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O governador Aécio Neves par-
ticipou, da abertura do encontro
gerencial da Secretaria de Estado
de Educação com as 46 superin-
tendentes regionais de Ensino de
Minas Gerais, realizado no Hotel
Ouro Minas, em Belo Horizonte.
Durante o evento, foram divulga-
dos os resultados do Programa de
Avaliação do Ciclo Inicial de Alfa-
betização (Proalfa-2007), exame
criado em 2005 para verificar os
níveis de alfabetização alcançados
pelos alunos da rede pública de
Minas Gerais.

Os resultados deste ano revelaram
crescimento nos indicadores de educa-
ção em todos os anos do ensino funda-
mental avaliados – 2º, 3º e 4º anos.
Minas é o único estado que produz da-
dos específicos sobre os níveis de alfa-
betização dos alunos de toda a rede pú-
blica. É também o único que avalia os
alunos no 3º ano, considerado o últi-
mo do ciclo inicial de alfabetização.

Para Aécio Neves, o bom desem-
penho dos estudantes da rede públi-
ca de Minas é fruto das ações desen-
volvidas pelo Estado nos últimos cin-
co anos para melhorar a qualidade
da educação. Segundo ele, a busca
pela excelência na educação será a
principal meta do Governo de Minas
para os próximos três anos.

O Proalfa 2007 comprovou que
as crianças de 8 anos, matricula-
das no 3º ano, estão lendo melhor.
O número de alunos que alcançou
o nível “recomendável” de leitura
subiu de 45% em 2006 para 58,1%
este ano. O percentual de crian-
ças que não sabem ler (nível bai-
xo) caiu de 33,4% para 24,3%. O
de alunos que lêem mal (interme-
diário) caiu de 21,4% para 17,6%.

O Proalfa foi desenvolvido através
do trabalho integrado entre a Secre-
taria de Educação, o Centro de Políti-
cas Públicas e Avaliação da Educa-
ção (Caed), da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF), e o Centro
de Alfabetização, Leitura e Escrita
(Ceale), da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). É um instru-
mento de políticas públicas
transformadoras na área de Educa-
ção já que permite mapear exatamen-
te onde estão localizados o sucesso e
o fracasso dos alunos por rede, por
município e por escola.

O governador Aécio Neves liberou R$
86,1 milhões para a segunda etapa do
programa Saúde em Casa. Os recursos
irão possibilitar a construção de 530
novos postos de saúde, as chamadas
unidades básicas de saúde, em 510 mu-
nicípios mineiros. Durante o seu pro-
nunciamento, no Palácio da Liberdade,
o governador destacou a importância dos
investimentos no atendimento básico à
saúde como prevenção de doenças mais
graves e para desafogar a rede atendi-
mento de alta complexidade.

O Saúde em Casa tem contribuído
para a redução no número de

Aécio Neves
apresentou
os bons
resultados
do ensino
em Minas

Novos postos de saúde
beneficiarão 2 milhões de pessoas

internações hospitalares no Estado e
para a redução da mortalidade infan-
til que, entre 2003 e 2006, registrou
queda de 15,4%.

Os recursos para a nova etapa do Saú-
de em Casa serão liberados em duas par-
celas, sendo que a primeira de R$ 38,57
milhões já foi depositada nas contas das
prefeituras. A segunda parcela de R$
47,610 milhões será liberada ainda no
primeiro semestre de 2008. O secretá-
rio de Estado da Saúde, Marcus Pesta-
na, calcula que no segundo semestre do
próximo ano serão inauguradas as no-
vas unidades básicas de saúde.

Em todas as edições de O Debate mostramos, por meio
de fotos, um pouco da arquitetura e cultura dos povos.

Agora chegou a vez de Belo Horizonte, não a que
estamos vivenciando, com um trânsito caótico e desres-
peito as coisas públicas. Vamos nos deliciar com a Belo

Horizonte dos velhos tempos onde a paz e o respeito ao
próximo eram visíveis. Para quem conheceu, uma recor-

dação e para os jovens, um exemplo.

Vergonha! Que
tal fazer um
“recall” nos
políticos
incompetentes
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O redator chefe de
“O Debate”,
Floriano de Lima
Nascimento
lançou o livro de
sua autoria
“Contos de Natal”
no auditório da
Academia Mineira
de Letras, no
último dia 22 de
novembro. As
histórias contidas
no livro são
urbanas, quase
todas passadas
em Belo Horizon-
te, mas alguns
personagens não
se limitam a
cidade de origem,
como o vendedor
de armas que
circula por Lon-
dres e países do
Oriente Médio. Ou
o empresário que
negocia com
ingleses desejosos
de explorar o
etanol brasileiro.
“São histórias que
falam de Deus”,
diz o autor.
Ao criticar os
filósofos
neoevolucionistas
que pretendem
“decretar” a
morte da religião,
um dos persona-
gens os acusa de
estarem a serviço
de forças sombri-
as – governos e
corporações. “A fé
é uma defesa
contra maldades”,
diz ele. Sem ela,
os fornos crema-
tórios nazistas e
os “gulags” sovié-
ticos parecerão
brincadeira de
crianças. Aí está a
agenda oculta dos
neoevolucionistas.
Políticos, intelec-
tuais e populares
prestigiaram o
evento.

Será que legisladores, autoridades judici-
árias, os advogados criminalistas e os psicó-
logos forenses brasileiros não sabem que cri-
minosos psicopatas são irrecuperáveis? E
que, como tais, não podem ficar em liberda-
de, porque voltarão a praticar crimes
execráveis? Ignorar esse ponto básico da
Criminologia tem como conseqüência a mor-
te de pessoas inocentes, como aconteceu há
pouco tempo com duas crianças paulistas que
se aventuraram na mata para procurar fru-
tas. Leis não são para serem aplicadas de acor-
do com a letra fria, mas devem ser interpre-

Nas cidades brasileiras faltam escolas,
hospitais e medicamentos. Empregos são
escassos, famílias passam dificuldades de toda
ordem. Mas basta ler os jornais ou assistir
aos telejornais para se tomar conhecimento
de orgias com dinheiro público em todo o
país. Nem vamos falar dos valeriodutos (des-
vio de dinheiro público para financiamento
de campanhas), ou dos centenas de “laran-
jas” em atividade para abocanhar  o dinhei-
ro do povo, porque aí se trata de crimes hedi-
ondos no significado comum do termo. Mas
existem também os salários absurdos, o
nepotismo compulsivo, a gastança com itens
de luxo, enfim, o empreguismo, a apropria-
ção dos recursos públicos em benefício de
uma minoria de pessoas, sem qualquer com-
promisso com a austeridade. Os escândalos
estão diariamente nos jornais. Uma série de
reportagens publicada pelo “O Globo” mos-
tra que existem mordomias intoleráveis nos
Três Poderes da República. E nos Estados? E
nos municípios? Com poucas exceções, o
descalabro se repete. Há poucos dias, a po-
pulação se estarreceu com o pique-nique de
vereadores em Buenos Aires. Com o pretex-
to de fazer “cursos”, vereadores de vários
municípios foram mostrados se divertindo e
zombando do povo. Pergunta-se: é possível
construir um país sério com esse tipo de gen-
te? Que futuro espera um país em que os
representantes do povo se comportam assim?
E como fica a representação política quando
a coisa pública é colocada de lado em favor
de interesses pessoais? Está na hora de se
implantar no Brasil a democracia
participativa. Convocar o povo, a cada qua-
tro anos, para votar e, depois, coloca-lo à mar-
gem dos acontecimentos até as próximas elei-
ções, é engana-lo do modo mais vil. É preciso
dar aos cidadãos não apenas o direito de ele-
ger seus representantes como o de partici-
par efetivamente do processo político, com
poderes até mesmo de destituir, pelo
“recall” os políticos que houverem come-
tido delitos.

Data histórica: o ex-governador
Rondon Pacheco reúne-se com
Giovanni Agnelli, da Fiat, para
acertar a vinda da empresa para
Minas Gerais.

Vergonha!

tadas pelos juízes, levando-se em conta os
legítimos interesses da sociedade. Infelizmen-
te, repetem-se pelo país exemplos de
irresponsabilidade de funcionários da Justi-
ça, que insistem em colocar em liberdade
doentes mentais que, em seguida voltarão a
praticar crimes. Em Belo Horizonte e no Rio
de Janeiro há poucas semanas, moças foram
mortas por namorados ciumentos. No caso
do Rio de Janeiro, o rapaz já havia ameaça-
do a namorada em ocasião anterior, mas con-
seguiu-se evitar o pior. Colocado em liberda-
de, dessa vez ele consumou o ato criminoso.

Crianças mortas em São Paulo: vítimas
da ignorância e da insensibilidade

“Contos de
Natal” na
Academia
Mineira de
Letras

Prevendo sua derrota certa nas próxi-
mas eleições, o presidente do Paquistão,
Pervez Musharraf apelou para a ignorân-
cia: fechou o Parlamento, decretou o to-

Um dos maiores equívocos pratica-
dos na História recente do Brasil foi a
mudança na Constituição que permitiu
a reeleição do ex-presidente FHC. Lula,
até agora, tem preservado seu nome, ao
negar que tenha a intenção de fazer o
mesmo. Apoiamos inteiramente a posi-
ção do presidente da República em defe-
sa da Democracia. Mudar a constituição
em interesse próprio, além de safadeza,
é golpe. E, como disse o governador
Aécio Neves, não somos a Venezuela.

Reeleição

que de recolher e botou a polícia na rua. E
o engraçado (se não fosse trágico) é que
mandou prender centenas de juízes e ad-
vogados. Porque será?

Golpe de Estado no Paquistão

Homenageada há
poucas semanas
com um jantar de
gala na Oca, no
Parque do
Ibirapuera (SP),
a rainha Sílvia,
da Suécia, nasci-

da no Brasil,
esbanjou simpa-
tia e passou boa
parte da noite
dançando. Deixou
todo mundo
encantado. Uma
simpatia.

Rainha Sílvia

RICARDO STUCKERT/PR

UMBERTO CERRI/REPRODUÇÃO

O tempora, o mores!O tempora, o mores!O tempora, o mores!O tempora, o mores!O tempora, o mores!
Onde é que este
país vai parar? O
pior de tudo não
são os crimes, mas
a impunidade dos
criminosos. Por
incompetência, má-
fé e omissão de
muitos, o Brasil
carece de uma
legislação penal
capaz de punir os
crimes praticadosFlagrante colhido no dia do lança-

mento. Uma curiosidade: na 1ª edição
do livro, publicada no ano de 2006 a
história “Cenas da grande cidade”
menciona uma árvore de Natal coloca-
da na Lagoa da Pampulha, o que só
agora se tornou realidade. A ficção
antecipou-se à realidade.

pelos poderosos.
Vários dos acusa-
dos pelo crime de
falsificação do leite
já estão soltos, gra-
ças ao “habeas cor-
pus” providenciais.
Pergunta: se eles
são capazes de
adulterar e envene-
nar leite, o que não
farão com outros
alimentos?

