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

Jornal O Debate
Edição Número: 2459 - Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2008 73 ANOS

FFFFFIMIMIMIMIM     DDDDDAAAAA     LEILEILEILEILEI     DEDEDEDEDE     IMPRENSAIMPRENSAIMPRENSAIMPRENSAIMPRENSA
A Câmara dos Deputados incluirá na

pauta dos seus trabalhos, neste ano o
fim da lei de Imprensa. Projeto de lei
nesse sentido deve ser apresentado no
começo dos trabalhos da Câmara pelo
deputado Miro Teixeira, líder do PDT.
Diretores de órgãos de imprensa no País
estão apoiando a iniciativa, pois, de
modo geral vêem nessa lei um “entulho
autoritário”. O deputado Onix Lorenzo-
ni, líder do DEM alertou para o risco de
se ver aprovada uma lei com restrições
à atuação da imprensa. Dando razão do
seu colega, o líder do PT, Luiz Sérgio (RJ)
disse existir na Câmara “um clima de
muita reclamação contra a imprensa,
pois muitos deputados acreditam que a
baixa aprovação da Câmara decorre da
ação da imprensa.

MMMMMILIONÁRIOILIONÁRIOILIONÁRIOILIONÁRIOILIONÁRIO     DODODODODO     BEMBEMBEMBEMBEM
Bill Gates, o 2º homem mais rico do

planeta, afirmou que vai se afastar da
administração de suas empresas para se
dedicar a filantropia, com fazem muitos
milionários americanos. Um exemplo
para os ricos brasileiros.

EEEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL

A A A A A VEZVEZVEZVEZVEZ     DODODODODO B B B B BRASILRASILRASILRASILRASIL
O momento do Brasil chegou. O país

tem terra, matéria-prima, energia, meio
ambiente e o interesse chinês. Esta é a
opinião do jornalista Roger Cohen, do
The New York Times, para quem a vasti-
dão é a melhor definição do Brasil. “O
uso agrícola do território não está nem
perto da exaustão. O maior exportador
de café, carne bovina, açúcar e suco de
laranja está rapidamente aumentando a
exportação dos outros alimentos, sem
falar numa área imensa que permanece
inexplorada a Região Amazônica.

TTTTTREMREMREMREMREM-----BALABALABALABALABALA
Estão adiantados os estudos para a

implantação de um trem-bala ligando São
Paulo e Rio de Janeiro. Este jornal, que
lançou no ano passado, campanha para
que Minas Gerais fosse incluída nesse ro-
teiro, vê a iniciativa fluminense-paulista
como um projeto dispendioso e fantásti-
co. Melhor seria a restauração do Trem de
Prata, que ligava as duas capitais. E Mi-
nas Gerais? Diante do caos aéreo e rodovi-
ário, precisamos de trens. Que devolveram
o bom e tradicional trem de passageiros.

Aécio Neves planeja orçamento
e reforma tributária para 2008

Wellington Pedro/Imprensa MG

CCCCCONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOS
PÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOS

Com o fim da CPMF vá-
rios concursos federais fo-
ram suspensos. Milhares
de pessoas que estavam in-
vestindo tudo na prepara-
ção para conquistar, de
maneira legítima, um car-
go público, serão prejudi-
cadas. Pergunta-se: have-
rá algum prejuízo para os
que exercem ou virão a
exercer cargos públicos
por nepotismo? Ou conti-
nuarão a ostentar seus pri-
vilégios? De positivo, nes-
sa história, há o fato de que
os concursos estaduais e
municipais serão redigidos
normalmente, em todos os
Poderes (no plano muni-
cipal, executivo e judiciá-
rio). Em Minas Gerais ha-
verá uma oportunidade
imperdível: a Assembléia
Legislativa abrirá concur-
so para 300 cargos, neste
ano. Os cargos oferecidos
são 2º e 3º graus, com ven-
cimentos compensadores.

TV TV TV TV TV PPPPPAAAAAGAGAGAGAGA
BRASILEIRABRASILEIRABRASILEIRABRASILEIRABRASILEIRA

Os números foram di-
vulgados pelo Anuário Pay
TV 2008: na TV paga exis-
tente no país, três canais são
dedicados exclusivamente á
educação, enquanto seis fo-
calizam exclusivamente o
sexo. Os canais educativos
são o canal Autodesenvol-
vimento, Futura e Sesc TV.
Há outros com conteúdo
educativo, mas não estão in-
seridos nessa relação. Os
canais eróticos disponíveis
são “For Man”, “Playboy
TV”, “Private”, “Sexy Hot”,
“Vênus” e “Canal Adulto”.
E viva o Patropi!

FFFFFEBREEBREEBREEBREEBRE
AAAAAMARELAMARELAMARELAMARELAMARELA

Primeiro foram alguns
macacos, depois morre-
ram pessoas no Distrito
Federal e Goiania. É a fe-
bre amarela. Fique Aten-
to. Vacine-se, a coisa não
está para brincadeira.

RRRRREDUÇÃOEDUÇÃOEDUÇÃOEDUÇÃOEDUÇÃO     DEDEDEDEDE
GASTOSGASTOSGASTOSGASTOSGASTOS

O governo quer que os
Poderes Judiciário e Legis-
lativo também cortem gas-
tos. É justo que a medida
seja adotada em todas as
esferas. Mas haverá dispo-
sição para economizar?

AAAAAUMENTOUMENTOUMENTOUMENTOUMENTO     DEDEDEDEDE
IMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOS

Apesar de haver garan-
tido que os impostos não
subiram, o governo Lula
anunciou no início do ano
um pacote que vai trazer
sacrifícios à população.
Vão subir o Imposto sobre
Operações Financeiras
(IOF) e a Contribuição So-
cial sobre Lucro Líquido
(CSLL). Serão suspensos
os reajustes salariais de
servidores públicos e ha-
verá a revisão de novos
concursos públicos. A opo-
sição sentiu-se traída e
prometeu reagir.

IIIIIRONIARONIARONIARONIARONIA     DEDEDEDEDE     MAMAMAMAMAUUUUU
GOSTOGOSTOGOSTOGOSTOGOSTO

Em meados de dezem-
bro, o Presidente Lula ga-
rantia à população que
não haveria aumento de
impostos. Cobrado sobre
a promessa, o ministro
Mantega disse que a pro-
messa do presidente só
valia até o fim de 2007.
Isso faz sentido?

VVVVVEJAEJAEJAEJAEJA     OOOOO     QUEQUEQUEQUEQUE     VVVVVAAAAAIIIII     MEXERMEXERMEXERMEXERMEXER

COMCOMCOMCOMCOM     OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU     BOLSOBOLSOBOLSOBOLSOBOLSO:::::

! Chegue especial
! Contratação de seguros
! Financiamento da casa
      própria
! Crédito consignado
! Financiamento de veículos
! Cartões de crédito
! Crédito direto do
      consumidor
! Empréstimos em
      financeiras
! E outros itens

!

O governador Aécio Ne-
ves se reuniu no Palácio da
Liberdade, com vice-presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, deputado Nárcio
Rodrigues, para discutir as
prioridades de Minas Ge-
rais no Orçamento da
União para 2008, tendo em
vista os cortes que deverão
ocorrer como conseqüên-
cia do fim da Contribuição
Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF).

O governador destaca a
importância de preservar
as emendas destinadas a
manutenção dos progra-
mas de inclusão digital,
construção do campus da
Uemg e investimentos
patrocinados para a área
de expansão das univer-
sidades federais de Mi-
nas. Atualmente são con-
tabilizadas 22 emendas
de bancada que somam
R$ 960 milhões para o

Esatdo. As individuais
tentarão ser mantidas em
sua totalidade. A intro-
dução da reforma tribu-
tária na agenda do Con-
gresso também foi discu-
tida. O deputado defende
a aprovação de, pelo me-
nos, alguns itens da re-
forma já nos próximos
meses, priorizando aque-
les que tratem da desone-
ração do setor produtivo
e da guerra fiscal.

VVVVVICEICEICEICEICE-----GOGOGOGOGOVERNADORVERNADORVERNADORVERNADORVERNADOR

ÉÉÉÉÉ     HOMENAHOMENAHOMENAHOMENAHOMENAGEADOGEADOGEADOGEADOGEADO

O vice-governador Anto-
nio Augusto Anastasia rece-
beu a Medalha do Instituto
dos Advogados de Minas
Gerais (Iamg), na categoria
Magistério Jurídico, no úl-
timo dia 10. Estiveram pre-
sentes na cerimônia a audi-
tora-geral do Estado, Maria
Celeste Morais Guimarães, o
presidente do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais
(Iamg), José Anchieta da
Silva, entre outros membros
da diretoria do instituto, em
audiência realizada no Ban-
co Nacional do Desenvolvi-
mento de Minas Gerais. A
homenagem foi criada no
ano de 2007 e será outorga-
da anualmente.
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Marco na medicina
completa 40 anos

Poucos órgãos da
imprensa brasileira
recordaram o fato, mas há
40 anos, em dezembro de
1967, o Dr. Christian
Barnard (foto) realizou
em um hospital da
cidade do Cabo, África
do Sul, o primeiro
transplante do coração.
O médico, falecido em
2001, inaugurou uma
nova etapa na história
da medicina.

Uma criança se debate na água, enquanto a mãe, que
não sabe nadar, grita desesperada. Mas tudo terminou
bem, pois, superando as próprias limitações, ela se
atirou no poço e salvou a vida do filho. A foto valeu o
Prêmio Esso ao fotográfo Tiago Brandão, de “O Globo”.

SSSSSINTINTINTINTINTAAAAA     AAAAA     DRAMADRAMADRAMADRAMADRAMATICIDTICIDTICIDTICIDTICIDADEADEADEADEADE     DDDDDAAAAA     FOTOFOTOFOTOFOTOFOTO     ABAIXABAIXABAIXABAIXABAIXOOOOO

" A capital de Minas
comemorou 110 anos de
existência em meio a
grandes obras, como a
Linha Verde, a
intervenção da Favela do
Cafezal, a revitalização do
Centro e a restauração da
praça Raul Soares. Mas a
novela do metrô está
longe de chegar ao fim e
as medidas para
melhorar o trânsito ainda
são tímidas. Impõe-se
mais ousadia.

" Criada no governo
FHC, por sugestão do
então ministro da saúde,
Adib Jatene, a CPMF foi,
logo, desviada da área
para a qual estava desti-
nada, o que levou o
ministro a pedir demissão
do cargo. O que faz soar
como hipocrisia as acusa-
ções de setores da oposi-
ção, de que o imposto não
estava beneficiando a
saúde. É uma história
que expõe os governantes
brasileiros de todos os
partidos, no tocante ao
trato da coisa pública.
Quanto à extinção da
CPMF, nas últimas sema-
nas, o importante é
analisar impacto da
medida na economia
nacional. E que cada um
assuma a sua responsabi-
lidade, começando pelo
senador Arthur Virgílio.

