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Há poucos anos, policiais
da até então respeitada
Scotland Yard, da Inglaterra,
depois de confundir um bra-
sileiro com um terrorista
islâmico, seguiram o rapaz até
o metrô de Londres. Até aí,
um comportamento rotineiro
de qualquer polícia do mun-
do, diante de um suspeito. Os
policiais fazem a abordagem,
a pessoa se identifica e, se ti-
ver ocorrido um engano, é li-
berada em seguida. Mas não
foi o que aconteceu naquele
dia. O mineiro Jean Charles,
um jovem que emigrara so-
nhando melhorar de vida, sen-
tindo-se seguido, correu ins-
tintivamente e tomou lugar
num carro do metrô. Poderia
ter sido preso facilmente para
identificação. Mas não foi o
que aconteceu. Um bando de
brutamontes, mais parecidos
com agentes de segurança de
alguma republiqueta do ter-

No que está sendo consi-
derado uma dobradinha de
tucanos e petistas, tendo
em vista as eleições nacio-
nais de novembro, o gover-
no Aécio Neves e o prefeito
Fernando Pimentel, de Belo
Horizonte, praticamente se-
laram um acordo, tendo em
vista as eleições municipais
de novembro próximo. Res-
pondendo aos que viram
artificialismo na aliança, o
projeto da capital afirma
que artificial seria se ele,
Aécio e Lula, “que sempre
nos demos bem, inventásse-
mos disputas!”

Brasileiros perseguidos no exterior
ceiro mundo, o imobilizou e,
antes que ele pudesse esbo-
çar qualquer reação, o fuzi-
lou impiedosamente, com ti-
ros na cabeça. Um episódio
absolutamente bestial, total-
mente incompatível com a
história de uma corporação
até então, repetimos, respei-
tada no mundo inteiro.

Descobriu-se, depois do
massacre, que a Scotland Yard
simplesmente se confundiu
em relação à pessoa procura-
da. Por mais lamentável que
tivesse sido o incidente, o re-
conhecimento do erro, com
desculpas formais, e a puni-
ção dos responsáveis pelo epi-
sódio canhestro, ainda permi-
tiria explicar o que houve.

Mas não foi o que aconte-
ceu. Ninguém da “corte de
Saint James” desculpou-se
pelo acontecido. O chefe de
Scotland Yard não foi afasta-
do do cargo, os policiais dire-

tamente envolvidos não sofre-
ram punição, pois se conside-
rou que eles seguiram os pro-
cedimentos de praxe. A própria
Justiça britânica botou o rabo
entre as pernas. E o mundo
assistiu, estarrecido, à desmo-
ralização de um sistema judi-
cial considerado avançado.

Estamos recordando esses
fatos porque, nos últimos me-
ses, temos prestado atenção
a vários casos de perseguição
contra brasileiros no exteri-
or. Começando pela própria
Inglaterra onde, segundo os
jornais, coloca-se em prática
uma grande intolerância con-
tra os imigrantes do Brasil
que são presos e deportados
sumariamente. Vingança?
Racismo? Ou as duas coisas
juntas? Na Escócia, coinci-
dindo com a apresentação da
Seleção Brasileira de Futebol
naquele país, dois casais de
brasileiros que estavam a

caminho de Paris, foram pre-
sos, humilhados e deporta-
dos sumariamente. Poucos
dias depois, divulgou-se que,
na Espanha, vem-se mani-
festando enorme intolerân-
cia contra os nascidos no
Brasil, ora impedidos de en-
trar no país, ora detidos de
modo arbitrário. E pensar
que, nas últimas décadas,
milhares de espanhóis se
estabeleceram no Brasil,
sempre acolhidos com cari-
nho pelo nosso povo! E o que
dizem as autoridades espa-
nholas? Por que se cállan?

Mais recentemente,
acompanhamos pelos jor-
nais o drama de um médico
brasileiro, homem de bem,
altamente qualificado, que
foi preso no Líbano e, con-
fundido com um terrorista
islâmico, humilhado e mal-
tratado por autoridades lo-
cais. O que pensarão disso

os sírio-libaneses sempre
tão bem recebidos no Bra-
sil? Por que essa diferença
de tratamento?

O Itamaraty não pode omi-
tir-se diante de tais agravos,
cometidos contra brasileiros.
Nem a Polícia Federal. Nem de
longe passa pela nossa cabeça
sugerir a boçalidade de discri-
minar e perseguir estrangeiros
em nosso solo, pois é da nossa
tradição acolher generosamen-
te os que vêm para cá, em bus-
ca de uma vida melhor, mas
achamos que, nos casos de cri-
minosos (traficantes de dro-
gas, pedófilos, turistas sexuais,
mafiosos, trambiqueiros) e ou-
tros páreas estrangeiros que
aportam aqui rotineiramente,
é preciso agir com rapidez e
deportá-los sem delongas.

Isso está previsto nas leis e
nos códigos, não havendo, por-
tanto, desdouro, para as nos-
sas tradições de boa acolhida.

Considerado uma espécie
de caixa preta, o computa-
dor do nº 2 das Forças Ar-
madas revolucionárias da
Colômbia (Farc) Raul
Reyes, recolhido quando fo-
ram mortos vários guerri-
lheiros  colombianos nas
selvas do Equador, detalha
vários contatos entre o pre-
sidente Chávez, da Venezue-
la e o equatoriano Rafael
Correa. Além de registros
dos bastidores das negocia-
ções para libertar os reféns,
há discussões estratégicas
da cúpula da guerrilha,
além de informações sobre
o tráfico de armas e drogas.

PSDB e PT
unidos em
Minas

Em discurso na sede ad-
ministrativa do governo
do Rio de Janeiro, no últi-
mo fim de semana, o pre-
sidente Lula afirmou que a
programação das emisso-
ras de televisão contribui
para a violência no Brasil.
“Se nós analisarmos o que
aconteceu no Brasil nos
últimos 30 anos, disse o
presidente, vamos chegar
ao diagnóstico correto do
por que temos tanta vio-
lência no Brasil.”

Violência:
Lula vê
culpa da TV

Computador
incrimina
Chávez

Um dia depois da repatri-
ação de turistas brasileiros
que haviam chegado a
Espanha, o governo brasilei-
ro ordenou o retorno de doze
espanhóis que chegaram ao
Brasil ao seu país de origem.
No último fim-de-semana,
mais cinco foram devolvi-
dos. E a policia federal está
autorizada a agir com o mes-
mo rigor com outros estran-
geiros. Daqui para frente,
será adotada a política da
reciprocidade.

Brasil reage
a racismo
espanhol

As maravilhas de Bonito, Mato Grosso do Sul. Página 12

Clarear atinge 100% de
atendimento na área urbana

O Programa Clarear de ele-
trificação urbana da Cemig
concluiu as ligações elétricas
nos 774 municípios mineiros
atendidos pela empresa bene-
ficiando 650 mil consumido-
res com a ligação da energia
elétrica ou obras de modifica-
ção de redes de distribuição
de energia, mediante investi-
mentos que chegam a R$ 302
milhões, desde 2004, com re-
cursos da companhia.

Esse programa faz parte
das ações da Cemig para ga-
rantir o fornecimento de
energia elétrica de qualidade
aos 18 milhões de habitan-
tes que vivem em sua área de
concessão, que cobre 96% do
Estado. Só no ano passado,
foram investidos R$ 601
milhões, para realizar 200
mil novas ligações em áre-
as urbanas e rurais de Mi-
nas Gerais e assegurar a

constante melhoria do seu
serviço, já reconhecido pe-
los consumidores como o
melhor da região Sudeste
em pesquisa realizada pela
Aneel, no ano passado.

A região Central do Esta-
do teve o maior número de
clientes atendidos pelo Clare-
ar, somando 241.749, en-
quanto o Sul de Minas ficou
logo atrás, com 73.747 novas
ligações, até o final de 2007.

SANDRA FIGUEIRESDO
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Órgão de Utilidade Pública pela Lei 1.950, da Câmara Municipal de Belo Horizonte

Fundado em 1934

Alguns órgãos de imprensa,
ao invés de noticiarem com
isenção certos fatos, insistem
em fazer julgamentos, o que não
é, evidentemente, de sua alçada
e, pior, subestimam a inteligên-
cia dos seus leitores, ao pressu-
por que eles são incapazes de
analisar os fatos e formar opi-
nião própria.

A propósito das discussões na
Assembléia Legislativa sobre o
estabelecimento do teto único
para o funcionalismo mineiro,
alguns jornais vêm misturando
alhos com bugalhos, ao carim-

Orgãos da imprensa
são tribunais?

bar indistintamente com a pecha
de “marajás” funcionários con-
cursados, que fizeram carreira
corretamente, ao lado de outros
que não seguiram esse caminho.

Há pessoas que recebem
bons salários porque se qualifi-
caram para tanto, de acordo
com os preceitos republicanos.
Na imprensa e em outros luga-
res é a mesma coisa: os salári-
os diferem muito. A propósito:
pode-se incluir um jornal na
esfera dos marajás só porque as
suas cotas de publicidade ultra-
passam a de seus concorrentes?

Agostinho Patrús, ex-presidente da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais e
vice-presidente da CEMIG morreu em fe-
vereiro, empobrecendo a política mineira

Gado brasileiro
D  epois de muita discussão, a União Eu-
             ropéia decidiu aceitar a lista de 102
fazendas brasileiras, autorizadas a exportar
carne bovina para a Europa. Os produtores
brasileiros querem um número muito maior.
Mas parece que anda faltando seriedade por
parte de muitos criadores, que estavam ex-
portando carne de procedência desconheci-
da. Ora, os europeus exigem que o gado cuja
carne vai ser consumida nos seus países seja
rastreado desde o nascimento, para evitar o
consumo de carne contaminada.

N  as últimas semanas, o próprio gover-
  no brasileiro reconheceu que não ha-

via total segurança na carne exportada.
Quer dizer: o controle de qualidade era pre-
cário. Nos dias seguintes a UE enviou ao
Brasil uma Comissão que visitou todas as
fazendas brasileiras exportadoras de car-
ne. E estão certos, por que governos sérios
devem zelar pelos produtos consumidos pe-
los seus cidadãos.

 que se sabe sobre a carne consumida-
             pelos brasileiros? Há alguns anos,
a imprensa mineira denunciou que aproxi-
madamente 40% da carne que chegava aos
açougues de Belo Horizonte era de origem
desconhecida. Isso quer dizer: gado abatido
de qualquer maneira, muitas vezes no meio
do mato, sem atender a requisitos sanitári-
os mínimos. E hoje? Será que a situação
melhorou? Conversando sobre o assunto há
aproximadamente um mês, numa roda onde
havia estudiosos de problemas brasileiros e
pelo menos um professor e pecuarista, este
surpreendeu a todos, dizendo que não co-
mia carne bovina.

- Por que? – quiseram saber.
E ele explicou:
- Em minha terra, boi não adoece...
- Não adoece?
- Não, só morre no abate. Basta começar

a dar sinal de doença, que o dono manda
matar e cortar para vender a carne. Às ve-
zes, o bicho já está babando. E não é só lá
que isso acontece...

O

Em Vitória, no Espírito Santo, e Rio Bo-
nito, RJ, foram criadas ONGs voltadas para
o combate à corrupção. Sob o signo do mo-
vimento “Transparência Brasil” já tem con-
seguido desbaratar quadrilhas de prefeitos
e vereadores corruptos em vários municí-
pios. No Espírito Santo, já se estabeleceu a
data de 9 de dezembro, para oficializar um
dia de combate à corrupção. Com a adesão
de estudantes, os movimentos estão se am-
pliando. Detenção de prefeitos e vereado-
res e outras punições já foram obtidas. É
hora desses exemplos serem seguidos no
Brasil inteiro. 9 de dezembro: uma data
para entrar no calendário.

Sacos plásticos
A cada minuto, 10 milhões de sacos

plásticos são descartados no mundo in-
teiro. Somados aos números, também
impressionante de garrafas pet, o pro-
blema dos plásticos descartáveis tor-
nou-se uma ameaça à humanidade. Em
Belo Horizonte, o vereador Arnaldo
Godoy vem lutando há anos para subs-
tituir os sacos plásticos, mas muita gen-
te finge que não vê nem sabe.

Preconceito
Em 2007, a Imigração Espanhola impe-

diu a entrada naquele país de mais de 3.000
brasileiros. Já está caracterizada uma si-
tuação de preconceito. A situação está tão
grave, que o governo brasileiro já pediu ex-
plicações ao governo espanhol. Infelizmen-
te, problema de prostituição (inclusive de
travestis) e tráfico de drogas, em muitos
casos, está por trás das ações policiais con-
tra brasileiros, que, hoje, têm uma triste
imagem no mundo. O pior é que muitas pes-
soas respeitáveis, como cientistas e profes-
sores, têm sido injustamente perseguidos
não só na Espanha como em outros países.
Só por serem brasileiras.