Repetimos a pergunta feita aqui há
poucos meses: quais as razões do
armamentismo chavista? Já sabemos que
não é para enfrentar os EUA. Isto posto,
quais são as intenções de Chávez? Que
planos ele tem em relação ao Brasil?

E Hugo Chávez?

DIVULGAÇÃO
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Neste fim de ano, vi-
sita o Brasil o escri-
tor Christopher
Hitchens, que está
lançando pela

Ediouro o livro “Deus não é gran-
de”, uma reunião de suas refle-
xões causticas sobre a fé, as reli-
giões e a idéia de Deus. Em um
primeiro contato com o pensa-
mento de Hitchens, exposto em
artigo de página inteira escrito
pelo biólogo darwinista e também
ateu Richard Dawkins, no ca-
derno “Mais” da Folha de São
Paulo, não conseguimos evitar
duas reflexões iniciais, uma
oposta a outra:

A) O Sr. Hitchens é um ho-
mem completamente ignorante
sobre tudo o que se refere à pes-
soa de Deus;

B) O autor do artigo mencio-
nado deixou propositadamente
de lado qualquer conceito mais
profundo apresentado pelo inte-
lectual inglês naturalizado nor-
te-americano, para produzir opi-
niões absolutamente irrelevantes
sobre o que ele pensa de Deus .

Concedendo a Hitchens o be-
neficio da dúvida, trabalharei, por
enquanto, com a hipótese de que

Dawkins, por alguma razão, deixou
de revelar os aspectos mais profun-
dos complexos e sofisticados do pen-
samento de Hitchens. Dito isso, pas-
so a sintetizar e a analisar as idéias
de ambos, conjun-
tamente, uma vez
que, embora pos-
sam divergir em
detalhes, eles pa-
recem concordar
no principal.

Dawkins e Hi-
tchens não acredi-
tam “ num Deus de
barbas brancas” .
Ora, essa é uma vi-
são infantil de
Deus, em que ne-
nhum adulto me-
dianamente escla-
recido acredita.
Também não se
concebe a impor-
tância dada a his-
tória narrada pelo
jornalista  Malcolm Muggeridge de
que Madre Teresa brilhou esponta-
neamente quando a BBC a filmou em
um ambiente mal iluminado, fato de-
pois esclarecido pelo cinegrafista,
como provocado pela ultra - sensibi-
lidade de um novo tipo de filme da

Kodak. O que não evitou que, uma
pretensa autoridade religiosa disses-
se estar convencida de que a luz foi
produzida pela bondade da religio-
sa. Vejam como, até aqui, não saímos

do nível infantil.
Por pouco a dis-
cussão não in-
cluiu a questão
do lim-bo, que
como todos sa-
bem, foi recen-
temente abolido
pelo Pa-pa Ben-
to XVI.

Episódio se-
guinte: Hitchens
conta a história
do mormonis-
mo, segundo ele,
inventado a  par-
tir do nada por
um charlatão do
século XIX “que
escreveu seu li-
vro em inglês do

século XVI, alegando ter traduzido
o texto de tabuletas  de ouro que,
convenientemente, ascenderam ao
céu antes de serem vistos por qual-
quer outra pessoa”. Como se pode
ver, Hitchens atêm-se a
irrelevâncias, como alguém que se

dispussese a contar histórias
da ciência a partir das experi-
ências de feitiçaria, praticadas
na Idade Média. Ele demonstra
bom conhecimento sobre
distorções provocadas por cren-
dices ingênuas, destituídas de
fundamento bíblico. Porque é
nas Escrituras, particularmen-
te nas palavras de Cristo e dos
apóstolos, que se encontra a re-
velação de Deus; fora daí, só há
engano e mistificação.

O que queremos deixar claro
é que, no seu arrazoado pobre, o
intelectual passa ao longo de
qualquer discussão séria sobre
Deus, para ater-se a
questiúnculas.  Em outros mo-
mentos de sua diatribe, ele cha-
ma de cruel o Deus do Antigo Tes-
tamento (como se fosse possível
distinguí-lo do Deus do Novo Tes-
tamento, outra bobagem). Basta
examinar a História e, perceber
a barbárie que predominava na-
queles tempos – os tempos de
Moisés, Abraão e Jacó – para ver
que a orientação decorrente do An-
tigo Testamento é, na pior das hi-
póteses, uma luz no fim do túnel
de uma era sombria na História
da Humanidade.

“ELE DEMONSTRA BOM
CONHECIMENTO SOBRE

DISTORÇÕES PROVOCADAS
POR CRENDICES INGÊNUAS,

DESTITUÍDAS DE
FUNDAMENTO BÍBLICO.

PORQUE É NAS
ESCRITURAS,

PARTICULARMENTE NAS
PALAVRAS DE CRISTO E

DOS APÓSTOLOS, QUE SE
ENCONTRA A REVELAÇÃO
DE DEUS; FORA DAÍ, SÓ

HÁ ENGANO E
MISTIFICAÇÃO.”

IIII

Floriano de Lima Nascimento*

“EM TODO O MUNDO

OCIDENTAL, NUMEROSOS

INTELECTUAIS ADOTARAM,
DESDE O INICIO DO SÉCU-

LO XX, AS PREMISSAS

BÁSICAS DO ATEÍSMO E
DO CETICISMO.,”
??

Crer ou não crer,
eis a questão

O universo não tem
um projetista, um
criador original,
pois “inteligências
criativas, por terem

evoluído, não podem ser
responsáveis por projetá-
lo”. Com base nesse racio-
cínio pobre, destituído de
qualquer profundidade ou
sofisticação, alguns intelec-
tuais estão em campanha
para decretar a inexistência
de Deus. Entre outros no-
mes menos conhecidos em
defesa desse ponto de vis-
ta, encontramos os do filó-
sofo Anthony Grayling e dos
biólogos Richard Dawkins e
Christopher Hitchens. O
que se pode dizer sobre os
pontos de vista externados
por essas pessoas é que eles
não apresentam nada de
novo, pois, desde tempos re-
motos, ateísmo e crença ex-
travagantes conviveram no
mundo. No século XX, diri-
gentes de países como a Chi-

na, a ex - União Soviética e seus
satélites aboliram todo o tipo de
crenças na vida espiritual, tão
logo chegaram ao poder. Para
eles, a religião “era o ópio do
povo”(Marx), que deveria
doravante enxergar a história,
de acordo com os ditames do
materialismo dialético.

Em todo o mundo ociden-
tal, numero-
sos intelec-
tuais adota-
ram, desde
o início do
século XX,
as premis-
sas básicas
do ateísmo e
do ceticis-
mo. Vale
mencionar,
no pós-
guerra, os casos de Bertrand
Russell e Jean - Paul Sartre,
entre outros, o primeiro, li-
vre- pensador, o segundo,
adepto do Existencialismo,
que atribuía ao homem uma

espécie de orfandade
ontológica. No final dos anos
50 e inicio dos anos 60, a Eu-
ropa, ainda traumatizada pela
devastação causada pela Se-
gunda Grande Guerra, tor-
nou-se terreno fértil para a
expansão do ceticismo, que
negava qualquer esperança
na redenção do homem. Sem

dúvida, a
descoberta
de que câ-
maras de
gases ha-
viam sido
utilizadas
para ceifar
milhões de
vidas hu-
manas nos
campos de
concentra-

ção nazistas contribuiu deci-
sivamente para impor esse
estado de espírito.

Não há, pois, nas propostas
dos novos ateus, grande no-
vidade, a não ser a mudança do

ponto de vista a partir do
qual apresentaram suas idéi-
as, filosóficas no passado e,
agora, pretensamente cientí-
ficas, calcadas na Biologia.

Crer ou não crer em
um Deus criador do Uni-
verso (eis a questão) é um
direito de qualquer pes-
soa, no exercício de sua li-
berdade. Mas quando ci-
entistas de renome em
sua área de atividade, po-
rém, destituídos de qual-
quer credencial no campo
teológico, recorrem a ar-
gumentos genéricos, in-
consistentes e pueris para
discutir assuntos de tal
alcance, deve-se rebater
seus sofismas com a mes-
ma veemência que eles
utilizariam para refutar
as idéias de um leigo que
invadisse o recinto de
suas conferências para
pontificar sobre Física
Quântica ou sobre Teoria
da Relatividade.

II
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Floriano de Lima Nascimento*

 Praça Diogo Vasconcelos (Savassi)

 Av. Bias Fortes à noite

 Praça Sete: estação dos bondes Barragem da Pampulha

 Barragem da Pampulha vazia

FOTOS: ARQUIVO J. GÓES

A Belo Horizonte dos velhos tempos

 Rua da Bahia Afonso Pena Rua dos Caetés

 Terreno BH Shopping

 Avenida Amazonas  Afonso Pena

 A urbanidade e a calma marcaram os “Anos Dourados” da Capital de Minas

 Afonso Pena  Barragem da Pampulha
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Convênios:
Copasa,

Ipsemg,  O Debate,
Rede Dental

Av. Augusto de Lima, 655 - sl 1509

Juliana Maia da Silveira
Foto: PÉREZ Clínica Geral

Periodontia

Tel: (31) 3212-4222

O melhor frango
caipira da cidade

Av. Itaú, 1195 B. João Pinheiro, no Anel Rodoviário, final do ônibus - Belo Horizonte

Reservas
3375-2640

A Novartis acaba de receber a aprovação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) para comercializar o Exelon Patch,
primeiro adesivo para o tratamento da do-
ença de Alzheimer.

Eventos adversos gastrintestinais, como
náuseas e vômitos, são comuns nos trata-
mentos orais com produtos dessa classe e
podem interferir na adesão ao tratamento.
Outras vantagens do medicamento ser ad-
ministrado diretamente na corrente sanguí-
nea é que evita a necessidade de ajustar a
medicação aos horários das refeições do pa-
ciente e a preocupação com a interação
medicamentosa, que ocorre quando duas ou
mais medicações são ingeridas juntas.

O adesivo é aplicado nas costas, peito ou
na parte superior do braço dos pacientes, pos-
sibilitando que os cuidadores tenham con-
trole visual de que o medicamento está real-
mente sendo administrado. O medicamento,
de administração única diária, é eficaz no
tratamento da doença nas formas leve a mo-
deradamente grave, com potencial para in-
terromper a progressão dos sintomas e de-
volver qualidade de vida aos pacientes. En-
tre as vantagens de Exelon Patch está a di-
minuição dos eventos adversos. Como no
adesivo o princípio ativo é administrado di-
retamente da pele para a corrente sanguí-
nea, a passagem gastrintestinal é evitada.