O ex-vice presidente Al
Gore, dos EUA, acusou
o seu país de impedir
avanços nas discussões
sobre o aquecimento
global, e exortou os
demais países a deixa-
rem os EUA para trás e
seguiram em frente nas
discussões. Nossa
opinião é de que a
situação só se modifi-
cará quando, além de
penalizadas financeira-
mente, as empresas
poluidoras de todos os
países começaram a
sofrer boicote dos seus
produtos. E então?

EUA na
Vanguarda
do atraso

Alterações climáticas e
desmatamento ameaçam o
futuro da Amazônia, que
poderá, nas opiniões de es-
pecialistas, ser reduzida à
metade até o ano de 2030.
As afirmações estão contidas
em relatório elaborado por
um dos maiores especialistas
mundiais em ecologia Ama-

zônica, o americano Daniel
Nepstad. O Debate e o Cen-
tro Chico Mendes para a De-
fesa do Meio-Ambiente que-
rem conhecer as opiniões e
propostas dos ambientalistas
brasileiros para evitar essas
e outras ameaças ao Meio-
Ambiente. Enviem suas
idéias para o nosso site!

"  Umas das práticas
mais deprimentes na vida
de alguns países desenvol-
vidos está em expansão no
Brasil: os concursos de be-
leza infantil. As distorções
tiveram início, entre nós,
quando algumas apresenta-
doras de TV passaram a
anunciar produtos de
embelezamento infantil,
despertando as crianças
precocemente para um
mundo que, até então, per-
tencia aos adultos. Hoje,
qualquer menina de classe
média exige ser presentea-

Crime
contra a
infância

da pelos pais com estojos
de maquiagem. Agora, a
inocência infantil encon-
tra mais um inimigo: os
concursos de beleza. O que
têm a dizer os pais, as au-
toridades e os educadores?

####################

##### A agência “Talent”
(responsável pela pro-

paganda da NET), foi
escolhida como a auto-

ra do melhor anúncio
do ano. Vai para ela o

Prêmio Publicidade
2007, praticamente

sem concorrentes.

O povo boliviano ainda
está assustado com a
revelação de que
governantes da região
mais rica do país
procuravam
comandantes das
Forças Armadas para
sugerir a deposição de
EVO MORALES.

Conspiração contra o presidente

Amazônia em
perigo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

THIAGO BRANDÃO

DIVULGAÇÃO
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Agenda
Oculta

Em artigos anteriores, apresenta-
mos aos leitores, a partir de um texto
escrito pelo biólogo Richard Dawkins,
referido pela imprensa como “um dos
maiores evolucionistas do mundo”,
uma introdução ao “pensamento” do
intelectual inglês Christopher
Hitchens. Dissemos então - e aqui re-
petimos – que as observações a partir
das quais ele parte para criticar Deus
e a religião são completamente
irrelevantes, beirando a infantilidade.

 A propósito, queremos observar
que muitos cientistas de renome, tal-
vez por passarem a maior parte de suas
vidas profissionais afastados da reali-
dade da vida cotidiana, permanecem
em um estado de alheamento que os
leva a uma visão inocente, às vezes
equivocada do mundo. Einstein,um
homem genial, tinha um grande sen-
so de humor e  vivia tão desligado que
se atrapalhava na hora de conferir um
simples troco em dinheiro.

 Stephen Hawking, físico e matemá-
tico, declarou há poucos anos que pre-
tendia, por meio dos números, conhe-
cer o cérebro de Deus. Faltou alguém
explicar ao grande Hawking que Deus
é um Espírito e que o canal para se
conectar com ele não é o intelecto, como
acreditam os intelectuais, mas o espíri-
to, segundo as escrituras.  “Porque a
palavra Deus é viva e eficaz, e mais cor-
tante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até ao ponto de divi-
dir alma e espírito, juntas e medulas, e
apta para discernir os pensamentos e
propósitos do coração”. (Hebreus 4:12)

James Watson, um dos grandes ci-
entistas do nosso tempo, descobridor da
estrutura do DNA, no ano de 1953, teve
de se aposentar às pressas e com deson-
ra porque a sua afirmação sobre a inte-
ligência inferior dos negros causou per-
plexidade e repulsa no meio acadêmico.
Ah, a boçalidade racista! Daqui, pode-

mos tirar uma conclusão: ter atingido a excelência
no campo científico (ou em qualquer outra área)
não dá a homem algum a capacidade de discorrer
com acerto sobre todos os assuntos. Há exceções,
uma delas, Bertrand Russell, mas ele mesmo escor-
regou na argumentação usada para expor o seu ce-

ticismo no livro “Porque não sou cris-
tão”  (Why I am not a Christian).

Por maior que seja o prestígio de
um cientista em sua área de especi-
alização, isso, por si só, não o torna
uma pessoa qualificada para se ma-
nifestar sobre outras matérias. Se o
autor destas linhas ou qualquer
outra pessoa, não versada em assun-
tos científicos, entrar na sala de
aula de um físico famoso e começar
a pontificar sobre Física Quântica ou
Teoria da Relatividade, o que acon-
tecerá? Com toda a certeza, será ri-
dicularizado e, em seguida, expul-
so. E com razão, porque as pessoas
só devem merecer atenção quando
falam sobre temas para os quais são
qualificadas, de uma maneira ou de
outra. A situação mundial se com-
plicaria se psicólogos se metessem
a falar de agricultura, dentistas de
física nuclear, políticos de teologia
e botânicos de assuntos econômicos.

Em artigo publicado recentemente
em um órgão da imprensa brasileira,
o comentarista Stephen Kanitz disse
que muitas vezes, ao ler ou ouvir o que
dizem alguns figurões – intelectuais,
políticos, cientistas, economistas, etc
– devemos procurar descobrir sua
agenda oculta, isto é, seus verdadei-
ros interesses. No caso em análise,
desconfio de que a investida de alguns
intelectuais neoevolucionistas contra
a fé em Deus esconde dois interesses:
primeiro, o de eles mesmos, na sua vai-
dade narcisista, colocarem-se no lugar
do Criador, segundo: o de atenderem
aos interesses de forças sombrias – go-
vernos e corporações – que, desobri-
gados de respeitar as limitações mo-
rais impostas pelas divinas, desejam
perpetrar contra seres humanos ini-
qüidades que farão os fornos crema-
tórios nazistas e os “Gulags” soviéti-
cos parecerem brincadeira de criança.

Mistério em Sumidouro
Narram antigas crôni-

cas da Cidade de Minas, de-
pois denominada Belo Ho-
rizonte, que, alguns dias
antes do Natal de 1901,
um grupo formado por
quatro amigos partiu da re-
gião conhecida por Sumi-
douro, em direção à nova
Capital, para ver de perto
as festividades com que ali
se comemorava o evento,
especialmente a Missa do
Galo, que, ao que se sabia,
era celebrada com grandes
pompas, para alegria dos
fiéis. Vinham em uma car-
roça coberta, puxada por
quatro cavalos de boa raça.

O tempo, que estava in-
dócil, piorou consideravel-
mente durante o trajeto. Os
viajantes ainda se encon-
travam na metade do cami-
nho, quando desabou for-
midável tempestade. Apa-
nhados de surpresa, eles di-
rigiram-se a uma várzea, no
fim da qual se alteavam uns
morros, que lhes parece-
ram bom esconderijo. Ao se
aproximarem deles, viram,

Cristo, na concepção de El Greco

com grande júbilo, que al-
gumas daquelas formações
possuíam recôncavos à ma-
neira de grutas, em que pu-
deram, juntamente com as
montarias, se abrigarem
do mau tempo, o que fize-
ram sem hesitar.

Tão exaustos se encon-
travam, que, depois de se
estenderem sobre colchões
e lençóis que haviam tra-
zido, pegaram profunda-
mente no sono, sem fazer
caso do grande ruído cau-
sado por raios e trovões
que ribombavam à volta.
Serviram-lhes de alimento,
frutas, pães e algumas ca-
necas de café, feito com
muita dificuldade, dadas as
condições precárias em
que encontravam.

Pela manhã, quando
principiava o dia, levan-
taram-se, tomaram as
providências de costume
e partiram em demanda
da nova Capital.

Logo, começaram a es-
pantar-se com extraordi-
nários acontecimentos

que presenciaram: no lu-
gar de carroças e animais
de tração, ruas e avenidas
eram tomadas por veícu-
los metálicos; ronco de
motores substituía o co-
nhecido ruído dos trotes;
homens e mulheres usa-
vam trajes completamen-
te diferentes dos  habitu-
ais; de tempos em tempos,
podiam ser vistas constru-
ções que se assemelhavam
a casas erguidas umas so-
bre as outras.

Pararam num lugar
mais calmo para pedir in-
formações, e ficaram as-
sustados com a curiosida-
de que despertavam na
população. Alguns meni-
nos fizeram piadas sobre
aquelas pessoas de apa-
rência estranha perdidas
no meio da cidade grande.
Sabedor do que se passa-
va, um sitiante ofereceu-
lhes lugar para cear e re-
pousar até a meia noite,
quando, na maior Igreja
da cidade, seria celebrada
a Missa do Galo. Eles as-

sistiram à celebração,
pernoitaram no sítio e,
na manhã seguinte, re-
tornaram ao Sumidouro.

Lá chegando, assusta-
ram-se ao encontrar pa-
rentes e amigos bastante
envelhecidos, sendo que
alguns já haviam morrido.
Um dos viajantes, que dei-
xara no lugarejo netinhas
de tenra idade, assustou-
se ao reencontrá-las casa-
das e mães de família.

Outros familiares dos vi-
ajantes surgiram e festeja-
ram o seu reaparecimento
depois de tantos anos.

Por meio de relatos ou-
vidos mais tarde dos pa-
rentes, souberam que, de-
pois de muito tempo desa-
parecidos, todos tinham
sido dados como mortos
pelos moradores do lugar,
pois se encontravam em
lugar incerto e não sabido
há quase cinqüenta anos!

ALGUNS MONGES ESTAVAM
ORANDO NO PÁTIO DO

MOSTEIRO, QUANDO UM
DELES, ESCUTANDO O CANTO
SUAVE DE UM PASSARINHO,

AFASTOU-SE PARA OUVIR
MELHOR. DEPOIS DE CERTO

TEMPO, TENDO O PÁSSARO SE
DISTANCIADO, RETORNOU O

RELIGIOSO À CLAUSURA.
SURPRESO, DESCOBRIU QUE

TUDO ALI HAVIA MUDADO: AS
PORTAS, OS COROS, E ATÉ OS

MONGES. DEPOIS DE
CONSULTAS A CRÔNICAS

ANTIGAS DO MOSTEIRO, FOI-
LHE RELATADO QUE UM DOS

MONGES HAVIA
DESAPARECIDO

ESTRANHAMENTE, HÁ
APROXIMADAMENTE

TREZENTOS ANOS. (NARRADO
PELO PADRE MANOEL
BERNARDES,  NO LIVRO

“COMO PASSAM MIL ANOS
DIANTE DE DEUS”.)