Combate à corrupção

Fidel Castro renunciou à presidência
de Cuba, seu irmão Raúl Castro
assumiu o poder. Mas para onde irá o
país Caribenho? Na foto, Castro e o
presidente Lula

Getúlio Vargas e Salazar: semelhanças de
estilo entre os dois governantes despertam a
atenção dos estudiosos

A ministra do turismo, Marta Suplicy, anunciou que deixará a pas-
ta, para candidatar-se à prefeitura de São Paulo. O anúncio, de acordo
com a comentarista política Dora Kramer, ocorrerá no fim de abril.

Marta Suplicy quer ser prefeita de SP

ALAIR VIEIRA

Agostinho Patrús Filho (Deputado Estadual PV/MG), Luiz Humberto
Carneiro (Deputado Estadual PSDB/MG), Jayro Lessa (Deputado Esta-
dual DEM/MG em pé), Célio Moreira (Deputado Estadual PSDB/MG)
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A noite dos assassinos
Há 40 anos: em Memphis, Tennessee

“O QUE MAIS ME
PREOCUPA NÃO É NEM O

GRITO DOS VIOLENTOS, DOS
CORRUPTOS, DOS

DESONESTOS, DOS SEM
CARÁTER, DOS SEM ÉTICA.
O QUE MAIS ME PREOCUPA
É O SILÊNCIO DOS BONS”.
(MARTIN LUTHER KING)

Na noite de 4 de abril
de 1968, há 40 anos, por-
tanto, o tempo estava frio
na cidade de Memphis,
Tennessee, nos Estados
Unidos. Frio só no clima,
porque, do ponto de vista
político, os fatos estavam
em ponto de ebulição. Uma
greve de lixeiros havia le-
vado à cidade o pastor
Martin Luther King, que já
se tornava uma celebrida-
de na luta em favor dos
pobres e discriminados
nos Estados Unidos. Uma
das passagens notáveis e
inspiradoras em seus dis-
cursos era aquela em que
ele falava no sonho de ver
todos os cidadãos ameri-
canos, negros e brancos,
irmanados na mesma ca-
minhada. E sonhava tam-
bém com o dia em que as
pessoas fossem tratadas
não pela cor de sua pele,
mas pelo seu caráter. Nos
anos 60 e início da déca-
da de 70, a humanidade
ainda acalentava a espe-
rança de que tudo estava
caminhando para melho-
rar. O assassinato de Ken-
nedy, em 1963, a guerra do
Vietnã o clima de intole-
rância que se espalhava
pelo mundo tinham sido
uma ducha fria no sonho
de um mundo melhor, mas
era preciso persistir.

Na noite fatídica, da sa-
cada do Hotel Lorraine, em
Memphis, Martin Luther
King sorriu para o pastor
Ben Branch:

- Não se esqueça de
cantar “Que o Senhor seja
louvado” esta noite, e
cante bem.

O motorista Solomon
Jones advertiu, aproxi-
mando-se:

- Está frio, dr. King. Por
que não pega um agasalho?

- Está bem, vou fazer
isso.

De repente, o tiro. Da

janela defronte, a bala
assassina disparada pelo
racista James Earl Jones
(em nome dos demais ini-
migos dos negros) fere
mortalmente o grande lí-
der. É a morte de Martin
Luther King, derradeiro
episódio de uma vida ilu-
minada pelo anseio de fa-
zer o bem.

“Meu marido dizia com
freqüência às crianças – re-
latou a viúva, Coretta King,
- que um homem que não
sabe por que morrer, não
está em condições de viver.
Dizia também que impor-
tante não era viver muito
tempo, mas viver plena-
mente. Sabia que a qualquer
momento a vida humana
pode ser encurtada, e nós
considerávamos esta possi-
b i l i d a d e
de frente,
honrada-
mente.”

Só os
h o m e n s
corajosos
são capa-
zes de an-
tever a
p r ó p r i a
m o r t e ,
sem por
isso desviarem-se dos seus
ideais, convicções e visão
espiritual. Cristo é o maior
de todos os exemplos. O ho-
mem-Deus, filho encarnado
do criador, que percorria as
estradas da Galiléia, exor-
tando os homens a que
amassem um aos outros e
fossem bons e humildes de
coração, morreu vilipendi-
ado numa cruz. Mas trans-
formou o lenho em símbolo
universal do amor, da cari-
dade e da justiça. Da cruz
mesma em que o mataram,
disse, sem rancor algum: “-
Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que fazem.”

Martin Luther King nun-
ca ignorou que estava perto

do fim. Mais de uma vez sua
residência sofreu atentados
a bomba. Em 1958, foi apu-
nhalado traiçoeiramente,
por pouco escapando à mor-
te. E ainda assim quando,
em seu aniversário, quise-
ram os amigos presenteá-lo
com um revólver, recusou
gentilmente o presente, ale-
gando a incoerência que ha-
via em andar armado um
pregador da não-violência.

King conhecia profunda-
mente os trabalhos de Hegel
e Kant, tendo, entretanto,
aprendido com Gandhi e
Thoreau as táticas da deso-
bediência civil e da não-vio-
lência, que aplicou sempre
de forma desconcertante.

Martin Luther King foi
um homem extraordinário,
dos maiores que o século XX

conheceu.
Jamais será
suficiente-
mente la-
mentada a
sua morte.
Estas pala-
vras, de sua
autoria, bem
podem defi-
nir o seu
apostolado
pela paz:

“-  Digam que procu-
rei  amar e servir a hu-
manidade.”

Quarenta anos se passa-
ram desde a sua morte e a
luta vitoriosa pelos direi-
tos civis apresenta, como
resultado, nos EUA, a as-
censão dos cidadãos ne-
gros a todos os cargos da
vida pública e atividades
privadas. Governadores
(e secretários) de Estado,
ministros (vejam os casos
de Collin Powell e Condo-
lezza Rice senadores, de-
putados, vereadores e rei-
tores, além de industriais,
grandes diplomatas, ban-
queiros e industriais de
pele negra) mostraram

que vale a pena semear
mensagens de just iça,
mesmo quando, eventual-
mente pode-se não estar
vivo para colhê-las.

A candidatura do sena-
dor negro Barack Obama à
presidência dos Estados
Unidos (claro, se vencer
Hillary Clinton na dispu-
ta dentro do Partido De-
mocrata) não teria sido
possível sem a lei dos Di-
reitos Civis, assinada pelo
ex-presidente Lyndon Jo-
hnson, mas um legado do
movimento que empolgou
os EUA, sob a liderança de
King (uma das gafes da
Sra. Clinton, na campa-
nha, foi tentar desmerecer
King, dizendo que a assi-
natura de lei foi do presi-
dente, uma coisa óbvia
que não muda a história
da conquista). Cabe aqui
uma pergunta relevante
para o processo político
brasileiro: quando é que
as escolhas dos candida-
tos será feita não apenas
pelos caciques dos parti-
dos, mas por delegados
idôneos, depois de exami-
nadas as propostas de
cada um? Quando é que se
exigirá dos concorrentes a
cargos políticos o compro-
misso com uma agenda
clara, registrada na Justi-
ça Eleitoral? E quando é
que teremos negros, índi-
os e mulheres candidatos
à presidência?

Voltando a  Luther
King: naquela noite, em
Memphis, os assassinos
estavam à solta, como es-
tiveram em Dallas Texas,
em novembro de 1963
(atentado contra Kenne-
dy) e alguns meses depois,
quando Robert Kennedy
foi assassinado. Mas é im-
portante assinalar que a
violência não impediu que
as sementes de esperança
fossem plantadas.
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O Glamour do Cinema - 2ª parte

!!!!! Eva Marie Saint!!!!! Teresa Wright !!!!! Elizabeth Taylor

!!!!! Barbara Stanwyck !!!!! Marlene Dietrich !!!!! Ida Lupino !!!!! Natalie Wood

!!!!! Greta Garbo !!!!! Jane Russell

!!!!! Hedy Lamarr !!!!! Maureen OHara !!!!! Ann Sheridan !!!!! Jane Wyman

!!!!! Jennifer Jones

!!!!! Jeann Simmons

!!!!! Ann Margaret
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Trabalhador pode escolher
local para propor reclamação
Em recente decisão a De-

sembargadora do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª
Região, Dora Vaz Treviño,
concedeu liminar para o pro-
cessamento de ação traba-
lhista na Comarca de São
Paulo, em relação a funcio-
nário que foi contratado nes-
ta localidade, vindo a pres-
tar serviços no último perí-
odo do contrato de trabalho
na cidade de Ribeirão Preto.

No processo em questão,
a Juíza de primeira instân-
cia entendeu que, pelo fato
de a prestação de serviços ter
se dado, em seu último perí-
odo, na cidade de Ribeirão
Preto, deveria ser aplicado o
“caput” do artigo 651 da
CLT, que fixa o local da pres-
tação de serviços como o
competente para processar a
Reclamação Trabalhista.

“Em seu julgamento, ain-
da não definitivo, a Desem-
bargadora entende aplicável
a regra prevista no §3º do ar-
tigo 651, que faculta ao em-
pregado propor a ação no lo-
cal de sua contratação ou no
local em que prestou servi-

ços. Por força da liminar con-
cedida pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região, o
processo deve ter seu curso
normal na comarca de São
Paulo, permitindo ao traba-
lhador, produzir nesta loca-
lidade, as provas que melhor
entender”, afirma Rodrigo
Martins da Cunha Konai,
Advogado associado da Gai-
ofato Advogados Associados,
especialista em Direito Edu-
cacional pela Faculdade de
Educação São Luis de Jabo-
ticabal, especialista em Direi-
to do Trabalho pela Pontifí-
cia Universidade Católica de
São Paulo - PUC, Membro da
IV Turma do Tribunal de Éti-
ca da OAB/SP.

Diante da diferença de po-
sição econômica existente en-
tre o trabalhador e o empre-
gador, a norma assegura a
igualdade formal entre am-
bos. Extraindo-se do artigo
651 uma interpretação que
dê ao trabalhador privilégio
de foro e assim maior segu-
rança e proteção à parte mais
fraca como, aliás, é uma ga-
rantia constitucional.

Se deixar de pagar a pensão alimentícia já
é um problema, que pode até levar o
inadimplente à cadeia, um projeto de lei prevê
punição ainda maior.

O PL 1915/07, do deputado Eliene Lima
(PP-MT) pode tornar obrigatória a anotação
na Carteira de Trabalho da condição de deve-
dor de pensão alimentícia do titular, quando
for o caso.

De acordo com o deputado, o objetivo da
proposta é “evitar que o trabalhador se exima
de sua responsabilidade ao mudar de empre-
go”. Na justificativa do projeto o deputado
explica que “o novo empregador, ao contratá-
lo, poderá saber que ele é devedor de pensão
alimentícia, procedendo o desconto diretamen-
te na folha de pagamento”.

O advogado trabalhista Heliomar dos San-
tos Júnior, do escritório Leite, Tosto e Barros
Advogados Associados avalia que a proposta,
em princípio, é louvável, mas precisa ser
reavaliada para não deixar brechas. “Basta-
ria que o trabalhador solicitasse uma segun-
da via de sua Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS) para que, neste caso, o obje-
tivo da Lei não fosse alcançado”, comenta.

“Deste modo, uma alternativa mais efici-
ente consistiria na realização no registro de
tal informação junto ao Programa de
Integração Social (PIS), pois assim, quando a
empresa comunicasse a contração do empre-
gado, esta seria imediatamente comunicada a
fim de promover o referido desconto”, sugere.

Não pagamento de pensão alimentícia poderá
ser anotado na Carteira de Trabalho

Já a advogada Eliane Ribeiro Gago, do es-
critório Duarte Garcia, Caselli Guimarães e
Terra advogados entende que o objetivo do
projeto de lei é proteger o direito do menor,
na medida em que cientifica o novo emprega-
dor da obrigatoriedade de descontar do
holerite o valor relativo a pensão alimentícia
a que está obrigado o seu empregado, mas sem
gerar um custo adicional. “O fato de constar
na carteira de trabalho essa anotação não
trará qualquer prejuízo ao empregado, na
medida em que tal observação não é
desabonadora, não obstando a obtenção de
nova colocação no mercado”. A advogada des-
taca que, “essa medida, em tese, evitará que
a mudança de emprego seja um óbice para o
menor receber a pensão do pai que age de má-
fé e não comunica no processo tal alteração”.

O prazo de entrega da declaração do
Imposto de Renda começou no dia 03 de
março e vai até 30 de abril.

No primeiro dia, o contribuinte en-
frentou lentidão no site da Receita Fe-
deral. Entre as novidades deste ano,
está a exigência do número do recibo
da declaração de 2007.

Receita Federal começa a
receber declarações do IR
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Light e Diet - o que o
consumidor precisa saber?
A cada dia as gôndolas dos super-

mercados expõem novos produtos
“light” e “diet” ao consumidor. Este
mercado de consumo cresceu verti-
ginosamente nos últimos anos, em
partes pelos investimentos das in-
dústrias neste nicho, divulgação pu-
blicitária e, especialmente pela
conscientização da população da im-
portância de uma boa alimentação.