A paralisia cere-
bral é causada pela
lesão de uma ou
mais áreas do
cérebro. Aproxi-
madamente 70%
dos casos são
provocados por
uma infecção
durante a gesta-
ção, complicação
durante o parto.
O início da doença
ocorre, na maioria
das vezes, antes do
nascimento, mas
também pode se
manifestar nos
primeiros anos da
infância. Segundo
dados do Ministé-
rio da Saúde e do
Núcleo de Atendi-
mento à Criança
com Paralisia
Cerebral, a doença
afeta de duas a
três crianças em
mil. A paralisia
cerebral não tem
cura. No entanto,
há formas signifi-
cativas de auxílio
ao tratamento e
reabilitação dos
portadores. A
aplicação do
Botox, diretamente
nos músculos
afetados é conside-
rada uma das
alternativas mais
eficazes para este
tratamento. Ele
relaxa a muscula-
tura, dando ao
paciente maior
chance de movi-
mentar a área
afetada.

O INBRAVISA - Instituto Brasileiro de Auditoria em
Vigilância Sanitária, informa que de acordo com notícia
publicada pelo site Uol Notícias - http://
noticias.uol.com.br, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) alerta que cerca de 1,8 milhão de pessoas mor-
rem no mundo por ano exclusivamente por causa da
ingestão de bebidas e alimentos contaminados.

De acordo com a entidade, pelo menos 200 casos de
fraude e contaminação de grandes proporções são iden-
tificados a cada ano nos vários continentes, a exemplo
do escândalo envolvendo leite longa-vida integral adul-
terado, revelado pela Polícia Federal há duas semanas.

Para a OMS, é evidente que a incapacidade dos
países para assegurar plenamente a segurança dos
alimentos está se agravando. Segundo a agência da
ONU para a Saúde, questões como globalização do

Problemas
anatômicos e
funcionais na
região da boca
interferem direta-
mente na comuni-
cação das pessoas,
podendo compro-
meter a vida social
e profissional. De
acordo com especia-
listas, o mal alinha-
mento dentário,
bem como proble-
mas de respiração,

Toxina botulínica auxilia no
tratamento da paralisia cerebral

Botox: alternativa para atenuar o sofrimento de portadores de paralisia cerebral

deglutição, sucção e
mastigação, podem
repercutir negativa-
mente na voz,
causando ruídos na
comunicação.
A consultora
empresarial Beth
Seixas afirma que
não basta ter
cultura, sendo que
você não consegue
passar a mensagem
para o outro.
Muitas pessoas

convivem com a
alteração no siste-
ma sensorial motor
oral durante anos
de sua vida porque
simplesmente
desconhecem os
motivos do seu
problema e só
procuram especia-
lista quando os
ortodontistas,
otorrinolaringologistas,
dentistas ou médi-
cos os encaminham

para o tratamento
específico ou
quando passam por
situações constran-
gedoras no seu
cotidiano. Os
distúrbios da voz,
quando bem cuida-
dos, geram bem
estar físico e emoci-
onal aos pacientes,
o importante é que
as pessoas estejam
conscientes de seu
problema.

Deficiências bucais podem causar
problemas na comunicação

comércio de alimentos, urbanização, mudanças no
estilo de vida, degradação ambiental, contaminação
deliberada e desastres naturais estão incrementando
os riscos do consumo, contrariando a expectativa de
que avanços consolidados na tecnologia garantiriam
produtos melhores.

Estes dados demonstram a necessidade de aperfeiço-
ar o sistema de vigilância sanitária em alimentos, expli-
ca Rui Dammenhain, especialista em vigilância sanitá-
ria e diretor presidente do INBRAVISA.

Nos Estados Unidos, onde os dados estatísticos são
concretos e mais confiáveis , os alimentos geraram 325
mil hospitalizações, 5 mil mortes e 76 milhões de inci-
dentes apenas em 2005. Em média, contaminações e
fraudes nos alimentos custam US$ 35 bilhões por ano
apenas para a economia americana.

Segundo OMS alimentos contaminados
matam 1,8 milhão de pessoas por ano

O medicamento de
uso oral Nexavar
(tosilato de
sorafenibe), da
Bayer Schering
Pharma, divisão da
Bayer Health Care,
acaba de ser apro-
vado pela Comissão
Européia de Medi-
camentos como a
primeira e única
terapia alvo para
pacientes com
câncer de fígado.
A doença registra
mundialmente 1,5
milhão de casos por
ano e que até hoje
contava com
poucas e ineficazes
opções de trata-
mento. De acordo
com um estudo

Aprovado adesivo
para tratar Alzheimer

clínico mundial
com 602 pacientes
com câncer de
fígado em estágio
avançado, os
pacientes tratados
com sorafenibe
tiveram um aumen-
to da sobrevida
global de 44%, em
comparação com
aqueles que recebe-
ram placebo.
Outro dado impor-
tante foi que a
doença evoluiu
mais lentamente
nos pacientes
tratados com a
terapia alvo,
demorando prati-
camente o dobro
de tempo para
acontecer.

Anunciado remédio
contra câncer de fígado

Terapia no combate câncer de fígado

FOTOS DIVULGAÇÃO

FOTOS DIVULGAÇÃO
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ão posso escrever sobre você, escola querida, escola amada e
inesquecível, sem uma nostalgia profunda, sem uma saudade imensa.
Você, escola, pela qual dediquei os melhores anos da minha mocidade e
também anos de maturidade, só existe hoje, na saudade que não desa-
parecerá jamais.
Você, Santa Helena, que alimentou o meu viver de educadora, à busca
de conquistas, desafios e experiências, convivendo e conquistando gran-
des e verdadeiros amigos, estará sempre no meu coração.
Aquelas promissoras e encantadoras crianças estarão sempre indelé-
veis na minha memória, como educadora realizada.

Instituto
Santa Helena

Turma de alunos
do Instituto
Santa Helena,
em pose para
foto com o
uniforme de gala
da escola

NN

Marita Carvalhaes de Paiva
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Em 1945, foi
inaugurado em
Belo Horizonte, o
Instituto Santa
Helena, Escola
idealizada pela
famosa psicóloga
russa, Profª.
Helena Antipoff.
Ela era uma das
educadoras da
saudosa e famosa
Escola de Aper-
feiçoamento,
escola essa única
e pioneira no
Brasil, na época
com o objetivo de
preparar
pedagogas e
psicólogas para
orientar e dirigir
o ensino primá-
rio (1ª a 4ª série
fundamental).
As alunas acorri-
am de vários
Estados brasilei-
ros, ávidas para
se prepararem
pedagogicamente
e psicologicamen-
te para a Educa-
ção Primária.
Na década de
1940, Helena
Antipoff sugeriu
às suas excelen-
tes assistentes
Zilda e Ester
Assumpção que
fundassem na
capital mineira,
uma escola, com
o objetivo primor-
dial de educar e
preparar crianças
que possuíssem
um QI(Quociente
intelectual) bem
elevado.
 Qual seria esse
objetivo? Esses
pequenos e pro-
missores alunos,
muito bem dota-
dos intelectual-
mente, no futuro,
fariam parte da
demanda de
grandes intelec-
tuais, com capa-
cidade para
orientar e dirigir
os vários setores
do nosso País.
Assim, seria
alcançado o
desafiador e
importante
objetivo.

Santa Helena um
ideal concretizado

À princípio, ele funcionava à Rua São
Paulo, no centro de Belo Horizonte. As fa-
mílias que sonhavam pela educação e for-
mação intelectual e moral dos seus filhos,
procuravam logo matriculá-los nessa esco-
la tão promissora e com objetivos pedagógi-
cos que eram divulgados.

Funcionou desde o Curso Infantil (4 a 6
anos)dirigido pela  fundadora e excelente
educadora Zilda Assumpção ao Curso Pri-
mário (1ª a 4ª série) dirigido também pela
fundadora e educadora, Ester Assumpção,
grandes pedagogas. Seu currículo escolar,
não se limitava ao da Secretaria da Educa-
ção, mas acrescentava diversas matérias e
atividades, tanto lúdicas, como didáticas,
como o Inglês, Balet, Educação Religiosa,
Educação Moral e Cívica, bandinha, coral
supervisionado por excelentes músicos, in-

clusive um maestro que se dispôs à
organizá-lo e orientar as professoras.

 A educação Religiosa era vivida real-
mente, na prática, através de
dramatizações de parábolas, concursos
entre escolas sobre catequese, interpre-
tações de parábolas, evangelhos, hinos
cívicos e horas cívicas semanais, etc.

Eu, já formada professora pelo colé-
gio “Sacrê Coeur de Marie”, fui convida-
da pela minha 1ª professora primária,
Ester Assumpção para fazer parte do cor-
po docente da Escola, desse inesquecível
e inigualável “Santa Helena”.

Assumi uma classe com alunos de
5 anos (2º período), os quais eu os
acompanhei até o 4º ano primário,
hoje fundamental.

Sentia-me realizada e muito feliz, en-

sinando, orientando e acompanhando o de-
senvolvimento e o desempenho desse pro-
missor e excelente grupo de crianças, das
quais guardo a mais grata lembrança.

O Curso Infantil passou a ser dirigido
pela competente e dinâmica educadora,
Sra. Ana Assumpção Costa, que depois de
alguns anos na direção, passou à sua fi-
lha Yeda Assumpção. Era pessoa bem ca-
pacitada para continuar o trabalho peda-
gógico do Curso Infantil.

Fomos convidadas, eu e Sra. Ana para
fazer parte da sociedade do Santa Helena.
Depois de aposentada, D. Ana passou suas
quotas para sua filha Yeda. Após alguns anos
tendo eu me formado em Pedagogia pela
UCMG (PUC) e estando apta a dirigir a su-
pervisionar o ensino, passei à Supervisão
do Instituto.

O currículo
pedagógico de 1ª
a 4ª série deveria
ser muito avança-
do metodolo-
gicamente a fim
de obter os
objetivos propos-
tos. Os alunos
receberiam uma
grande e moder-
na bagagem
pedagógica, a fim
de que no futuro,
pudessem fazer
parte dos líderes
intelectuais do
Brasil, aptos a
dirigirem e
governarem,
como excelentes
executivos.
Esse grande e
arrojado desafio
foi conquistado,
através das
grandes e exce-
lentes educado-
ras e fundadoras
do Instituto,
bem como suas
dedicadas pro-
fessoras que
se dispuseram
aos desafios pro-
postos.
Assim foi funda-
do o “Santa
Helena” (como
ficou conhecido).