(Do livro “Contos de Na-
tal” de autoria de Floriano
de Lima Nascimento)
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##### Leme e Copacabana vistos do terraço
do Copacabana Palace na década de 20

##### Av. Atlântica em 17/10/1924

##### Circuito da Gávea - Leblon##### Final do século 19 - Flamengo e
Laranjeiras

##### Copacabana - Posto 6 - Igreja de N.S.
de Copacabana

O charme do Rio Antigo

##### Final do século 19 - Copacabana##### Final do século 19 - Av. Pasteur##### Final do século 19 - Outeiro da Glória

##### Leblon, ainda deserto, no início do
século 20

##### Ipanema e Leblon ao fundo ##### Copacabana no início de sua ocupação

##### Praia de Copacabana, Posto 6, em 1906

##### Copacabana - 1922 - O Copacabana
Palace visto da Praça do Lido

##### Copacabana - 1918/1919

##### Leblon começo do século 20
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O Senac Campinas está com as
inscrições abertas para o curso
Técnico em Lazer e Recreação. O
técnico poderá atuar em hotéis,
navios, acantonamentos, par-
ques, espaços culturais, empresas
de recreação, bufês infantis e ou-
tros espaços que enfoquem o lazer
e o entretenimento.

As aulas começam no dia 17 de
março de 2008 e vão até 29 de fe-

Dentro da Programação de Fé-
rias do Pátio Savassi, estão pre-
vistas para os meses de janeiro e
fevereiro apresentações de três pe-
ças infantis, que fazem parte da
34º Campanha de Popularização
do Teatro e da Dança. Os postos
de venda funcionarão do dia 03
de janeiro ao dia 02 de março de
2008, no piso L2.

Curso técnico em
Lazer e Recreação

O curso de especialização
Educação Inclusiva e Deficiên-
cia Mental, oferecido pela PUC/
SP, por intermédio da Cogeae,
visa preparar o profissional
para atuar em uma perspectiva
inclusiva. o curso tem início no
dia 26 de fevereiro. Informações:
www.pucsp.com.br/cogeae

PUC oferece
especialização em
Educação Inclusiva

Programação
cultural no Pátio

Savassi

A agência de marketing pro-
mocional e eventos Netza lan-
çou o concurso cultural “AOC
Especialista”. A AOC, empresa
especialista na produção de mo-
nitores e televisores LCD quer
conhecer a especialidade dos
seus consumidores.

Para participar, o internau-
ta deverá usar a criatividade e
enviar um vídeo mostrando seu
maior talento para o hotsite
www.aocespecialista.com.br . O
criador do melhor vídeo na opi-
nião dos internautas ganha um
cruzeiro para Fernando de No-
ronha com três acompanhan-
tes, além de um monitor de LCD
15´ Plus Widescreen Ultra Slim
para cada.A campanha criada
pela Netza está sendo divulga-
da por meio de inserções nas
rádios voltadas para público jo-
vem, postais publicitários dis-
tribuídos em 224 pontos estra-
tégicos, intervenções cênicas
em bares paulistanos, full ban-
ners nos principais portais e
distribuição de flyers.

vereiro de 2009. Os interessados
devem estar cursando, no mínimo,
o segundo ano do ensino médio.

Os cursos técnicos do Senac
são indicados para todos que de-
sejam ingressar no mercado de
trabalho ou se especializar em de-
terminada profissão.

As inscrições podem ser feitas
no site www.sp.senac.br ou no
Senac Campinas.

A A A A A ARARARARARTETETETETE     DEDEDEDEDE
CONTCONTCONTCONTCONTARARARARAR     HISTÓRIASHISTÓRIASHISTÓRIASHISTÓRIASHISTÓRIAS

O Instituto Cultural Aletria, de
Belo Horizonte, abre sua progra-
mação de 2008 com o curso “In-
trodução à arte de contar históri-
as”, dirigido a iniciantes. Quem
ministra este módulo são as pro-
fessoras e contadoras de históri-
as Beatriz Myrrha e Rosana
Mont’Alverne. O contador José
Bocca virá de São Paulo para en-
sinar algumas técnicas aos novos
alunos. O conteúdo do curso vai
abordar postura corporal, ritmo,
respiração, voz, escolha de reper-
tório e exercícios práticos. Certi-
ficados serão fornecidos. Informa-
ções no telefone 3296-7903.

SSSSSALDÃOALDÃOALDÃOALDÃOALDÃO S S S S SOLIDÁRIOOLIDÁRIOOLIDÁRIOOLIDÁRIOOLIDÁRIO
NANANANANA L L L L LEROEROEROEROEROYYYYY M M M M MERLINERLINERLINERLINERLIN

Começa o Saldão Solidário da
Leroy Merlin. A derrubada vai in-
cluir descontos de 30%, 50% e até
70% em mais de 160 itens de di-
versos setores. Além de encontrar
preços exclusivos, o consumidor
tem a chance de contribuir com
instituições de apoio à criança. A
oferta é valida para os produtos
que tenham a etiqueta do Saldão
Solidário. Cada um desses itens
que o cliente adquirir terá 5% do
valor (até R$ 5 mil) revertido à
compra de material escolar a ser
entregue à Fundação Gol de Letra,
da qual a Leroy Merlin é parceira,
e a outras instituições.

Criatividade leva
você a Fernando

de Noronha
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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

Saúde & BelezaSaúde & BelezaSaúde & BelezaSaúde & BelezaSaúde & Beleza

Dobra o número de
obesos mórbidos no país

Levantamento nacional
da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Bariátrica e Metabóli-
ca realizado pela Toledo & As-
sociados aponta que 3% da
população tem obesidade
mórbida e mais da metade
está com sobrepeso.

Com o objetivo de buscar
soluções no combate ao cres-
cimento da obesidade mórbi-
da no país, a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Bariátrica
e Metabólica acaba de finali-
zar a maior pesquisa sobre a
doença já realizada no Bra-
sil. Atualmente, 3% da popu-
lação brasileira é composta
por obesos mórbidos. Esse
número tem uma leve dimi-
nuição na região Sudeste
para 2,5%, sendo 3% de mu-
lheres e 2% de homens.

“Essa pesquisa irá
nortear a SBCBM na busca
de novas ações para o tra-
tamento da obesidade mór-
bida no país. Os resultados
também ajudarão a mobili-
zar o Governo Federal a ter
uma atuação mais efetiva
no combate à doença, pois
os números provam que
mais da metade da popula-
ção está com sobrepeso.
Não se trata de uma ques-
tão estética e sim uma
questão de saúde pública.
Além disso, o tratamento
das doenças associadas à
obesidade como diabetes,
hipertensão, artrose, entre
outras, têm um custo mui-
to alto para a União”, ex-
plica Luiz Vicente Berti,
presidente da SBCBM.

Alimentos que
aceleram o bronzeado

O verão está chegando e o que
muitas mulheres querem é ficar
com uma cor linda, mas vale lem-
brar que somente peles saudá-
veis são capazes de adquirir um
belo bronzeado. Para tanto, a
nutricionista funcional Daniela
Jobst dá as seguintes dicas.

Os alimentos ricos em vita-
mina A e carotenóides, são os
que ajudam na hora do
bronzeamento e podem ser
encontrados nos alimentos
amarelos ou alaranjados,
como por exemplo, o mamão,
abóbora, cenoura, tomate. Po-
rém, atenha-se ao consumo da
cenoura, pois em excesso, ela
pode dar à pele uma coloração
amarelada por possuir um alto
teor de carotenóides.

Além das frutas, folhas
verdes escuras, como a
rúcula, couve e espinafre,
também são ricos em vitami-
na A e carotenóides. O ideal
é incluí-los na alimentação
diária, pelo menos, uma se-
mana antes de tomar sol.
Duas porções por dia são o
suficiente, as folhas verdes
escuras podem ser incluídas
nas refeições na forma de sa-
lada ou em sucos feitos com
as frutas citadas.

A nutricionista funcional
Daniela Jobst está à disposi-
ção para dar orientações de
como a alimentação funcional
ajudar a pele ficar linda no
verão, além de ajudar em mui-
tos outros aspectos da vida.

Com a chegada do ve-
rão não tem como fugir da
praia, piscina e sol. É a
combinação perfeita para
o calor, mas o pesadelo

Dicas para cuidar dos
cabelos loiros no verão

No estudo também foram
apurados dados sobre com-
portamento e hábitos dos in-
divíduos obesos mórbidos,
revelando, entre outros da-
dos, que 43% dos obesos
mórbidos revelaram ter um
estilo de vida nada saudável
e 82% deles estão insatisfei-
tos com o peso atual. A di-
mensão da pesquisa permi-
tiu que fossem mapeados
dados de indivíduos com
sobrepeso, obesidade leve
e moderada. Descobriu-se
que 51% da população do
Brasil está com sobrepeso.
Esses números tornam-se
mais preocupantes quando
se sabe que 66% dos indi-
víduos com sobrepeso es-
tão na faixa etária entre 18
a 25 anos.

Um estudo realizado na
Universidade Federal do
Rio de Janeiro desvenda a
relação entre o consumo de
cafeína e pessoas com
transtorno psiquiátrico. O
Brasil, segundo colocado no
ranking de consumo de
café, usa 16 milhões de sa-
cas de 60 kg. por ano.

Mas o hábito do
cafezinho pode prejudicar
cerca de 2% ou 3% da po-
pulação mundial, em sua
maioria feminina, que sofre
de síndrome do pânico. De
acordo com a pesquisa da
UFRJ, pacientes que têm
pânico, podem ter uma res-
posta exacerbada ao consu-
mir altas doses de café. A
pesquisa avaliou diferentes
grupos de pessoas antes e
depois do consumo de 480
mg de cafeína, que equiva-
le a mais ou menos cinco
xícaras de café expresso.

Estudo da UFRJ relaciona
café e síndrome do pânico

Os grupos investigados
tinham pânico, depressão
maior, pânico com depres-
são maior ou nenhum
transtorno mental. A rela-
ção entre pânico e o consu-
mo de cafeína ficou ainda
mais evidente após essa
pesquisa, publicada na re-
vista norte-americana
“Comprehensive Psychia-
try”. O grupo de pessoas
que tinham pânico ou de-
pressão maior associada ao
pânico apresentou mais cri-
ses após o consumo de ca-
feína do que o grupo com
depressão maior sem pâni-
co e o grupo controle.

