cletas importadas pela
Honda.

Sua iluminação
está mais
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Áries - O remédio é simples: óculos.
Quando passa a não enxergar o óbvio é por-
que a visão não anda boa. A bebida vai aca-
bar com sua vida. Mas, afinal, sua vida vale
muita coisa.

Touro - Costuma-se dizer que “fulano de tal
é o pai da criança”. Isto normalmente ocorre
quando o fato é positivo e alguém tem que se or-
gulhar por alguma coisa que fez. O seu caso é
diferente. Você mesmo está tentando forcár uma
barra, procurando se afirmar.

Gemeos - Duvidar de tudo que dizem
é, na verdade, uma proteção. Ou cegueira.
Tua mulher te trai, cara! Vê se te manca e
sai logo deste estado inerte: corno passi-
vo e incomunicável.

Câncer - Você esta trilhando o mesmo cami-
nho de tantos maridos enganados e como sempre
será o último a saber.

Leão - Está certo que o adulto sempre guar-
da o seu lado criança. O gosto pelas traquina-
gens, as brincadeiras inocentes e as atitudes in-
conseqüentes. Contudo, você extrapola quando
não usa garfo para comer e não liga a “mínima”
para a higiene corporal.

Virgem - Haverá uma queda de pressão acen-
tuada em seu organismo. Sua resistência física e
mental irá para o espaço. Todas as decisões que
tomar no período serão funestas.

Libra - Já percebeu que toda vez que um
cheiro ruim avança sobre um ambiente as
pessoas olham para você. Ninguém consegue
disfarçar o que pensa a seu respeito. Veja só
suas unhas, são tão sujas que nem mesmo
sabão em pedra limpa.

Escorpião - Sua chance é abrir um túnel na sua
cabeça, de orelha a orelha. Para deixar escorrer a mas-
sa podre que tem acumulado no seu consciente.

Sargitátio - Agora é muito tarde para
você guardar em segredo as confidências que
lhe foram feitas. Sua cara já não guarda aque-
le ar de honestidade com que conseguiu enga-
nar tantas pessoas.

Capricórnio - Será uma forma de conso-
lo aceitar as provações sem lamúrias. Até
porque não haverá ninguém com tamanha
paciência para escutá-lo.

Áquarios - Agora resolveu mudar o pentea-
do? Seu problema é hormonal, que faz nascer bi-
godes que dariam muito mais certo em cantor dos
anos 40. Este será, para sempre, seu cartão de
visitas. Santa, você está um caco!

Peixes - Pode ser que até se abra uma pequena
fresta por onde você poderá passar. Seu mal foi ter
insistido num erro grotesco. Agora terá que aceitar os
limites que lhe foram concedidos e se conformar com o
destino pouco glorioso que o espera.

Hoscopiada

Rapidinhas

A
 Ú

lt
im

a 
Fo

to

Um sujeito estava na esquina de uma casa muito bonita, fu-
mando um charuto, quando se aproximou um homem crente e
reformista:
- Desculpe cavalheiro, o senhor sabe que o fumo é um veneno?
- Não. Não sabia.
- É um veneno. Além disso dá grande prejuízo.
- Não diga.
- É sério. Quantos charutos o senhor fuma por dia?
- Uns 10.
- Quanto custa cada um?
- 28 reais.
- Veja: 10 charutos por dia, são 128 caixas por ano, a 28 reais
cada uma, são 793,60 reais por ano. O senhor tem uns 40
anos. Em 30 anos gastou em charutos 23.808,00 reais... Pen-
se, se não gastasse tanto dinheiro à toa, poderia ser dono des-
sa bonita casa aí.
- O senhor fuma?
- Não. Deus me livre.
- Essa casa é sua?
- Não. Quem me dera.
- Mas é minha.

Mal do fumo

Um “cara”, inteiramente tonto, é levado à delegacia. Em altos
brados, lança o seu protesto:
- Absurdo, senhor delegado, seus subordinados são truculentos
e malvados. Ao invés de me trazerem para aqui, levaram-me
para casa e me entregaram à jararaca da minha mulher...

Pinguço

 Passeando pela praia, avistamos um grupo de pára-quedistas de roupas
coloridas flutuando no céu.
Uma jovem solteira, que estava conosco, arregalou os olhos:
- Isso deve ser mesmo o paraíso! - exclamou. - Uma chuva de homens!

