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Os índios habitaram as
Américas muito antes da che-
gada dos espanhóis ao conti-
nente, tendo à frente descobri-
dores como Américo Vespúcio,
Cristóvão Colombo e outros.
Como acontece em todo entre-
choque de civilizações, foi mui-
to caro o preço pago por eles
em bens e vidas humanas. O
caso dos índios Tamoios, dizi-
mados no Brasil, não foi dife-
rente de muitos outros espa-
lhados pelo Novo Mundo.

Decorridos vários séculos
da chegada dos europeus ao
novo Continente, várias ini-
ciativas vêm procurando cu-
rar as feridas do passado e
ressarcir os índios – os donos
originais dos territórios – e
descendentes de escravos –
igualmente violentados por
longos anos de cativeiro.

Infelizmente, embora a
consciência contemporânea se
preocupe em corrigir injusti-
ças do passado, muito do que
se fez não pode mais ser mu-
dado. Cabem, entretanto, cor-
reções e reparações capazes de
fazer justiça aos que foram
prejudicados. No caso das po-
pulações indígenas, não há
dúvida de que elas têm o di-
reito à demarcação de suas
terras e à proteção contra a
violência dos que insistem em
desrespeitar o seu território.

Aos descendentes de escra-
vos africanos há que se per-
mitir, mediante políticas afir-
mativas, compensação pelos
prejuízos sofridos mas, em to-
dos os casos, há de prevale-
cer o bom senso. Por outro
lado, em nenhum momento
pode ser colocada em jogo a
soberania nacional, como vem
acontecendo em protocolos
originados em gabinetes da Or-
ganização das Nações Unidas,
no caso dos indígenas. Os di-
reitos dos índios brasileiros
devem ser respeitados da mes-
ma forma que os de seus ir-
mãos dos países das Três Amé-
ricas e dos outros continen-
tes, mas a soberania dos paí-
ses é intocável.

Do mesmo modo que a
ONU não ousaria propor a
criação de uma nação indí-
gena autônoma dentro dos
territórios brasileiros ou dos
Estados Unidos da América,
da Austrália, ou de outros
países, não aceitamos que ele
se proponha a esse tipo de si-
tuação no Brasil. Aqui, todos
são brasileiros e como tais,
devem ser respeitados.

No Brasil,
todos são
brasileirosMinas Gerais receberá US$ 660 mil da Agência para

o Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos (US-
TDA), em financiamento de estudos e projetos do Esta-
do. O termo de cooperação técnica foi assinado pelo
governador Aécio Neves, o embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Clifford Sobel e o diretor da USTDA, Lar-
ry Walther, em solenidade no Palácio da Liberdade.

Os recursos, que serão liberados a fundo perdido pela
agência, vão ser aplicados em dois importantes projetos
estratégicos que estão sendo desenvolvidos pelo governo
mineiro. Do montante total, US$ 425 mil serão destina-
dos à implantação de um data center para o Estado, no
âmbito do projeto estruturador “Centro Administrati-
vo”. A outra parte – US$ 241 mil – será usada na revi-
são do Proaero, programa de adequação, ampliação e
melhoria na malha aeroportuária de Minas Gerais.

“Hoje a USTDA nos dá o privilégio de participar
conosco de dois programas extremamente estratégicos.
Minas se prepara para estabelecer um novo conceito de
administração pública também do ponto de vista de
logística. Já temos feito isso do ponto de vista dos con-
ceitos novos de gestão transparente, de metas, de go-
verno por resultados, que tem permitido ao Estado ala-
vancar o seu crescimento de forma muito sólida”, afir-
mou Aécio Neves, em seu pronunciamento.

Até o final do ano, o governo brasileiro enviará ao Con-
gresso projeto de lei transformando em agência reguladora o
DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). Além
de criar um novo marco regulatório para o setor de minera-
ção, o projeto prevê a realização de concursos públicos para
licitar áreas de pesquisa e extração. Mas a proposta encon-
tra adversários dentro do partido do governo: o senador Del-
cídio Amaral (PT-MS), presidente da Comissão dos Marcos
Regulatórios, afirmou ser uma temeridade a iniciativa do
governo no momento em que há questionamento sobre a
atuação das exigências em funcionamento no país.

Mineração terá
agência reguladora

Trabalhar na Adminis-
tração Pública Federal ser-
viu para dar ao economista
Marcos Ribeiro medo de
qualquer tipo de organização
estatal. Desenvolveu, nesse
período, a certeza de que a

Avaliação de governos
lógica das empresas públicas
é perpetuar interesses cor-
porativos. Isto posto, pro-
põe que os governos criem
agências enxutas, incumbi-
das de avaliar os programas
iniciados na área pública.

Investimentos em
recursos estratégicos

216 reservas indígenas podem
virar nações independentes

Líderes de grande influên-
cia mundial, como David Mili-
band, Chanceler do Reino Uni-
do e Pascal Lamy, diretor-ge-
ral da Organização Mundial do
Comércio, empenham-se na
Campanha pela independên-
cia de nações indígenas bra-
sileiras. A posição tímida do
Supremo Tribunal Federal,
cujo ministro Ayres Brito

apresentou um relatório fa-
lho sobre o problema da ter-
ra indígena Raposa/Serra do
Sol decepcionou os estudiosos
da questão, para quem, a De-
claração dos Direitos dos Po-
vos Indígenas, assinada na
ONU pelo Brasil, pode ter
como resultado a criação de
216 países independentes den-
tro do Território Brasileiro.

O grampeamento de tele-
fones não é novidade no
Brasil. O ex-presidente Tan-
credo Neves sabia disso,
tanto que, no governo de
Minas, recusava-se a tratar
de assuntos importantes em
telefones instalados dentro
dos palácios. Quando preci-
sava tratar de assuntos im-

Brasil: o país do grampo

portantes, utilizava ore-
lhões. Hoje, se sabe que des-
de senadores e deputados
até ministros  do STF e mem-
bros do Poder Executivo são
espionados em suas conver-
sas e atividades. Alta tecno-
logia em mãos de pessoas
moralmente desqualificadas
não dá certo.

Gilmar Mendes
Presidente do STF

Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado

O governador Aécio Neves e o embaixador Clifford Sobel
assinam o termo no Palácio da Liberdade

OMAR FREIRE/IMPRENSA MG

Candidatos debatem Segurança
A Segurança Pública é um

dos temas que preocupam os
candidatos à Prefeitura de
BH. Nos últimos dias, eles
debateram os problemas en-
frentados por BH, cujo núme-
ro de homicídios mantêm-se
em patamar elevado, embora
o maior crescimento (67%)

tenha ocorrido entre os anos
de 1998 e 2002. Obviamen-
te, qualquer solução para o
problema passa por um esfor-
ço conjugado nos planos fede-
ral, estadual e municipal. Não
há soluções mágicas. É preci-
so cuidar da economia, da
educação e de outros pontos.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Os eleitores norte-ameri-
canos preparam-se para esco-
lher o próximo presidente do
seu país no mês de novembro.
Chega ao fim a era George
Bush, de tal modo atípica e
inusitada, que só poderá ser
completamente avaliada nos
próximos anos. Com certeza,
episódios como a guerra do
Iraque, os escândalos de
Guantánamo e as restrições
a direitos de cidadãos ameri-
canos em seu próprio país não
contribuirão para uma análi-
se positiva do legado de Bush.
Só o tempo dirá.

Barack Obama (Partido
Democrata) e John McCain
são os candidatos à sucessão.
McCain enfrenta um proble-

O Homem que queria
salvar o mundo

Embora seja um título pre-
tensioso, pois os homens não
conseguem salvar nem a si
mesmos, este é o título do li-
vro escrito por Samantta Po-
wer, sobre o brasileiro Sérgio
Vieira de Mello (foto), morto
no Iraque em 2003, depois de
um atentado da ALQAEDA.
Decorridos cinco anos daque-
le trágico dia é possível pin-
tar um retrato precioso do ho-
mem que, sabe-se agora, es-
tava cotado para ser o suces-

sor de Koffi Annan no cargo
de Secretário Geral da ONU.

No livro, Sérgio aparece
como um dos mais emblemá-
ticos brasileiros da história,
como se percebe nas palavras
da autora: “Quando morreu,
senti como se uma fundação
do mundo tivesse sido derru-
bada. Era muito iluminado e
valioso. Fazer o livro foi uma
forma de voltar e redescobrir
aprendizados que fizeram par-
te da vida dele”.