Porém é necessário que o con-
sumidor entenda a diferença entre
os produtos “light” e “diet” para
que não leve pra casa “gato por le-
bre”. A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) é o órgão
responsável pela criação dos ter-
mos “light” e “diet” nos rótulos dos
produtos para facilitar a identifi-
cação do consumidor.

Os produtos “light” podem ser de-
finidos como produtos que tiveram
seu valor energético (calorias) e nu-
trientes (açucares, gorduras, sódio,
etc) reduzido no mínimo para 25%
do composto original dos produtos
convencionais. Já a expressão

“diet”, refere-se ao produto que teve
a restrição, substituição ou retira-
da de um algum nutriente de sua fór-
mula para que possa ser usado em
dietas alimentares.

Criar o hábito de ler o rótulo e a
tabela nutricional é importante para
que o consumidor saiba exatamen-
te o que ele está consumindo e as-
sim, ser mais seleto na escolha dos
produtos, conforme orienta a nutri-
cionista da Assessoria de Nutrição
e Saúde SPRIM Brasil, Bianca Aze-
vedo: “Ao comprar os produtos
diet e light, o cliente, por exem-
plo, vai saber qual a quantidade
de nutrientes (gorduras, carboi-
dratos, açucares, etc) e calorias
que estão presentes na porção do
alimento que ele vai consumir”.

O uso dos produtos “light” e
“diet”, podem ser ingeridos por qual-
quer pessoa, salva exceções, aos por-
tadores de doenças crônicas, como
diabetes e obesidades, que devem in-
gerir estes produtos com restrições.
O ideal é consultar um especialista.

A possibilidade do aumento de fer-
tilidade desperta interesse e muita cu-
riosidade, principalmente em quem de-
seja engravidar. Muitos dizem que a ali-
mentação tem a ver como isso e pode,
ou não, influir no assunto.

A nutricionista funcional, Daniela
Jobst, acredita que muitos alimentos
podem sim beneficiar quem está na
fase e, além disso, faz um alerta so-
bre os alimentos que também podem
prejudicar quem deseja engravidar
nos próximos meses.

“A população tem o direito de ter
informações corretas sobre as doenças
do sangue”. A declaração é do presi-
dente da Sociedade Brasileira de Hema-
tologia e Hemoterapia (SBHH), Dr. Car-
los Chiattone, sobre o caso de uma cri-
ança ter tido sua matrícula negada por
ser portadora de Anemia Falciforme em
uma escola estadual na cidade de Osas-
co, região metropolitana de São Paulo,
noticiado pela imprensa.

A Anemia Falciforme é uma doença
hereditária, mais comum em pessoas
da raça negra, que causa a má forma-

Anemia Falciforme não tem
atenção do governo

ção das hemácias, que assumem for-
ma semelhante a de foices, por isso o
nome da doença.

Infelizmente, o preconceito aos
portadores da doença é considerado
“comum”. Para o presidente da SBHH
o Governo Federal deveria investir
mais em campanhas de conscienti-
zação para a população sobre doen-
ças deste tipo. “É necessário expli-
car nos hospitais, em órgãos da rede
pública e em todas as mídias o que é
esta doença, como se trata e que ela
não é contagiosa.”

Alimentação e fertilidade:
para uma gravidez saudável

Diabéticos têm direito a
medicamentos gratuitos pelo SUS

ÁÁÁÁÁCIDOCIDOCIDOCIDOCIDO F F F F FÓLICOÓLICOÓLICOÓLICOÓLICO
Segundo Daniela, o ácido fólico (vi-

tamina do complexo B) é muito impor-
tante para as mulheres que desejam ser
mães. O suplemento é essencial para
prevenir malformações no feto, princi-
palmente nas primeiras semanas de gra-
videz. O ideal é iniciar o consumo re-
forçado da substância três meses an-
tes de engravidar e mantê-lo até o ter-
ceiro mês de gestação.

Os candidatos a papai estão dispen-
sados da ingestão do ácido, mas devem
incluir na dieta as fontes naturais da
vitamina, como brócolis e espinafre. Um
estudo da Universidade da Califórnia
mostrou que os homens com baixo ní-
vel desse nutriente no organismo pos-
suem menos espermatozóides.

para a função reprodutiva e pode ser
encontrado em ostras, carne vermelha,
fígado de galinha e feijão.

VVVVVITITITITITAMINAAMINAAMINAAMINAAMINA A A A A A
A deficiência desse nutriente, pre-

sente em alimentos como leite, ovos e
fígado, pode diminuir a produção e a
resistência dos espermatozóides, o que
tem efeito direto nas chances de
engravidar. Por outro lado, seu con-
sumo precisa ser equilibrado, já que
as doses elevadas podem ser tóxicas
para o organismo.

GGGGGORDURASORDURASORDURASORDURASORDURAS

Gordura de mais ou de menos aba-
lam a saúde cardiovascular, o equilí-
brio hormonal e a estrutura
anatômica. A obesidade, por exemplo,
altera os níveis de insulina liberados
pelo pâncreas na mulher, o que desen-
cadeia uma superprodução de
hormônios masculinos pelos ovários e,
por sua vez, a interrupção da libera-
ção de óvulos.

“A alimentação inadequada nunca
fará bem, portanto, cuidados com a nu-
trição não devem ser preocupação só

VVVVVEGETEGETEGETEGETEGETARIANOSARIANOSARIANOSARIANOSARIANOS
Já as futuras mamães e papais ve-

getarianos devem procurar um médico
ou nutricionista para avaliar bem a si-
tuação. Pode haver a necessidade de
compensar a carência de alguns nutri-
entes. Mulheres vegetarianas, por exem-
plo, costumam apresentar deficiência
de zinco. Esse mineral é importante

no momento em que se deseja ter um
filho, mas durante toda a vida”, afir-
ma Daniela Jobst, nutricionista fun-
cional, que ainda deixa uma dica: “ovo
de codorna, amendoim e outros conhe-
cidos popularmente como alimentos
afrodisíacos não aumentam a fertili-
dade, mas podem ajudar na libido, en-
tão uma salada com estes ingredientes
pode não ser nada mal!”.

As pessoas que sofrem no Brasil
com o diabetes podem usufruir dos
benefícios da Lei Federal 11.347,
publicada no Diário Oficial da União
em setembro de 2006.

Esta lei determina que os porta-
dores de diabetes devem receber gra-
tuitamente por meio do Sistema Úni-
co de Saúde - SUS os medicamentos
necessários para o tratamento de sua
doença e os materiais necessários à
sua aplicação e à monitoração da
glicemia capilar.

Dados do Ministério da Saúde, de
1988, indicam que 7,60% da popu-
lação brasileira, com idade entre 30
a 69 anos, sofrem com esta doença.
“Recebemos no site do SOS Paciente
várias consultas sobre esta questão.
Por isso, devemos alertar a popula-
ção sobre esta lei que entrou em vi-
gor há pouco tempo”, explica Dr.
Alberto Germano, advogado e cria-
dor do site que atua como canal de

orientação aos portadores de doen-
ças graves ou crônicas. Para a requi-
sição dos medicamentos, é importan-
te que o diabético tenha os exames
realizados e os pareceres médicos.

O diabetes mellitus é uma doen-
ça conhecida pela população ape-
nas por DIABETES, um distúrbio
metabólico que interfere, primeira-
mente, nos açúcares (glicose e ou-
tros), mas que também pode afetar
o metabolismo das gorduras
(lípides) e das proteínas. Existem
dois tipos mais conhecidos do gran-
de público: o diabetes tipo 1 (quan-
do o organismo deixa de produzir
insulina ou produz uma quantida-
de muito pequena) e o diabetes tipo
2 (que tem como peculiaridade a
contínua produção de insulina pelo
pâncreas). Pesquisas científicas in-
dicam que há uma grande relação
do aparecimento desta doença com
a obesidade e o sedentarismo).



A Gucci é a grife de rou-
pas e acessórios mais deseja-
da do mundo. Segundo a pes-
quisa da Nielsen, um em cada
cinco consumidores compra-
riam Gucci se dinheiro não
fosse problema. A pesquisa,
feita com 25 mil consumido-
res de mais de 48 países,
mostra que, na Índia e nos
Emirados Árabes Unidos,
41% e 37% dos entrevistados,
respectivamente, disseram
que prefeririam produtos
Gucci a outras 24 grifes de
seu próprio país. De acordo
com a pesquisa, Chanel e
Calvin Klein empataram em
segundo lugar. Louis Vuitton,
Christian Dior e Versace fi-
caram em quarto lugar, ao
lado da Giorgio Armani.

Pesquisa revela
grife mais desejada
do mundo
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A agência NovaS/B venceu
uma disputa com três concor-
rentes internacionais e será a
responsável pela criação de
uma campanha global promo-
vida pela Organização Mundi-
al de Saúde (OMS) contra o ta-
baco. A ofensiva será lançada
no dia 31 de maio, data em que
se comemora o Dia Mundial
Contra o Tabaco. O tema deste
ano é “Juventude Livre de Ta-
baco”, focando nos formado-
res de opinião e nos jovens.
Segundo dados da OMS, nos
países onde houve proibição
da publicidade tradicional do
cigarro o consumo caiu cerca
de 16%. A campanha assina-
da pela NovaS/B deverá ser
veiculada em cerca de 200 pa-
íses, em idiomas como árabe,
mandarim, russo, hindu,
francês e espanhol.

Avon e Unifem
promovem
evento na ONU

NovaS/B assinará
campanha mundial
contra o tabaco

Santa Clara cria identidade
visual para o Guaraná Kuat

Produto da Sadia terá 36%
menos gordura

O Guaraná Kuat lança uma nova
identidade visual, com uma propos-
ta diferente de uso de cores que, se-
gundo o fabricante, estabelece uma
evolução dentro do segmento de
guaranás premium.

As garrafas e latas estréiam o
tom dourado, abandonando a tra-
dicional combinação de verde e
vermelho, normalmente utiliza-
da pela categoria. O grafismo de

Kuat  também es tá  mais
iconográfico: a letra K do logotipo
ficou mais longelínea e a imagem
do fruto, vermelha, dá lugar a
uma discreta esfera, na mesma
cor. As novas latas de Kuat são
totalmente douradas, com exce-
ção do logotipo. Já Kuat Zero traz
pequenas frisas brancas alterna-
das ao dourado. A criação é da
Santa Clara.

Chega ao mercado neste
mês a lingüiça sem cubos de
gordura, uma nova opção
que a Sadia oferece aos con-
sumidores que procuram ali-
mentos mais saudáveis e sa-
borosos. A nova lingüiça
apresenta 36% menos gordu-
ra em relação à lingüiça mis-
ta defumada tradicional e é
mais leve e suculenta.

O produto, desenvolvido
para os consumidores que
dão preferência a carnes

mais magras e com menores
teores de gordura, pode ser
servido também como aperi-
tivo ou no acompanhamen-
to às refeições. A alimenta-
ção saudável sempre foi uma
das grandes preocupações da
Sadia, e este lançamento
mostra que é perfeitamente
possível trazer ao mercado
itens saborosos e com menor
teor calórico.

O item chega às gôndo-
las após uma série de tes-

Faturamento do mercado
publicitário brasileiro em 2007

tes com consumidores, com
resultados muito superio-
res aos esperados de uma
lingüiça tradicional. A em-
balagem terá 300 gramas e
será da cor verde, que dife-
renciará o produto como
um alimento mais leve e
saudável. O item terá dis-
tribuição nacional e sua co-
municação no varejo será
direcionada a ações de de-
gustação e abordagens no
Ponto de Venda.

O faturamento do merca-
do publicitário brasileiro foi
de R$ 26 bilhões em 2007,
cifra que representa cresci-
mento de 9% em relação ao
ano anterior. Esses números
fazem parte do Projeto Inter-
Meios, realizado com pelo
Grupo M&M. Para chegar a
esse volume, o Inter-Meios
monitora o faturamento pu-
blicitário de cerca de 90% da
mídia brasileira. Esses dados
são enviados mensalmente
pelos veículos para a Pri-
cewaterhouseCoopers. Em
2007 os integrantes do Inter-

Meios faturaram R$ 19 bi-
lhões. Ao levar em conta os
veículos não participantes do
projeto, estima-se salto no fa-
turamento total para R$ 21
bilhões. A partir daí, os co-
ordenadores adicionam mais
19% relacionados à produção
comercial, chegando ao volu-
me total de R$ 26 bilhões
movimentados por essa im-
portante indústria brasileira.

Dos nove meios analisa-
dos, apenas dois apresenta-
ram queda em 2007: Guias
e Listas (-13,28%) e Mídia
Exterior (-16,33%), este úl-

timo em conseqüência das
restrições publicitárias im-
postas ao setor pela lei Ci-
dade Limpa, da Prefeitura de
São Paulo. Os demais meios
aumentaram o faturamento
total. Cinema e Internet ti-
veram altas expressivas,
embora ainda representem
fatia pequena no bolo publi-
citário. A Televisão, conside-
rado um dos veículos de mai-
or alcance em diversos seg-
mentos da sociedade, conti-
nua a figurar com folga en-
tre as mídias que mais fatu-
ram no Brasil.