 Meu marido esperava com o carrinho junto ao caixa no supermercado en-
quanto eu pegava alguns artigos de última hora. Quando voltei, ele estava
olhando para outro lado. Então me aproximei sem fazer barulho e dei-lhe
uma palmada no traseiro. Sem se virar, ele disse:
- Acho bom que seja minha mulher. Mas, se não for, faço compras aqui todas
as terças-feiras.

 Nossa caçula saiu ao pai. Aos 3 anos, era uma menina viva e travessa.
Comentários como “que anjinho” e “que coisinha linda” eram comuns e eu
ficava orgulhosa. Até que um dia, no supermercado, uma senhora comentou:
- Que menina bonita você tem.
Meu sorriso sumiu quando ela continuou:
- É sua mesmo?

 Um americano flagra a mulher transando com seu melhor amigo:
- David, logo você meu melhor amigo? Coitado . . . Eu, sim, sou marido, sou
obrigado. Mas, você? Por que você?

 A cartomante comunica, sorridente, ao ler a mão do consulente:
-Que maravilha! Nenhuma doença na sua vida!
-Maravilha coisa nenhuma: eu sou médico!

Se ferradura
desse sorte
burro não

puxava
carroça.
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A publicação, em comuni-
dade do site de relacionamen-
to “Orkut”, de foto e texto ofen-
sivos a um aluno de uma fa-
culdade de Contagem levou à
condenação por danos morais
do criador da comunidade,
também aluno.

O aluno ofendido tomou
conhecimento, através de cole-
gas, que sua imagem estava ex-

A simples contrariedade
por ter sido impedido, por se-
guranças, de entrar numa
casa noturna com trajes im-
próprios não gera o direito à
reparação por danos morais.

Assim se posicionou a 12
ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, ao
julgar e negar o pedido de in-
denização formulado por um
policial militar, de Belo Hori-
zonte, que foi impedido de en-
trar no estabelecimento por
usar trajes não condizentes
com o local.

O policial argumentou que
sofreu constrangimento pe-
rante seus amigos e colegas
por ter sido impedido de en-
trar e que a atitude dos segu-
ranças denegriu sua imagem.
No entanto, os Desem-
bargadores entenderam que,
como na porta do estabeleci-
mento existia um cartaz de-
terminando o tipo de traje
necessário, o mesmo tinha o
direito de impedir a entrada
de pessoas vestidas de forma
inadequada. Assim, o TJMG
negou a indenização por da-
nos morais.

Um publicitário paranaense vai receber in-
denização por danos morais e materiais da Cer-
vejaria Kaiser e da agência publicitária
Newcomm Bates. Ele criou e registrou a cam-
panha “Cerveja Nota 10” em 1996. Três anos
depois, campanha semelhante foi veiculada na
mídia pela Kaiser sem a autorização do publi-
citário. O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reconheceu que a campanha original merece
proteção do direito autoral, mesmo não tendo
sido usada em seu inteiro teor.

O fato de existir porteiro ou vigia na
guarita não significa que o condomínio deve
assumir função de guarda e vigilância dos au-
tomóveis que se encontram estacionados na
área comum. A decisão é do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ).

No caso, um morador teve furtado, no es-
tacionamento do condomínio, parte de apare-
lho “CD player” instalado em seu veículo e
queria ser ressarcido pelo ocorrido. O STJ
negou sua pretensão.

TJMG isenta casa
noturna de
indenização por
restringir traje

Ofensas pelo Orkut geram indenização
posta em uma comunidade do
Orkut. A comunidade foi cria-
da por outro aluno da faculda-
de, exclusivamente para zom-
bar da aparência da vítima,
comparando-o a um extrater-
restre. Na descrição da comu-
nidade havia ainda comentári-
os pejorativos sobre o modo de
falar do ofendido durante as
aulas. Alegando que, após a

disponibilização da comunida-
de no Orkut, foi vítima de cha-
cotas,   olhares de deboche, ri-
sadas e comentários maldosos
na faculdade, o aluno ajuizou
ação de indenização por danos
morais contra o owner, ou
“dono” da comunidade. A de-
cisão foi da Nona Câmara
Cível do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.