Americanos escolherão novo
presidente em novembro

ma: é o herdeiro do pesado
legado da administração
Bush. Obama – que, em via-
gem recente à Europa, encon-
trou-se com Nicholas Sarko-
zy (presidente da França),
Ângela Merkel (primeira mi-
nistra da Alemanha) e Gor-
don Brown (primeiro minis-
tro inglês), está à frente das
pesquisas, com uma diferen-
ça de aproximadamente 10%
das intenções de voto. Prepa-
rado, com dois cursos univer-
sitários (um deles na Facul-
dade de Direito de Harvard),
Obama é  excelente orador,
com uma mensagem capaz de
arrebatar as pessoas, lem-
brando momentos de Kenne-
dy e Luther King.

SOS Prado

O bairro do Prado, situado na região Oeste de Belo Ho-
rizonte, é um dos mais tradicionais da cidade, mas as in-
tervenções do Poder Público na sua área vêm desfiguran-
do o bairro e causando transtornos e até tragédia na re-
gião. No trânsito das ruas Campos Elíseos e Turquesa pro-
vocou pelo menos duas mortes. Na rua Cuiabá, ainda não
morreu ninguém, mas ocorreram atropelamentos. Os mo-
radores têm tentado, sem sucesso, convencer as autorida-
des de trânsito a colocarem a sinalização na rua (que se
transformou praticamente em avenida). O resultado, além
dos atropelamentos, é o que se vê nessa foto, tirada na
esquina das ruas Cuiabá e Turfa. Até quando?

O fim do
neoliberalismo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Um momento
marcante na história

do século XX: Nelson
Mandela e Frederick
de Klerk, presidente

da África do Sul
recebem o Prêmio
Nobel da Paz, em

1993. Mandela
entrou para a

História como o
homem que fez da

luta para acabar com
o aparthreid sua

razão de viver

Faz cinco anos que
morreu Roberto
Marinho, um dos
homens que,
queiram ou não,
marcou a história
do jornalismo
brasileiro

Ao lado de Guizot e
Aléxis de Tocqueville
Benjamin Constant fez
parte do grupo
chamado de
“doutrinário”,
herdeiros e críticos da
Revolução Francesa.
Nesses tempos de
indigência política, uma
boa coisa a fazer é ler
“Princípios de Política
Aplicáveis a todos os
Governos”, lançado
pela Editora Topbooks.
Vale por um curso de
pós-graduação em
Política (com P
maiúsculo), algo raro
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Barack Obama
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John McCain
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O neoliberalismo foi a dou-
trina mais pobre e mais per-
niciosa que apareceu no pós-
guerra. Surgiu para se con-
trapor a outra corrente de
idéias igualmente nociva à
humanidade, o marxismo-le-
ninismo. Infelizmente, uma e
outra atraíram políticos e in-
telectuais dispostos, em
nome da ideologia, a aderi-
rem a qualquer novidade.
Todos erraram feio. Contabi-
lizar as grandes catástrofes
humanas é sempre difícil,
mas se alguém se dispuser a
fazer um inventário, livros
publicados nos últimos anos
afirmam, com base em pes-
quisas, que a luta entre Ca-
pitalismo e Comunismo pro-
duziu aproximadamente 200
milhões de mortos no século
XX – 100 milhões de vítimas
de cada lado.

DIVULGAÇÃO

Benjamin Constant
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O dia em que Dom João VI deixou
Napoleão Bonaparte a ver navios

200 ANOS DA CHEGADA DA FAMÍLIA REAL AO BRASIL (1ª DE UMA SÉRIE)
O texto que se segue traz impressionante relato dos

acontecimentos que marcaram a retirada da família Real
Portuguesa de Lisboa, num clima de ameaças feitas à

dignidade e às vidas dos seus integrantes. Mesmo
discordando de algumas afirmações do tenente e conde
Thomas O’Neil – como a que se refere à presença do

General Junot a bordo da nau em que se encontrava Dom
João, para demovê-lo de partir – deixaremos que o leitor

analise a entrevista e tire suas próprias conclusões. Que os
estudiosos comparem a versão do inglês com outras
existentes, para se chegar à verdade definitiva. Esta

conversa, cercada de grande sigilo, ocorreu nas empoeiradas
dependências de um escritório na zona portuária de Lisboa.

Floriano L. N. - Havia, na
ocasião da retirada, ameaça
de violência contra o Prínci-
pe Regente de Portugal?

Thomas O’Neil - Era bem sabi-
do na Inglaterra, pelos ministros de
Sua Majestade, que Sua Alteza Real,
o Príncipe Regente de Portugal, e sua
Casa estavam em perigo de ser con-
denados à escravidão – com a qual
já fora agrilhoada grande parte da
Europa – devido ao brutal e impla-
cável espírito de domínio que tomou
conta da mente demoníaca do arquii-
nimigo do mundo, Bonaparte.

Havia a certeza de que Na-
poleão Bonaparte cumpriria
as ameaças?

Tornou-se evidente que o usurpa-
dor inescrupuloso realizaria suas ne-
fandas intenções se não fosse impe-
dido pela pronta assistência do go-
verno britânico. Este, sempre ansio-
so por minorar sofrimentos, mesmo
de estrangeiros, e por causa do sa-
grado princípio de liberdade com res-
ponsabilidade, que ele aprecia e ve-
nera, foi incentivado, mais particu-
larmente neste caso, a socorrer seu
antigo e fiel aliado, que estava em vias
de ser aniquilado pela recusa a se vin-
cular à causa da vilania hipócrita e a
romper os laços de paz e amizade es-
tabelecidos há tanto tempo com o
Reino Unido, originalmente baseados
nos mais sólidos princípios de sabe-
doria política e desde então compro-
vados e concretizados por atos mú-
tuos de fidelidade e honra.

Houve algum tipo de nego-
ciação naquele momento?

Ciente de sua situação arriscada e
do alarmante estado de incerteza em
que se mantinham seus súditos num
momento em que o destino de qual-
quer país nunca esteve em tão grande
perigo, o Príncipe Regente foi compeli-
do a negociar uma precária promessa
do adiamento da invasão, a fim de
obter uma prorrogação da destruição
que no fim era aguardada.

Chegou-se a algum resulta-
do concreto?

Foi vã a tentativa de um compro-
misso por parte do pérfido corso que,
realmente, ao receber a soma esti-
pulada, ordenou a suas tropas que
tomassem posse, pela força, do zelo-
so reino; e que, se não tivessem êxi-
to na cilada para reduzir a Família
Real à escravidão, de qualquer modo
a massacrassem na capital.

Que providências foram to-
madas pelos ingleses?

Tendo chegado previamente a Lon-
dres as notícias das intenções secre-

tas do príncipe, os ministros de Sua
Majestade se prepararam para agir
conforme as circunstâncias exigis-
sem; e os lordes comissionados do al-
mirantado indicaram o almirante-de-
esquadra sir William Sidney Smith
para assumir o comando dos navios
e vasos de guerra, que estavam en-
tão ancorados na baía de Cawsand.

Quando zarpou a esquadra?

Essa esquadra zarpou às 11 ho-
ras da manhã de 11 de novembro de
1807, sem que qualquer oficial tives-
se a menor idéia de seu destino, um
sistema de sigilo nunca antes obser-
vado e que, quando firmemente man-
tido, não pôde deixar de produzir bons
resultados. Uma leve brisa soprou,
transportando a esquadra pelo canal.
Vimos várias velas ao largo da ponta
Lizard, de onde rumamos para o cabo
Finisterre; e, após nos comunicarmos
com dois navios de Sua Majestade que
estavam parados ao largo do cabo,
nos despedimos e seguimos, tendo
visto as rochas Burling (Berlengas)
a 13 de novembro.

E quando se deu a chegada
da esquadra a Lisboa?

Às oito horas da noite, a esqua-

dra parou ao largo das terras altas
de Lisboa e, depois de ficar algumas
horas ao largo da foz do Tejo, zarpou
às dez horas na manhã de 14 de no-
vembro; e o almirante foi informado,
pela tripulação de alguns barcos pes-
queiros, que os portos de Portugal
estavam fechados para naus e vasos
de guerra de Sua Majestade britâni-
ca. Tal circunstância causou grande
surpresa ao almirante, e só então,
pela primeira vez, os oficiais fizeram
alguma idéia de sua destinação.

Como estava a situação em
Portugal?

A situação de Portugal era en-
tão singularmente crítica; seu so-
berano, como foi observado, esta-
va a ponto de ser incluído no nú-
mero de monarcas já cativos, os
quais o devastador de impérios
havia insidiosamente aprisionado;
e, estando seus portos fechados à
Grã-Bretanha, isso efetivamente
impedia qualquer comunicação
com a única potência que poderia
servi-lo e que havia sido unanimen-
te considerada como amiga cons-
tante e protetora fiel da Casa de
Bragança, sentimento recíproco vi-
vido por Sua Alteza Real.

O perigo estava por toda
a parte...