Trajetória de uma escola promissora

O grande
desafio

Turma de crianças do curso infantil
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Trabalhei com um inesquecível, compe-
tente e dedicado grupo de professoras, das
quais guardo a maior e melhor recordação e
gratidão. Eram educadoras no verdadeiro
sentido da palavra, trabalhando com gran-
de altruísmo e entusiasmo. Fazíamos, todas
nós, do educar um sacerdócio, vivendo-o com
grande responsabilidade e alegria, como cris-
tãs que éramos. Cada conquista pedagógica
alcançada, fazia-nos felizes, entusiasmadas
e realizadas.

Daquelas que se comprometeram com o
Santa Helena, fazendo-o alcançar seus prin-
cipais e desafiadores objetivos educacionais,
não poderia jamais esquecê-las, lembrando-
me com a eterna gratidão e reconhecimento
das muitas que marcaram o nome do Insti-
tuto Santa Helena.

As futuras gerações que hão de vir e que
não as conheceram, saberão que essas mes-
tras foram inigualáveis e muito amadas. Fa-
zíamos do quotidiano um dia de alegria, de
novas realizações e conquistas pedagógicas.

Pela grande dedicação, amor, desprendi-
mento e entusiasmo pelo trabalho, não po-
deria jamais deixar de citá-las, pois foram
fiéis seguidoras do Mestre maior.

Dessas abnegadas educadoras, cito ape-
nas algumas que lá permaneceram por de-
zenas de anos. Algumas já faleceram e onde
estão, foram recebidas por Deus como suas
fiéis discípulas: D. Luzia de Araújo Mendes,
D. Maria Palhares, D. Rosa de A. Pinhei-
ro, D. Dagmar Oliveira, D. Iris de Faria
Matos, D. Noeme Barbosa dos Santos, D.
Josefina Ferola, D. Olga Meireles, D.
Oralda, D. Maria Luiza, D. Jacy, D. Dina
Vitarelli, D. Maria Carmem Frossard,
Terezinha Breda, Silvia Helena e outras
mestras muito queridas mas que perma-
neceram na escola, por menos tempo.

Entre aquelas abnegáveis e incansáveis
professoras cito também D. Nilda Tavares,
sua irmã Julita Tavares, extraordinárias
pessoas.

Todas essas educadoras comprometidas
com o seu magistério realizaram a educação
integral, tanto intelectual como a formação
moral e assim o objetivo inicial do Instituto
foi alcançado.

Aquelas excelentes e incansáveis mestras,
têm eternamente o nosso reconhecimento e
também aquelas mestras que apesar de tra-
balhar poucos anos, deram tudo de si pela
educação, a nossa gratidão.

Com aquele excelente quadro de educa-
doras, tão dinâmicas, foi crescendo a nossa
querida escola, como também seu conceito
de moderna metodologia, fazendo-a uma
escola comprometida com a formação inte-
gral do educando.

O Instituto Santa Helena passou a funci-
onar a Rua Gonçalves Dias, 1180, tendo sido
seu prédio adquirido pela sociedade Santa
Helena.

O Curso Infantil ou Jardim de Infância
teve também excelentes e entusiasmadas
professoras. Cito apenas algumas que per-
maneceram mais tempo como: Gláucia Rios,
Terezinha Babo, Ana Maria, Maria Inês A.
Nilo, Wanda T. Neves, Zélia Thomasi, Maria
Luiza Matos e outras que também colabora-
ram com a escola, com grande entusiasmo.

E os choferes? Seria impossível não lem-
brar de cada um. Foram incansáveis na sua
profissão, grandes amigos e carinhosos com
as crianças, tanto o Sr. Deusdeth como o Sr.
Aníbal. Não se contentavam apenas com a
sua grande responsabilidade, mas dedicavam
aos alunos o seu melhor e maior carinho.

O Santa Helena foi
crescendo, proporci-
onando aos
educandos a sua
formação integral e
os objetivos propos-
tos na sua inaugura-
ção, alcançados
plenamente ao longo
do tempo.
Em 1975, 30 anos
após sua fundação,
a Diretora geral, já
não se encontrando
capaz de continuar o
seu trabalho já
realizado plenamen-
te, e, consciente,
como toda a socieda-
de do Instituto, que
o trabalho idealizado
já fora alcançado,
sugeriu a todas nós,
que arrendássemos
o Colégio para outra
escola, interessada
em trabalhar com os
cursos primários e
ginasial já que não
os possuía: O colégio
Promove, especi-
alizado em pré-
vestibular.
À princípio, eu,
supervisora e sócia
fui contra a propos-
ta, achando-a
revolucionária e
inconcebível, já que
o Santa Helena
estava tão valoriza-
do e reconhecido
como educandário
ímpar, pela socieda-
de mineira.
Os jovens diretores e
professores do
Promove, entusias-
mados pela transa-
ção que almejavam,
fizeram-na, assu-
mindo o Instituto a
partir daquela
data, inesquecível
para todas nós,
educadoras. O meu
grande e desafiador
ideal foi se desmo-
ronando, após 30
anos de trabalho
initerrupto pela
grande e desafiado-
ra causa.
A nova e entusias-
mada diretoria
dispensou quase
todo o quadro de
educadoras, sendo
eu, convidada a
fazer parte da dire-
toria do Promove.
Nessa nova institui-
ção permaneci por
11 anos e sentindo
que todos os meus
objetivos educacio-
nais já estavam
alcançados, me
aposentei.
Paralelo à esse
trabalho, fui convi-
dada a lecionar na
PUC, Universidade
Católica, no curso de
Pedagogia. Ali
trabalhei durante 11
anos também.

As solenidades da 1ª comunhão
eram realizadas anualmente com os
alunos da 1ª série primária. As tur-
mas eram didaticamente e carinho-
samente preparadas pelas professo-
ras, eu e a D. Luzia, a inesquecível e
competente catequista e inigualável
amiga da Escola.

As lições bíblicas não eram de-
coradas, mas sim, vivenciadas com
grande entusiasmo pelas crianças,
através de dramatizações, leituras
de liturgia, visitas à igreja, as cre-
ches, etc.

As famílias tinham antecipada-
mente reunião com as educadoras
para que soubessem ajudar, na for-

A dura
transição

mação e hábitos indesejáveis nesse
preparo e elas participavam ativa-
mente, acompanhando seus filhos.

A solenidade do dia tão esperado
era com grande alegria participado
por todos: Escola, família e aluno. As
famílias dos néo comungantes e o
Santa Helena preparavam para o após
Comunhão, um caprichado e delicio-
so lanche.

A cerimônia da confirmação ou
Crisma era também muito bem pre-
parada pela Escola, com seus educa-
dores muito atualizados na liturgia.
Era assim o nosso Santa Helena; não
se descuidava da formação religiosa
e moral dos seus alunos.

Grade religiosa

Outra solenidade
que causava
impacto nas
famílias e alunos
era a festa no
término do Curso
Primário. Era
esperada com
grande antecedên-
cia e muito ensai-
ada, variando

cada ano os seus
temas. Eram
apresentações
teatrais, musicais,
com lindos cenári-
os e fantasias
muito bem elabo-
radas e criativas,
confeccionadas
pelas famílias,
muito felizes, dos

formandos. E
assim foi o lema
do Santa Helena:
Atividades pedagó-
gicas, lúdicas e
criativas, sem se
descuidar da
formação intelec-
tual e moral do
educando.
Eu fazia com os

demais colegas do
magistério, um
verdadeiro sacer-
dócio, vivendo-o
com grande amor e
feliz com as peque-
nas, mas, constan-
tes atividades
pedagógicas
alcançadas ao
longo do tempo.

Conclusão do primário:
um ritual de passagem

Educadoras no real
sentido da palavra

Bandinha coral do Instituto Santa Helena

Reunião de professores, amigos e a supervisora do Instituto Santa Helena
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Infelizmente o nosso Santa
Helena, terminou, mas
não acabou e nem jamais
acabará em nossas memó-
rias. Essa escola tão altruís-
ta, realmente realizou a
sua almejada educação in-

tegral, tanto intelectual,
como moral, alcançando as-
sim seu objetivo inicial.
Como o alcançou?
Através do dinamismo, al-
truísmo, amor e comprome-
timento de seus inigualáveis

educadores, pela causa
educacional.
O Instituto Santa Helena
foi um exemplo de Escola
para a Sociedade
Belorizontina nas décadas
de 1945 a 1975.

Exemplo de instituição
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Fiat Idea, GM Vectra, Fiat Stilo,
Peugeot 206 Moonlight, Fiat
Punto, Peugeot 307...O consumi-
dor brasileiro pode, hoje em dia,
entrar numa concessionária e
sair dirigindo um carro equipa-
do de fábrica com um teto solar
de última geração. Mas não foi
sempre assim. Foi apenas em
1937, há 70 anos, que saiu da li-
nha de montagem o primeiro car-
ro equipado por uma montadora
com teto solar: um Mercedes-
Benz 170V. No Brasil, o primeiro
carro a sair de fábrica com o re-
curso foi o Fusca, em 1965.

Este primeiro teto solar, em
1937, foi produzido pela Webasto,
multinacional alemã que é líder
mundial neste segmento e está
presente em todos os carros que
saem de fábrica com o equipa-
mento no mercado brasileiro. O
teto solar do Mercedes-Benz 170V

O plano é para
incentivar a imigra-
ção de mão-de-obra
qualificada. Requisi-
tos são diploma,
experiência profissi-
onal de três anos e
impossibilidade de
vaga ser preenchida
por europeus.
A falta de mão-de-
obra altamente
qualificada nas áreas
de engenharia,
informática e
técnicos
especializados em
outros setores fez
com que o comissá-
rio de Interior e
Justiça da União
Européia (UE),
Franco Frattini,
apresentasse os
detalhes do projeto
de lei para facilitar a
imigração deste tipo
de profissional.
O projeto prevê a
concessão, por pelo
menos dois anos, de
um “blue card”
(cartão azul, em
referência à cor
símbolo da UE) a
especialistas de fora
do bloco. Os candida-
tos devem apresen-
tar diploma e ter três
anos de experiência
profissional. Ao
mesmo tempo, é
preciso comprovar
que a vaga não pode
ser preenchida por
um europeu. Depois
de dois anos, o
profissional pode
trabalhar em outro
país da União
Européia.
Frattini amenizou as
preocupações de
quem teme uma
invasão de estrangei-
ros: “Trata-se de 70
mil técnicos
especializados por
ano, e não de um ou
dois milhões”, disse
Frattini em
Estrasburgo. Além
disso, ele lembrou
que cada país pode
determinar o núme-
ro de técnicos de que
necessita.
Alemanha tem lei
mais rígida