4º Congresso Brasileiro de Publicidade
A data do 4º Congresso

Brasileiro de Publicidade já
está definida. O encontro
será realizado nos dias 14,
15 e 16 de julho, no World
Trade Center, em São Paulo.
A iniciativa é da Associação
Brasileira de Agências de Pu-

blicidade (Abap), contará
com a participação de im-
portantes nomes da comu-
nicação do Brasil, além de
palestrantes internacio-
nais, que, segundo a Asso-
ciação, serão anunciados
em breve. O último congres-

A Avon empresa que atua
no setor de cosméticos e o
Unifem, Fundo de Desenvol-
vimento das Nações Unidas
para a Mulher, reforçam a
parceria para fortalecer a
mulher em todo o mundo. O
Brasil marcou presença no
Segundo Encontro Anual
para um Amanhã Melhor, na
sede da ONU, em Nova York.
A Avon, a Avon Foundation
e sua Embaixadora Global, a
atriz Reese Witherspoon,
anunciaram a criação do
Avon Empowerment Fund
(Fundo para o Fortalecimen-
to da Mulher), e o lançamen-
to do primeiro produto glo-
bal da empresa de cosméticos
voltado para a arrecadação
de fundos para uma causa: o
Women’s Empowerment Bra-
celet (no Brasil, Pulseira da
Atitude).O lucro líquido da
venda desse produto, nos Es-
tados Unidos, será doado
para o escritório central do
Unifem promover ações con-
tra a violência doméstica em
vários países. No Brasil, a
Pulseira da Atitude será lan-
çada neste ano e vendida ex-
clusivamente pelas 1,2 mi-
lhão de revendedoras autô-
nomas Avon. O lucro líquido
será doado integralmente ao
Instituto Avon e revertido ao
escritório regional Unifem
Brasil/Cone Sul, que usará o
recurso para apoiar ações
com o mesmo perfil dentro do
Brasil. A pulseira azul traz
o símbolo do infinito, em
metal prateado — uma pode-
rosa mensagem de um futu-
ro de infinitas possibilidades
para as mulheres. 

O sucesso de vendas do
iPhone e do iPod colocou a
Apple no topo da preferência
de 3.700 empresários, execu-
tivos e analistas de vários se-
tores, consultados pela revis-
ta Fortune para montar seu
ranking das dez empresas
mais admiradas dos EUA. No
ano passado, a Apple ficou na
sétima posição. O segundo lu-
gar do ranking deste ano cou-
be à companhia Berkshire
Hathaway, do investidor
Warren Buffett, conhecido em
Wall Street como “o oráculo
de Omaha”. O grupo é compos-
to de mais de 50 empresas,
entre elas a seguradora de
autos Geico. Em seguida, es-
tão GE, Google, Toyota,
Starbucks, FedEx, Procter &
Gamble, Johnson & Johnson
e o banco Goldman Sachs.

Apple: empresa
mais admirada
nos EUA

O melhor frango
caipira da cidade

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

Reservas
3375-2640

so aconteceu em 1978 e
teve como destaque a cria-
ção do CONAR - Conselho
Nacional de Auto Regula-
mentação Publicitária.
Este ano comemora-se tam-
bém os 200 anos da im-
prensa no Brasil.
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Robô espacial será instalado na
Estação Espacial Internacional

O ônibus espacial Endeavour que
atracou nesta semana na Estação
Espacial Internacional levou a bor-
do um laboratório espacial japonês
Kibo (Esperança) e o maior robô es-
pacial já construído, o Dextre.

O Dextre é um robô de dois bra-
ços que poderá funcionar autono-
mamente ou ser acoplado na ponta
do CanadArm, o braço robótico da
Estação Espacial, que foi instalado
em 2001. Ele permitirá a execução
de tarefas muito precisas, eliminan-
do a necessidade de várias cami-
nhadas espaciais ou diminuindo sua
duração, dando maior autonomia e
segurança aos astronautas.

Cada um dos braços tem sete
juntas, dando uma flexibilidade
enorme para a execução de tarefas
nos locais mais difíceis de serem al-
cançados. Entretanto, para evitar
qualquer risco nas delicadas mis-
sões espaciais, os engenheiros op-
taram por permitir que apenas um
braço se movimente de cada vez.

Na ponta de cada um dos braços
vai uma espécie de “mão”, conheci-
da tecnicamente como OTCM
(“Orbital Replacement Unit/Tool
Changeout Mechanism”). Cada
OTCM é formada por um conjunto
de garras retráteis, capazes de se-

gurar cargas e ferramentas e dota-
das de movimento suficiente para
apertar ou soltar porcas, parafusos
e abrir portas de contenção.

TRABALHO PESADO
MAS PRECISO

Várias tarefas da Estação Espa-
cial Internacional passarão a ser
feitas pelo Dextre, como a remo-
ção de baterias, a retirada e insta-
lação de módulos de computadores
e o fornecimento de energia para
cargas que estiverem sendo mani-
puladas. E, é claro, todo o traba-
lho de manipulação, instalação,
remoção e inspeção dos racks de
experiências científicas.

O Dextre conta um sistema de
detecção de forças e torques nas
suas garras que aciona um meca-
nismo de compensação de movimen-
to, garantindo que as cargas sendo
manipuladas movam-se sempre com
suavidade. Isso permitirá que ele
execute a troca rotineira de uma
bateria cujo sistema de fixação e
ligação de conectores exige
posicionamentos com precisão na
faixa dos milímetros.

As prefeituras de cerca de
70 cidades francesas estão
substituindo veículos motoriza-
dos por carroças puxadas por
cavalos para realizar serviços
públicos como coleta de lixo,
transporte de pessoas e manu-
tenção de jardins.

As autoridades francesas
estão preocupadas com ques-
tões ambientais relacionadas

Descoberto fungo que
combate câncer de próstata
Pesquisadores israelenses

da universidade de Haifa des-
cobriram um fungo capaz de
frear alguns mecanismos que
influenciam a evolução do cân-
cer de próstata. Conhecido
como Ganoderma lucidum ou
Reishi, o fungo inibe a ativi-
dade dos receptores androgêni-
cos e impede a proliferação de
células cancerígenas.

Nos últimos anos, diversas
pesquisas com fungos têm sido
desenvolvidas, embora a mai-
or parte dos estudos se baseia
em sua atuação no sistema

imunológico. A pesquisa mos-
tra como as substâncias atu-
am dentro das células, focan-
do o estudo nas moléculas me-
tabólicas secundárias, de bai-
xo peso, que podem penetrar
nas células e atuar em nível
molecular dentro delas. Dos
201 extratos analisados na
primeira fase, 11 conseguiram
impedir em mais de 40% a ati-
vidade dos receptores. Em
uma segunda fase, 14 extra-
tos foram capazes de impedir
a proliferação de células do
câncer de próstata

Os franceses e o meio ambiente
às mudanças climáticas, e
acreditam que adotando estas
medidas será uma maneira de
contribuir com a luta contra
o aquecimento global.

Seria uma dádiva se toda
a humanidade estivesse pre-
ocupada com o aumento de
emissão de CO2, considerado
o principal gás causador do
efeito estufa.

Cientistas da Nasa se surpreenderam com os materiais recolhidos pelo
veículo explorador Spirit na superfície de Marte. A descoberta de cris-
tais de silício indica a possibilidade de existir vida microbiana no solo.

Na Terra, o cristal de silício é produzido de forma natural como resultado
de um ambiente de
correntes sulfurosas
ou de gases que bro-
tam de fissuras do
solo. Em ambos casos,
a vida microbiana se
multiplica. Indepen-
dente das condições
em que a substância
surgiu em Marte, tra-
ta-se de um indicativo
de que vida poderia
existir ou ter existido
ali. Os veículos explo-
radores estão em Mar-
te desde 2004.

Cientistas descobrem
cristais de silício em Marte

A Cemig saiu na frente das con-
cessionárias de energia elétrica do
País, ao se tornar a primeira a doar,
a clientes de baixo poder aquisitivo,
geladeiras que usam o isobutano, gás
considerado mais ecologicamente
correto que o HCFC (hidrocloroflu-
orcarbono). O HCFC substituiu o
HFC (hidrofluorcarboneto), banido
hoje na maioria dos países por ser
nocivo à camada de ozônio.

A empresa doará, até julho deste
ano, 5,5 mil geladeiras que usam o iso-
butano, cujo nome técnico é R600a e
que possui potencial de aquecimento
global equivalente a 3. A título de com-

Cemig doa geladeiras
ecológicas

paração, o gás refrigerante utilizado
nos refrigeradores convencionais, o
HFC, possui potencial de aquecimen-
to global igual a 1,3 mil.

Segundo o coordenador do Proje-
to Conviver, Henrique Fernando
França Costa, juntamente com a
aquisição dos refrigeradores, a Ce-
mig solicitou ao fornecedor , junta-
mente com a documentação exigida,
um projeto para aquisição de crédi-
tos de carbono proporcionados pe-
los ganhos obtidos com a eficiência
energética, resultante da substitui-
ção de refrigeradores obsoletos por
outros eficientes.
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• 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

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

Restaurantes nos Estados Unidos, Euro-
pa e Japão estão testando tecnologias que
permitem que os fregueses peçam comida di-
retamente a partir de telas instaladas em
suas mesas, em lugar de depender de um ser
humano que anote o pedido. Além de cortar
custos, as empresas que vendem sistemas de
“cardápio eletrônico” argumentam que a
abordagem pode atrair pela novidade e levar
mais fregueses jovens aos restaurantes, uti-
lizando imagens atraentes de filés suculen-

Restaurantes experimentam
sistemas de cardápio eletrônico

tos e sobremesas tentadoras para inspirar
os fregueses a pedir mais. A idéia talvez seja
apenas o mais recente truque de marketing
em um setor que é movimentado por modas
e caprichos dos consumidores. Mas, pelo
menos por enquanto, parece estar estimu-
lando os negócios. O sistema se baseia em
telas de toque que já estão em uso em refei-
tórios self-service ou para serviços de ven-
da de ingressos e compra de passagens em
cinemas e aeroportos.

Links patrocinados ou
otimização de site? Qual das
duas ferramentas pode
alavancar os negócios de sua
empresa? Quais ferramentas
podem gerar lucros, ou seja,
contatos potenciais para sua
empresa na internet? Atual-
mente elaborar um site com o
objetivo de transformá-lo em
um canal de negócio é o sonho
de qualquer empresário prin-
cipalmente quando sabemos
que os mecanismos de busca
são utilizados por 100% dos
internautas, ou seja, todos os
usuários usam sites como
Google, Yahoo!/Cadê, entre
outros, para achar o que
procuram. E são justamente
esses sistemas que oferecem
links patrocinados, resultados
de busca que aparecem com
destaque nos buscadores, ge-
ralmente acima ou ao lado di-
reito da página, também conhe-
cidos como resultados patro-
cinados ou pagos.

Por exemplo, quando um
internauta realizar uma bus-
ca por gráficas, além dos re-
sultados espontâneos, na
área de links patrocinados,
surgirão as empresas desse
segmento que pagam para
aparecer neste espaço em es-
pecífico. Para anunciar é fá-
cil. O empresário escolhe pa-
lavras-chave do seu setor,
aciona portais que trabalham
com esse sistema e as cadas-
tra. Geralmente o valor a ser
pago é de acordo com o nú-
mero de cliques que o anun-
ciante recebe.

Como obter lucro
na internet?

Segundo estatísticas, no
Brasil, os links patrocinados
correspondem a 15% do in-
vestimento total da publicida-
de online. Porém, não é o que
revela uma pesquisa realiza-
da pela consultoria WBI Bra-
sil, especializada em planeja-
mento de marketing online.
Ela aponta que 92,16% das
pessoas que utilizam ferra-
mentas de busca clicam nos
resultados espontâneos, en-
quanto apenas 7,8% preferem
clicar em links patrocinados.

Nesse caso, a otimização
de site seria uma boa saída
para conquistar o mercado
brasileiro online. Por meio
dessa ferramenta é possível
identificar as palavras-chave
relacionadas algum setor em
particular, analisar a concor-
rência e a posição da empre-
sa nos sites de buscas, elabo-
rar estratégias para popula-
rizar a organização, entre
outros. Ou seja, com esse sis-
tema o conteúdo é pensado e
elaborado estrategicamente,
principalmente para que a
empresa seja mais facilmente
encontrada nas pesquisas em
sites de buscas por palavras-
chave que fazem mais senti-
do para o negócio.

Para a realização desse
trabalho o empresário deve
contratar uma consultoria
especializada no ramo.
Explicadas as diferenças ago-
ra basta analisar quais dos
instrumentos (links patroci-
nados ou otimização de sites)
se encaixa com as necessida-
des de seu negócio e aguar-
dar os resultados!