Um vento forte soprou por vá-
rios dias diretamente para dentro
do Porto de Lisboa, sem mudar de
quadrante, exceto por poucas ho-
ras no rumo leste, o que propiciou
aos fugitivos reais uma oportuni-
dade de escapar das ciladas que
Napoleão armou para eles tão en-
genhosamente: na manhã do dia
15, o almirante recebeu a bordo
um piloto português e fez sinal à
chalupa de guerra Confiance para
que se aproximasse. Seu coman-
dante, capitão Yeo, veio a bordo
e, tendo recebido do comandante-
em-chefe despachos para lorde
Strangford, zarpou pelo Tejo levan-
do uma bandeira de trégua;  em
conseqüência disso, tendo Sua Ex-
celência pedido e recebido seus
passaportes, ele embarcou com o
capitão YEO e se uniu à frota bri-
tânica. Ao se comunicar com o al-
mirante, foi julgado conveniente
estabelecer o mais rigoroso blo-
queio na foz do Tejo.

Sendo isso executado, a idéia pos-
terior aconselhável foi de que Sua
Excelência propusesse ao governo
português, como condição única
para a suspensão do bloqueio, ou
rendição da frota portuguesa a  Sua
Majestade, ou seu uso imediato
para transporte do príncipe regen-
te e de sua família para o Brasil, já
que o primeiro objetivo do momen-
to era salvar a casa de Bragança do
fraternal amplexo da França.

Os acontecimentos evoluíam
com muita rapidez...

Na manhã do dia 19, juntou-
se à esquadra a nau Hibernia, de
Sua Majestade; e no dia 22, o al-
mirante transferiu para ela sua
bandeira. No dia 21, porém, fo-
ram recebidas novas notícias, as-
severando que as tropas france-
sas estavam marchando rapida-
mente para Lisboa, e que os co-
mandantes das diferentes provín-
cias não só pediram armas e mu-
nições ao primeiro-ministro, mas
até mesmo escreveram a Sua Alte-
za Real, o príncipe regente, notifi-
cando-o do iminente perigo que
ameaçava a ele, sua família e o
país. Contudo, por circunstâncias
que facilmente ocorrem, por um
início de traição existente em
seus Conselhos, tais notifica-
ções nunca chegaram aos ouvi-
dos reais (o que evidentemente
era o que se pretendia), e ele es-
teve perto de se tornar vítima
da ambição do inescrupuloso
Napoleão, cujas maquinações
tinham influenciado o principal
ministro de Sua Alteza Real.

Chegada do Príncipe Dom João ao Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO
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Os mistérios do Cosmos
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PORVENTURA
COMPREENDERAM A

EXPANSÃO DA TERRA?
ONDE É O CAMINHO
DA MORADA DA LUZ,
E ONDE É O LOCAL DA

ESCURIDÃO...?
LIVRO DE JÓ

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
!!!!! Sistema Solar !!!!! Galáxia do Catavento

!!!!! O Sol !!!!! A Lua
DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

ALGUNS QUATRILHÕES DE ERAS,
ALGUNS OCTILHÕES

DE LÉGUAS CÚCICAS, NÃO
AMEAÇAM A

AMPLIDÃO NEM A TORNAM
IMPACIENTE,

ELAS SÃO PARTES APENAS...
TUDO QUE EXISTE É
UMA PARTE APENAS.

WALT WHITMAN

!!!!! Mercúrio !!!!! A Terra!!!!! Marte

!!!!! Netuno !!!!! Júpiter

Floriano de Lima Nascimento
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MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SEGURANÇA
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O Brasil concentra 40%
das pessoas infectadas com
o vírus da Aids na América
Latina. De acordo com da-
dos da ONU, o país registrou

Brasil concentra 40% dos casos de Aids da América Latina

" A fumaça do cigarro li-
bera radicais livres que agri-
dem principalmente a pele da
face, pescoço e mãos, promo-
vendo morte celular e apare-
cimento precoce de rugas.

" A ponta do cigarro atin-
ge altas temperaturas, poden-
do chegar a 800 graus, con-
tribuindo para o envelheci-
mento da pele e cabelos.

Saiba como o cigarro afeta
a pele e o cabelo

As mulheres gostam de es-
tar sempre bonitas, cuidam
dos cabelos e da pele, mas se
esquecem de um detalhe mui-
to importante: para ter uma
pele saudável é necessário pa-
rar de fumar!

Estudos desenvolvidos
nos últimos anos mostram
que o cigarro promove o en-
velhecimento precoce da pele
devido a diversos fatores:

" O alcatrão presente no
cigarro é responsável pela co-
loração amarelada que se de-
posita nos dentes, unhas e
pele do rosto.

" As substâncias tóxicas
presentes na fumaça do cigar-
ro aumentam a predisposição
ao câncer de pele e boca.

" Os cabelos também so-
frem agressão, tornando-se
opacos, além de caírem mais.

" Novas evidências tam-
bém apontam o cigarro como
fator agravador da acne.

Bem, mas também exis-
tem boas noticias sobre o
assunto cigarro e beleza.
Após 3 a 4 semanas sem
fumar, a pele e os cabelos
melhoram consideravel-
mente, ficando com aspec-
to mais bonitos. E a ten-
dência é melhorar muito
mais até um ano após
abandonar o cigarro.

Especialistas são unâni-
mes em dizer que a escolha da
mochila deve priorizar a saú-
de antes da moda. Afinal, não
adianta ter uma mochila en-

Atenção na escolha das mochilas escolares
DIVULGAÇÃO

viesada ou uma
bolsa do tipo car-
teiro se a quan-
tidade de materi-
al transportado
diariamente aca-
bará comprome-
tendo a postura
e a coluna.

A mochila
ideal é aquela
com rodízios,
que pode ser pu-
xada   como
mala de viagem
ou com alças
largas e garan-
tir que sejam

usadas de modo a distribuir
o peso nas costas. Quando
a mochila é usada pendura-
da em um ombro só, ela aca-
ba forçando um dos lados e

Atividade física faz
bem para os ossos
Os ossos são fundamentais

para a sustentação do corpo.
Juntos, formam a estrutura
do corpo, dão força ao orga-
nismo e protegem os órgãos
internos. Como são fundamen-
tais para nós, devem estar
sempre fortes, garantindo as-
sim uma vida longa.

A atividade física na infân-
cia e adolescência ajuda a for-
mar massa óssea, enquanto
nos adultos ajuda a mantê-la.

As atividades mais recomen-
dadas para esta finalidade
dependem da idade do indivi-
duo, mas devem ser aeróbicas
e contra-resistência.

No caso dos idosos, são
recomendadas atividades de
baixo impacto, como cami-
nhada e musculação. Já
para os jovens indica-se es-
portes como vôlei, basquete,
tênis, bicicleta, entre ou-
tros. Então, exercite-se!

DIVULGAÇÃO

Estatísticas mundiais a
respeito da infertilidade
mostram que mais ou me-
nos 15% dos casais que de-
sejam engravidar apresen-
tam algum tipo de proble-
ma de infertilidade. Duran-
te muito tempo, os “proble-
mas para engravidar” fo-
ram todos atribuídos às
mulheres e só recentemen-
te passaram a fazer parte
do universo masculino.

Atualmente, a conduta
mais adotada, diante de
um quadro de infertilida-
de é encaminhar o casal
para avaliação. A dificul-
dade pode estar tanto
num, quanto no outro, ou
ainda nos dois. Hoje, os
estudos científicos mos-
tram que varicocele, pro-
cessos infecciosos e dis-

funções hormonais são
causas reversíveis da in-
fertilidade masculina.

Os desafios aparecem
quando os casos clínicos
de homens que não apre-
sentam o número e a qua-
lidade dos espermatozói-
des adequados. Desafia-
dores também são os ca-
sos de infertilidade idio-
pática ou de infertilida-
de sem causa aparente,
pois, apesar de homem e
mulher preencherem to-
talmente as condições ne-
cessárias para a gravi-
dez, ela não acontece. Os
problemas de infertilida-
de masculina podem ser
resolvidos com um diag-
nóstico bem feito e com
a escolha do método te-
rapêutico mais indicado.

Infertilidade masculina já
pode ser solucionada

DIVULGAÇÃO

30 mil novos casos somen-
te no ano passado.

O número total de brasi-
leiros que têm a doença che-
gou a 600 mil em 2007.

Mesmo com o número ele-
vado, cerca de 75% dos in-
fectados têm acesso ao tra-
tamento. A epidemia está
estável desde 2001.

prejudicando a coluna da
criança a médio prazo.

Para suportar o peso do
material de um lado só, a cri-
ança ou o adolescente acabam
por se curvar para o lado opos-
to, buscando maior sustenta-
ção e equilíbrio. Depois de al-
gum tempo, isso pode causar
sérios problemas nas articu-
lações superiores e na colu-
na, chegando a haver defor-
midade estrutural.