Va le  ressa l tar  que
apesar de estar mais as-
sociado ao café, a cafeí-
na também é encontrada
no chá, em refrigerantes,
bebidas energéticas, cho-
colate e até mesmo em al-
guns medicamentos.

surge quando os cabelos
começam a sofrer os da-
nos da estação.

Os cabelos tingidos, prin-
cipalmente os loiros, exigem
mais cuidados. Isso porque os
fios descoloridos, se não cui-
dados, ficam porosos, com as
cutículas abertas e absorvem
com facilidade as substâncias
do meio externo. O cloro da
piscina gera o esverdeamento
dos cabelos. São elementos
químicos que se prendem aos
fios, junto com a sujeira.

De acordo com a cabeleirei-
ra Maria Nunes, do Yes Jar-
dins, após aproveitar a praia

ou piscina, o ideal é utilizar
xampus e cremes a base de
lipídios. Se o cabelo ficou
esverdeado, a solução está em
produtos de limpeza profun-
da para a retirada da camada
verde e restituição dos fios.

“É importante que a mu-
lher loira utilize sempre um
tonalizante para repor o pig-
mento dos fios, faça
hidratação e sempre previ-
na contra os danos naturais.
Dessa maneira, ela conse-
guirá manter os cabelos
sempre saudáveis, sedosos e
bonitos como toda mulher
deseja”, completa Maria.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Açometal aumenta vendas para
maquinário de cana-de-açúcar

A Açometal, distribuido-
ra oficial da Gerdau e Lo-
dec Metall-Handel, acompa-
nha o crescimento do setor
sucroalcooleiro. Sua maté-
ria-prima é essencial para
a automação e manutenção
desse mercado.

“Os 16 principais gru-
pos de açúcar e álcool do
Brasil processam juntos
cerca de 138 milhões de
toneladas de cana. O país

todo processa 420 milhões
de toneladas”, diz André
Dias, Diretor Geral da Aço-
metal. “É natural que o
maquinário tenha aumen-
to de demanda, principal-
mente para mantê-los fun-
cionando com qualidade”.

A Açometal trabalha com
os aços forjados da liga 1045
ou 4340, cuja aplicação é ide-
al para o setor sucroalcoolei-
ro. São usados para eixos de

moendas; mesas alimentado-
ras; picadores; e nos pinhões
para volandeiras. O aumento
das vendas desse material
chegou a 85% este ano.

“Considero a empresa
parceira da indústria, ofe-
recendo produtos de qua-
lidade, com a rapidez que
o setor precisa, já que fa-
zemos entregas para todo
o Brasil, com frota pró-
pria”, finaliza Dias.

Embrapa implanta
usina de agrofloresta

em aldeia indígena
A Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), vinculada ao
Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e
o Programa Biodiversidade
Brasil-Itália (PBBI) imple-
mentaram duas usinas de-
monstrativas de agroflores-
ta na aldeia indígena krahô
Morro do Boi, no município
de Itacajá (TO).

De acordo com a coorde-
nadora do projeto, Ynaiá
Bueno, agrônoma da Em-
brapa Transferência de Tec-
nologia, a medida atende a
demanda do povo Krahô
com sistemas sustentáveis
de produção, resgata e en-
riquece conhecimentos in-
dígenas, além de contribuir

para o aumento da agrobio-
diversidade das roças. “Nes-
te trabalho buscamos cons-
truir o conhecimento junto
com os participantes, por
meio de vivências e ativida-
des práticas”, afirmou.

Segundo a agrônoma, os
sistemas agroflorestais con-
tribuirão para a reconstitui-
ção de ecossistemas, a pro-
dução de materiais orgâni-
cos, a conservação do solo e
da água, o equilíbrio climá-
tico e a autonomia e a sus-
tentabilidade dos agriculto-
res. Os indígenas participa-
ram de cursos de capacita-
ção e visitas a centros de pes-
quisa da Embrapa, com ex-
periências de agroflorestas
na Mata e no Cerrado.

Para celebrar as três décadas de su-
cesso do garoto Bombril, Carlos More-
no, que serão completadas nesse ano
de 2008, a marca de esponjas de aço,
em parceria com a W/Brasil reuniram
os diversos personagens vividos pelo
ator em um livro.

Criado pelos publicitários Washington
Olivetto e Francesc Petit no ano de 1978,
o ‘Garoto Bom Bril’ já havia sido tema
de uma publicação editorial intitulada
‘Soy Contra Capas de Revistas’, que tra-
zia as peças publicitárias da Bom Bril
publicadas entre os anos de 1997 e
2000. Agora, o novo livro destacará as
campanhas criadas nos últimos sete
anos, veiculadas nas contracapas de re-
vistas de grande circulação do País.

Publicado pela Editora Clio, a obra
“Eterno - 1001 Anúncios da Bom Bril”
foi produzida não apenas com o intuito
de registrar esse case de grande sucesso
- que angariou prêmios de publicidade
nacionais e internacionais e foi inseri-
do no Guiness - Livro dos Recordes -,
mas também de prestar uma homenagem
aos publicitários, ao próprio Carlos Mo-
reno e a todos os profissionais envolvi-

Livro homenageia 30 anos
do garoto Bombril

dos no trabalho ao longo desses trinta
anos de campanhas. O livro traz 87 das
principais peças veiculadas pela Bom
Bril entre os anos 2000 e 2007, nas
quais Moreno interpreta personagens
históricos ou aproveita modismos mo-
mentâneos para divulgar o produto.

A Rodo Linea - fabrican-
te de implementos rodoviá-
rios pertencente ao grupo
industrial Hübner - está
anunciando uma série de
investimentos em novos
produtos e instalações a
partir de 2008.

A empresa vai destinar
cerca de R$23 milhões para
a ampliação de unidades,
aquisição de equipamentos e
desenvolvimento de novos
produtos.

De acordo com o diretor-
geral da Rodo Linea, Fernan-

Kibon planta pomar
em estação de metrô
A Kibon realiza ação para os picolés Fruttare, na

estação Sé do metrô, em São Paulo.
Um pomar de 6,5 metros quadrados reforça o novo

conceito da marca de que os produtos são elaborados
com frutas de verdade, 100% naturais e livres de
corantes e conservantes artificiais. Os visitantes da
instalação poderão ainda assinar um livro pela preser-
vação ambiental, e a cada 50 assinaturas a Kibon plan-
tará uma árvore na cidade.

Rodo Linea investirá
R$23 milhões em 2008

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
do Gabel, serão investidos
R$10 milhões na construção
de uma nova filial em Cam-
pinas. Outros R$10 milhões
serão aplicados na ampliação
e modernização do parque
fabril atual, proporcionando
a expansão de áreas destina-
das às linhas produtivas e
incremento da produtivida-
de da empresa. Os R$3 mi-
lhões restantes serão utiliza-
dos no desenvolvimento de
novos produtos. Os investi-
mentos terão recursos pró-
prios e dos bancos.

Índios Kahô

DIVULGAÇÃO
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Pesquisadores israelen-
ses da universidade de Hai-
fa descobriram um fungo
capaz de frear alguns meca-
nismos que influenciam a
evolução do câncer de prós-
tata. Conhecido como Gano-
derma lucidum ou Reishi, o
fungo inibe a atividade dos
receptores androgênicos e
impede a proliferação de cé-
lulas cancerígenas.

Nos últimos anos, diver-
sas pesquisas com fungos
têm sido desenvolvidas, em-
bora a maior parte dos estu-
dos se baseia em sua atua-
ção no sistema imunológico.
A pesquisa mostra como as
substâncias atuam dentro
das células, focando o estu-
do nas moléculas metabóli-
cas secundárias, de baixo
peso, que podem penetrar
nas células e atuar em nível
molecular dentro delas. Dos
201 extratos analisados na
primeira fase, 11 consegui-
ram impedir em mais de 40%
a atividade dos receptores.
Em uma segunda fase, 14 ex-
tratos foram capazes de im-
pedir a proliferação de célu-
las do câncer de próstata.

Cientistas da Nasa se sur-
preenderam com os materi-
ais recolhidos pelo veículo
explorador Spirit na super-
fície de Marte. A descoberta
de cristais de silício indica a
possibilidade de existir vida
microbiana no solo.

Os franceses
e o meio
ambiente

As prefeituras de cerca
de 70 cidades francesas es-
tão substituindo veículos
motorizados por carroças
puxadas por cavalos para
realizar serviços públicos
como coleta de lixo, trans-
porte de pessoas e manu-
tenção de jardins.

As autoridades france-
sas estão preocupadas com
questões ambientais relaci-
onadas às mudanças climá-
ticas, e acreditam que ado-
tando estas medidas será
uma maneira de contribuir
com a luta contra o aqueci-
mento global.

Seria uma dádiva se toda
a humanidade estivesse
preocupada com o aumen-
to de emissão de CO2, con-
siderado o principal gás
causador do efeito estufa.

Cientistas descobrem fungo que
combate câncer de próstata

Descoberto cristais de
silício em Marte

Na Terra, o cristal de si-
lício é produzido de forma
natural como resultado de
um ambiente de correntes
sulfurosas ou de gases que
brotam de fissuras do solo.
Em ambos casos, a vida
microbiana se multiplica.

Independente das condi-
ções em que a substância
surgiu em Marte, trata-se
de um indicativo de que
vida poderia existir ou ter
existido ali. Os veículos ex-
ploradores estão em Mar-
te desde 2004.

Brasil e
Alemanha
fortalecem
cooperação
tecnológica

“Inovação e cooperação tec-
nológica” foi o tema do 25º
Encontro Econômico Brasil-
Alemanha, que reuniu cerca de
1.400 empresários e políticos
dos dois países em Blumenau,
um dos principais centros da
colonização alemã no Brasil.

O encontro, que já virou
rotina nas relações bilaterais,
aconteceu num momento em
que os europeus, depois de
anos fixados na China, redes-
cobrem o Brasil como desti-
no para seus investimentos.

De acordo com o Departa-
mento de Estatísticas da
União Européia, no ano pas-
sado, empresas da UE inves-
tiram 5,3 bilhões de euros na
maior economia da América
do Sul – bem mais do que na
Rússia (€ 4,3 bilhões), na
China (€ 3,7 bilhões) ou na
Índia (€1,6 bilhões).

A Espanha foi líder de in-
vestimentos europeus no
Brasil em 2006, mas a Ale-
manha mantém uma presen-
ça forte há décadas. Segundo
dados da embaixada alemã
em Brasília, as 1.200 empre-
sas com capital alemão ins-
taladas no país representam
investimentos diretos de mais
de 20 bilhões de dólares.