Segundo o
Instituto da
Economia Alemã
(IW), de Colônia,
faltaram na
Alemanha, em
2006, 165 mil
especialistas,
acima de tudo
engenheiros,
peritos em
informática e
profissionais para
a indústria farma-

cêutica.
A “blue card”
européia impõe bem
menos barreiras à
imigração de especi-
alistas não-europeus
do que a legislação
em vigor na Alema-
nha. Para poder
trabalhar neste país,
os profissionais do
exterior precisam
comprovar, por
exemplo, rendimen-
tos de 85 mil euros
ao ano.
Já os planos da
Comissão Européia
prevêem o pagamen-
to de ao menos três
vezes o salário
mínimo vigente no
país. Nações como a
Alemanha, que não
tem salário mínimo,
usariam como
referência o auxílio
social do Estado.
Empresários aplau-
dem, Berlim rejeita
Representantes da
economia alemã
saudaram a iniciati-
va. “O cartão azul é
um instrumento
importante para
compensar a falta de
profissionais
especializados no
setor de alta
tecnologia”, disse
August-Wilhelm
Scheer, presidente
da Associação Alemã
das Empresas de
Informação, Teleco-
municação e Novas
Mídias (Bitkom).
Segundo informa-
ções do setor, faltam
atualmente na
Alemanha 40 mil
especialistas em
informática e outras
áreas de alta
tecnologia. No setor
de máquinas e
equipamentos, há
nove mil vagas para
engenheiros. Já os
governos da Alema-
nha e da Áustria
anunciaram resis-
tência aos planos da
Comissão Européia.
Para entrar em
vigor, no entanto, o
projeto necessita da
aprovação de todos
os 27 países da
União Européia.
Barroso e Frattini
estão otimistas.
Eles esperam a
aprovação na
cúpula do bloco
em dezembro.
Assim, a diretriz
poderia entrar em
vigor ainda no
primeiro semestre
de 2009.
Mais informações
sobre a Alemanha
e a Europa no site
www.DW-WORLD.
DE/brasil

União Européia
apresentou detalhes

do projeto “blue card”
Teto solar completa
70 anos nos carros

A queda no preço
do Aço Inoxidável é
um dos principais
motivos que
favorece o aumento
do uso do material
em construções.
O aço inoxidável
tem várias vanta-
gens, maior durabi-
lidade, não enfer-
ruja, ideal para
fachadas, portões, e

vidro pelo Policarbonato, um tipo
de plástico que é 50% mais leve que
o vidro, oferece maior durabilida-
de e ainda permite a criação de no-
vos formatos.

Líder mundial no segmen-
to de tetos solares, a Webasto
produz, anualmente, no mun-
do todo, cerca de 5 milhões de
unidades do produto para
atender montadoras e o mer-
cado de af termarket. Esse vo-
lume corresponde à metade
das vendas mundiais do equi-
pamento no planeta. No Bra-
s i l ,  a  empresa  possui  60
revendedores autorizados e
oferece um leque de sete mo-
delos de teto solar para atender
os mais diversificados veículos.

Mais informações pelo site
www.tetoso-lar.net ou

pelo telefone 0800-
7037476.

era feito de lona, tecnologia que
continuou a ser utilizada até os
anos 60, quando foi substituída
pela chapa de aço.

Nos anos 90, o produto sofreu
uma grande reformulação, aumen-
tando suas dimensões e ganhan-
do comando elétrico para abertu-
ra e fechamento e uma grande área
envidraçada. A transparência do
vidro aumentou a sensação de li-
berdade que o teto solar já trans-
mitia aos ocupantes do veículo.

Nos últimos anos, o teto solar
ganhou um visual ainda mais es-
portivo e ousado, com design dife-
renciado. Outra
novidade recente,
em alguns mo-
delos, é a
troca do

Aumenta o uso de aço
inoxidável em construções
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TRUFAS, BOMBONS FINOS, OVOS TRUFADOS E
PALHAS ITALIANAS PARA ANIVERSÁRIOS, JANTARES E CASAMENTOS

R. Patagônia, 262 - apto. 101 - Sion
Tel.: 31 - 3285-1228  / Cel.: 31 - 9764-9123

corrimãos. O aço
inoxidável só não é
mais utilizado por
conta do custo da
obra. Agora, com a
redução nos preços
do aço inox, vere-
mos um aumento
nessa utilização,
que aumentará a
qualidade e durabi-
lidade das constru-
ções no país.

A Tecnocorte,
empresa que atua
no mercado
moveleiro de
Minas Gerais,
Espírito Santo e
Goiás, acaba de
tornar-se repre-
sentante exclusi-
va da Metalúrgica
Cortesa, uma das
maiores produto-
ras nacionais de
máquinas para
corte de ferro e
alumínio.
A proposta da
Tecnocorte – que
também represen-
ta as internacio-
nais GIBEN;
HOMAG e MTK - é

suprir a demanda
local tanto por
afiação de ferra-
mentas de empre-
sas que já estão
utilizando o
alumínio como
matéria prima,
quanto por má-
quinas para essas
mesmas indústri-
as. Uma das
principais ten-
dências do setor
moveleiro, o
alumínio está
sendo utilizado
em larga escala
por característi-
cas como leveza,
durabilidade e
beleza. O material

ainda mostra
uma excelente
performance e
propriedades
superiores na
maioria das
aplicações. De
acordo com a
Associação
Brasileira de
Alumínio -
ABAL, o consu-
mo interno de
produtos trans-
formados de
alumínio deve
atingir 902,4 mil
toneladas este
ano, volume
7,7% superior ao
registrado em
2006.

Setor de móveis
aposta no alumínio

NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS

Rua José Ferreira Magalhães, 341 - Floramar
Belo Horizonte - MG Caixa Postal 1622

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)



 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
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Os alemães que solicitarem um novo pas-
saporte têm desde o dia 1º de novembro,
suas impressões digitais lidas por um
scanner e armazenadas num chip integra-
do ao documento. A regra vale apenas para
os novos passaportes. Os documentos an-
tigos continuam valendo.
O governo federal e as autoridades de se-
gurança pública asseguram que o novo pas-
saporte eletrônico é mais difícil de ser fal-
sificado e tornará mais fácil o controle de
fronteiras. Mas especialistas e a oposição
dizem temer o contrário: a leitura e o pos-
terior mal uso das impressões digitais por
criminosos.
O ministro do Interior, Wolfgang Schäuble
(CDU), defendeu a nova tecnologia e disse
que ela impedirá as viagens com passapor-
tes falsos ou com o documento de uma pes-
soa parecida com o portador. O plano do
governo alemão é introduzir a nova
tecnologia também nas carteiras de identi-
dade em 2009.
Os chips foram introduzidos nos passapor-
tes alemães em novembro de 2005, para
armazenar a foto do portador. No ano que
vem, eles deverão guardar também dados
biométricos como a imagem da íris e infor-
mações genéticas.

Críticas da oposição - As impressões di-
gitais – dos dois dedos indicadores – fica-
rão armazenadas apenas no passaporte
e não irão para um banco de dados cen-
tral. Segundo as autoridades alemãs, a
leitura do chip poderá ser feita apenas
por aparelhos fornecidos pelo Departa-
mento Federal de Segurança Pública, o
que garantiria que as informações não
chegassem às mãos de criminosos.
Mas na cidade de Lübeck e no Centro
de Proteção de Dados de Schleswig-
Holstein já estão sendo vendidos esto-
jos de alumínio para passaportes. O es-
tojo, que custa 6 euros, teria por fun-
ção impedir que hackers pudessem ler
e copiar os dados à curta distância por
ondas de rádio.
O responsável pela proteção de dados de
Berlim, Alexander Dix, causou polêmica
ao afirmar que até o presidente do servi-
ço secreto alemão, Jörg Ziercke, protege
seu passaporte com um estojo de alumí-
nio. Um porta-voz do BKA classificou a
declaração como infundada.
Para a deputada do Partido Liberal Gisela
Piltz, especialista em assuntos de segu-
rança interna, é apenas uma questão de
tempo para que hackers obtenham do-
mínio sobre o novo sistema. A deputada
do Partido Verde Silke Stokar emitiu opi-
nião semelhante: “O Estado não pode
garantir a segurança dos dados”.
Já o encarregado federal de Proteção de
Dados, Peter Schaar, avaliou a nova
tecnologia como desnecessária. De acor-
do com ele, os passaportes alemães são
seguros desde a introdução do chip que
armazena a foto do portador, em novem-
bro de 2005.

Chip armazena
impressões

digitais

Pesquisadores do
IPT e do ITA, com
apoio da Fapesp,
estão juntos em um
projeto que prome-
te revolucionar o
destino do lixo.
Esse projeto consis-
te basicamente em
um reator a base de
plasma gasoso, ou
seja, gás aquecido
por descarga
elétrica, com
temperaturas
muito elevadas,
acima das obtidas
na combustão.
“A energia do
plasma gasoso é
utilizada para
transformar em gás
os materiais
volatilizáveis do
lixo, que envolvem
todos os resíduos
que viram fumaça.
Esse processo é
controlado para a
produção de um
gás com alto poder
calorífico, que será
inserido em uma

turbina”, comenta
especialista à
Agência Fapesp.
Acoplado a essa
turbina, um gerador
produz energia
elétrica capaz de
realimentar todo o
sistema.
Quando introduzido
no reator, o lixo
será degradado e
gerará gases menos
poluentes do que os
obtidos nos proces-
sos usuais, como
em aterros sanitá-
rios e incineração.
A grande vantagem
do processo é que
para os materiais
que não podem ser
reciclados o gerador
propicia um fim
menos prejudicial
ao meio ambiente,
já que o processo
não libera metano,
um dos grandes
vilões do efeito
estufa, e também
dificulta a formação

de dioxinas (as
substâncias mais
tóxicas conheci-
das). Além disso, os
materiais do lixo
que não se transfor-
mam em gases e se
solidificam depois
de retirados do
reator e resfriados
podem ser utiliza-
dos para a pavi-
mentação de
calçadas.
Até agora não se
sabe se a energia
produzida pelo lixo
será suficiente para
manter todo o
processo, porém
acredita-se que,
além de se manter,
ainda gere um
excedente de
energia elétrica.
O desenvolvimento
do reator encontra-
se em fase final e
espera-se que em
dezembro de 2007
já exista uma
unidade-piloto.

Relatório do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas da ONU, divul-
gado em Valência, na Espanha, alerta para
mudanças irreversíveis no clima caso os go-
vernos não adotem medidas concretas con-
tra o aquecimento global.

O painel reforçou as conclusões de que
uma elevação de 2 graus na temperatura da
Terra colocará em risco um terço das espéci-
es do mundo. Segundo o relatório, um bi-
lhão de pessoas estarão vulneráveis à fome,
à sede e a doenças.