É responsabilidade dos
pais orientarem os filhos
quanto aos riscos que correm
quando baseiam suas esco-
lhas apenas no quesito moda.
O melhor é prevenir antes que
ter de recorrer a coletes orto-
pédicos ou mesmo a cirurgias
quando o problema tomar
maiores proporções.
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Será realizada entre os
dias 10 e 12 de outubro, a
2ª Feira Internacional de
Utilização de Energia Reno-
vável e dos Edifícios que
economizam energia. O
evento acontecerá na cida-
de de Qingdao.

O  encontro está sendo
organizado pelo Centro
de Promoção de Desenvol-

China receberá encontro
internacional de energia

vimento de Tecnologias e
Ciências de Construção
d a  C h i n a ,  C e n t r o  d e
Construção dos Edifícios
que economizam energia
da China e pelo Comitê de
Construção de Qingdao.

A Feira terá mais de 800
stands de expositores de di-
versos países, como a Chi-
na, Alemanha, França, Grã-

bretanha, EUA, Canadá,
Singapura, Austrália, Rús-
sia, Japão e Coréia do Sul.
A expectativa é que 30.000
pessoas visitem o local.

Quem for a feira, pode-
rá aproveitar para fazer
uma visita às praias locais,
como a que está mostrada
na foto. Elas estão entre as
melhores da China.

UFRJ instala super-computador
para analisar o solo

Procel e Rede Globo fazem parceria

Britânicos criam aparelho
que evita o stand-by

A Eletrobrás, através do Procel, e a Rede
Globo estão juntas em um projeto que preten-
de difundir técnicas de uso eficiente de
eletricidade e obtenção de energia por fontes

alternativas. Para isso, está sendo usado o
quadro “Lar, Doce Lar” do Caldeirão do Huck.

O projeto teve início no último mês
de agosto. O programa de TV mostrou os
benefícios de uma instalação correta de
equipamentos de energia solar. O Caldei-
rão é apresentado por Luciano Huck
(foto) e é exibido semanalmente a par-
tir das 14:30.

A intenção do quadro é reformar as ca-
sas próprias dos telespectadores que não
têm condições financeiras para fazer a obra.
Os interessados em participar da atração
devem enviar uma carta contando a rela-
ção entre a residência e seu proprietário,
fotos do local e uma cópia da certidão real
de ônus do imóvel para a caixa postal
70540 e com o CEP 22741-971.

O Núcleo de Computa-
ção Eletrônica (NCE) da
UFRJ acaba de instalar
um computador de 16 te-
raflops. Esses chips são
capazes de realizar 16
trilhões de operações
matemáticas por segun-
do além de serem ener-
geticamente eficientes.

Para evitar que que-
das de luz afetem os tra-
balhos e resultados das
análises, a universida-
de adquiriu dois estabi-
l izadores de energia
125 kVA tri fásicos.
“Sem estes nobreaks, o
projeto poderia ter mui-
tos prejuízos, tanto tan-
gíveis quanto intangí-
veis. Com a queima de
hardware, por exemplo,
seriam perdidos mi-
lhões de reais, compro-

metendo prazos, pesqui-
sas e contratos”, expli-
ca Gerson Gabiatti, dire-
tor de operações da CP
Eletrônica, a produtora
dos estabilizadores.

“Não faz sentido uma
máquina com o porte do
Netuno, cuja principal
função são cálculos ma-
temáticos que levam se-
manas para serem feitos,
ficar vulnerável a even-
tuais falhas, que podem
fazer o pesquisador vol-
tar à estaca zero a cada
interrupção ou simples
afundamento”, ressalta
Yeroski Perez, do NCE.

O Netuno foi desen-
volvido por um grupo de
25 pessoas e custou R$
5,5 milhões de reais. Ele
pode ser usado por qual-
quer universidade.

Os ingleses desenvolve-
ram um aparelho que des-
liga o stand-by de vários
eletrodomésticos ao mesmo
tempo. Ele é composto por
um benjamim e por um
controle remoto, como
mostrado na foto ao lado.

Ao benjamim podem ser
ligados vários equipamen-
tos. Quando não estiverem
em uso, bastará um sim-
ples clique no controle re-
moto para que eles saiam
do modo stand-by.

De acordo com o Ener-
gy Saving Trust, o consu-
mo de energia de eletrôni-
cos quando não estão em
uso gera um gasto de apro-
ximadamente R$ 440,00
ao ano. Além disso, a “lu-
zinha” dos aparelhos emi-
te 1,5 toneladas de CO2 a
cada 12 meses.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Afinal de contas, para
uma excelente gestão
energética, qual é o me-
lhor equipamento para
aquecer água em residên-
cias, empresas e indús-
trias: Bombas de Calor,
Coletores Solares ou
Aquecedores a gás, óleo
ou eletricidade?

Cada método de aquecimen-
to tem suas características.
Bombas de calor e coletores
solares são ótimos para aque-
cimento de água até 55 0C.
Equipamentos de aquecimen-
to a gás, óleo e eletricidade são
mais bem adaptados para apli-
cações a temperaturas mais
altas. Coletores concentrado-
res de energia ainda não atin-
giram o ponto de serem im-
plantados em larga escala. Cé-
lulas fotovoltaicas permitem
gerar energia elétrica a partir
da energia solar, mas, são,
ainda, muito caras e não se
prestam a aquecimento de
água em nível residencial ou
empresarial, no Brasil.

O gás é muito usado em
várias cidades brasilei-
ras e já demonstrou ser
eficiente e limpo. Seu uso
não seria a melhor opção
para residências para
aquecer água para banho
e cozinha?

Não creio. Os motivos são
vários:- apesar do menor cus-
to inicial, o custo de opera-
ção é muito alto, a eficiência
é baixa, o gás polui muito e
há, sempre, o problema de sua
importação. Cumpre citar que
equipamentos a gás exigem
manutenção constante no sis-
tema de ignição eletrônica e
nas lâmpadas-piloto, além de
requererem a troca de bujões.

E o aquecimento por
meio de chuveiros elétri-
cos? É o melhor? Não é o
mais usado no país, o
mais eficiente, o mais
limpo, o mais prático?

Podemos discutir um pou-
co sobre a nobreza das dife-
rentes formas de energia. A
mais nobre é a energia elétri-
ca. Formas de energia nobre
são mais úteis e proveitosas
para aquecimentos em altas
temperaturas, iluminação, em
aparelhos eletrônicos, na mo-
vimentação de máquinas e
motores, etc., ou seja, em pro-
cessos em que a presença de
energia elétrica é fundamen-
tal. Entretanto, por ser uma
forma nobre de energia, é mais
cara de se produzir, exige a
utilização de imensas áreas de
reservatórios hídricos, ou a
queima de carvão ou óleo,
com a recorrente conseqüên-
cia de aumento de poluição,
perigo de aquecimento global

Mauri Fortes da Consciente Ltda., Diretor
de Pós-Graduação do IETEC e Professor
(Mestrado em Turismo e Meio Ambiente
e Graduação em Engenharia de Produção)
da UNA – Pesquisador SR do CNPq

Água Quente x Eficiência Energética
Qual a melhor tecnologia para os consumidores?

e diminuição gradual dos re-
cursos fósseis ou naturais.
É imprescindível uma polí-
tica urgente de uso racional
da energia elétrica. O uso de
carvão, lenha, óleo ou gás
deve, na medida do possível,
ser restrito pelo motivo ób-
vio de dano ao meio ambien-
te e redução de reservas
energéticas fósseis.

Então o uso de coleto-
res solares é a melhor op-
ção para aquecimento de
água para fins residen-
ciais ou empresariais?

A opção de uso de coleto-
res solares para aquecimento
de água é excelente. Os aspec-
tos de poluição envolvidos são
mínimos e incluem somente a
área de ocupação e a confec-
ção dos coletores. O custo da
energia solar é zero, o que
leva a uma eficiência infini-
ta, durante os dias em que há
sol. O custo operacional é pra-
ticamente nulo. Sistemas de
aquecimento solar projetados
e construídos por profissio-
nais competentes constituem,
portanto, uma opção a ser
sempre considerada

Portanto, o uso de co-
letores solares é a melhor
opção para aquecimento
de água residencial ou
empresarial?

Não. Devem-se ressaltar
as limitações de coletores so-
lares:- exigem reservatórios
de água quente para dias ne-

bulosos ou chuvosos, re-
querem grandes áreas de
captação, requerem o uso
de energia elétrica comple-
mentar, devem ser projeta-
das por profissionais com-
petentes para compatibili-
zar área de captação com a
necessidade energética, e o
projeto deve evitar oscila-
ções indesejáveis de tempe-

ratura da água e garantir
adequação climatológica.