Consultores brasileiros
da área de biocombustíveis
elogiam o engajamento so-
cioambiental de empresas
alemãs, mas garantem que
também o criticado agrone-
gócio verde-amarelo está
reagindo a críticas e se tor-
nando mais sustentável.

Vinte profissionais do
Brasil, Peru, Chile, México,
Costa Rica e Colômbia parti-
cipam de um treinamento de
um ano na Alemanha, como
parte de um Mestrado em
Desenvolvimento Sustentá-
vel. O projeto, financiado
pelo Ministério alemão da
Cooperação Econômica
(BMZ), é desenvolvido pela
InWent e pelo Centro de Ge-
renciamento Sustentável da
Universidade de Lüneburg. 

Os participantes foram
selecionados entre 50 can-
didatos, num curso à distân-
cia com duração de seis me-
ses. A fase de treinamento
na Alemanha dura um ano.
Depois disso, eles retornam
aos seus países, onde com-
pletam o mestrado com um
projeto de transferência de
conhecimento e a elabora-
ção de uma dissertação.

A InWent resultou da fu-
são, em 2002, da Sociedade
Carl Duisberg e da Fundação
Alemã para o Desenvolvimen-
to Internacional. A empresa
de direito público sediada em
Bonn é especializada na for-
mação de recursos humanos
e organizações no âmbito da
cooperação internacional,
atendendo cerca de 55 mil
pessoas nos cinco continen-
tes. Uma delas é o brasileiro
Carlo Linkevieius Pereira.

A Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep)  tem
previsão orçamentária de R$
2,8 bilhões para 2008.

Deste montante, R$ 2 bi-
lhões são recursos do FND-
CT (Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico Tec-
nológico), operados como fi-
nanciamento não reembolsá-
vel para universidades, ins-
tituições de pesquisa, insti-
tutos tecnológicos e empre-

R$ 2,8 bilhões para Ciência e Tecnologia
sas na forma de subvenção,
enquanto o restante será
para operações de crédito.

São R$ 800 milhões a
mais do total destinado para
o exercício de 2007. Na ope-
ração dos fundos setoriais,
que compõe a maior parte do
FNDCT, foram estipulados
30%, no mínimo, para as re-
giões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, num processo de
concorrência. Ou seja, a li-

beração da verba está auto-
maticamente atrelada à qua-
lidade dos projetos apresen-
tados, conforme vários pro-
gramas de atuação. Os edi-
tais serão lançados em 2008.

A Finep atua em consonân-
cia com a política do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia
(MCT), em estreita articulação
com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).

Alemanha
pode ajudar
no programa
de biodiesel
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DigitalDigitalDigitalDigitalDigital

A LG Electronics lança
neste mês a nova linha de
TVs de plasma totalmente
nacionalizada, composta
por três modelos, com 50”
(50PC5R), 42" (42PC5RV)
e 32” (32PC5RV), sendo
que esta é a menor da
categoria, uma exclusi-
vidade da LG.

Com o investimento nes-
ta nova linha, a LG confir-
ma sua aposta no segmen-
to de TVs de Plasma, em que
atualmente a empresa de-
tém 70% do market share
no mercado brasileiro.

Com design sofisticado e

LG lança a menor tv de
plasma do mundo

o moderno acabamento
“black piano”, que dá um
toque de requinte aos apa-
relhos, as novas TVs pro-
porcionam uma ótima qua-
lidade de imagem e têm o
recurso denominado pela
LG de SimpLink (HDMI
cec). Com a TV conectada a
outro equipamento (DVD,
Home Theater, etc) com
SimpLink, é possível
acessar a função dos dois
aparelhos com um único
controle remoto. Outros di-
ferenciais das novidades
incluem 2 entradas HDMI
e XD Engine - uma combi-

nação de tecnologias que
proporcionam melhor qua-
lidade de imagem.

“O lançamento desta li-
nha e, principalmente, do
modelo inédito de 32 po-
legadas só confirma a con-
solidação da LG no merca-
do de TVs de Plasma e nos-
sa aposta nesse setor”,
afirma Fernanda Summa,
gerente de produto de TVs
da LG. A executiva acres-
centa que “A LG investe e
continuará investindo for-
temente em TVs de Plasma
e, para 2008, teremos
mais novidades”.

A empresa inglesa LM Technologies
criou uma pulseira Bluetooth que vibra
quando o telefone celular toca.

O produto foi criado principalmente
para pessoas que costumam colocar o te-
lefone na bolsa e não ouvem quando o
aparelho toca. A pulseira funciona em um
raio de até cinco metros de distância do
telefone. O aparelho, que demora três
horas para carregar, possui até 100 ho-
ras de bateria no modo stand by.

Pulseira Bluetooth vibra quando o celular toca

A Positivo Informática,
fabricante de computadores do
Brasil e líder no segmento de
tecnologia educacional, lança
família de conversores de sinal
de TV aberta digital.

O design dos produtos foi
desenvolvido pelo GAD’ Bran-
ding & Design – maior consul-
toria de branding e design do
Brasil – após análise do públi-
co-alvo, ambientes a serem
utilizados, similares da catego-
ria e tendências do mercado.
Também chamados de set top
box ou caixas conversoras,
esses aparelhos permitem a
recepção do sinal digital em
televisores analógicos conven-
cionais, e são indispensáveis
para quem quer se beneficiar
da melhoria da qualidade de
imagem trazida pela TV digital
sem trocar de televisor. En-
quanto as possibilidades de
interatividade da TV digital
não entram em cartaz, a
qualidade da imagem dos
canais abertos é a grande
atração. Ou seja, com o sinal
digital e um set top box, mes-
mo as TVs mais antigas fica-
rão livres dos fantasmas,
chiados e interferências.

GAD’ cria
design dos
conversores
para TV
Digital

Software
auxilia
pequenas
e médias
empresas

A Automatos Inc,
empresa da Ideiasnet e da
Intel Capital focada em
gestão de infra-estrutura
de tecnologia da informa-
ção (TI), lança o
Automatos Express.

Procurando atender às
demandas das pequenas
e médias empresas, o
Automatos Express é um
software que auxilia na
gestão de TI, oferecendo
uma gama de funcionali-
dades como: inventário
completo de desktops e
servidores, controle de
utilização de softwares,
análise de desempenho
das máquinas, gerência
de mudanças e monitoria
em tempo real, entre
outras. Tudo isso com
um modelo de negócios
diferenciado, no qual o
cliente só paga pelo que
efetivamente utilizar.
Com um baixíssimo
investimento, pago men-
salmente, os pequenos
empreendedores terão à
sua disposição a
tecnologia Automatos já
utilizada pelas maiores
corporações no Brasil e
no mundo.

De fácil instalação e
feita pela Internet, o
Automatos Express não
necessita de pessoal
técnico especializado ou
mesmo infra-estrutura
dedicada para utilização
do produto. O software
monitora diversos recur-
sos das máquinas como
processador, memória e
ocupação de disco, entre
outros, fornecendo um
panorama de informa-
ções que pode ser
acessado em qualquer
hora e local, por meio de
um portal de internet. É
possível também receber
alertas quando um item
da máquina (por exem-
plo: um pente de memó-
ria) é removido, bem
como, saber o tempo que
o usuário de uma deter-
minada máquina utili-
zou a internet.

A IronPort Systems, unida-
de da Cisco responsável pela
oferta de dispositivos anti-spam
e anti-spyware, acaba de divul-
gar o relatório “Melhores Práti-
cas de Prevenção contra Perda
de Dados: Gerenciando Dados
Confidenciais na Corporação”.

O estudo sugere melhores
práticas que as organizações
podem adotar para impedir o
vazamento de dados, impor con-
formidade e proteger o valor de
sua marca e reputação. A pre-
venção contra perda de dados
(data loss prevention ou DLP)
é hoje uma grande preocupação
nas empresas. O número de in-
cidentes e custos associados con-
tinua aumentando. A perda de
dados pode minar a marca, re-
duzir o valor para os acionistas
e afetar ativos intangíveis.

Prevenções
contra perdas
de dados

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

• 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
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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)

Samsung promete
desenvolver tv no celular

A Samsung anuncia o desenvolvimento de um
aparelho celular que proporcionará a recepção do
sinal para receber a TV digital.

A tecnologia suportará o sinal digital no pa-
drão brasileiro (ISDB-T 1seg) no terminal móvel e
disponibilizará antena retrátil para TV
Digital e plataforma 3G HSDPA. O celular
permitirá aos usuários a realização de
vídeos-chamada, além de contar com
display colorido, memória
expansível via cartão e cone-
xão Bluetooth, entre outros
aplicativos. A previsão é
que o aparelho esteja
disponível no mercado
brasileiro ainda no primei-
ro trimestre de 2008.

Para os muito ricos,
um telefone de ponta
significa uma coisa
inteiramente diferente.
Eles estão comprando
milhares de aparelhos
equipados com ouro, pe-
dras preciosas e outras
extravagâncias.

O principal fornecedor
desse tipo de aparelho celular
é a Vertu. Essa subsidiária da
fabricante de celulares Nokia
fabrica aparelhos custando
entre US$ 6.500 e US$
72.500. Até os modelos mais
baratos trazem materiais
finos, como couro italiano e
ouro de 18 quilates, enquanto
os aparelhos de topo de linha
são cobertos por centenas de
diamantes e outras pedras
preciosas. Todo telefone tem
acesso a um serviço de

Celulares de luxo criam
mercado bilionário para Nokia

concierge que pode ajudá-lo a,
digamos, acionar um jato priva-
do para as Bahamas.

O mercado para esses pro-
dutos de luxo é maior do que
você possa imaginar. A
controladora da Vertu, a
Nokia, não divulga os números
de venda, mas o diretor associ-
ado da empresa de consultoria

da British Telecom,
Strategy Analytics,
afirma que a Vertu
vende cerca de
200.000 aparelhos
por ano a um custo
de US$ 8 mil cada
um. Esses números
levam a vendas
totais de US$ 1,6
bilhão, cerca de 3%
do faturamento
anual da Nokia, de
US$ 58 bilhões.

Depois de criar um tele-
fone móvel avaliado em US$
1,3 milhão, o designer de jói-
as austríaco Peter Aloisson
lança agora mais uma de
suas versões reluzentes do
iPhone, da Apple.

É o modelo iPhone Prin-
cess Plus feito de ouro bran-
co de 18 quilates e cravejado

Oi e Pânico
na TV
lançam
jogo para
celular

A  Oi e a turma do Pâni-
co na TV lançam um jogo
para celular com a famosa
dança do siri.