ONU alerta sobre
a mudança no clima

Transformação
de lixo em energia

OS LIXOS MUNICIPAIS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS

PODERÃO TER UM NOVO FIM: A PRODUÇÃO DE ENERGIA

Empresa inglesa
desenvolve
tecnologia de ponta
na geração de
energia maremotriz
e promete instalar
até o fim do ano
turbinas na costa da
Irlanda do Norte.
A Marine Current
Turbines desde
1999 vem desenvol-
vendo pesquisas no
ramo da geração de
energia elétrica
através das marés.
Seu principal
projeto, o SeaGen, é
apontado como
sendo a mais viável
forma de se gerar
energia através das
marés. O SeaGen
consiste em instalar
turbinas submersas
no oceano, que com
o movimento das
marés giram geran-
do energia. O
princípio de funcio-
namento é bem
parecido com o da
geração de energia
eólica, porém, usa-
se a energia do
movimento das
águas e não dos
ventos.
Em maio de 2003 a
empresa instalou
seu projeto piloto
que era capaz de
gerar 300kW, a
hélice possuía onze
metros e ficava
fixada em um eixo
ancorado no fundo
do mar. O custo
total da instalação
foi de 3,4 milhões de
Euros.
A companhia revela
que a Ásia, América
do Norte e Austrália
são áreas de interes-
se especial devido a

posição estratégica,
já que a geração
depende diretamen-
te da intensidade do
movimento das
águas. Especialistas
afirmam também
que não haverá
dano ecológico, pois
a rotação das
turbinas varia de 10
a 20 rpm, o que é
insuficiente para
oferecer riscos aos
animais marinhos.
A fase na qual o
projeto se encontra
consiste em aperfei-
çoar o design e a
manufatura do
produto. A Marine
Current Turbines já
pode construir
turbinas que geram
até 1,2MW com
hélices que variam
de 15 a 20 metros.
No dia 8 de novem-
bro deste ano a
empresa fechou um
acordo com a
Canada’s BC Tidal
Energy Corporation
para instalar no
mínimo 3 turbinas
de 1,2 MW em
British Columbia até
2009. A potência
instalada deverá
atender aproxima-
damente 3000 lares.
Estima-se que o
potencial nesse local
é de 4000MW o que
pode atender mais
de 3,3 milhões de
residências.
A comunidade
científica aponta que
a viabilidade econô-
mica e ecológica
transformará esse
processo em um
novo setor de
geração de energia
elétrica

A energia
através das marés

DIVULGAÇÃO
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Maurício de Thormes

Nascido em 1863 e falecido
em 1944, Edyard Munch é a
mais alta expressão da pintu-
ra norueguesa e um dos maio-
res expoentes da arte pictórica
européia do final do século XIX

ESPECIAL DE NATAL

Uma homenagem ao
gênio de Eduard Munch

e começo do século XX. Ofe-
recemos aos leitores desta co-
luna, como um presente es-
pecial, algumas das obras
mais importantes do mundo,
incluindo dois auto-retratos.

O Grito”Auto retratoMadonna

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Rede Globo colocou no ar a sua
tradicional mensagem natalina.
Contrariamente ao que acontece nas
últimas décadas, a versão atual substituiu
rostos humanos por um desenho animado.
Tem gente que gosta...
Em nossa opinião, a mensagem perdeu em
simpatia e calor humano. Parece trabalho
feito por algum estagiário de Informática...

Uma das melhores
manchetes sobre a
Sessão do Senado
que absolveu o pre-
sidente da Casa das
acusações de
corrupção foi dada
pelo jornal “O tem-
po”, de Minas Ge-
rais: Renan se sal-
va, Senado se con-
dena. O Senado que
aí está, do modo
como funciona,
não serve à Demo-
cracia nem aos cos-
tumes. Está na
hora dos Senado-
res de conduta
ilibada, como Pedro
Simon, Jefferson
Peres e outros,

apresentarem uma
Emenda Constituci-
onal propondo sua
extinção. E uma re-
forma politica que
proíba a
excrescência das
votações secretas
(o povo tem o direi-
to de saber como
votam os seus re-
presentantes) e a
anomalia de esco-
lher como suplen-
tes parentes ou
cupinchas de sena-
dores. O suplente
deve ser o segundo
nome mais votado,
como acontece nos
países democráti-
cos sérios.

Senado sob suspeita

O “Rei-Menino” do antigo
Egito, ainda fascina os
estudiosos. Terá
morrido devido a cau-
sas naturais ou foi
assassinado? Nesta
última hipótese, a

causa seria a sua tenta-
tiva de reintroduzir em
sua terra o politeísmo,
revogado por seu
antecessor? São misté-
rios que tornam a
história cada vez mais
intrigante.

Diz um ditado que mais depressa se
apanha um mentiroso do que um coxo.
Hugo Chávez, incensado pelas esquerdas
brasileiras, foi à televisão (aliás, ele não
sai da TV) e advertiu o povo de que a
revolução que ele lidera é pacifica, mas
não é desarmada, pois tem exército, ma-
rinha e aeronáutica.

Quer dizer, a democracia Chavista, só
vale se ele não for contrariado. Pois o
ditador fanfarrão vai ter que tirar a más-
cara, ou fazer um “strip tease” moral.
Ele se prepara, no caso do plebiscito,
para colocar as tropas na rua e anular a
vontade dos venezuelanos. Mas não fi-
cará nisso. Se o povo boliviano se levan-
tar contra o presidente Evo Morález, o
que parece certo, Chávez intervirá no
país vizinho (ele prometeu fazer isso).
E ai, como vamos ficar?

A festa é nossa. É mesmo?

O ditador desmascarado
O misterioso
Tutancâmon

No dia 11 de fevereiro, sai de Confins o primeiro vôo da rota
Confins-Lisboa; em um jato A330-200. O autor destas notas es-
tará a bordo. Degustando um bom vinho do Porto, se possível.

Clássicos do humor brasileiro

Jorge Loredo, e
seu inimitável
personagem “Zé
Bonitinho”

O grande Jô
Soares, infeliz-
mente aposenta-
do do humorismo

Ziraldo, homem
dos 7 instrumen-
tos. Sátira político
em cartoons

Personalidades
em destaque

no Café Society

Joaquim Barbosa,
ministro do
Supremo Tribunal
Federal

A competente
consultora de
moda Glorinha
Kalil

Rei Juan Carlos (Porque não te callas?)
e Rainha Sofia, da Espanha

Embaixador, Ministro, Governador e
amigo de O Debate José Aparecido (in
memoriam)

O Programa Valo-
res de Minas,
parceria entre o
governo e o Serviço
Voluntário de
Assistência Social,
com patrocínio do
BMG, coloca em

O ramo da moda
ganha mais uma
competente profissio-
nal! Mariana Gontijo
comemora sua
graduação em
Design de Moda,
pela Universida-
de Fumec, em
Belo Horizonte.
A Colação de
Grau tem data
marcada para
11 de feverei-
ro, no
Minascentro.
A nova
designer
exibe suas
criações a
partir do
dia 5 de
dezembro,
na Estação
do Conde.
Vale a pena
conferir!

FormaturaMultiplo espetáculo
cartaz o espetáculo
“Opara”. São 300
jovens que se
dedicam ao teatro,
circo, dança,
música e artes
plásticas. O título
da peça é o nome

do Rio São Fran-
cisco em Tupi-
Guarani e significa
rio-mar. “Opara”
está em cartaz na
Avenida Andra-
das, até o dia 9 de
dezembro.

DIVULGAÇÃO
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O professor Manoel Cone-
gundes da Silva recebeu o
título de Cidadão Honorá-
rio do Estado de Minas Ge-
rais em Reunião Especial

realizada na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Após a solenidade acon-
teceu o lançamento do Livro do
Peemedebista “Conegundes: Operário da
Liberdade”, da jornalista Bianca Alves.
Na foto o homenageado ladeado pelos
deputados Adalclever Lopes e Sávio Sou-
za Cruz (autor do requerimento).

 WILLIAN DIAS/ASCOM/ALMG
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Áries - O remédio é simples: óculos. Quando
passa a não enxergar o óbvio é porque a visão
não anda boa. A bebida ainda  vai acabar com
sua vida. Mas, afinal, sua vida não anda valen-
do muita coisa mesmo.

Touro - Sua habilidade para mostrar serviço vai
ser muito importante hoje. O seu chefe já está
desconfiado que você só faz presença no empre-
go. O problema maior do puxa-saco é que ele não
pode se descuidar por um só momento.

Gêmeos - Como você jamais terminou qualquer
projeto, a nova proposta que recebeu vai dar em
nada. Lamentavelmente, você é um inútil. Sem
qualquer boa vontade ou dose de iniciativa, tem
sido passada para trás em tudo que empreende.

Câncer - Pode continuar fingindo que não tem
percebido o interesse de alguém por você. Por en-
quanto, você está em condições de recusar pro-
postas, mas a vida é assim mesmo. Hoje, enxerga
o mundo do alto. Amanhã, sentirá o peso da vida.

Leão - Ultrapassando os limites de suas condições
financeiras, só para mostrar “status”, o leonino,
antes de qualquer coisa, é um imbecil. A necessida-
de de aparecer sem ser assombração, o tem levado
à delicada situação de uma pessoa física insolvente.

Virgem - Uma questão de dinheiro vai lhe estra-
gar o fim do dia. Não se desespere, porém. O  mal
não é propriamente dos que nascem neste signo,
mas é de todo brasileiro que vive exclusivamen-
te de salário.

Libra - Na balança da vida, o peso que pesa mais,
está no prato negativo. Não  espere bom troco da
vida, porque não existem mais centavos e você, pos-
sivelmente, não anda a merecer as novas notas de
10 e 50 mil.

Escorpião - Não há mais chances de acomodações
no lar. Você cedeu em demasia e agora, terá que
tomar uma atitude mais drástica. Suas suspeitas,
um novo conhecido, são perfeitamente fundadas.
Foi com “ele” mesmo que a “coisa” aconteceu.

Sagitário - Não tem nenhuma pressa em fazer o
“check-up”. Às vezes, em determinadas doenças, a
ignorância da extensão do mal chega a ser um bem.
Principalmente, como no seu caso, cujas conseqü-
ências são irreversíveis.

Capricórnio - Capricorniano que se preza tem sem-
pre sete anos de vacas magras. Na época das vacas
gordas, ele entra em férias e, quando volta, já está
na época das vacas magras outra vez. Aparente-
mente, um sonhador. Na prática, um preguiçoso.

Aquário - Contente-se com a aposentadoria que
vem recebendo e reze para que não aconteçam
maiores descontos no próximo pagamento. Prepa-
re-se para dias tortuosos em dezembro, quando as
coisas não vão correr bem para o seu lado.