O que dizer do uso de
Bombas de Calor para
aquecimento de água? As
bombas de calor consti-
tuem realmente uma op-
ção que compete forte-
mente com o uso de cole-
tores solares?

Sim, bombas de calor
competem fortemente com
coletores solares, pois per-
mitem, de maneira extre-
mamente ef iciente,  o
aquecimento de água na
mesma faixa de tempera-
turas, fornecem água em
temperatura constante,
não dependem de condi-
ções climáticas, pratica-
mente não exigem área de
instalação e apresentam
custo competitivo. Além
disso, apresentam as mes-
ma vantagens ecológicas,
pois não poluem e, apesar
de funcionar com energia
elétrica, consomem a mes-
ma energia que a requeri-
da por sistemas de coleto-

res solares. Exigem, tam-
bém, um projeto adequado
para cada casa ou condomí-
nio. O custo de instalação é
extremamente baixo, pois
requer apenas a disponibili-
dade de tubulações de água
quente e fria e entradas elé-
tricas; o custo é, conseqüen-
temente, menor que o de ins-
talação de coletores solares.

O que são bombas de
calor e porque seu uso
não é difundido?

As bombas de calor utilizam
energia gratuita disponível no
ar ambiente, ou seja, indireta-
mente usam a energia solar que
foi utilizada para aquecer o ar
ambiente. Bombas de calor são
equipamentos idênticos a uni-
dades condicionadoras de ar.
Ao invés de usar o ar resfria-
do, fornecem o ar quente que
sai dos condicionadores. O que
há de diferente é o projeto de
engenharia que permitiu au-
mentar, ou seja, focar na quan-
tidade de calor que sai dos con-
dicionadores e o uso de um tro-
cador de calor que aquece água
ou ar, de acordo com a necessi-
dade. Houve um problema tec-
nológico para melhorar a efici-
ência das bombas de calor. Atu-
almente, são de uso comum em
países desenvolvidos, mesmo
nos de clima frio, em toda a
Europa e nos EUA. Trabalha-
mos associados à CEMIG, des-
de 1985, no desenvolvimento
de bombas de calor de nível téc-
nico compatível com os melho-

res do mundo. Cumpre citar
que utilizamos a melhor tec-
nologia disponível na litera-
tura técnica e comercial.

Como se comparam as
eficiências de cada siste-
ma de aquecimento?

A comparação entre as di-
ferentes maneira de aquecer
água é desconcertante. Assim,
o uso de eletricidade, carvão,
óleo ou gás permitem eficiên-
cias de aproximadamente
100%, ou seja, para cada R$
100,00 gastos em uma destas
fontes, desprezando custos de
operação, obtém-se R$
100,00 de energia térmica,
em forma de água aquecida.
Por outro lado bombas de ca-
lor levam a eficiências de
400% e coletores solares per-
mitem eficiências de 333%.
Assim, para cada R$ 100,00
de energia elétrica paga pelo
uso de bombas de calor, ob-
tém-se R$ 400,00 de energia
térmica. Coletores solares le-
vam a energias térmicas re-
sultantes, equivalentes a R$
333,00. Sob outra forma,
bombas de calor permitem que
para 1 kWh de energia elétri-
ca empregada, obtenha-se até
4 kWh de energia térmica
(água quente); em outras pa-
lavras, economiza-se 75% da
energia elétrica requerida
para aquecimento. Coletores
solares permitem economia de
70 % de energia elétrica, Am-
bas as técnicas utilizam o re-
curso mais ecológico conheci-
do:- energia solar / ambiental.

As bombas de calor
têm mais aplicações?

Sim, Bombas de calor po-
dem ser usadas para aquecer
ar residencial, permitindo
economias mínimas de 75%
do consumo elétrico. Podem
ser usadas para aquecer pis-
cinas e prédios com proble-
mas de sombreamento e em
locais com flutuações climá-
ticas apreciáveis. As bombas
de calor podem ser acopladas
a coletores solares numa com-
binação ótima em termos de
engenharia, propiciando eco-
nomias da ordem de 92%.

Pode-se confiar em
Bombas de Calor?

Bombas de calor são usa-
das normalmente nos EUA,
Europa e Ásia. São equipamen-
tos confiáveis, com duração
típica de geladeiras e unidades
condicionadoras de ar. Pesso-
almente, após mais de 20 anos
de pesquisas e trabalhos com
bombas de calor, não tenho
mais dúvidas sobre sua im-
plantação comercial imediata.

Entrevista concedida a
Carlos Gabriel Dusse
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Cientistas europeus confirmaram a criação
de uma estrada que retêm poluentes usando
células solares. A rodovia fica na Espanha. Em
dias de sol, ela detém até 90% do óxido de
nitrogênio expelido pelos veículos. Com o
tempo nublado, essa porcentagem é de 70%.

Para captar o óxido, também conhecido
como NOX, o asfalto foi envolvido por uma
camada de dióxido de Titânio. Com isso, foi
gerada uma reação fotocatalítica. Para que o
composto recupere sua capacidade de absor-
ção, basta que haja uma chuva no local.

No começo do mês, pesquisadores
americanos divulgaram uma experiên-
cia semelhante.

Vancouver: a nova Pequim?
D
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A cidade canadense de

Vancouver, sede das
olimpíadas de inverno
de 2010, pode passar por
protestos semelhantes
aos vistos contra Pequim
recentemente. O meio
ambiente é um dos pon-
tos de discussão, mas
dessa vez o problema
não é a poluição.

“O balanço ecológico
natural será alterado e se
perderá o habitat animal

como resultado do aumen-
to da população e de infra-
estrutura urbana”, afir-
mou Taiaiake Alfred, dire-
tor do Programa de Gover-
nabilidade Indígena da
Universidade de Victoria.

Além das questões am-
bientais, Vancouver ain-
da tem “o seu Tibet”: as
minorias aborígines que
moram na região. Cerca
de 40% dos nativos estão
abaixo da linha de pobre-

za. Porém, para a maio-
ria dos canadenses o go-
verno dá uma boa quan-
tia de dinheiro para esta
comunidade, que não
sabe administrá-la.

Já foram feitos pro-
testos em Vancouver. No
ano passado, membros
da Sociedade de Guer-
reiros Nativos arranca-
ram a bandeira olímpi-
ca do mastro do edifício
da prefeitura.

Cientistas da Universida-
de de Xangai desenvolveram
um processo que transforma
as partes não metálicas de
computadores e baterias em
um material intermediário
que é usado na fabricação de
bancos para praças e parques,
grelhas para esgoto e cercas.

Possível fim do lixo eletrônico
Esse material também

pode ser utilizado como um
substituto da madeira, pois
possui resinas e outros ma-
teriais fibrosos que o dei-
xam tão resistentes quanto
o concreto armado. Dessa
forma, os chineses criaram
um método que recicla e ao

mesmo tempo pode evitar a
derrubada de árvores.

Os materiais metálicos
de computadores e baterias
não foram usados no expe-
rimento porque, na maior
parte das vezes, já são fei-
tos a partir da reciclagem de
outros produtos.

Na última edição, O
Debate noticiou a
criação do Fundo da
Amazônia, que em um
ano deve obter R$ 1
bilhão para preservar
da mata. Porém, esse
dinheiro pode ser
insuficiente. Pelo
menos é o que pensam
os cientistas do Insti-
tuto Nacional da
Pesquisas da Amazô-
nia (Inpa) e do Mu-
seu Paraense Emilio
Goeldi, duas referên-
cias em pesquisas
sobre a Floresta.

A falta de dinheiro
para pesquisas cientí-
ficas é uma das princi-
pais preocupações. “A
proposta da Academia
Brasileira de Ciências
(subscrita pela SBPC)
Amazônia: Desafio
Brasileiro do Século

Fundo da Amazônia
pode ser insuficiente

XXI: A Necessidade de
uma Revolução Cientí-
fica e Tecnológica
prevê um investimento
próximo de R$ 1 bi-
lhão para dobrar o
número de doutores
na região. Evidente-
mente que C&T é ape-
nas uma vertente das
ações necessárias.
Penso, assim, que o
volume de recursos
precisará ser amplia-
do” diz Adalberto Val
diretor do Inpa.

Já Nilson Gabas,
diretor substituto do
Museu Paraense Emi-
lio Goeldi, cobra mais
envolvimento do po-
der legislativo. “A
destinação dos recur-
sos do Fundo à área
da pesquisa não está
prevista na lei, e isso
é preocupante”.

Espanhóis anunciam a criação
de uma “estrada ecológica”

DIVULGAÇÃO
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Cientistas americanos
desenvolveram uma técni-
ca que permite a geração
de energia elétrica usan-
do o calor contido no as-
falto e gerado pelo sol.
Nos testes realizados no
estado de New England, o
sistema gerou até 800 Kw/
h por mês e custou entre
33 e 82 reais.