Condomínio não é obrigado a
fazer vigilância de veículos

Kaiser e agência publicitária
devem indenização milionária

Neste livro,
a Árvore da Vida
é representada
como um cami-
nho coletivo,
oculto, que está
entre os huma-
nos, e que pro-

gressivamente ganha força e
estende-se por entre todos.
Pode ser a Árvore do Meio-dia
ou a Árvore do Outro Lado da
Meia-noite. O importante é
aprender a interagir com a
vida de forma construtiva,
para compreender como esses
Caminhos ou Inteligências
atuam em nosso ser espiritu-
al e em relações interpessoais.

Cada um dos 32 tipos de
inteligência aqui apresenta-
dos encerra talentos diferen-
tes e complementares que, so-
mados, nos tornam progres-
sivamente mais resistentes,
mais capazes, mais amorosos,
mais pacientes, mais toleran-
tes e mais verdadeiros.

Regina Moraes apresenta-
nos os caminhos de aprendi-
zagem que nos habilitam a li-
dar com os impactos, desafi-
os e tensões resultantes das
experiências do cotidiano.

Você sabia que
existem 32 tipos
de inteligência?

“No sertão do Nordeste vivia antigamen-
te um homem cheio de conversas, meio caça-
dor e meio vaqueiro, alto, magro, já velho,
chamado Alexandre. Tinha um olho torto e
falava cuspindo na gente, espumando como
um sapo-cururu, mas isto não impedia que os
moradores da redondeza, até pessoas de con-

sideração, fossem ouvir as histórias fanhosas
que ele contava. São essas histórias que va-
mos contar aqui, aproveitando a linguagem de
Alexandre e os apartes de Cesária.”

Se você quiser saber o final dessa histó-
ria... leia o livro “Histórias de Alexandre” do
Graciliano Ramos.

Graciliano ramos conta as histórias de Alexandre
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“O Debate”: Como fun-
cionam os sistemas foto-
voltaicos de geração de
energia?

Antônia Sônia Diniz:
Basicamente é a conversão da
energia solar em eletricidade.
O fóton entra no equipamen-
to e movimenta os elétrons,
gerando a corrente elétrica. O
equipamento é composto de
um gerador de energia, um
banco de baterias, no caso dos
sistemas isolados, controlador
de carga e um inversor, que
converte energia elétrica em
corrente contínua para a cor-
rente alternada.

“O Debate”: Existem
variações desse sistema?

Diniz: Sim. Existem três
tipos de sistema fotovoltaico:
os sistemas isolados, muito
utilizados em áreas rurais
onde a rede elétrica não che-
ga, os interligados à outra fon-
te de energia ou rede elétrica,
muito utilizados para abaste-
cer grandes áreas, e em equi-
pamentos, como calculadoras.
Nos sistemas interligados, a
eletricidade não é gerada na
carga, mas na rede elétrica.
Pode ser em forma de plantas,
ou seja, grandes subestações
e usinas geradoras, ou dire-
tamente no imóvel. Enquan-
to o sistema interligado
complementa a rede elétrica,
o isolado está ligado às bate-
rias que ajudam a gerar ener-
gia quando a luz solar está
fraca ou ausente.

“O Debate”: A produção
de energia é constante,
mesmo em dias nublados?

Diniz: Sim, pois no caso
dos sistemas isolados, em dias
de pouco sol ou na parte da
noite, as baterias geram a
energia, substituindo a ener-
gia solar. No caso dos siste-

mas interligados, a rede elé-
trica supre essa demanda.

“O Debate”: Os equipa-
mentos fotovoltaicos ge-
ram algum tipo de impac-
to ambiental?

Diniz: Não possui impac-
to ambiental, a produção é
muito controlada e os equipa-
mentos não emitem qualquer
tipo de substância nociva. No
caso dos isolados, as baterias
podem sim causar algum im-
pacto, mas suas carcaças são
reaproveitadas justamente
devido a essa preocupação.

“O Debate”: Quais são
as limitações técnicas e
econômicas desses siste-
mas? Exige algum tipo de
manutenção?

Diniz: As limitações são
mais econômicas do que
técnicas, uma vez que o sis-
tema pode ser do tamanho
que for preciso. O equipa-
mento pode ser modelado
dependendo da potência
que deseja gerar. Quanto a
manutenção, é um equipa-
mento que dá defeito, como
qualquer outro, mas o ge-
rador não dá, já o inver-
sor e o controle da bateria,
sim. A manutenção é pou-
ca se for bem instalado.

“O Debate”: Esses equi-
pamentos são realmente
vantajosos, uma vez que o
que o consumidor econo-
miza de energia é bem me-
nos do que o investido no
aparelho durante os 25
anos de vida útil?