Peixes - Confie nos resultados de sua investigação.
Eles vão lhe oferecer subsídios para justificar suas
apreensões. Os fatos são verdadeiros. Dizem os an-
tigos que “quem procura, acha”, e o que você está
para achar, vai lhe causar sérios aborrecimentos.

Rapidinhas

 DIVULGAÇÃO

 O Salim estava chorando como uma criança. O vizinho quis saber a
razão e o Salim disse:
- Filho meu é malandro. Todo dia pedia dinheiro para “bife” e eu dava.
Somente depois de um ano que eu descobri que era para “bife-bafe”.

 Aquele cara chegou na padaria e pediu “dois pão”. O filho do padei-
ro, que estava na faculdade, disse para o freguês que o certo era dizer
“dois pães”. No dia seguinte, o mesmo freguês voltou à padaria e gri-
tou para o balconista: me dá um pães, sim?

 Numa sessão espírita, um visitante, intrigado com as sessões, faz
uma porção de perguntas:
- Se os espíritos se comunicam, como é que é que eles se entendem, se
uns falam inglês, outro é alemão e outro é japonês? Afinal, qual é a
língua deles?
É latim meu filho a língua morta. – explicou um dos membros.

 Marido ideal deveria ser atraente, conversador, engraçado, e que
não gostasse de sair á noite.
- Então o que você quer não é um marido, e sim um aparelho de televisão.

 Numa viagem de avião, dois senhores inicia a conversa:
- Então o amigo é ator, não é? Eu sou banqueiro. Há 15 anos não entro
num teatro.
Em compensação a 15 anos não entra em um banco.

 Agora, não saio mais de casa. Dedico-me, inteiramente, a Roberto Drumond
Chii!! Nem deixa seu marido saber disso...

Era o dono
Em uma recepção na alta sociedade, de tanto beberem,
os convidados ficaram insuportáveis, agarrando um ho-
mem que queria sair de todas as maneiras, mas era im-
pedido de ficar naquele recinto. Até lhe rasgaram a rou-
pa. Foi aí que perguntei a um que não estava bêbado:
- Se o coitado quer ir embora, por que não deixam?
- Porque ele é dono da casa...

Reprovado

- Tá certo que a senhora é ótima datilógrafa, tem boa re-
dação, cumpridora dos deveres, bom temperamento, mas,
com este corpo, estes seios e estas pernas, quem vai con-
vencer minha mulher que a senhora deve trabalhar aqui?

Aquele jovem do interior, filho de fazendeiro rico, foi es-
tudar na Capital, e logo no primeiro ano, tomou bomba
em tudo. Mandou ao irmão o seguinte telegrama:
“Mano, levei pau em todas matérias. Prepare o velho”.
Na semana seguinte recebeu á resposta:
“Papai preparado. Prepare-se você”.

Secretária

Há duas
palavras

que abrem
muitas

portas: Puxe
e Empurre. Aquele garoto, muito esperto, quando soube que sua mãe

tinha nascido em Pernambuco, seu pai era baiano e ele
era mineiro, abordou a tia e perguntou espantado:
- Como é que nos encontramos?

Como foi
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Bom, a Nintendo é mestra nisso, e acho
que toda Review que eu for fazer sobre os jo-
gos dela vou dizer algo parecido. Em time que
tá ganhando não se mexe, exceto nos gráficos
e em uma ou outra coisinha pra falar que é
"novo", e Castlevania: Portrait of Ruin não é
excessão.

Não que isso seja uma coisa ruim: a maio-
ria dos gamers oldschool sempre gostaram da
série Castlevania; isso quando não
avacalhavam o jogo, como inventar de fazê-lo
em 3D. Portrait of Ruin segue a fórmula clás-
sica: ação em plataforma 2D.

A história agora se passa em 1944, duran-
te a 2a Guerra Mundial. Você toma controle
de Jonathan Morris (filho de John Morris, de
Castlevania: Bloodlines), o usuário do lendá-
rio chicote Vampire Killer; e de Charlotte Aulin,
uma maga do clan dos Belnades/Fernandez.
Juntos eles desvendam "um outro" castelo de
Drácula, descobrem que ele está sendo con-
trolado por um tal de Brauner e começam sua
jornada para acordar o "verdadeiro poder" do
Vampire Killer - que não pode ser ativado por
Jonathan sozinho -, descobrir o que esse novo
inimigo quer e qual sua relação com Drácula.

Para realizar essas e outras missões, o jo-
gador terá um castelo relativamente grande
para explorar. Dentro do castelo, ele encon-
trará misteriosas pinturas que detém um po-
der enorme, na qual poderão entrar e explo-
rar níveis novos. São oito "fases" no total, mais
uma secreta, o castelo em si e uma batalha
contra "chefe". Os controles são simples e res-
pondem bem. O jogador tem a opção de con-
trolar apenas um dos heróis ou ambos ao mes-
mo tempo: enquanto um é controlado plena-
mente, o outro irá segui-lo e dar assistência.
Também é possível controlar o segundo perso-
nagem com a Stylus, mas é um pouco compli-
cado fazer tudo ao mesmo tempo. É possível,
ainda, dar alguns comandos a ele, e em algu-
mas partes do jogo é necessário alternar entre
ambos para que alguns desafios sejam supe-
rados.

Avançando, é possível aprender movimen-

tos (para Jonathan) e magias (para Charlotte)
novas com um fantasma que se intitula Wind,
que também dará informações da história do
jogo. É possível comprar e vender itens com o
padre Vincent - que é um baita de um ganan-
cioso (mas o jogador tem a oportunidade de
ter sua vingança).

Os gráficos são bonitos - os mesmos co-
muns nos últimos jogos da série, ou sejam,
não desagradam mas também não são nada
espantosos. Os inimigos abundam e mesmo
acontecem com os itens também, valendo, para
aqueles mais empolgados, gastar um tempo
coletando-os. Infelizmente a única coisa que
altera no personagem, graficamente falando,
é a arma que nele está equipada; no mais, ele
continua quase sempre a mesma coisa (com
raras excessões).

As músicas do jogo são bonitas e, de certo
modo, trabalhadas. Não chegam a irritar, mas
quando se pára somente para dar atenção a
elas, estas se mostram monótonas e sem mui-
tas variações. Os efeitos sonoros são justos,
nada de mais. Há também alguns clipes de
voz em inglês - o primeiro da série a ter isso.

No fim das contas, Castlevania: Postrait of
Ruin é um jogo que agrada aos fãs, dando (no-
vamente) mais uma continuação (denovo) à
amada série (outra vez). Seu lançamento ex-
clusivo para Nintendo DS não se justifica no
quesito jogabilidade, uma vez que o uso da
Stylus é totalmente opcional, sendo claramente
possível uma adaptação do mesmo para um
sistema sem a característica Touch Screen
(exceto para o modo de jogo Extra com as ir-
mãs). Tendo essa decepção à parte, esse é um
jogo que compensa.

Castlevania: Portrait of Ruin
Disponível para: Nintendo DS
Desenvolvedora: Konami
Publicadora: Konami
Jogadores: 1-2 (Wi-fi)
Ano: 2006
ESRB: Teen (Adolescentes)
Outras informações: www.odebate.com.br

Os membros do
Club Nintendo, o
fã clube oficial da
Nintendo no
Japão, receberão,
em abril, controles
especiais, pareci-
dos com aqueles do
SNES. Além dele,
um CD com a
trilha de Super
Mario Galaxy e
um calendário do

Castlevania de
dupla em duas telas

Mario também
estarão no con-
junto.
Club Nintendo é
um clube para os
fãs japoneses da
Nintendo. Para se
juntar a ele, basta
acumular um certo
número de pontos
em compras e
registros de coisas
da Nintendo. Vez

Em sua atualização de outo-
no (disponível a partir do dia 4
de dezembro), o Xbox 360 pro-
mete trazer muitas novidades de
um passado não tão distante
assim. Nela, o jogador terá a
opção de baixar alguns jogos do
Xbox e jogar no seu console da
nova geração.

Nem tudo são flores. Antes
dos jogos serem lançados, o
anúncio já não parece mais algo
tão legal assim, uma vez que as
discussões estão fervilhando por
causa dos erros que podem acon-
tecer enquanto se joga.

Além dos conteúdos adicio-
nais dos Originais de Xbox, como
trailers ou demos, travarem to-
dos títulos anunciados até ago-
ra (necessitando reiniciar o con-
sole), outros erros podem acon-
tecer em determinados jogos.

Crimson Skies: High Road to
Revenge tem um pequeno bug
que às vezes marca o topo da

Como a Microsoft parece se im-
portar muito com jovens que
passam tempo demais em fren-
te às suas tecnologias, ela deci-
diu criar uma nova ferra-menta
para ajudar os pais a controla-
rem o tempo de seus filhos em
frente ao Xbox 360. Ela se cha-
ma Xbox 360 Family Timer e
estará disponível para down-
load através do Xbox LIVE a
partir de dezembro. Com ela, os
pais poderão programar o video-

Quatro senadores
dos Estados Unidos
assinaram uma
carta, dirigida à
presidente da
ESRB, Patricia
Vance, pedindo

Controle de SNES para
o Wii dos Japoneses

ou outra eles
recebem alguns
itens exclusivos,
como controles
personalizados ou
jogos ainda não
lançados.
Com um pouco de
sorte, essas coisas
aparecem à venda
em sites como o
PlayAsia, NCSX ou
Ebay.

tela, além da mensagem "Press A
to Continue" não aparecer quan-
do o jogador "host" sai de um jogo
multiplayer. Fable, em algumas
partes aleatórias, apresenta fa-
lhas de áudio, além de erros me-
nores na textura do jogo. Fuzion
Frenzy dá problemas na veloci-
dade do jogo, assim como Halo.
Psychonauts dá problemas para
quem usa a codificação de cores
PAL em seu aparelho de TV.
Burnout 3 e Crash Bandicoot:
Wrath of Cortex só tiveram, por
enquanto, descobertos o erro dos
conteúdos adicionais.

Os preços para a aquisição
dos games será em torno de 15
dólares (1200 Microsof t
Points). Além disso, a atualiza-
ção também trará a opção Films
on Demand, que funcionará
como um modo de se ver filmes
em "pay-per-view". O usuário
paga pelo filme e poderá assis-
tir direto de seu Xbox 360.

Xbox no 360... será?

game para que ele desligue au-
tomaticamente em uma base de
horas diárias ou semanais. An-
tes de desligar, mensagens avi-
sando o jogador sobre o tempo
restante aparecerão e, por fim,
o console desliga. Além desses,
o Xbox 360 já possui algumas
funções de controle dos pais,
como classificação de jogos, de
conteúdo de filmes, código de
acesso para alterações nas mes-
mas, dentre outras.