* Hugo Calixto é especialista em tecnologia para ambiente
web e diretor da Super Gestão – Soluções para Internet

Tatuagem ativa celular
implantado sob a pele
Imagine ter um celular com uma tela que é

ativada à pressão na tatuagem sobre a pele e
que aparece, desaparece e muda conforme o
que você deseja fazer. O conceito de um celu-
lar implantado no braço que funciona à base
de energia humana, ou seja, o sangue, é a pro-
posta do “Digital Tattoo Interface”, que ganhou
destaque na Greener Gadgets Design Competi-
tion, realizada em fevereiro em Nova York. O
dispositivo pode detectar alterações sangüíne-
as, alertando o dono quando registrar um pro-
blema de saúde. O conceito criado por Jim
Mielke envolve uma tela tatuada na pele com
tinta eletrônica, equipada com tecnologia Blu-
etooth. O dispositivo fica aparente ou não, e
se transforma dependendo do que o usuário
precisa fazer. Ao receber uma chamada, por
exemplo, o usuário responde pressionando um
pequeno botão tatuado na pele. Durante a cha-
mada, a tela “ganha vida” e mostra a pessoa
com quem se fala, como um vídeo digital. Ao
encerrar a chamada, a tela desaparece.

O Yahoo anunciou que lan-
çará o Yahoo Buzz, serviço que
usará os votos dos internautas
para reunir o conteúdo mais
popular da internet na página
inicial do portal. O sistema -
que está atualmente em fase
de testes - contabilizará os
votos dos usuários e procura-
rá padrões para identificar no-
tícias e vídeos interessantes a

Yahoo lança serviço onde
usuário faz conteúdo para o site

partir de várias fontes, reunin-
do informações, notícias, fotos
e vídeos mais procurados pe-
los internautas.O Yahoo afir-
mou ainda que a evolução do
Buzz poderá permitir a forma-
ção de uma base para um novo
sistema de conteúdo, que po-
derá oferecerá maiores opor-
tunidades de receita para os
anunciantes.

Cerca de 93% dos consumidores acham que não
estão vulneráveis as “pragas” virtuais, mas estu-
do revela que 54% dos entrevistados já foram atin-
gidos por vírus. De acordo com a pesquisa realiza-
da pela Aliança Nacional de Segurança Virtual
(NCSA – National Cyber Security Alliance) e a em-
presa de segurança McAfee, 93% dos consumidores
acham que não estão vulneráveis a
essas “pragas” virtuais, mas ao longo do estudo,
foi constatado que 54% dos entrevistados foram
atingidos por vírus e quase a metade das máquinas
examinadas (48%) não estavam com seus antiví-
rus atualizados. Uma das principais táticas utiliza-
das pelos invasores é o phishing, modalidade de fraude
eletrônica em que mensagens falsas são enviadas
para enganar os internautas e instalar os progra-
mas maliciosos de roubo de identidade. O problema
não é novo, mas tem crescido de forma tão assusta-
dora que já superou o volume de vírus de computa-
dor. Diariamente, quase 8 milhões de e-mails de
phishing são disparados para usuários de todo o
mundo, em especial do Brasil e dos Estados Unidos.

Pesquisa revela que
consumidor se engana

* Hugo Calixto
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CAMINHOS PARA JESUS

Rua José Ferreira Magalhães, 341 - Floramar - CEP 31.765-760
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E-mail: nucleo@gold.com.br  - Home Page: www.gold.com.br/~nucleo
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A Motorola, líder na venda de aces-
sórios Bluetooth, lança no Brasil o
H550, fone de ouvido sem fio com o me-

lhor custo-benefício do mercado. Com li-
nhas sofisticadas e cor metalizada, que com-

bina com o portfólio de celulares da empre-
sa, o produto é anatômico e leve e possui fun-
ções inovadoras. Um dos destaques do H550 é
o botão slider, alinhado com o conceito do ce-
lular MOTOROKR Z6, que torna mais fácil e
seguro o processo de liga/desliga. Dessa forma,
o usuário pode deixar o fone no bolso sem cor-
rer o risco que uma chamada seja feita por

acidente.Além disso, o modelo possui o
auricular proeminente, que fornece superior
qualidade de áudio, reproduzido de forma cla-
ra e com volume ideal.

O H550, assim como o já lançado H670,
traz a inovadora função EasyPair: basta desli-
zar o botão, que o fone já entra em modo
pareamento, eliminando os passos de conexão
com o celular. O fone ainda possui um sistema
de economia de energia, com o qual migra au-
tomaticamente para o modo stand-by, de baixo
consumo, após dez minutos sem uso, para con-
servar a carga da bateria.

Motorola lança fone Bluetooth
mais acessível do mercado

A Vivo está lançando um celular compatível com
a recepção do sinal aberto da TV Digital brasileira.
O aparelho está preparado para receber a TV Digi-
tal, permitindo o livre acesso à programação nor-
mal das emissoras de televisão em qualquer lugar
onde o sinal esteja disponível.

Os clientes da Vivo poderão assistir, pelo celu-
lar e em tempo real, a grade dos canais da Rede
Globo, SBT, RedeTV, MTV, Record, Bandeirantes
e Gazeta.

Os aparelhos chegam inicialmente às lojas
de São Paulo da Vivo em abril, onde a TV Di-
gital já está disponível e nas demais locali-
dades na medida em que as emissoras colo-
quem em operação o sinal de TV Digital.
Inicialmente, a Vivo oferecerá aos seus cli-
entes dois modelos de telefones celulares
compatíveis com o sinal de TV Digital for-
necidos pelos fabricantes Samsung e
Semp Toshiba.

Aparelho da Vivo com TV digital

TIM amplia
atuação em
mobile banking

A TIM acaba de fechar
mais um acordo de mobile
banking através de uma par-
ceria com o Banco Real. Ago-
ra, aqueles que tiverem con-
ta na instituição financeira
podem realizar, pelo celular,
consultas de saldos e extra-
tos dos últimos dois dias,
transferências entre contas,
documento de crédito (DOC)
e transferência eletrônica dis-
ponível (TED). É possível ain-
da fazer pagamento de títulos
de cobrança, como contas de
água, energia e telefone,
recarga de celulares pré-pagos
e contratação do empréstimo
Real Parcelado. A TIM tam-
bém oferece serviços de mobi-
le banking no portal TIM WAP
em parceria com Banco do
Brasil, Itaú e Bradesco.

O estadao.com.br lança
esta semana a sua nova ver-
são de site wap, onde disponi-
bilizará o conteúdo dos jornais
do Grupo Estado, já
acessível via internet, em
smartphones e PDAs. Com a
versão desenvolvida pela Han-
ds, o portal aumenta sua
abrangência de acesso móvel,
permitindo que os leitores
acessem as notícias a qualquer
hora a partir de celulares de
qualquer operadora pelo ende-
reço: wap.estadao.com.br.

Os brasileiros estão ade-
rindo às novas plataformas de
acesso à Internet. Isto é o que
indicam dados apurados pela
Predicta, consultoria especi-
alizada no gerenciamento e
otimização de estratégias de
marketing digital.

Somente nos últimos seis
meses a empresa contabilizou
um aumento de 167% no vo-
lume de acessos via celulares
e PDAs. Com comercialização
oficial no Brasil prevista ape-
nas para 2009, o iPhone,
gadget recém-lançado pela
Apple, que virou objeto de
cobiça em todo o mundo, já
está, literalmente, “fazendo a
cabeça” dos usuários. Segun-
do os dados, em apenas seis
meses foram contabilizados
um aumento de 1.129% no
volume de acessos à Internet
por meio do iPhone. A intimi-
dade dos usuários com os dis-
positivos móveis acompanha
a movimentação positiva do
próprio mercado de telefonia
celular. Estudos da Informa,
empresa européia de pesqui-
sas, indicam que hoje são cer-
ca de 3,3 bilhões de usuários
em todo o mundo. Só no Bra-
sil, conforme a Agência Naci-
onal de Telecomunicações
(Anatel), a base de clientes
ativos atingiu a marca de
122,8 milhões de assinantes
em janeiro deste ano.

iPhone: 105 mil
acessos à internet
via celular

Anatel muda regras para
telefonia celular

Estadao.com.br
leva conteúdo
para o celular

A Praesto Convergence
apresenta ao mercado o Vôos
Mobile, serviço que leva infor-
mações gratuitas sobre todos
os vôos do País para celula-
res que possuem acesso à
internet. Pelo endereço
wap.voosmobile.com.br,
acessado do aparelho móvel,
o usuário - que só paga pela
utilização da internet para a
operadora contratada - pode
acompanhar em tempo real os
dados exibidos pela Infraero
nos saguões dos aeroportos.
Com navegação facilitada, a
busca pode ser realizada pelo
número do vôo, da companhia
aérea ou do aeroporto de des-
tino. Para viabilizar o servi-
ço, que já está em funciona-
mento, a Praesto prevê a aber-
tura de planos de patrocínio,
com a possibilidade de inser-
ção de anúncios interativos.

Serviço Vôos
Móbile da
Praesto

Um celular especial para
atletas e para quem se pre-
ocupa em manter a forma
foi apresentado em Valência,
na Espanha.

O “My coach” (meu trei-
nador, em livre tradução) é
capaz de se comunicar com
o tênis do usuário - que tem
um sensor na palmilha - e
com um leitor de ritmo car-
díaco. Assim, o telefone mó-
vel permite acompanhar a
performance e contribui para
o melhoramento da condição
física do usuário. O celular
é fruto de uma parceria da
empresa esportista Adidas
com a fabricante de eletrô-
nicos Samsung.

O uso da telefonia celular
terá novas regras, ampliando
os direitos do consumidor.
Com as mudanças fixadas pela
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), os cli-
entes terão mais facilidade
para cancelar a linha do ce-
lular, maior proteção contra
cobranças indevidas e mais
prazo para usar créditos em
aparelhos pré-pagos.

Entre as novidades estão a
criação de postos de reclama-
ção em lojas das operadoras.
A Anatel entende que o aten-
dimento por call Center gera
muita confusão e, sozinho,
não é capaz de atender bem a
todos os consumidores. A ex-

Celular “fala” com
tênis e monitora
ritmo cardíacopectativa é que as teles móveis

implementem mil pontos de
atendimento do tipo nos pró-
ximos três anos em todo o Bra-
sil. Outra mudança é o fim dos
créditos que expiram, no caso
dos celulares pré-pagos. Ago-
ra, em qualquer condição, cré-
ditos não utilizados deverão
ser revalidados sempre que o
usuário fizer uma nova carga.

Assim, o usuário não
perde o que pagou. Pelas no-
vas regras, as empresas te-
rão 24 horas para cancelar
a linha após o pedido do
usuário, o que poderá ser
feito em qualquer loja au-
torizada, e não apenas pelo
atendimento telefônico.



Café pequeno/RCafé pequeno/RCafé pequeno/RCafé pequeno/RCafé pequeno/República dos bodesepública dos bodesepública dos bodesepública dos bodesepública dos bodes

P
á
gi

n
a
 1

1Jornal O Debate
Edição Número: 2461 - Belo Horizonte, 14 de março de 2008

Café SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé Society
Maurício de Thormes

 alta direção da Rede
  Globo está preocupa-

da com a queda na audiência
de alguns programas que, até
há pouco tempo, faziam su-
cesso. De repente, os telespec-
tadores começaram a migrar
para outros canais sem pen-
sar duas vezes. Na área de
entretenimento, o primeiro
programa a entrar em baixa
foi o da Xuxa, ex-rainha dos
baixinhos, que terá o seu horário reduzido na programação
matinal. O programa do Faustão também não está bem das
pernas, chegando mesmo a prejudicar o “Fantástico”, que se
inicia com pouca gente sintonizada na Globo.

 as o Fantástico, que nunca foi grande coisa não esca-
            pa à perda de prestigio. Trocar Glória Maria por
Patrícia Poeta foi uma tentativa de reverter a tendência mas,
aqui para nós, a iniciativa foi a mesma coisa que medicar
fratura com esparadrapo. O que tem de ser trocado no caso
do “Fantástico” não é a apresentadora, mas noventa por
cento, pelo menos, do conteúdo do programa, que é uma
sucessão de matérias bobocas, superficiais, descolados, lem-
brando quadros de um parque de diversões. O programa ob-
viamente precisa de mais jornalismo, mais reportagens cul-
turais e políticas, além de boas entrevistas.

 a área de humor, já comentamos aqui, há poucos me-
             ses, que a Globo tirou do ar, ou reduziu considera-
velmente o espaço de talentos como Chico Anísio, Agildo
Ribeiro e outros, colocando em seus lugares atores de me-
nor envergadura. Por falar nisso, Jô Soares, que se afastou
do humor há muitos anos, perdeu o seu programa de fim -
de - noite, por baixa audiência.

 o futebol, a Emissora do Jardim Botânico ainda tem
              a maior audiência do país, mas agüentar Galvão
Bueno, e a turma que faz os comentários (quando Galvão
deixa) é de lascar...

 m matérias de transmissões específicas, a Globo tam-
              bém precisa rever muita coisa. A cobertura da fes-
ta do “Oscar” por José Wilker foi de uma chatice insuportá-
vel. O rapaz, evidentemente, não gosta da cerimônia. Pas-
sou o tempo todo falando mal de tudo e de todos, com um
azedume que o colunista Artur Xexéo, da Globo, por pura
elegância, chamou de “blasé”. Ora, se Wilker não gosta do
“Oscar”, por que não mandar outro em seu lugar? Tem
muita gente que gosta e, por isso mesmo, obteria mais
empatia com os telespectadores, que ficaram até de ma-
drugada assistindo ao programa.

         inalmente, as novelas. Nesta área ficamos com a opi-
        nião de Lima Duarte, externada há pouco tempo: “A
Globo está fazendo a mesma novela há 30 anos”. Os escrito-
res de novelas da emissora parece que só sabem escrever
enredos passados em Ipanema, Leblon e Copacabana, com
os vilões e as madames cariocas de sempre. Basta ver a ma-
neira artificial (e americanizada) com que a questão racial
é tratada em “Duas Caras”.  De vez em quando tentam mu-
dar, mas não saem da irrelevância.

altou comentar o telejornalismo global. É evidente-
mente ultrapassado. O resultado é pífio. A Globo pode

até recuperar os antigos índices de audiência, mas vai ter
que se esforçar muito. E usar criatividade.
No próximo número: Revista “Veja”: ascensão e queda de
uma publicação.