O jogo  “Pânico no Celu-
lar - A Dança dos Siri” será o
primeiro título de uma
trilogia de jogos desenvolvi-
dos para o programa do Pâ-
nico em parceria com a área
de produtos interativos da
GameCorp, produtora de
conteúdo para TV, internet e
celular. O jogo estará dispo-
nível apenas para os usuári-
os da operadora, com previ-
são de cobertura de todas as
outras operadoras desde o
Natal. Para baixar o jogo, os
usuários poderão mandar
uma mensagem para Oi com
a palavra “siri”.

Designer transforma iPhone em jóia
com 320 diamantes. A jóia
custa 120 mil euros (cerca de
US$ 173 mil). Quem preferir
pode optar pelo iPhone Bri-
lliants Only, um modelo que,
como o nome sugere, é cra-
vejado exclusivamente de bri-
lhantes - 347 deles - por 45
mil euros, algo em torno de
US$ 65 mil. A criação ante-

rior do austríaco, que cus-
ta o equivalente a US$ 1,3
milhão, é o Diamond Cryp-
to Smartphone. Vendido
pela companhia russa JSC
Ancort, o modelo é decora-
do com 50 diamantes e usa
tecnologia criptográfica
que impede que as ligações
sejam grampeadas.

Um estudo concluiu
que motoristas que diri-
gem falando ao celular
provavelmente deixam o
tráfego mais lento.

Mesmo com dispositi-
vos de viva-voz, quem fala
ao celular dirige cerca de
3,2 km/h a menos que o
normal, causando mais
congestionamentos, de
acordo com um estudo de
David Strayer, professor
de psicologia da Universi-
dade de Utah. O estudo de
Strayer, baseado em três
dúzias de estudantes di-
rigindo em simuladores,
descobriu que motoristas

Trânsito fica mais
lento com motoristas

ao telefone
falando ao telefone estão
muito mais propensos a
ficar atrás de um veículo
lento e mudar de faixa
20% menos vezes que
quem não está ao telefo-
ne. Em geral, motoristas
ao te le fone levam 3%
mais tempo para fazer a
mesma rota. A combina-
ção destes fatores,  de
acordo com Strayer, dis-
trai os motoristas e adi-
ciona de 5% a 10% de
tempo ao deslocamento.
Pelo cérebro estar ocupado
com muitos raciocínios, di-
minui-se instintivamente a
velocidade do automóvel.

Plantão de vendas: Vanessa: 31 86037375  /  31 30776605
email: vanessaskybh@yahoo.com.br

Promoção BBB 8 e do Brasileirão
Assine agora e ganhe

uma mochila para
notebook da Discovert

Consulte o regulamento
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Café SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé Society
Maurício de Thormes

Natal 2007
Novamente alguns integran-

tes da equipe do Jornal O
Debate e do site O Debate Portal
de Notícias encontraram-se no
tradicional Restaurante Xico da
Kafua, sendo recebidos pela
direção  e funcionários do
restaurante com a mesma
qualidade e cortesia de sempre.

Ronaldo
Vasconcelos

ladeando Roberto
Fagundes e José

Mauricio de
Miranda, que

tomou posse como
presidente da

Abav/MG

Nascido em 1863 e falecido em
1944, Edvard Munch é a mais alta ex-
pressão da pintura norueguesa e um
dos maiores expoentes da arte pictó-
rica européia do final do século XIX

ESPECIAL DE COMEÇO DE ANO

Uma homenagem ao gênio
Edvard Munch (II)
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e começo do século XX. Oferecemos
aos leitores desta coluna, como um
presente especial, algumas das obras
mais importantes do mundo, incluin-
do dois auto-retratos.

Papo de estilo

Talento é isso:
os amigos
chamavam
René Lacoste
pelo apelido de
“Jacaré”. No
ano de 1933,
ele criou o
modelo com
desenho do
jacaré, que faz
sucesso até
hoje.

Alguns o chamavam
de gênio, outros de
louco, há quem acre-
dite que ele é um
bruxo, ou mesmo um
marqueteiro: talvez
Pacco Rabanne seja
tudo isso ao mesmo
tempo. Freqüentador
do restaurante “LES
DEUX MAGOTS”, em
Paris, seus perfumes
continuam a fazer o
maior sucesso no
mundo inteiro.

Coco Chanel:
bela, talentosa,

genial,
temperamental,
ela fez escola no
mundo da moda.

Quem quiser
conhecê-la (e
vale a pena)

deve ler a sua
biografia,

lançada neste
fim de ano.

Mostra
realizada
em Lon-
dres, no
mês de
setembro,
celebrou os
60 anos do
“New
Look” de
Christian
Dior.

O Vestido Azul PuberdadeAuto retrato

No Natal, morreu
a maior lenda do
Jazz, então em
atividade: Oscar
Peterson. Ele
mereceria uma
edição inteira.

O fotojornalista Henrique
Gualtieri foi aprovado para

o requisitado Curso Abril
de Jornalismo, o mais

prestigiado programa de
treinamento editorial para
recém-formados do Brasil.

Profissional competente,
Henrique coleciona reco-

nhecidos trabalhos em seu
portfólio. Já trabalhou

com o fotógrafo Jay
Silverman em Hollywood e

participou de campanhas
do Mc Donald’s, Animal

Planet e recentemente da
Fiat. Parabéns Henrique!

Luisa filha de
Patricia Jota

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Eduardo Nobre, Murai e o
filho Gustavo Caetano e
Luisa Nobre

Eduardo Nobre Muraí e
Gustavo Caetano

George Leal Jamil, Patrí-
cia Jota e Eduardo Nobre

Violeta e Sandra
Valentim Maia

Violeta e Sandra
Valentim Maia, Marcelo
Martins e Alcebiádes

Eduardo Nobre, George
Leal Jamil e colaborado-
res de O Debate

FOTOS: LUISA NOBRE
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# 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

A KLM Royal Dutch
Airlines, fundada em
1919 nos Países Bai-
xos, é a companhia
aérea a mais tempo em
atividade no mundo
com o mesmo nome.

No Brasil, ela cele-
bra 60 anos de opera-
ções ininterruptas.
Para marcar a data, a
KLM acaba de anunciar
que, a partir de março
de 2008, trará ao Bra-
sil o seu moderno
Boeing 777-330. Ele
fará três dos sete vôos
diretos semanais da
companhia na rota São
Paulo – Amsterdã – São
Paulo, aumentando a
oferta de assentos em
10%, ou 98 lugares a
mais para os clientes
brasileiros. Este anún-
cio confirma o compro-
metimento da KLM com
o país e sua contínua
visão de futuro para
este mercado.

A celebração dos 60
anos, que ganhou um
logotipo comemorativo,
inclui o lançamento de
um hot site. Nele, os
interessados podem
conhecer mais sobre a
história da companhia
no Brasil e no mundo,
com linha do tempo e
fotos. Além disso, ele
conta com um fotolog
(para que os passagei-
ros possam postar
fotos de suas viagens
com a companhia) e
um concurso cultural
que dará prêmios para
as melhores histórias
contadas sobre via-
gens inesquecíveis.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Há 60 anos, a KLM fazia seu
primeiro pouso em terras brasi-
leiras. Realizado com a aeronave
DC-4, o vôo transportava 44
passageiros e tinha uma veloci-
dade de cruzeiro máxima de 330
km/h . Uma viagem que levava,
mais ou menos, dois dias intei-
ros, com escalas em Lisboa,
Dakar e Natal, para só depois
chegar ao aeroporto do Rio de
Janeiro. O estado de São Paulo
só foi incluído nos destinos da
companhia na década de 1960,
pousando no Aeroporto de
Viracopos, em Campinas. Na
segunda metade da década de
1980, com Guarulhos já em
funcionamento, a KLM passou a
utilizar este aeroporto.

A tecnologia foi avançando,
trazendo aeronaves mais confor-
táveis, maiores e mais rápidas,
melhorando as condições de vôos
e atendendo às necessidades dos
passageiros. Em 1973, depois do
DC-4 ser substituído pelo DC-6,
pelo Lockheed e, novamente
trocado pelo DC-7, a KLM passou
a voar com o DC-10, que substi-
tuiu o DC-8, o primeiro jetliner
utilizado pela empresa.

Só na década de 80 o primeiro
Boeing entrou em operação. Era
da série 747-200/300 e, nos anos
90, o Boeing 747-400, que per-
mitiu à companhia operar vôos
sem escalas, ligando diretamente
os Países Baixos ao Brasil. A
KLM foi a primeira aérea a tra-
zer o gigante 747, também cha-
mado de Jumbo, para o país.
Atualmente, a aeronave utilizada
é o Boeing 777-200, que faz a
rota São Paulo – Amsterdã – São
Paulo diariamente, com 35 luga-
res na Classe Executiva, 292 na
Classe Econômica, reconhecido
serviço de bordo com refeições e
bebidas cuidadosamente prepa-
radas e vasto programa de entre-
tenimento de bordo, que inclui,
entre outros, mais de 80 opções
de filmes e 200 opções de CDs.

KLM celebra 60 anos de
operações no Brasil

Boeing 747-400 que entrou em operação na década de 90

Jetliner DC-8, utilizado na década de 70

Pátio da KLM Royal Dutch Airlines

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Diminui o número de
formados em

universidades públicas

O número de alunos for-
mados em universidades
públicas caiu 9,5% nos úl-
timos dois anos. Segundo
dados do Ministério da
Educação (MEC), a queda
nos egressos se dá mesmo
com o crescimento do nú-
mero de alunos nas últimas
duas décadas. Com base em
dados do Censo de Educa-

ção Superior divulgados em
dezembro, no ano de 2006
formaram-se na rede públi-
ca 19.177 estudantes a
menos que em 2004. A per-
da representa o dobro das
vagas oferecidas pela USP
para o vestibular 2008.

No mesmo período, o
número de formados em
instituições particulares de

ensino cresceu 30,5%.O
dado mostra uma perda na
eficiência das instituições
públicas, que recebem R$
1,7 bilhão anualmente do
Governo Federal. Pesqui-
sadores afirmam que a
queda ocorre por conta da
evasão e do aumento do
tempo que estudantes le-
vam para se formar.

Aumenta o acesso deAumenta o acesso deAumenta o acesso deAumenta o acesso deAumenta o acesso de
negros ao negros ao negros ao negros ao negros ao ensino superior superior superior superior superior

A desigualdade na
educação entre negros
e brancos diminuiu ao
longo dos últimos dez
anos e hoje o acesso
dos dois grupos ao en-
s ino fundamental  é
praticamente igual.

Apesar disso ainda
persiste um fosso entre
eles nos níveis médio e
superior. Para atingir o
nível de escolaridade
atual dos brancos, os
negros brasileiros ain-
da demorariam 17
anos. Essa é uma das
principais conclusões
de um estudo sobre o
tema que acaba de ser
realizado por pesquisa-
dores da Universidade
Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ). Eles verifi-
caram que em 2006, de
cada dez negros com

idade para freqüentar o
ensino médio (entre 15
e 17 anos), seis não o
faziam; entre os jovens
brancos a média era de
quatro entre dez.