“Você põe uma rede de
canos sob o asfalto e co-
loca água dentro deles. Se
você fizer isso no estacio-
namento de um hotel, por
exemplo, pode usar a água
quente para lavagem”, dis-
se Rajib Mallick, um dos
autores do estudo. Após
os testes em laboratório,
os pesquisadores estão re-
alizando experimentos em
um estacionamento e em
breve pode ser instalado
em estradas.

Cientistas da Austrália
anunciaram o desenvolvi-
mento de uma célula
fotoeletroquímica que
simula o processo de
fotossíntese. A única
diferença é que o novo
material não produz car-
boidratos, como as plantas,
mas sim o hidrogênio.

Para realizar o experi-
mento, os cientistas usa-
ram água, tensão elétrica e
a luz do sol para quebrar a
molécula de H²O. “Nós
copiamos a natureza,
pegando os elementos e
mecanismos encontrados
nas plantas, que evoluíram
ao longo de 3 bilhões de
anos, e recriamos um
desses processos em labo-
ratório”, explica o profes-
sor Leone Spiccia, da
Universidade Monash.

O hidrogênio é conside-
rado por muitos pesquisa-
dores como sendo o “com-
bustível do futuro”. Porém,
até o momento, ele só
podia ser obtido com a
queima do gás natural, que
é altamente poluente.

Pesquisadores
realizam
fotossíntese
artificial

Energia que vem da rua
Para  o  c i ent i s ta ,  a

nova forma de coleta da
energia solar tem vanta-
gens em relação ao aque-
cimento convencional. A
principal delas é permitir
que o equipamento funci-
one também durante a
noite e dias chuvosos.

OUTRO ESTUDO
Mallick e outros dois

pesquisadores do Institu-
to Politécnico de Worces-
ter (WPI) estão fazendo
ainda outro estudo utili-
zando o mesmo sistema de
canos com líquido. A in-
tenção é baixar a tempera-
tura do asfalto para alivi-
ar as ilhas de calor. Esse
fenômeno se caracteriza
pela substituição de árvo-
res por asfalto, elevando a
temperatura do ambiente.

Esta mangueira, que na foto aparece enrolada,
foi feita especialmente para destacar outdoors.
A carga energética do equipamento, que foi
desenvolvido para ser usado na Inglaterra, dura
três dias. Como no Brasil a incidência solar é
maior do que na Europa, este tempo será maior

Essa mochila possui duas
placas fotovoltaicas que
captam a luz do sol e a
transformam em
energia. Com isso,
celulares, câmeras
fotográficas e
ipods podem ser
recarregados sem
estarem ligados a
uma tomada. A
bolsa tem ainda
um recarregador
de pilhas alcalinas
e nove conectores
para diferentes marcas
de telefones móveis

Esse recarregador solar
tem a potência de 2W e
é recomendado para
baterias de carros de
12V. É útil, pois evita
que haja a necessidade
de chamar um mecânico
ou eletricista

Com esta lanterna, que funciona a base de
energia solar, você nunca mais ficará na
escuridão por falta de pilhas. Ela ainda é
equipada com uma bússola, que te ajudará a
encontrar o local onde você quer ir. É ideal
para acampamentos e caminhadas em trilhas
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Café SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé Society
Maurício de Thormes

NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS

Rua José Ferreira Magalhães, 341 -
Floramar - CEP 31.765-760

Belo Horizonte - MG Caixa Postal
1622 - CEP 30.161-970

Tel: (31) 3434-7373 / 3434-6494 - Fax:
(31) 3434-6499

E-mail: nucleo@gold.com.br  - Home Page: www.gold.com.br/~nucleo

(0800-315600)

Ignorados pelos editores e sem
ajuda de verbas públicas,

escritores de Belo Horizonte
batem recordes de produção.

Esplendor da Cultura Mineira

O IHG/MG reservou o ano de
2008 à comemoração dos 200

anos da chegada da Corte
Portuguesa ao Brasil. O volume

XXXI de sua revista foi
inteiramente dedicado ao tema,

repetindo o tratamento dispensado
ao centenário do primeiro vôo de
Santos Dumond no ano passado.

A “Arcádia de Minas Gerais” lançou
o quarto número de sua revista,
estampando cartas, poemas, trechos
de romance, contos e ensaios
eruditos sobre diversos temas
culturais. As matérias publicadas
são de excepcional qualidade.

“Sob o Céu de Cabo Frio”,
escrito por Floriano de Lima
Nascimento, membro do IHG/
MG e da “Arcádia de Minas
Gerais”, além de redator-chefe
do Jornal O Debate, é o
romance de estréia do autor,
que já publicou coletâneas de
contos infantis e adultos. Livro
intensamente romântico que,
porém, reserva espaço para
reflexões sociais, políticas,
estéticas e filosóficas.

Edir Carvalho Tenório deixou
sua terra Natal, Pernambuco,

para enriquecer a cultura
mineira. Além de cientista,

estudioso das questões
ambientais, ele é um poeta,

operário da palavra, que
adoçou, entre as montanhas

mineiras, o estilo desenvolvido
no sertão pernambucano. Em

“Revelações – História da
Filosofia e da Poesia”, ele

mostra seu estilo.

Em livro que o próprio autor
classifica de “auto-ajuda”, o
psiquiatra Marco Aurélio
Baggio, presidente da
“Arcádia de Minas Gerais” e
membro do IHG/MG,
apresenta duzentas e noventa
e duas afirmativas para você
começar a se dar bem na vida.
O autor vem se distinguindo
como um dos grandes nomes
da cultura mineira.

O “Acervo Documental – Cole-
tânea”, organizado pela profes-

sora Maria Cândida Costa de
Seabra é um dos fatos mais

importantes dos últimos anos,
pois colocam à disposição dos

entendidos e do público em
geral, em cds, documentos

sobre a História Mineira que
remontam ao século XVIII e o
texto do Dicionário Histórico

do Português do Brasil nos
séculos XVI, XVII e XVIII.

Foi das mais concorridas a
posse do Juiz Doorgal
Andrada, no Instituto Histó-
rico e Geográfico de Minas
Gerais, no último dia 15 de
agosto. Compareceram figu-
ras representativas do mun-
do político e social. O “clã”
dos Andrada fez-se represen-
tar entre outros, pelos depu-
tados Bonifácio Andrada (Fe-
deral) e Laffayette Andrada
(Estadual). No destaque, o novo membro do IHGMG, que terá
como patrono o Visconde de Caeté, ladeado pelos pais.
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Dr. Ildefonso Silveira de
Carvalho, membro do IHG-MG é

autor do livro “Introdução à
Ciência Urbana” que trata de

temas como a humanização
habitacional, aproveitamento da

Serra do Curral, Ecologia e
Ergonomia do Planejamento e

outros. Um clássico do gênero,
que deveria ser lido por

autoridades públicas,
especialistas e outras pessoas

interessadas nas questões
urbanas de Belo Horizonte.
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Convênios:
Copasa, Ipsemg,  O Debate, Rede Dental

Av. Augusto de Lima, 655 - sl 1509

Juliana Maia da Silveira
Foto: PÉREZ Clínica Geral  Periodontia

Tel: (31) 3212-4222
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TTTTTurismourismourismourismourismo

! 19 aptos. c/ suítes • Ventilador de teto
! Frigobar e TV em cores
! Diária c/ café da manhã • Sala de TV
! Lavanderia
! Piscina • Quadra de Futevôlei e Peteca
! Estacionamento

Av. Dom Helvécio, 1020 - Iriri - Anchieta - ES
Cx. Postal 25 - CEP: 29.230-000

Reservas:  (28) 3534-1592 - Fax: (28) 3534-1308

Hotel  Coqueiros

A cidade do Fim do Mundo
“Bem-vindo ao fim do Fim do Mundo”. É assim que os habitantes de Ushuaia recebem os turistas que se

aventuram nesta pequena cidade, no extremo sul do continente americano.

A menos de 800 km da Antártida,
o “fim do mundo” tem boa rede hote-
leira, restaurantes, lojas de artigos im-
portados tax free e uma população mui-
to, muito orgulhosa. Espremida entre
o final da Cordilheira dos Andes e o
oceano, Ushuaia é uma simpática ci-
dade de 45 mil habitantes, que vive ba-
sicamente da pesca e do turismo. É tam-
bém a capital da província de Tierra del
Fuego e ponto de embarque para cruzei-
ros e missões militares e científicas que
partem rumo ao continente gelado.

Dotada de boa rede hoteleira, com
opções desde albergues a hotéis sofis-
ticados, Ushuaia é o último ponto “ci-
vilizado” da Patagônia argentina. Em-
bora se possa seguir mais para o sul,
tudo que um viajante pode encontrar
em latitudes mais extremas são pos-
tos militares isolados. Mas diante das
boas opções de passeios e diversão na
cidade, o mais provável é que os aman-
tes da natureza se sintam tentados a
morar neste paraíso onde montanhas,
bosques, neve e mar se encontram
numa paisagem única e inesquecível.