Rede Globo: ascensão e queda
de um império televisivo
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MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SEGURANÇA

MEL FRANCHISING
Rua dos Timbiras, 3055 - 4o andar -

Barro Preto
Cep.: 30.140-062 - Belo Horizonte -MG

Fone: (31) 3295-2599
e-mail: franquia@mel-net.com.br

www.mel-net.com.br

Rua dos Timbiras, 3055 - 2º e 3o

andares - Barro Preto
Cep.: 30.140-062 - Belo Horizonte -MG

Telefax: (31) 3349-7500
e-mail: comercial@mel-net.com.br

engemel@mel-net.com.br

Medicina Empresarial

Filha de João Evangelista
e Célia Vasconcelos Al-
meida (ex-companheiros
de luta neste jornal) ba-
charelou-se em Direito
pela PUC, no começo
deste ano. Nossos votos
de sucesso profissional!

Juliana Evangelista de Almeida

As linhas neoclássicas do Centro
Cultural Banco do Brasil, no centro do
Rio de Janeiro

Arquitetura de interiores: o requinte da
Confeitaria Colombo, no centro do Rio
de Janeiro

Eles não usam
‘black tie” (e nem
precisam). Vejam
a altivez destes
índios Umauá da
região do Alto Rio
Solimões fotogra-
fados em 1867.
Nossa homena-
gem aos irmãos
índios, que conti-
nuam a ser mal-
tratados no Brasil

D. Lily Marinho recebeu o “Grand Monde” com pompa
e estilo em sua mansão do Cosme Velho. Na foto Hebe
Camargo, a anfitriã Lily Marinho e Fernanda Montenegro

Rubens de Falco, que
morreu em fevereiro,
ostentava o título de
“o maior vilão da TV
brasileira”

Chegada da Corte Portuguesa: O Brasil tornou-se o úni-
co país das Américas sede de uma monarquia européia

La Torloni: uma das
maiores atrizes
brasileiras, no cinema, na
televisão e no teatro
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As maravilhas de Bonito

Os primeiros moradores
da região de Bonito foram
os índios, é claro. Eles eram
de tribos diferentes como 
Tapetim, Chamacocos, Guai-
anás e outros. Mas com o
tempo o homem branco foi
chegando e ocupando essa
região de rios cristalinos e
cachoeiras exuberantes.

Na época em que ter-
minou a Guerra do Para-
guai, D. Pedro II  doou
essas terras para os he-
róis que participaram das
batalhas como forma de
reconhecimento pelos ser-
viços prestados à Pátria.
Um dos militares agraci-
ados com a decisão do
Imperador  Brasileiro foi
Luiz da Costa Leite Fal-
cão, que ocupara o posto
de capitão do exército.

Luizão, como era conhe-
cido nomeou sua fazenda de
“Rincão Bonito”. Com o
passar dos anos (mais o
menos por volta de 1915),
o local se tornou o Distri-
to de Paz de Bonito. Trinta
e três anos mais tarde, o 
território foi elevado à ca-
tegoria de município, ten-
do como sede a cidade de
Bonito. Por este motivo o
Capitão do Exército foi con-
siderado o desbravador da
região e o primeiro mora-
dor daquele município.

Localização

Voltando ao ano 2008,
Bonito fica no interior do
Mato Grosso do Sul, distan-
te 277km de Campo Gran-
de, capital do Estado. Para
quem vem do Sudeste, a op-
ção pode ser a BR-262. Do
Norte e Nordeste, o melhor
é seguir pela BR-163. Para
quem vem do Sul, BR-267,
que se encontra com a BR-
163 em Nova Alvorada
(MS), é o caminho.

Em Bonito faz calor o ano
todo. No verão chove bas-
tante e as estradas de terra
que levam aos passeios po-
dem ficar ruins, mas em com-
pensação as cachoeiras fi-
cam mais cheias, proporcio-
nando um visual incompará-
vel. Para mergulhar o perío-
do de seca (inverno), quan-
do as águas ficam mais cris-
talinas, é melhor.

Principais atrações

Aquário Natural

Um mergulho de flutu-
ação num lago de aproxi-
madamente 900m de ex-
tensão no meio de cente-
nas de peixes diferentes
como dourados, piraputan-
gas, pacus, lambaris e ou-
tros. O mergulho continua

até o encontro do Rio For-
mosinho numa distância
de 800m. Na volta se faz
uma caminhada em trilha
no meio da mata ciliar.

Balneário Municipal

Área de Camping fre-
qüentado por moradores e
pessoal da região. As águas
são cristalinas e é o progra-
ma mais barato da cidade.
Dispõe de quadra de voleibol
de areia e lanchonete.

Gruta do Lago Azul

Após uma descida de
100m, chega-se em um lago
de águas cristalinas, com 
profundidade de até 90m.
Ninguém sabe ao certo de
onde vêm suas águas, acre-
dita-se que vem de um rio
subterrâneo. Alguns afirmar
que lá dentro da gruta exis-
tem ossadas pré-históricas
de preguiça gigante e tigre
dente de sabre.

Cachoeiras do Rio
Aquidaban

Trilha pelo meio do mato,
entrando na mata nativa.
Ao todo são 9 cachoeiras e
do alto se avista o Pantanal
do Nabileque, a Serra da Bo-
doquena e a reserva Indíge-
na Kadiwéu.

Cachoeiras do Rio
Mimoso

Trilha para visitar suas
Três cachoeiras. A maior
possui uma queda de 8m
de altura.

Cachoeiras do Rio do
Peixe

Lá se realiza um tour por
várias cachoeiras e piscinas
naturais numa trilha de
aproximadamente 1km.

Bóia Cross

É feito em bóias, desce as
corredeiras do Rio Formosi-
nho, num percurso de
800m. O passeio termina no
Balneário Três Rios.

Ilha do Padre

Um pedaço de terra cer-
cado por cachoeiras, pisci-
nas naturais e várias que-
das d’água. Infra-estrutura
para camping (banheiros,
chuveiros, churrasqueiras,
lanchonetes e cabanas).

Passeio Ecológico no
Rio Formoso

O passeio é feito em bo-
tes infláveis com capacida-
de para 12 pessoas, num
percurso  de 6 Km, passan-

do por três cachoeiras e
uma corredeira. É possível
ver várias espécies de aves
e macacos. O passeio termi-
na na Ilha do Padre, forma-
da por inúmeras cachoeiras
e piscinas naturais.

 
Passeio Ecológico no
Rio Sucuri

Águas são tão cristalinas
quanto Fernando de Noro-
nha. Um barco com capaci-
dade para sete pessoas e gui-
as especializados acompa-
nham o grupo, num mergu-
lho feito com coletes salva-
vidas e máscaras.

Recanto Ecológico Rio
da Prata

Uma hora de caminha-
da em trilha percorrendo a
mata ciliar totalmente vir-
gem, acompanhando o Rio
da Prata até a nascente.
Dali se parte em mergulho
superficial com máscara e
colete ou roupa de mergu-
lho, podendo-se observar 
dourados e pintados que
nadam tranqüilamente em
águas cristalinas.

Se você pretende co-
nhecer Bonito em épocas
de alta temporada - prin-
cipalmente verão e feria-
dos prolongados - é bom
fazer reserva antecipada.
Apesar de haver muitas
pousadas e hotéis, a chan-
ce de você ficar sem lugar
não é pequena. Já fora de
temporada, é bom ligar
para saber da disponibili-
dade de vagas.

O número de pessoas
por passeio/dia é limita-
do - tudo em nome da pre-
servação do local - e sem
guia e sem agência de tu-
rismo, você não pode ir
aos passeios. É proibida
a entrada de pessoas sem
os guias, com exceção do
balneário municipal e da
ilha do padre. As princi-
pais atrações estão loca-
lizadas em propriedades
particulares.

Existem duas áreas de
acampamento: O Balneário
Municipal e a Ilha do Padre.
São como todos os outros
campings, têm a mesma es-
trutura, ficam abertos 24
horas por dia.

É realmente um pas-
seio imperdível.

SANDRA FIGUEIRESDO
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EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista

Internet e expectativa de vida
mudam comportamento sexual

DW-WORLD.DE: O Kin-
sey Report inaugurou a
revolução sexual em 31
de janeiro de 1948, exa-
tamente 60 anos atrás.
Ele foi importante para
sua carreira?

Erika Berger: Bem, eu
era jovem demais para lê-lo
quando ele foi publicado, mas
é claro que tenho o livro na
minha estante, como toda pes-
soa interessada em sexualida-
de. Ao lê-lo, há momentos em
que a gente diz “é isso mes-
mo!”. Não há por que deixar
de fazer coisas que sejam um
pouco fora do comum e incom-
preensíveis para os outros. E
sobretudo se deveria falar
mais de sexualidade. Não de-
veríamos tentar esconder as
coisas; o que deveríamos, sim,
era deixar em paz pessoas com
outras preferências sexuais.

Demorou muitos anos
até o Kinsey Report ser
traduzido para o alemão.
A Alemanha era retrógra-
da nesse aspecto?

Quando comecei a tratar
de sexualidade em frente às
câmeras, o país era uma tá-
bula rasa. O diretor Oswalt
Kolle fez diversos filmes de
educação sexual nos anos 60.
Ele foi um pioneiro educaci-
onal e acho que só então os
alemães começaram a perce-
ber que sexo era uma coisa
completamente normal. Nes-
se ponto, penso que a Alema-
nha estava um pouco aquém
dos Estados Unidos.

Os resultados do Kin-
sey Report sugerem que as
práticas sexuais tradicio-
nalmente consideradas
perversas eram mais pro-
pagadas do que as pessoas
pensavam. Haveria algo
como “sexo normal”?

Seria o caso de se per-
guntar o que significa sexo
normal para um determina-
do indivíduo. O que é sexo

Erika Berger, uma das mais renomadas sexólogas da
Alemanha desde o final dos anos 80, descreve – em

entrevista à DW-WORLD.DE – o que há de novo na vida
sexual das sociedades de hoje.

O primeiro Kinsley Report, intitulado
“Comportamento Sexual Masculino” e publicado 60
anos atrás, chocou o público por discutir assuntos

que haviam sido tabu até então e por questionar os
padrões vigentes. Embora os métodos Kinsey tenham

sido freqüentemente questionados, o relatório
continua sendo um dos estudos mais abrangentes

sobre o comportamento sexual humano.

bom ou mau para aquela
pessoa? Sexo é a forma de
vivenciá-lo e praticá-lo –
junto com o parceiro. As
concepções de sexo normal
e anormal não significam
nada para mim. Acho um
despropósito afirmar hoje
que o que os gays fazem não
seja normal. Quem são eles
para dizer o que é normal?
Sou eu que determino o que
é normal para mim.

A internet abriu no-
vas possibilidades de in-
vestigar as preferências
sexuais das pessoas.
Que efeito que isso teve
sobre sua pesquisa?

Considero a internet ina-
creditavelmente importante
para a pesquisa sexual. Em
primeiro lugar, ela permite
observar as coisas instanta-
neamente. E também é mui-
to transparente. Não temos
que ir a lugar nenhum para
comprar um livro difícil de
pedir porque o título soa
comprometedor. Em vez dis-
so, só precisamos entrar na
rede, clicar e já temos tudo
de que precisamos. Também
é interessante, porque – pe-
los cliques – dá para medir
se as pessoas estão interes-
sadas na posição do missio-
nário, no amor com o mes-
mo sexo ou em práticas se-
xuais incomuns, se estão à
procura de adereços sexuais
ou dicas de masturbação. É
muito interessante.

Há diferença entre o
comportamento sexual
das pessoas publicamen-
te e na internet?