A Sony diminuiu o preço do
seu pacote "reference tool" do
PlayStation 3, que é o pacote bá-
sico para desenvolvedores pode-
rem trabalhar em títulos para o
console.

O preço caiu para quase me-
tade, sendo que, no Japão, foi
para 950.000 yen (cerca de
US$8,600) e, nos Estados Uni-
dos, US$10,250.

Jogos controlados pelos pais

PlayStation 3 quer
atrair desenvolvedores

Esse corte reflete a necessida-
de do PlayStation 3 de atrair os
pequenos estúdios, dando um
incentivo e fazendo-os perder o
medo do seu complicado sistema.
Vários títulos que antes saíam no
PS2 estão ganhando continua-
ções no Nintendo Wii, como o
próximo Resident Evil, anuncia-
do inicialmente para PS3 mas que
foi pro rival.

uma "revisão mais
a fundo" do jogo
Manhunt 2 (para
PS2, PSP e Wii),
que recebeu classi-
ficação "Mature"
(Maduro) ao invés

da mais restritiva
"Adults Only"
(Somente Adultos).
Hillary Clinton (D-
NY), Joe
Lieberman (ID-CT),
Evan Bayh (D-IN)

and Sam
Brownback (R-KS),
que assinaram a
carta, já são conhe-
cidos pela preocu-
pação com a indús-
tria dos jogos.

Lieberman, por
exemplo, foi um
dos que pressio-
naram a indús-
tria a criar um
sistema de classi-
ficação de jogos.

Na carta, além de
pedirem a revisão
do jogo, eles
levantaram a im-
portância de se
considerar a vio-
lência contida na

versão do Wii, pois
seu Wiimote "per-
mite a crianças
agirem de acordo
com as muitas
cenas de tortura e
assassinato".

Senadores Americanos pedem revisão de Manhunt

Matheus de Paula Brasileiro

DIVULGAÇÃO



O Programa Choque de
Gestão, proposto pelo
governador mineiro Aécio
Neves, tem como objetivo
reduzir gastos da adminis-
tração pública para inves-
tir em setores deficitários
da sociedade. Diversos
projetos foram propostos
com essa finalidade, den-
tre eles um decreto crian-
do o Programa de Gestão
Energética Estadual, que
reduz gastos com energia
elétrica em edificações
públicas. Confira a seguir
uma entrevista com o
coordenador deste progra-
ma pela Secretaria Esta-
dual de Planejamento e
Gestão, Wuberdan Gonçal-
ves Pereira.
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Ana Flávia Gussen

O que é o Programa de Gestão
Energética Estadual?

É um projeto de governo que visa
reduzir o custo da energia elétrica para
a administração pública, pois uma das
ações propostas pelo governador Aécio
Neves é torná-la mais barata. Este pro-
grama, denominado PGEE, é o indutor
das ações para a redução o custo desse
insumo para o governo.

Quantas edificações participam
do PGEE?

Trabalhamos ao todo com 8000
edificações, mas priorizamos as 180
maiores unidades do Poder Executivo,
que representam 30% do custo do Es-
tado com energia elétrica.

Por que órgãos do Executivo?
Antes do PGEE, apenas um ou ou-

tro órgão do Poder Executivo possuía
um bom gerenciamento de energia elé-
trica. De forma geral, isso não existia.
As pessoas achavam complexo este as-
sunto, pois era difícil lidar com este
insumo. Aí verificamos que precisáva-
mos de uma política única, focada, na
eficiência energética. Por esta razão foi
escolhido o Poder Executivo para ser-
vir de exemplo para os demais Poderes
e para a sociedade

O programa abrange quais cida-
des do Estado?

As 180 unidades que me referi fi-
cam espalhadas por Minas. Por se-
rem os prédios principais do Poder
Executivo, eles se encontram basi-
camente nas cidades-pólo.

É feito algum tipo de monito-
ramento?

Fazemos monitoramento contínuo
através dos dados fornecidos pela
Cemig, analisando essas 8000
edificações todo mês. No futuro tere-
mos um sistema em que esses dados
estarão disponíveis via internet, atra-
vés de um software específico. Trata-
se do “Módulo de Insumos” que vai
controlar, além da energia, os gastos
com água. Está em fase de teste, mas
até o final do ano que vem já estará
implantado. Será um sistema que irá
auxiliar muito no monitoramento
dos dados.

Quais principais causas de des-
perdício de energia identificados?

Em termos energéticos é o ar con-
dicionado. É o grande vilão. Em março
e abril de 2007 tivemos grandes ondas
de calor e houve aumento de demanda
de energia na administração pública
por causa desses equipamentos.

De onde vem a idéia do PGEE?
A idéia surgiu como proposta de go-

verno, no projeto “Choque de Gestão”,
em que são identificados os maiores

gastos da administração pública, den-
tre eles a energia elétrica.

Por que através de um decreto?
Na administração pública você

só pode implementar uma ação se
estiver previsto em lei. Por isto a
razão do decreto.

Como vocês chegaram aos 15%
de redução nas unidades? É um
número arbitrário ou resultado
de pesquisas?

Foi realizado um projeto-piloto na
Secretaria de Estado da Fazenda em
que foram implantadas algumas ações
de controle do uso da energia elétrica.
Com isso, facilmente conseguimos atin-
gir 15% de redução. Daí saiu o valor
mínimo a ser alcançado pela adminis-
tração pública em qualquer prédio.

Que ações constituem o progra-
ma interno de economia de ener-
gia em cada instituição?

A princípio, as ações se limitavam
a estipular horários de funcionamen-
to em que servidores poderiam ficar
no prédio. Depois passamos a raciona-
lização do uso de equipamentos, como
elevadores, geladeiras, computadores,
etc. Identificamos focos de gastos e tra-
balhamos em cima deles.

Quem realiza esse planejamen-
to, já que deve ser adequado para
cada órgão?

No início foi complicado porque não
tínhamos acesso aos dados dos gastos.
Então dependíamos muito do pessoal

do próprio prédio para que nos forne-
cessem as informações. A Cemig criou
o Sistema de Acompanhamento de Con-
sumo Inteligente (SACI), via internet,
onde os responsáveis em cada órgão
informavam os dados. Só que não tive-
mos uma adesão muito grande. A par-
tir de outubro de 2005, começamos a
receber os dados da própria Cemig. Foi
quando pudemos identificar melhor a
situação da energia elétrica em cada
edificação do Estado.

 A racionalização vem através de
conscientização ou algum equipa-
mento específico?

O que nós fizemos no início foram
workshops e palestras para cons-
cientizamos o servidor. Também con-
tratamos professores do Cefet para da-
rem cursos a esse público. Durante
essas aulas, são distribuídos manuais,
que com o passar do tempo adquiri-
ram uma linguagem mais próxima dos
funcionários, saindo da linguagem dis-
tante e cheia de peculiaridades da ad-
ministração pública. Com exemplo, um
do engenheiro do DER de Juiz de Fora,
conseguiu baixar 60% dos gastos com
energia no prédio, apenas seguindo
estes manuais.

Qual foi o melhor resultado do
programa?

O Departamento de Estradas e Ro-
dagem de Minas (DER), foi nosso me-
lhor resultado, pois reduziu o custo em
mais de R$1 milhão. A partir do mo-
mento em que identificou, durante um
dos nossos cursos, que o contrato de-
les com a Cemig estava completamen-
te errado, tomou as devidas providên-
cias. No mês seguinte refez todo o con-
trato e reduziu os gastos em 50%. Em
um mês o órgão gastava R$ 50 mil, no
outro, passou a gastar R$ 25 mil.

Há casos em que o programa não
funcionou?

Com certeza. A gente tentou cha-

mar alguns órgãos para trabalhar esta
questão, mas não obtivemos sucesso.
Ocorre que eles acreditam ser uma in-
gerência da Seplag no órgão. Mas mes-
mo assim mostramos que não estamos
com essa intenção. Nosso único objeti-
vo é dar a eles uma nova visão. O ideal
seria que nesses órgãos tivessem pro-
fissionais com visão de eficiência
energética, o que não ocorre.

Como funcionam as Comis-
sões Internas de Conservação de
Energia (CICE)? Elas sempre
são aplicadas?

O decreto estipulou que fossem cria-
das as CICE´s. Mas nem sempre elas
são aplicadas. Em casos como do DER,
Secretaria da Fazenda e em outras 400
edificações foram criadas as Comissões.
O que acontece é que muitas vezes a
CICE é implantada mas suas ações se
tornam dependentes da hierarquia. A
Comissão, sozinha, não tem voz ativa
para fazer valer o que deve ser implan-
tado para baratear o custo da energia.
Não é obrigatório ter CICE. A obriga-
ção das instituições é reduzir os gas-
tos. A função da Cemig e Seplag é de
orientar. Se não quiserem criar uma
CICE, o órgão deve reduzir seus gastos
sem essa ajuda.

Quais os objetivos a longo prazo
do PGEE?

O programa se restringe à ques-
tão financeira. No entanto, percebe-
mos que, mesmo visando apenas a
redução de gastos, acabamos benefi-
ciando a população, pois aqueles re-
cursos que seriam usados nos gas-
tos energéticos podem ser aplicados
em outros setores.

Quanto já foi economizado pelo
governo com o programa?

Nesses 180 prédios a economia, du-
rante os 4 anos, foi de R$ 7 milhões.

De onde provém os recursos que
financiam o PGEE?

Todo recurso que obtivemos foram
da Cemig.

Há alguma sanção para quem ig-
nora ou não alcança a meta?

O importante é convencer as pes-
soas, informá-las. Tanto que não hou-
ve casos de sanção.

Quatro anos depois da implan-
tação do projeto, como ele anda?

Como todo projeto temos altos
e baixo. Hoje, se fossemos iniciar o
Programa com certeza os resulta-
dos seriam melhores, mas o que
vale é o crescimento profissional de
todos que foram envolvidos no pro-
cesso. É muito importante para o
Estado mostrar que ele também
pode ser eficiente.

Minas dá exemplo de como economizar
energia elétrica em prédios públicos

O Programa Choque de
Gestão, proposto pelo
governador mineiro Aécio
Neves, tem como objetivo
reduzir gastos da adminis-
tração pública para inves-
tir em setores deficitários
da sociedade. Diversos
projetos foram propostos
com essa finalidade, den-
tre eles um decreto crian-
do o Programa de Gestão
Energética Estadual, que
reduz gastos com energia
elétrica em edificações
públicas. Confira a seguir
uma entrevista com o
coordenador deste progra-
ma pela Secretaria Esta-
dual de Planejamento e
Gestão, Wuberdan Gonçal-
ves Pereira.
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