No ensino superior,
a desigualdade também
foi significativa. Segun-
do o levantamento da
UFRJ, a porcentagem
da população branca
entre 18 e 24 anos cur-
sando escolas de nível
superior era de 30,7%;
a de negros era de
12,1%. Na faixa entre 7
e 14 anos, quase não há
mais diferença entre
brancos e negros:
98,8% das crianças bran-
cas e 97,7% das negras
estavam na escola em
2006. Em 1995 o porcen-
tual era de 94,6% e
88,2%, respectivamente.

As universidades fe-
derais estão autorizadas
a abrir concursos públi-
cos para a contratação
de 3.983 funcionários,
entre professores e téc-
nicos administrativos.

Uma portaria autori-
zando a abertura dos
concursos foi publicada
no Diário Oficial da
União. Ao todo,
são 2.355 vagas para
professores do magisté-
rio superior e 1.628
para técnicos. As contra-
tações fazem parte do

Universidades federais federais federais federais federais
abrirão concursos públicosabrirão concursos públicosabrirão concursos públicosabrirão concursos públicosabrirão concursos públicos

programa de expansão
universitária do Ministé-
rio da Educação (MEC).
Do total de vagas para
professor, 1.546 desti-
nam-se à contratação de
novos profissionais e
809 à reposição. Quanto
ao cargo de técnico ad-
ministrativo, 899 servi-
dores serão contratados
e 729 vão repor vagas.
As instituições de ensi-
no têm prazo de seis me-
ses para abrir os concur-
sos públicos e contratar
os profissionais.

Apenas 12,1% dos jovens
brasileiros são universitários

O número divulgado
mantém o país distante da
meta do Plano Nacional de
Educação de chegar a pelo
menos 30% em 2011. In-
tegrantes do próprio go-
verno admitem que será

muito difícil o país chegar
a esse patamar daqui a
quatro anos. O presidente
do Inep (instituto de pes-
quisa ligado ao MEC), Rey-
naldo Fernandes, argu-
menta, por outro lado, que

o número ficou estagnado
no patamar de 9% durante
muito tempo e só começou
a se mover recentemente.

De 2005 para 2006, as
matrículas de jovens no
ensino superior cresce-
ram 1,2 ponto percentu-
al -o índice era de 10,9 há
dois anos e havia sido de
10,4 em 2004. Uma das
razões para esses baixos
valores é a repetência ou
mesmo a entrada tardia
do aluno na educação bá-
sica, que faz com que ele
ingresse na universidade
com mais de 24 anos. Há
também o fato de os alu-
nos do ensino à distância,
que correspondem a 4,4%
da presencial, serem, em
média, seis anos mais ve-
lhos do que os estudantes
da educação presencial.

""""" Telhas Coloniais de SC / SP / Monte Carmelo
""""" Tijolos Laminados e Refratários
""""" Pisos """"" Revestimentos """"" Churrasqueiras
""""" Texturas """"" Madeira Parajú

Av. Heráclito Mourão de Miranda, 1620 - (Ex-Av.
Atlântica) - B. Castelo - BH

Tel: 3476-6700

Secretaria libera R$ 6,5
milhões para escolas

A Secretaria de Esta-
do da Educação liberou
no dia 20 de dezembro, o
repasse de R$ 6,5 mi-
lhões para obras em 17
escolas do interior do Es-
tado. Unidades de 14 ci-
dades serão beneficiadas.

As reformas serão re-
alizadas em parceria
com as prefeituras, que
serão responsáveis por
fornecer mão-de-obra
adequada. Além de ade-
quações, o “pacote” esta-
dual inclui cobertura de
quadras e ampliações.

O repasse da Secre-
taria será fiscalizado
pela Fundação de De-
senvolvimento da Edu-
cação (FDE), órgão li-
gado à pasta. As prefei-
turas têm a função de
realizar as obras. O di-
nheiro será liberado de
acordo com o anda-
mento das obras, em
seis parcelas. A pri-
meira, de 15% do va-
lor, já foi liberada.

O total de verbas li-
b eradas  chega  à
R$6.566.193,87.

Rod. BR 040 - s/n - Km 547 - Jd. Canadá - Nova Lima - Tel: 3541-6193 / 35813466
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 DIVULGAÇÃO

Áries - O barco em que você navega tem um
rombo no casco e quando menos esperar es-
tará afundando. Como você não sabe nadar,
pode bem antever o fim que o espera. Não
adianta remar contra a maré.

Touro - Uma postura orgulhosa não vai melho-
rar em nada o conceito que os seus conhecidos
fazem de você. Há muito, com carteirinha assina-
da e retrato na parede, você está na galeria dos
insanos, dos irresponsáveis e dos intoleráveis.

Gêmeos - Infelizmente, sua saúde estará mui-
to abalada no período. Vai lhe faltar ânimo e
incentivo para continuar vivendo. Também
o mundo não vai perder absolutamente nada.
Tente aceitar seu destino.

Câncer - Pode até ser engraçada a sua atitude
temperamental e impaciente. Justamente você que
jamais exercitou a tolerância pelos enganos dos
outros. Sua saúde estará bastante abalada no pe-
ríodo, mas o que mais lhe doerá é a consciência.

Leão - Agindo sempre de forma isolada, nunca
se compondo com outras pessoas para tentar
atingir o “objetivo colimado”, sua vaca foi pro
brejo, com chifre e tudo. Quem quer tudo aca-
ba ficando sem nada.

Virgem - Uma coisa que você precisa parar
imediatamente: bisbilhotar a vida alheia. Todo
mundo já sabe que espécie de fofoqueiro é você.
Mas a turma está prometendo “volta”. É me-
lhor você tomar cuidado com a lingua.

Libra - Se você quiser vender seu “peixe”, tem
que pôr a boca no trombone. Deixe de ser “mu-
nheca”. Ela arrumou um “regra três”. Agora,
quando você não jogar bem, ele entra em cam-
po... Abra a carteira.

Escorpião - Em outro planeta, talvez você fos-
se normal. Aqui, na Terra, não passa de um
ser sem rosto, personalidade e caráter. Nin-
guém suporta mais você. E nem o seu bafo de
onça. Escove os dentes, pelo menos.

Sagitário - Tem gente organizando um “dossiê”
a seu respeito e as revelações surgidas vão lhe
trazer sérios aborrecimentos. Principalmente
no capítulo da infância. A hora da verdade
chegou. Você não tem escapatória.

Capricórnio - Fingindo-se de sofredor e de
incompreendido, você tem levado sua vida den-
tro de uma seqüência estonteante de desacer-
tos. Mas os tempos mudaram. Você não como-
ve mais com suas mentiras.

Aquário - Sempre soubemos de sua mediocrida-
de. mas, agora, ela veio junto de uma profunda
amargura. É incapaz de um sorriso sequer. É
chegada a hora do tradicional retiro espiritual.
Sua alma anda muito presa aos bens materiais.

Peixes - Se não nos enganamos, há tempo para se-
mear e tempo para colher. Se hoje há alguma dificul-
dade para se equilibrar e são muitos os momentos
de tensão, olhe à sua volta e verá que existe alguém
disposto a oferecer a sua mão para ajudá-lo.

Rapidinhas

 DIVULGAÇÃO

" O Sargento pergunta para o soldado:
- Aposto que você gostaria que eu estivesse morto para cuspir na mi-
nha sepultura!?
O Soldado - Não gosto de entrar em fila...

" Na saída da escola, dois garotos conversam:
- Meu avô trabalha na Faculdade de Medicina há oitenta anos!
- Oitenta anos? - pergunta o amigo, assustado. - Ele é professor?
- Não, ele é esqueleto no laboratório de anatomia!

" Após o depoimento da testemunha da defesa, o advogado de acusa-
ção lhe diz:
- Devo parabenizá-la pela sua inteligência!
- Obrigada! - a testemunha diz - Eu só não retribuo a gentileza, porque
estou sob juramento!

" Dois bêbados conversam em um bar:
- Perdi minha mulher por causa da bebida!
- Ela te largou?
- Não, foi atropelada por um caminhão de cerveja!

" O filho do português chega pro pai e diz:
- Papai, posso ir lá fora ver o eclipse?
- Pode meu filho, mas não chegue muito perto.

" Conversando em um bar Joaquim pergunta a Manuel:
- Manuel, você gosta de mulher com muito seio?
- Não, pra mim dois já tá bom.

O convertido pervertido
Depois que a esquadra de Cabral chegou ao Brasil, logo

em seguida vieram dúzias de aproveitadores de todos os
tipos: caçadores de diamantes, garimpeiros, aventurei-
ros, indiófilos e... missionários, sempre em busca de no-
vos clientes.

Certo dia, o Padre Bento acaba de converter mais um
e está mergulhando-o nas águas de um pequeno córrego:

- A partir de agora, te chamarás João e não mais
Tiribuci, e a partir de agora cumprirá todas as obriga-
ções impostas pela Igreja Católica e amanhã, Sexta-feira
Santa, não comerás carne, somente peixe!

No dia seguinte pela manhã, o padre encontra o ex -
Tiribuci, às margens do mesmo córrego, enfiando a cabe-
ça de uma capivara na água.

- A partir de agora - dizia ele. - Te chamarás peixe e
não mais capivara!

Ela disse eu
ou o carro...

Tenho
saudades

dela.

Três loiras estão numa ilha deserta e encontram
uma lâmpada mágica, esfregam a lâmpada de onde
sai um gênio:

- Posso conceder a três pedidos... Como não sei qual
das três esfregou a lâmpada, e eu não quero que vocês
fiquem histéricas, cada uma terá direito a um pedido!

- Eu quero ser inteligente! - pede a primeira.
O gênio muda o cabelo dela para ruivo e ela nada

até o continente.
- Eu quero ser ainda mais inteligente que ela! -

pede a segunda.
O gênio muda o cabelo dela para castanho, ela cons-

trói uma canoa e atravessa o canal até o continente.
- Eu quero ser mais inteligente que as duas juntas! -

pede a terceira.
O gênio a transforma num homem e ele atra-

vessa a ponte...

Loiras no deserto
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Mundo da dança
pranteia Maurice Béjart

Uma triunfal versão da
Sagração  da  Pr imavera
(mús i ca  de  I gor  S t ra -
vinsky), em 1959, deslan-
chou a carreira internacio-
nal do coreógrafo,  então
com 32  anos  de  idade .
Béjart iniciava aí uma rebe-
lião contra o tédio do balé
clássico, visando renovar a
dança européia.