Absolutamente. Quando as
pessoas se confrontam com o
próprio desejo, pode ser que
elas não tenham coragem.
Muitos não querem sobrecar-
regar seus parceiros; outros
simplesmente não sabem por
onde começar. “Se eu sugeris-
se algum jogo de papéis ou um
bondage ou qualquer coisa sa-
domasoquista hoje à noite,
não saberia dizer como meu
parceiro reagiria.” Nesse caso,
não há mais salvação. É por
isso que, na prática, sexo pode
se tornar tão entediante.

Não é uma ironia o
fato de que as possibili-
dades abertas pela anoni-
midade da internet aca-
bem atrapalhando a co-
municação sexual?

É, de fato, isso acontece.
Hoje é possível escolher um
parceiro via internet, “convi-
dar” alguém virtualmente à
minha sala de estar e conver-
sar com ele através do com-
putador. Mas qual a graça?
Isso é totalmente unidimen-
sional. É a mesma coisa que
ficar olhando fotos de mulhe-
res ou homens pelados ou prá-
ticas sexuais na tela. O que
tem de bom nisso?

Então parece que ainda
há necessidade de educação
sexual na era da internet,
uma necessidade de juntar
pessoas para falar de sexo.

Considero ótima a tentati-
va de juntar pessoas. Mas nem
sempre funciona. Digamos que
eu opte por um homem, entre
na internet e procure um cara
para conversar num chat. En-
tão começo a falar e a conver-
sa envereda pelos tipos de pra-
zeres horizontais, por assim
dizer. Mas mesmo assim que-
ro encontrar o sujeito algum
dia! Adoro entrar em chats e
estou totalmente envolvida
com a internet. Mas acho
que, mais cedo ou mais tar-
de, é o caso de encontrar a
pessoa. Sinto falta disso. É
um tipo de anonimidade da
qual não gosto muito.

Você tem 67 anos e seu
último livro fala do enve-
lhecimento e especifica-
mente da menopausa. Isso
é bastante atual, pois a ex-
pectativa de vida está au-
mentando na Alemanha e
em muitos outros países
ocidentais. Isso vai afetar
as nossas vidas sexuais?

Isso levanta uma questão
importante. Sexo com idade
avançada é um tabu ou não?
Defendo que se trate disso
como algo normal. Quem fa-
lou que a pessoa deveria ab-
dicar de sexo na idade de 60,
70, 80 anos? Não há idade
máxima para o sexo – ou para
o amor, que – como sempre
digo – está ligado ao sexo. Se
a pessoa tem saúde, pode man-
ter uma vida sexual altamen-
te satisfatória. Mas uma coi-
sa que constatei conversando

com algumas pessoas por cau-
sa do meu último livro é que
o sexo se torna menos impor-
tante com a idade. Passa para
segundo ou terceiro plano, e
a prioridade passa a ser a ter-
nura. Existe alguém que amo
e que me ama? É uma ques-
tão de confiança e é daí que
se desenvolve a sexualidade.

Isso quer dizer que
a sexualidade das pes-
soas mais velhas vai
passar a ser foco de
maior atenção?

Certamente, pois as pesso-
as ficam cada vez mais velhas
e – graças a Deus – não são
mais tão limitadas a ponto de
esconder que continuam fa-
zendo coisas sujas (risos).
Não importa a idade, todo
mundo tem dentro de si uma
criança a ser mimada. Quan-
do se entra na puberdade, é
ótimo. E quando a pessoa está
na flor da idade, perde a mai-
oria de suas inibições. Mas
uma mulher que entra na
menopausa começa a se ini-
bir. Não ousa mais tirar a
roupa, tem medo que o sexo
machuque. Há muitas coisas
que começam a tirar seu de-
sejo de sexualidade. Então a
pessoa diz: “Estou ficando
velha”. Mas não é questão de
envelhecer. É uma nova fase
da vida que começa.

Mais informações sobre a
Alemanha e a Europa no site
www.DW-WORLD.DE/brasil

! 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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 DIVULGAÇÃO

Áries - Acho que é chegada a hora do tradicio-
nal retiro espiritual. Sua alma anda muito presa
aos bens materiais. O último refúgio dos deses-
perados. Se você quer acreditar na verdade, tor-
ça o nariz para esta versão.

Touro - Lógico que pensamos que não estava com
frio. Por isso não demos um agasalho para você.
O fato é que ninguém o suporta mais e uma pneu-
monia seria bem-vinda para quase todo mundo.
Por que você não dá esta alegria a todos?

Gêmeos - Cuidado ao abrir um telegrama. As ve-
zes somos colhidos por surpresas desagradáveis
e uma delas é dar de cara com você. Quando isto
acontece, a pessoa que o encara começa a passar
mal do estômago.

Câncer - Na preocupação de sempre estar na fren-
te de todos os acontecimentos, você vai levar uma
trombada de arrepiar. Quando se está com muita
pressa, não se chega a lugar nenhum. É melhor
você se enterrar num buraco.

Leão - Costuma-se dizer que “fulano de tal é o pai
da criança”. Isto normalmente ocorre quando o
fato é positivo e alguém tem que se orgulhar por
alguma coisa que fez. O seu caso é diferente. Pare
de forçar a barra, procurando se afirmar.

Virgem - Necessitamos de um espelho quando nos
sentimos mais e mais feios. No entanto, os espe-
lhos andam de greve com a sua cara. É tão feia,
que assusta até rinoceronte. Faça um acordo con-
sigo mesmo e relaxe.

Libra - O período é de fraqueza. “bambeza” e “ler-
deza”. Se pensar bem, sempre foi assim. O tempo
juvenil não lhe trouxe o benefício da boa saúde.
Agora, com 40, 50 anos às costas, acha que pode
recuperar o tempo perdido.

Escorpião - Viverá um período de longa depres-
são. É como se sua vida estivesse sendo refletida
num telão diante de toda a família. Certas coisas
que você andou fazendo na juventude vão chocar
toda a família.

Sagitário - Pode esperar que vai receber tudo que
merece. Pelo menos, é o que diz o seu mapa astral
que só não identifica que tipo de recebimento é esse.
Leve mais à sério suas obrigações, do contrário vais
acabar sendo dispensado por justa causa.

Capricórnio - Agora é muito tarde para você guar-
dar em segredo as confidências que lhe foram fei-
tas. Sua cara já não guarda aquele ar de honesti-
dade com que conseguiu enganar tantas pessoas.
O chifrudo está uma fera e é com você também.

Aquário - Terá que ter muita paciência durante
todo o ano. Muitas coisas ainda acontecerão em
sua vida, principalmente do lado negativo. Se as
pessoas ainda o vão decepcionar lembre-se que
também do seu lado ninguém tem nada a elogiar.

Peixes - No período, você estará mais inquieto do
que de costume. Ao desconfiar de todos os que o cer-
cam, sua “idéia” pode bater pino. Continuará assal-
tado por muitas dúvidas e não terá um mínimo de
tranqüilidade para completar os seus planos.

Rapidinhas

 DIVULGAÇÃO

" O doente olha com ar de desconfiado para a receita, depois para o
médico e diz:
- Estou sofrendo muito. No meu estado de depressão, preciso de algo que me
estimule. Que me excite, me desafie, me transforme. Há alguma coisa assim
nesta receita?
- Não diz o médico. - Vai encontrá-la na conta.

" Entrando num hospital, um carteiro diz:
- Um cachorro mordeu minha perna!
- Minha nossa! - diz uma enfermeira. - Pôs alguma coisa nela?
- Não - responde o carteiro. - Ele gostou dela ao natural.

" Dois sujeitos conversavam num bar:
- Aqui o barulho é tamanho que não consigo ouvir as minhas próprias pala-
vras! Comenta o primeiro.
- Não se preocupe - responde o outro. - Você não está perdendo nada!

" O pai pergunta para a filha que anunciava o noivado:
- Seu noivo tem algum dinheiro?
- Os homens são todos iguais! Respondeu a moça.
- Ele me perguntou a mesma coisa a seu respeito!

" O General, revistando a tropa, pára diante de um soldado e diz:
- O que você faria se fôssemos para a guerra?
- Eu lutaria por dois, senhor - respondeu o soldado.
- E o que você faria? - perguntou o general ao soldado seguinte.
- Bem, senhor, já que ele vai lutar por dois, volto para casa.

Se tempo é
dinheiro e eu
tenho tempo

sobrando,
significa que

eu estou rico?

Homem x Mulher
O Homem descobriu as ARMAS e inventou a CAÇA,
A Mulher descobriu a CAÇA e inventou as PELES.

O Homem descobriu as CORES e inventou a PINTURA,
A Mulher descobriu a PINTURA e inventou a MAQUIAGEM.

O Homem descobriu a PALAVRA inventou a CONVERSA,
A Mulher descobriu a CONVERSA e inventou a FOFOCA.

O Homem descobriu o JOGO e inventou as CARTAS,
A Mulher descobriu as CARTAS e inventou a BRUXARIA.

O Homem descobriu a AGRICULTURA e inventou a COMIDA,
A Mulher descobriu a COMIDA e inventou a DIETA.

O Homem descobriu a AMIZADE e inventou o AMOR,
A Mulher descobriu o AMOR e inventou o CASAMENTO.

O Homem descobriu a MULHER e inventou o SEXO,
A Mulher descobriu o SEXO e inventou a DOR DE CABEÇA.

O homem descobriu o COMÉRCIO e inventou o DINHEIRO,
A Mulher descobriu o DINHEIRO e daí começou a confusão...

Duas mulheres pequeninas e grisalhas estavam conversan-
do animadamente quando entram no elevador lotado e uma
delas disse, em alto e bom som:

- “Sabe, minha fantasia sempre foi ter dois homens ao mes-
mo tempo.”

Fez-se um silêncio absoluto enquanto todos os passageiros
do elevador se viram para fitar a mulher que havia feito a
revelação tão íntima. Ela aí continuou:

- “Um para cozinhar e o outro para limpar”.

Dois Homens
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Embaixador brasileiro avalia
críticas aos biocombustíveis

Embaixador brasileiro em Berlim falou à DW-WORLD que críticas euro-
péias ao programa de biocombustíveis não se aplicam ao Brasil e que viu
protecionismo no embargo à carne brasileira pela União Européia

DW-WORLD: Depois de dois
anos e meio na chefia do governo
alemão, a chanceler federal Angela
Merkel anunciou sua primeira via-
gem como chefe de governo para o
Brasil e outros países do continen-
te latino-americano, quando parti-
cipará da 5ª  Cúpula UE-América La-
tina, em maio próximo, em Lima.
Isso significaria uma mudança de
paradigma no interesse da UE pe-
rante a América Latina?

Embaixador: Com as cúpulas
UE-América Latina, os diversos pa-
íses europeus e latino-americanos
passaram a ter, além de seus res-
pectivos focos de interesses bilate-
rais específicos, um foco coletivo.
O diálogo UE-América Latina refle-
te este foco coletivo e dá-se sem pre-
juízo dos programas que o Brasil e
os outros países latino-americanos
têm com a Alemanha, a França, o
Reino Unido, a Itália e os outros
parceiros europeus em termos de
comércio e investimentos.

O diálogo institucional entre a
UE e a América Latina permite que
se agregue valor aos relacionamen-
tos bilaterais ao se concentrar mais
em cooperação institucional. Ser-
ve também para o conhecimento
pessoal entre nossos líderes, para
que se reunam regularmente, para
que troquem idéias e criem relações
de confiança.

Como vê as chances de
concretização de objetivos co-
muns do Brasil e da Alemanha,
como, por exemplo, uma vaga no
Conselho de Segurança da ONU?

Para se obter uma reforma do
Conselho é necessário criar um
consenso ou, pelo menos, uma
grande maioria dentro de uma co-
letividade que inclui países que
têm percepções muito diferentes.
Principalmente quando se está li-
dando com o órgão máximo do sis-
tema de governança internacio-
nal, que é o Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas.

O Conselho é o único órgão de
todo o sistema internacional que
tem o poder de tomar resoluções
mandatórias, que têm que ser obe-
decidas por todos. Obviamente,
dar um papel a países como Bra-

sil, Índia, Alemanha e Japão den-
tro deste quadro é algo que vai en-
frentar e tem enfrentado resistên-
cia. Mas nós somos persistentes
e atuamos com visão de futuro.
Vamos certamente lograr os nos-
sos objetivos desde que continue-
mos a atuar juntos.

Autoridades européias,
como o presidente alemão
Horst Köhler, criticam a propa-
gação da monocultura para bi-
ocombustíveis em países em de-
senvolvimento. Como o senhor
observa críticas européias a
um dos carros-chefe da políti-
ca de relações exteriores do go-
verno do presidente Lula?

Acho que não há uma crítica,
propriamente, ao Brasil. Pelo me-
nos eu prefiro ver assim. Quando
se critica os biocombustíveis, aqui
na Europa, o tema é colocado sob
a perspectiva de um dilema entre
biocombustíveis e alimentos, entre
biocombustíveis e preservação de
florestas tropicais.