Os primeiros habitantes desta região
inóspita eram caçadores nômades que vi-
eram do norte. Ushuaia está localizada
na Isla Grande, uma porção de terra di-
vidida entre Argentina e Chile em 1881
e que, há cerca de 10 mil anos, ainda
estava ligada ao continente. Os coloniza-
dores europeus só chegaram aqui em
meados de 1520, com a expedição de Fer-
não de Magalhães. O nome “Tierra del
Fuego” foi dado pelos navegantes espa-
nhóis ao observarem o fogo e fumaça das
várias fogueiras espalhadas pelo litoral
pelos nativos. Mas a primeira ocupação

definitiva se deu em 1869, quando uma
missão de pastores anglicanos, liderada,
por Thomas Bridges, instalou-se no Ca-
nal de Beagle. A cidade foi fundada em
12 de outubro de 1884.

Durante décadas, a cidade era ape-
nas um ponto de captura de elefantes
marinhos para produção de óleo. No
início do século XX, as autoridades ar-
gentinas ergueram na cidade o Presí-
dio de Ushuaia, que ficou conhecido
como o “presídio do fim do mundo” e
funcionou de 1902 a 1947. O lugar,
erguido na maior parte com o traba-
lho dos próprios detentos, abrigou cri-
minosos perigosos e presos políticos.
Atualmente, é um dos principais pon-
tos turísticos da cidade, abrigando o
Museo del Fin del Mundo. Entre as cu-
riosidades, o museu exibe uma ala man-
tida em seu estado original; outra re-
formada, onde estão expostos documen-
tos, utensílios e estátuas dos prisionei-
ros mais famosos; outra ala dedicada
à aviação naval argentina e às expedi-
ções Antárticas; além de uma réplica
do famoso “Farol do Fim do Mundo”.

GLACIAR MARTIAL
Localizado a 7 km da cidade, é a

fonte de água potável mais importante
de Ushuaia. Durante os meses de in-
verno, no monte que recebe o mesmo
nome, funciona um centro de esqui. Do
teleférico, tem-se vista para o Glaciar
Martial, o centro de Ushuaia, o Canal
de Beagle e a Ilha Navarino, no Chile.

CANAL DE BEAGLE
O canal separa as ilhas do extre-

mo sul do continente daquelas que for-

mam a Terra do Fogo, além de marcar
a fronteira entre Chile e Argentina.
Ótima opção de passeio, pode-se em-
barcar em lanchas e catamarãs para
explorar as dezenas de ilhas que sur-
gem pelo caminho. Nesses locais, se
avistam lobos marinhos, pingüins, cor-
moranes e outras aves marinhas.

CERRO CASTOR
Centro de esqui mais austral do pla-

neta e com a maior temporada de neve
na América do Sul, encontra-se a 25 km
do centro da cidade. Com 19 pistas, te-
leférico e um centro de vivência com res-
taurantes, é uma ótima opção de lazer.

LAGO ESCONDIDO
Localizado a 60 Km de Ushuaia,

encravado na cordilheira, ao pé do
Paso Garibaldi, oferece uma paisagem
impressionante. Para se chegar, são
percorridos 36 km de estrada de rí-
pio, uma aventura para motoristas
experientes. Embora seja fácil alugar
um carro na cidade, durante o inver-
no é recomendável fazer o trajeto em
vans dirigidas por guias locais. Na
região do lago, pode-se fazer caminha-
das pelas montanhas e pescar.

LAGO FAGNANO
Localizado a 100 km ao norte de

Ushuaia, é dividido entre a Argentina
e o Chile e reconhecido mundialmen-
te pela pesca de trutas e salmão. Era
chamado de “descanso do horizonte”
pelos nativos, porque a linha imagi-
nária do horizonte onde está a cordi-
lheira dos Andes é interrompida pela
linha formada pela superfície do lago.

MERGULHO EM
USHUAIA

As águas da região são cristali-
nas e ótimas para o mergulho, mas
a melhor época para o esporte é en-
tre os meses de março a dezembro,
já que os dias longos e de sol forte
permitem uma visibilidade que pode
ultrapassar os 15 metros . O desa-
fio fica por conta da temperatura da
água, que varia de 0 a 4°C.

MUSEU DO FIM DO
MUNDO

Dividido em alas dedicadas à
preservação da história dos povos
indígenas, dos colonizadores, da
natureza, dos naufrágios na re-
gião, da história do presídio (que
era o mais temido da Argentina) e
da aviação naval argentina.

PARQUE NACIONAL DA
TERRA DO FOGO

Com mais de 63 mil hectares, faz
divisa com o território chileno e o aces-
so oficial fica a 11 km do centro de
Ushuaia. Pelas trilhas é possível acom-
panhar o canal de Beagle, explorando
magníficas praias desertas, onde flo-
resta, montanha, picos nevados e o
mar se unem em uma paisagem ines-
quecível. É possível realizar trekkings
e passeios de caiaque pelo rio Lapa-
taia, além de admirar a fauna com-
posta principalmente por guanacos,
raposas, castores e coelhos.

TREM DO FIM DO
MUNDO

A linha férrea mais austral do
planeta foi construída pelos própri-
os detentos do presídio e era usada
para transportá-los até os campos
de trabalho. Esquecida por muitos
anos, a linha foi reativada com fins
turísticos. As composições, puxa-
das por uma locomotiva a vapor,
partem da “Estação do Fim do Mun-
do”, a cerca de 8 km do centro da
cidade. No trajeto até o Parque
Nacional da Terra do Fogo, os tu-
ristas podem se encantar com as flo-
restas antigas, rios, picos nevados
e o canal de Beagle.

VALE TIERRA MAYOR
Localizado a 22 km de Ushuaia, é

o centro de esqui mais completo da
região. Instrutores ajudam os inici-
antes, enquanto os mais experientes
podem se deliciar com as longas pis-
tas. Centros de inverno como o “Lla-
nos del Castor” oferecem ainda pas-
seios de trenó puxados por cães (dog
sled) ou em snowmobiles.

DIVULGAÇÃO
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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

PRECISA-SE

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE CANÁ - (31) 3462-9221

Precisamos de você. Colabore com a família de
Caná. Um Centro de Recuperação de dependentes
do álcool e outras drogas. Homens e mulheres carentes,
de todos as idades, que buscam uma nova chance de
reconstruir suas vidas. Venha nos visitar, participe de
uma reunião de apoio, nas terças, quartas e quintas-
feiras às 19h30. Ou, então, escreva para Rua
Henrique Gorceix, 80, Padre Eustáquio, CEP
30720-360, Belo Horizonte, Minas Gerais.

TTTTTelefoniaelefoniaelefoniaelefoniaelefonia

O iPhone 3G será vendi-
do no Brasil a partir deste
mês, anunciou o presiden-
te da operadora Vivo, Ro-
berto Lima.

Lima afirmou que o lan-
çamento será feito na úl-
tima semana de setembro
para todas as operadoras
que tenham acordo com
a Apple, já que a pró-
pria fabricante norte-
americana comanda o
lançamento do iPhone
em cada país. A Vivo
já está distribuindo
uma mala-direta a
alguns de seus cli-
entes para oferecer
o iPhone, uma es-
tratégia da compa-
nhia para fidelizar os clien-
tes. O presidente da Vivo es-
tima que, da atual base de 41
milhões de clientes da opera-
dora, “um milhão pode se in-
teressar”.  A operadora Cla-
ro, que também anunciou

O smartphone N96 da
Nokia começou a ser vendido
no dia 03/08. O aparelho está
disponível no varejo por 792
dólares, mas esse preço não
inclui taxas e subsídios. A
Nokia não especificou quais
países receberão as primeiras
unidades do aparelho. O apare-
lho é uma atualização do N95.
Ele possui um display de 2,8
polegadas, uma câmera de 5
megapixels e suporte para na-
vegação usando Assisted GPS
(AGPS). O smartphone tam-
bém tem memória interna de 16
GB e aceita cartão microSD. Os
usuários podem navegar na
web tanto via Wi-Fi quanto por
HSDPA a 3,6 Mbps. Porém,
uma coisa está clara: os fãs da
Nokia nos Estados Unidos te-
rão de esperar até o quarto tri-
mestre, quando será distribuí-
da a versão ‘americanizada’,
que será mais cara: 895 dólar.

iPhone chega
ao Brasil

contrato com a Apple para
comercialização do iPhone,
prometeu disponibilizar os
aparelhos em até 60 dias. A
operadora abriu inscrições
em seu site para qualquer in-
teressado no aparelho.