A revolução béjartiana
passa também pelos figuri-
nos. Em vez de esvoaçantes
tutus de gaze, ele coloca
seus dançarinos em cena de

#####Morte do coreógrafo octogenário francês em Lausanne encerra um capítulo da dança
moderna. Admiradores de Béjart louvam a arte de revolucionar o balé sem destruir suas
bases clássicas.
#####O coreógrafo francês Maurice Béjart faleceu no dia 22 de novembro, no hospital
universitário de Lausanne, Suíça, aos 80 anos de idade. Com as mais de cem peças que
criou, ele revolucionou o balé clássico e conta entre os mais importantes coreógrafos de
todo o mundo.
##### Apesar de estar há anos confinado à cadeira de rodas, devido a uma severa doença
nos quadris, ele trabalhou até o fim com seu Béjart Ballet Lausanne. A estréia de sua
última criação – A volta ao mundo em 80 minutos – estava prevista para 1º de janeiro de
2008, dia de seu 81º aniversário, em Paris. Entretanto complicações cardíacas e renais o
forçaram a ser hospitalizado.

Trocando o tutu pelo jeans

A morte de Maurice Béjart despertou
consternação no mundo da dança. John
Neumeier, desde 1973 diretor artístico
do Balé de Hamburgo, declarou: “Ele era
um grande amigo meu, com o qual me
identificava muito. Pessoalmente, sentirei
sua falta para sempre”.

Segundo o norte-americano, Béjart foi
essencial para a redefinição do balé,
conquistando-lhe um novo público “por
orientar [o balé] numa direção revolucio-
nária, sem destruir as raízes clássicas”.

Segundo o coreógrafo Heinz Spoerli,
sediado em Basiléia, com Béjart a Suíça
não perdeu apenas uma personalidade
marcante, como também um embaixador.
Seu maior mérito foi enriquecer o balé
clássico com elementos inovadores. Entre
suas criações mais significativas, Spoerli
citou o “Bolero” (sobre música de
Maurice Ravel), “Symphonie pour un
homme seul” e “Le voyage”.

Para o diretor do Staatballett Berlin,
Vladimir Malakhov, foi-se “um dos
maiores coreógrafos do mundo”. “Ele
criou seu próprio estilo em relação à
obra de arte total, a música, o senti-
mento e a expressão”, acrescentou,
prometendo que sua companhia “cuida-
rá com esmero” das obras béjartianas
que mantém em repertório.

Os experimentos do
coreógrafo francês,
contudo, não foram
sempre celebrados. Seu
emprego de obras
musicais contemporâneas
– como as de Pierre
Boulez, Iannis Xenakis
ou Karlheinz
Stockhausen – causou
veementes protestos, em
especial entre os
baletômanos parisienses.

Já outros o acusavam
de uma abordagem
conservadora demais, de
sacudir apenas
superficialmente o
proverbial “tédio do balé
clássico”. Também para o
venerado Maurice Béjart,
o ato de equilíbrio entre
o revolucionar e o não-
destruir teve um
preço, nem que haja
sido na forma de vaias
e assobios.

jeans e calças de malha. Já
em 1960, cria em Bruxelas
a companhia Ballet du XX
Siècle. Sua meta é a criação
de um “teatro total”, onde
texto, música, dança e en-
cenação confluíssem num
gesamtkunstwerk.

A passagem da compa-
nhia de Bruxelas para o
Béjart Ballet de Lausanne,
em 1987, se dá praticamen-
te sem solução de continui-
dade. Cinco anos mais tar-
de, o coreógrafo decide re-
duzir o porte da companhia

a cerca de 30 bailarinos,
“para reencontrar a essên-
cia do intérprete”.

Marcante foi também sua
atividade como pedagogo.
Em 1970 fundou em Bruxe-
las  a  Esco la  Mudra ,  em
1977 a Mudra Afrique em
Dacar (sete anos mais tar-
de e le  se  converteria  ao
islamismo). Por fim, criada
em 1992,  a escola-atel iê
Rudra de Lausanne é até
hoje uma das mais concei-
tuadas instituições de dan-
ça do mundo ocidental.

Revolução
sem
destruição?

Admiração dos
colegas

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Ana Flávia Gussen

Iniciativa e bom senso -
palavras chave da eficiência
Como o governo minei-

ro chegou à idéia de vocês?
Pelo trabalho que reali-

závamos no TJ, através do
programa interno de uso
racional de energia, conhe-
cido como “TJ Energia”.
No primeiro dia ao final do
racionamento, criamos
320 comissões, conhecidas
como Cice´s, que foram co-
ordenadas por mim. A par-
tir daí começamos a colher
os frutos. Quando o gover-
no do Estado tomou conhe-
cimento de que esse tipo de
iniciativa já existia no Po-
der Judiciário, fomos con-
vidados a participar de um
grupo de trabalho para ela-
borarmos o texto do decre-
to que criou o PGEE. Nós
fomos considerados um
exemplo pela Cemig. Nós
continuamos nosso traba-
lho e o Governo iniciou o
seu, independentemente.

Qual era seu papel no
projeto de redução de
gastos energéticos no
Tribunal? Eram quantas
edificações?

Meu papel era gerir a
energia elétrica nas depen-
dências do TJ. Atualmente
são 400 edificações no in-
terior de Minas e 24 em
Belo Horizonte. Obviamen-
te existem prédios comerci-
ais que são alugados, ou
seja, que possuem vários
medidores de energia elétri-
ca, como o Fórum de Betim.
Por esse motivo contabilizá-
vamos 680 contas de ener-
gia. Tínhamos que pegar
todos os medidores de uma
edificação e somarmos para
vermos o gasto real.

Especifique as ações
implantadas para a redu-
ção de gastos.

Primeiro realizamos um
diagnóstico técnico, depois
fizemos um diagnóstico po-
lítico/administrativo da ins-
tituição. Criamos a Cice e
elaboramos as atitudes ad-
ministrativas, o treinamen-
to do pessoal e a divulgação
de resultados. O programa
funcionou porque atuamos
no comportamento dos ser-
vidores e não em investi-
mentos em materiais so-
mente. O projeto é dividido
em dois pilares: a visão

macro, isto é, que aplicou
ações necessárias em todas
as unidades; e a visão
micro, que atua em um pré-
dio específico, agindo pon-
tualmente em cada unida-
de. Mas essa segunda eta-
pa, até enquanto eu traba-
lhava no TJ, ainda não ha-
via sido cumprida.

Quais seriam essas ati-
tudes administrativas?

Seriam ações sem ônus,
com pouco ônus e com in-
vestimentos maiores. Sem
ônus foram atitudes como
revisão de contratos com
concessionária, criamos
uma rotina para que os vi-
gias e porteiros desligassem
as luzes às 18:30hr e mu-
damos o horário da limpe-
za. Antes a limpeza era re-
alizada á noite, o que pas-

sou a ocorrer na parte da
manhã, já que a maioria
dos servidores do Tribunal
trabalham de 12:00hr às
18:00hr. Quanto a atitudes
com pouco ônus, vou des-
crever um caso. Na época
do racionamento, nós visi-
távamos os prédios para
averiguarmos o gasto com
energia. Em uma dessas vi-
sitas, descobri que as má-
quinas de café ficavam liga-
das 24 horas por dia, gas-
tando muita energia, ape-
nas para manter o café
quente para os vigias. Com-
pramos um grande núme-
ro de garrafas térmicas,
desligamos as máquinas e
os vigias continuaram a to-
mar o café quente. Exem-
plos de atitudes com maio-
res investimentos foi a
substituição de toda a ilu-

minação e dos reatores de
certas unidades.

Quanto o Tribunal de
Justiça economizou?

Não houve uma diminui-
ção em reais. A conta per-
manecia a mesma. Isso por
que existia uma demanda
muito grande de energia
nos prédios e não havia
mais capacidade elétrica
para este aumento de car-
ga (instalação de mais com-
putadores, máquinas, etc.).
Por isso tínhamos que mon-
tar subestações. Com o pro-
grama, diminuímos os gas-
tos e liberamos uma possi-
bilidade de instalar mais
equipamentos, o que efeti-
vamente ocorreu. Temos
que pensar que o prédio fi-
cou mais eficiente e gastan-
do a mesma coisa.

O programa interno de racionalização de energia do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais foi tão bem sucedido que serviu de exemplo para que

Aécio Neves decretasse um projeto similar em todas as unidades do
executivo (PGEE). Encabeçando a iniciativa, o atual gerente de suporte
administrativo operacional do Hemominas, Vital de Souza Figueiredo

Filho implantou ações que mudaram a cultura dos servidores do
judiciário visando um gasto racionalizado de energia elétrica. Mas
mesmo com o sucesso do “TJ Energia”, o engenheiro, que durante 5
anos foi o gestor de energia do Tribunal, afirma que se trata de um

trabalho contínuo, uma vez que, para ele, o brasileiro ainda não possui
a política da prevenção, “Só agimos quando a bomba estoura, como na

época do racionamento” , conclui. Confira trechos da entrevista.

Você concorda que
deve  haver  uma
conscientização de to-
dos os funcionários da
instituição. Como isso
foi feito?

No serviço público só
funciona bem se houver
uma imposição da alta cú-
pula. Antes do racionamen-
to, no TJ já havia uma des-
confiança de que uma gor-
dura devia ser queimada.
Precisávamos do respaldo
da alta cúpula para isso,
mas não conseguimos sen-
sibiliza-los. Só com o racio-
namento, quando a mídia
alardeou a necessidade de
eficientizar os gastos, eles
nos ouviram. Foi aí que
conseguimos total apoio ao
programa. O brasileiro teve
que mudar sua cultura de
gastos para que não ocor-
ressem os apagões. O pro-
jeto pegou carona nessa
fase. Até hoje existem essas
ações internas, mas não
garanto que ocorram com a
mesma eficácia, uma vez
que, com minha saída, nin-
guém mais se dedica exclu-
sivamente a isso.

Como foram formula-
das as Cice´s e quantas
foram criadas?

Tratam-se de comissões
uma vez que não existe hi-
erarquização dentro da es-
trutura. A Cice não manda
em ninguém e não é man-
dada Quanto à sua forma-
ção, na comissão as respon-
sabilidades têm que ser di-
luídas. Quanto mais pesso-
ascom representatividade
compuserem a comissão,
mais força ela tem. Os com-
ponentes foram escolhidos
a partir de seu poder de
persuasão entre os outros
profissionais. Por isso a
Cice é composta de juiz à
faxineiro. São 320 Cice´s,
com 900 membros, mas só
em BH e algumas cidades
próximas. Também criamos
um endereço eletrônico
para recebermos notícias e
nos comunicarmos.

O engenheiro do Hemominas Vital de Souza Figueiredo Filho

Leia a entrevista
completa na editoria
Energia do Portal de
Notícias O Debate.

ANA FLÁVIA GUSSEN