Diniz: No caso do Brasil,
os sistemas isolados são uti-
lizados quando fica impossí-
vel estender a rede elétrica
à região. Já no Japão e Ale-
manha os sistemas interli-
gados são muito utilizados
já que a energia elétrica de-
les é gerada através da quei-
ma de carvão, tornando-se
muito cara. Hoje é lei no Ja-
pão, se você for reformar a
casa tem que instalar um sis-
tema fotovoltaico. É um pro-
jeto governamental. Para
eles é lucrativo, pois econo-
mizam combustível fóssil,
reduzindo a emissão de car-
bono na atmosfera.

“O Debate”: Como fun-
ciona o programa da Cemig
de eletrificação rural?

Diniz: Desde 1999 a
Cemig já vinha eletrificando
áreas rurais, em 2004 foi cria-
do o projeto Luz do Saber por
que ainda havia 1200 esco-
las sem eletricidade. Espera-
mos alcançar a meta de 7000

Sistemas alternativos

Desde 1999, a Cemig possui um projeto que eletrifica áreas rurais
de Minas Gerais. Cerca de 1.380 escolas já foram beneficiadas com
energia elétrica, mas a meta da empresa é levar luz a 7000 pessoas
até o final de 2008. Nas áreas em que a extensão da rede elétrica
fica inviável, a Cemig instala sistemas fotovoltaicos de geração de

energia. São equipamentos que transformam a luz solar em eletrici-
dade. A engenheira eletricista da Cemig e professora da PUC Minas,
Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz (foto), explica como funcionam
esses sistemas alternativos e sua importância social e ambiental.

dade em popularizar os sis-
temas é que as comunida-
des rurais querem a rede
elétrica que eles conhecem,
não querem limitações.
Essas limitações são a for-
ma que encontramos de
viabilizar o programa e
atender o maior número de
pessoas possível. Não adi-
anta instalar um sistema
que forneça mais do que
40KWh/mês (o que é gasto
pelas populações rurais em
Minas). É desnecessário
instalar um sistema que
gere 70 a 80 KWh/mês
para uma casinha que pos-
sua apenas uma geladeira
e uma TV.

O mais popular é a utiliza-
ção desses sistemas para o
bombeamento de água. Na re-
gião do Vale do Jequitinhonha
existem muito poços e sistemas
de bombeamento que trazem
grandes benefícios para a comu-
nidade local.

“O Debate”: No territó-
rio Brasileiro  quais são os
principais fabricantes des-
ses equipamentos?

Diniz: Não temos fa-
bricantes nacionais, ape-
nas  a  montadora  He-
liodinâmica, mas muito
pequena e que não agüen-
ta a concorrência que vem
de outros países.

“O Debate”: Então quais
empresas produzem os sis-
temas fotovoltaicos?

Diniz :  São muitas,
multinacionais de renome
como a Kiocera, Solar Fabrik
e a Shell. Nota-se que gran-
des petrolíferas estão inves-
tindo no setor. Elas têm o in-
teresse de colocar a fabrica-
ção de sistemas fotovoltaicos
como segunda opção de ne-
gócio delas.

beneficiados até 2008. Nós
damos prioridade para áreas
rurais do Norte e Leste de
Minas Gerais.

“O Debate”: Quais os
critérios de seleção das co-
munidades beneficiadas?
Quais os custos do projeto?

Diniz: Antes de instalar
os sistemas nas áreas rurais,
a Cemig faz uma avaliação
técnica e econômica. A limi-
tação em Minas é econômica,
pois deve-se diminuir o custo
do sistema e do programa
para que haja redução de ta-
rifa, pois é toda a sociedade que
paga por esses novos usuários.
Então a Cemig tenta todas as
opções que gerem menos cus-
tos possíveis. O consumidor
desse projeto é de baixa ren-
da e a tarifa paga por eles não
remunera o investimento,
então o pagamento é reali-
zado através do subsídio
cruzado, ou seja, a socieda-
de inteira paga.

“O Debate”: Esses
sistemas são populares
no Brasil?

Diniz: Os sistemas in-
terligados ainda estão em
fase de teste na Cemig. No
caso dos isolados, não são
nada populares. A dificul-

para áreas rurais mineiras
de geração de energia são a solução

De uma pequena célula fotovoltaica é construído um painel que gera energia para o homem do campo.
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