Nenhum desses dois problemas
ocorre no Brasil. O Brasil tem uma
quantidade imensa de terras agri-
cultáveis que não estão em uso e
que podem ser usadas para a cul-
tura da cana-de-açúcar, justamen-
te a base do etanol produzido no
Brasil. Não faltará nunca terra
para a produção de alimentos. A
cana-de-açúcar, por sua vez, não
pode ser produzida em larga esca-
la na Floresta Amazônica. Não afe-
ta portanto o equilíbrio ambiental.

A Alemanha e o Brasil têm, de
resto, percepções semelhantes em
matéria ambiental. A Alemanha é,
entre os países europeus, o que
tem mais cooperado com o Brasil
nos programas de preservação da
Floresta Amazônica. Eu mesmo
acompanhei a visita do presidente

alemão, Horst Köhler, no ano pas-
sado, ao Brasil. Estivemos pela
Amazônia, inclusive num passeio
de barco pelo rio, durante o qual
se fez um seminário sobre os te-
mas de preservação da Amazônia,
sobre os projetos em curso, que foi
muito produtivo.

Como o Brasil está tratando
a denegação de ingresso na Ale-
manha a estudantes brasileiros
com visto de outros países do
Espaço Schengen?

Algumas autoridades alemãs em
alguns aeroportos estão denegando
visto a estudantes brasileiros base-
ados em outros países do Espaço
Schengen que chegam à Alemanha
a passeio, vindos de países não
Schengen. Para que a entrada seja
autorizada, a autoridade alemã exi-
ge que o brasileiro traga um papel
que comprove sua residência no
país onde está estudando. Isso não
se ajusta ao acordo de isenção de
vistos de turista que está em vigor
entre o Brasil e a Alemanha.

Estamos fazendo duas coisas
para resolver este problema.

Primeiramente, insistindo mui-
to junto às autoridades alemãs
para que não procedam dessa for-
ma. Afinal de contas, é o único país
do Espaço Schengen que está pro-
cedendo assim.

Em segundo lugar, estamos ad-
vertindo os estudantes brasileiros,
através do site da embaixada, para
que, quando venham a passeio à Ale-
manha, tragam, por segurança, um
certificado de residência do país
onde estão estudando.

O Ministério das Relações Exte-
riores da Alemanha já se manifes-
tou que concorda com nossa inter-
pretação do acordo de isenção de
vistos. É uma questão de adaptar
os procedimentos do Ministério do

Interior alemão e isso ainda não
ocorreu. Estamos muito preocupa-
dos e pendentes de uma solução
desse problema.

O senhor acredita que um
acordo econômico Mercosul-
UE poderá ser fechado em fu-
turo breve?

O que está impedindo a concre-
tização deste acordo, até agora, é
a falta de progresso na negocia-
ção global, a chamada negociação
Doha. Como boa parte das deman-
das do Mercosul se situa na área
agrícola – e já que o capítulo agrí-
cola é uma parte muito importan-
te da negociação global – a União
Européia acha que precisa resol-
ver primeiro os padrões globais
para só depois concluir um acor-
do comercial com o Mercosul.

Essas duas negociações acaba-
ram, involuntariamente, se inter-
ligando na prática. Já que os acor-
dos bilaterais ou interregionais cri-
am um plus sobre as obrigações
globais, a Europa alega que não
pode negociar com o Mercosul sem
saber o que vai ter que dar no pla-
no multilateral. Quanto mais o
tempo passa, mais essas negocia-
ções se tornam complicadas.

Acreditamos, porém, que este
ano, de uma forma ou de outra, o
processo multilateral de Doha irá
se definir. Estarão então dadas as
condições para que se possa retor-
nar com mais ímpeto – e acredita-
mos que positivamente – à nego-
ciação bilateral

No embargo da UE contra a
carne bovina brasileira in
natura, o senhor vê erro do
Brasil em aceitar o rastrea-
mento bovino imposto pela
UE ou protecionismo por par-
te do bloco?

Não tenho a menor dúvida que
se trata de protecionismo. O tema
das medidas fitossanitárias é um
problema constante nas relações co-
merciais. Elas têm, obviamente,
objetivos legítimos. Mas, obviamen-
te, também geram abusos,
distorções, em suma, situações em
que, sob a capa de problemas
fitossanitários, se escondem inte-
resses protecionistas.

É obvio que num país continen-
tal, com um rebanho de mais de 200
milhões de bovinos, as condições de
controle não podem ser as mesmas
de países mais desenvolvidos e me-
nores. Tem-se que encontrar um
justo equilíbrio entre a factibilidade
do controle e o seu objetivo. Nós
acreditamos que temos um recorde
muito bom em termos de qualidade
e segurança. Estamos negociando
com Bruxelas e acredito que vamos
chegar a um acordo.

Mais informações sobre a Alemanha e a Europa no
site www.DW-WORLD.DE/brasil

A DW-WORLD ENTREVISTOU O
EMBAIXADOR BRASILEIRO EM BERLIM,
LUIZ FELIPE DE SEIXAS CORRÊA, SOBRE

DIFERENTES TEMAS ATUAIS, ENTRE ELES A
VISITA DA CHANCELER FEDERAL ANGELA

MERKEL À AMÉRICA LATINA, A REFORMA

DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA

ONU, CRÍTICAS EUROPÉIAS AO

PROGRAMA DE BIOCOMBUSTÍVEIS,
PROBLEMAS COM VISTOS DE ESTUDANTES

BRASILEIROS NA ALEMANHA, O ACORDO

ECONÔMICO UE-MERCOSUL E O
EMBARGO CONTRA A CARNE BRASILEIRA.
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Pesquisadores da Massachussets
Institute of Technology desenvolve-
ram um processo viável pelo qual se
pode transmitir energia elétrica pelo
ar a pequenas distâncias.

Não é nenhuma novidade que a
energia possa ser transmitida pelo ar
sem o uso de fios, muito pelo contrá-
rio, no fim dos anos 1800 e começo
dos anos 1900 Nicola Tesla propôs
teorias de transmissão sem fio de
energia. O trabalho de Tesla era im-
pressionante, mas não gerou, imedi-
atamente, métodos práticos de trans-
missão de energia sem fio.

Desde então, cientistas vêm pro-
curando encontrar formas de
viabilizar este método de transmis-
são. Neste contexto o Massachussets
Institute of Technology - MIT desen-
volveu uma tecnologia baseada em
ressonadores magnéticos que
viabilizou acender uma lâmpada de
60 watts a mais de dois metros de
distância da fonte, sem qualquer co-
nexão física.

O equipamento apresentado pelo
MIT consiste de duas bobinas de co-
bre, uma das quais é ligada à toma-
da. Essa unidade transmissora, ao
invés de encher o ambiente com on-
das eletromagnéticas, o que ocasio-
naria uma enorme perda de energia,
simplesmente preenche o espaço ao
seu redor com um campo magnético
não-radioativo oscilando a uma fre-
qüência de alguns MHz.

De acordo com o princípio da res-
sonância acoplada, objetos com a mes-
ma freqüência de ressonância tendem
a trocar energia de forma muito efi-
ciente e reagem de forma quase des-
prezível com os demais objetos que
não possuem a mesma freqüência.

Como os campos magnéticos rea-
gem muito pouco com os seres vivos,
a tecnologia é considerada segura aos
humanos, fato que é essencial para a
viabilidade do projeto.

Na fase da portabilidade em que a
tecnologia se encontra hoje, fica evi-
dente que um processo de transmis-
são de energia como este seria muito
útil para eliminar as grandes quanti-
dades de baterias que circulam em
uma diversa gama de aparelhos ele-
trônicos portáteis.

Energia elétrica
sem fio

Convênios:
Copasa,

Ipsemg,  O Debate,
Rede Dental

Av. Augusto de Lima, 655 - sl 1509
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Projetos do CEFET-MG e da UFMG ajudam
a reduzir gastos em escolas da PBH

Um dos projetos de extensão de-
senvolvidos pelo Centro de Pesqui-
sa em Energia Inteligente do CEFET-
MG ajudará a Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) a economizar
energia a partir de práticas simples,
como mudar a cor de uma sala de
aula, ou um pouco mais complexas,
como a instalação de luminárias
eficientes nos ambientes.

O Programa de Eficientização
Energética (PEE), parceria entre
as duas instituições, começou a
ser desenvolvido em novembro de
2005. Desde então, o CEFET-MG
vem fazendo o monitoramento do
consumo nas escolas municipais
da Regional Nordeste. Durante
esse tempo, foram identificados
alguns problemas como o projeto
arquitetônico das edificações e
corredores e cores escuras em de-
terminados locais e salas. “As es-
colas tinham cores muito escuras
na sala de aula e isso prejudicava
muito a iluminação tanto artifici-
al quanto natural”, observou a
coordenadora do Centro de Pes-
quisa em Energia Inteligente do
CEFET-MG, Profª Patrícia Romei-
ro da Silva Jota.

Segundo a Profª Patrícia Jota, o
número de edificações foi limitado
pelos recursos disponíveis, e o cri-
tério utilizado, segundo a pesquisa-
dora, foi trabalhar nos locais onde
havia maior gasto de energia. “Es-
tudamos toda a rede de escolas da
Prefeitura, depois todas as escolas
da Regional Nordeste, nos aprofun-
damos em seis e finalmente escolhe-
mos duas”, contou.

Outra etapa do programa será
a elaboração de material didático
para as diversas disciplinas e ní-
veis versando sobre a eficiência
energética e o meio ambiente. A
idéia é que a partir de então, será
possível realizar um trabalho de
conscientização com alunos e pro-
fessores. A Profa. Patrícia Jota
contou que o material didático, que
está sendo terminado, será passa-
do para os coordenadores das es-
colas municipais, para que eles
conversem com os docentes e opi-
nem se a linguagem do material está
adequada aos alunos.

Serão sugeridas atividades didá-
ticas, como a conversão de watt
para quilowatt nas aulas de Mate-
mática, e práticas, como, a utili-
zação de energia solar em experi-
ências, para que os alunos tomem
consciência sobre a geração e a uti-
lização racional de energia.

Em junho, será montado um es-
tande em uma das escolas. Na data
acontecerão palestras e exposições
sobre o uso racional de energia.

O Sistema distribuído de baixo
custo para monitoramento de car-
gas elétricas desenvolvido pelo pro-
jeto de pesquisa “Centro de
Monitoramento de Usos Finais
(CMUF)” financiado pela Cemig foi
instalado em duas escolas da Regi-
onal Nordeste, a saber: E.M.Anísio
Teixeira, no bairro União, e
E.M.Professor Paulo Freire, no bair-
ro Ribeiro de Abreu. A partir desta
medição (que coleta medidas simul-
tâneas nos diversos usos finais a
cada minuto e disponibiliza os da-
dos via Internet) será possível ava-
liar o impacto das ações de educa-
ção e de substituição de luminári-
as no consumo de energia e na cur-
va de carga das escolas.

Com recursos de R$ 1,3 milhão
repassados pela Financiadora de
Estudos e Pesquisa (Finep) e Ce-
mig, o projeto é uma associação
entre pesquisadores do CEFET-MG
e da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG). A Profª Patrí-
cia Jota ressalta que o desenvolvi-
mento do software de análise dos
dados coletados está a cargo dos
pesquisadores do CEFET-MG, já o
hardware (sistema de medição,
criptografia dos dados, transmis-
são e armazenamento e disponibi-
lização via Internet) foi desenvol-
vido nos laboratórios do Curso de
Controle e Automação da UFMG.
“O sistema permite que cada rede
interna tenha monitoramento pró-
prio, com medições em intervalos
de 15 segundos á 1 minuto. Hoje,
os sistemas de medição de consu-
mo de energia disponíveis no mer-
cado são aqueles instalados nas
entradas dos edifícios. Está sendo

Edificações da PBH terão
know how do CEFET-MG

De acordo com a Profª Patrícia
Romeiro da Silva Jota, o Secretá-
rio Municipal, Murilo Valadares,
solicitou que o CEFET-MG elabore
uma proposta de especificação de
sistemas de iluminação para os pré-
dios da PBH que ainda serão
construídos.

O objetivo é que todos os prédi-
os da PBH, construídos a partir de
agora – administrativos, escolares,
da área de saúde etc – sejam efici-
entes. “Ainda estamos na fase de le-
vantamento de projeto”.

UFMG e CEFET-MG monitoram as escolas
proposto uma ferramenta que per-
mita correções de rumo em busca
da eficiência e da economia na uti-
lização da energia”, explica.

O projeto já está em prática no
edifício-sede do Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Ge-
rais (DER-MG), que registra R$ 30
mil mensais com energia elétrica. O
responsável pela Divisão Adminis-
trativa do órgão, Adilson Martins
Machado, espera que, com o
monitoramento, a despesa caia
substancialmente. O DER-MG, de
acordo com Machado, dará uso mais
racional aos vários sistemas elétri-
cos do órgão.

Durante essa fase, também es-
tão sendo monitorados os prédios
da Telemig, do Campus I do CEFET-
MG, o Centro de Pesquisa em Ener-
gia Inteligente do campus II do Cefet-
MG, o edifício sede da Cemig, da
Fundação Hemominas, do Hospital
João XXIII e do Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro).