Um novo modelo do celular i877 by Pininfarina - baseado
nas formas do automóvel Maserati Birdcage 75th - chega ao
Brasil na cor vermelha por meio de uma parceria entre as
empresas Motorola e Nextel.

Conhecido como i877 Red, o aparelho da Pininfarina
dessa vez vai além do design moderno e ganha velocidade
de comunicação com a tecnologia Conexão Direta da Nex-
tel (Push-to-Talk). Junto com a comunica-
ção instantânea, o i877 Red by Pininfa-
rina oferece câmera de 3 megapixels com
flash integrado, interface Bluetooth, en-
trada para cartão de memória tipo mi-
croSD, alto-falantes estereofônicos, GPS
e tocador de MP3.

O produto também está disponível na
cor preta e pode ser encontrado nas
lojas de varejo do País a R$ 899
(preço sugerido). O vice-presiden-
te de marketing da
Nextel, Mario Carotti,
disse que o público da
empresa é bastante
exigente e dá cada vez
mais valor à beleza
dos aparelhos. Segun-
do o executivo, a idéia
com o lançamento do
i877 Red no Brasil é
“aliar recursos avan-
çados de comunicação
e produtividade com o
melhor do design”.

Nokia começa a vender
smartphone N96 Celular com visual Maserati

chega ao mercado brasileiro

 DIVULGAÇÃO

Um novo chip para celu-
lar capaz de receber canais
da TV aberta foi anunciado
em São Paulo pela Telegent
Systems, fabricante de semi-
condutores com sede na Ca-
lifórnia (EUA). A idéia é que
os usuários acessem o con-
teúdo gratuito da televisão
aberta por meio de dispositi-
vos portáteis - principalmen-
te celulares - a um custo adi-
cional entre US$ 15 e US$
25 (R$ 25 a R$ 40 aproxi-
madamente) no preço final
dos aparelhos.

A tecnologia desenvolvida
pela empresa recebe sinais
Ntsc, Pal, Secam, Dvb-t e
Isdb-t em um chip único, que
consome pouca energia: fun-
ciona por cerca de 6 horas den-
tro de um aparelho. De acor-
do com Carlos Kirjner, vice-
presidente de desenvolvimen-
to de negócios da Telegent, a
grande conquista da empresa
foi produzir um chip muito
mais sensível que os compo-
nentes preparados apenas
para a TV convencional. Ele
pode ser facilmente adaptado
ao design dos aparelhos, exi-
gindo apenas que o celular con-
te com uma câmera digital,
recurso necessário para que a
tecnologia possa funcionar.

Segundo Kirjner, o custo
para as fabricantes adapta-
rem o chip aos seus aparelhos
ficaria em torno dos US$ 10
por celular. O executivo disse
ainda que a novidade é com-
patível com celulares de todas
as gerações (desde que te-
nham câmera), já que o tipo
de rede utilizado pelos apare-
lhos é algo “indiferente” para
o chip desenvolvido. Até mes-
mo modelos de celulares mais
acessíveis à população pode-
riam ser fabricados com a so-
lução. Não foi anunciada pre-
visão para o lançamento dos
celulares equipados com o
chip da Telegent.

A empresa lançou a tec-
nologia em 2007 e conquis-
tou a maior parte de seus
consumidores na Ásia e no
Oriente Médio. A expectativa
é que o Brasil, apontado
como o 5º maior mercado de
telefonia celular do mundo,
alavanque o crescimento da
televisão móvel por meio de
aparelhos portáteis.

Chip que
leva TV
ao celular
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Números de VoIP poderão ser
portados para telefonia fixa
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Os usuários de serviços
de telefonia fixa baseados
em tecnologia de voz sobre
IP (VoIP) - como o Net Fone,
Embratel Livre ou o Skype
Out - também poderão se be-
neficiar da portabilidade nu-
mérica, que começou a ser
implementada no Brasil no
dia 01/09, segundo a Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel).

Os clientes destes servi-
ços poderão migrar para li-
nhas fixas convencionais le-
vando consigo o seu núme-
ro de telefone, e vice-versa
- clientes das concessioná-
rias de telefonia fixa (como
Brasil Telecom, Oi e Telefô-
nica) podem migrar para
serviços de VoIP mantendo
seus números.

No entanto, a troca so-
mente poderá ser feita den-
tro das regras da portabili-
dade, ou seja, dentro de um

mesmo código de área e den-
tro do prazo estabelecido
para cada região.

Nesta primeira fase, a por-
tabilidade está disponível
para as seguintes áreas: São
Paulo (códigos 14 e 17), Es-
pírito Santo (27), Minas Ge-
rais (37), Paraná (43), Goi-
ás (62), Mato Grosso do Sul
(67) e Piauí (86), que totali-
zam 17,5 milhões de assinan-
tes (10% dos acessos fixos e
móveis em serviço no Brasil).

O sistema será implanta-
do gradativamente até março
de 2009. No primeiro dia de
vigência da portabilidade, fo-
ram registrados 1.176 pedi-
dos de migração, enquanto no
segundo dia 817 pediram a
troca de operadora, elevando
o total de solicitações para
1.993, informou a ABR Tele-
com, a Entidade Administra-
dora da portabilidade numé-
rica no Brasil.
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Horoscopiada
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Igualdade
Satanás telefona para São Pedro e faz uma con-

sulta particular:
- O pessoal aqui anda meio desanimado. Acho que

seria boa idéia promovermos um joguinho de fute-
bol. Nosso time contra o de vocês. Aceita?

- Aceito... mas a honestidade me obriga a avisá-lo
que temos aqui os melhores jogadores do mundo.

- Não faz mal. Eu tenho todos os juízes.

O gerente do banco, indagando ao lavrador que
fazia sua primeira ficha de cadastro bancário:

- O senhor possui bens imóveis?
- Bom, eu tenho lá em casa um guarda-roupa, umas

cadeiras, uns ...
- Desculpe - atalhou o gerente, - mas o senhor

não entendeu. Quero saber se o senhor possui bens
de raiz ...

- Ah! Por que o senhor não disse logo? Eu te-
nho lá no meu sitiozinho uns dois alqueires de
mandioca que são uma beleza!

Os bens
“Se o horário
oficial é o de

Brasília, por que
a gente tem que

trabalhar na
segunda e na

sexta?”

Áries - Não minta para a polícia. Diga logo
que você arrombou o cofre. Esconder não vai adi-
antar. A garota vai apelar para a ignorância. Ela
não vai tolerar mais suas chantagens. Cuidado
com a cachaça. Ela vai ditar o seu fim prematuro.

Touro - Siga os caminhos de seu pai. A Peni-
tenciária de Neves está a sua espera. A morena
vai atazanar a sua vida. Dê um sumiço nela, o
mais rápido. Cuide-se. Desse jeito, você não vai
chegar até o ano 2009.

Gêmeos - Se você não consegue ser honesto,
siga o seu destino. Mas não leve seu filho para a
perdição. Sua mulher vai pedir o desquite. Afinal,
você será livre. Aproveite este ano e cumpra aque-
les programinhas. Ano que vem será tarde.

Câncer - A empresa não vai ter mais paciência
com você. Sua demissão já foi decidida em reu-
nião de diretoria. Aproveite a ocasião e leve a ga-
rota ao altar. O “moleque” já está grandinho. Me-
dicina não resolve. O jeito é esperar o fim.

Leão - Cumpra a risca o seu horário. Do con-
trário, você vai ter uma decepção. Seu casamento
foi um fracasso, mas a culpa é sua. Você não tem
condições nem para viver sozinho. Com essa cara
você não faz nem para o cafezinho. Desista.

Virgem - Aquele assalto falhou. Tente outro.
O negócio é insistir sempre. Quanto a paternidade
do garoto, a polícia vai intervir. Você não poderá
negar. Seja mais prudente. Desse jeito você não
vai chegar onde quer. Cuide-se.

Libra - Assuma logo a chefia da gangue, antes
que lhe passem para trás. O chefe quer vê-lo vesti-
do em terno de madeira. Sua mulher o abando-
nou? Você é que é feliz. Pare com as noitadas. Você
pode “ir mais cedo para o andar de baixo”

Escorpião - Não confesse seu erro. Você não
teve a habilidade necessária para dar o desfalque
planejado. Cuide bem da megera. Você não conse-
gue coisa melhor. Não ligue para a dor de cabeça.
Ela é sinal de que você ainda não a perdeu.

Sagitário - Seu diploma da Escola de Samba
não vai resolver. Entre logo para a escola. A loura
vai lhe mandar para o escanteio. O negócio é per-
manecer com a coroa mesmo. É hora de você pen-
sar no testamento. Sua hora está chegando.

Capricórnio - Sua prudência não logrou re-
sultado. Descobriram suas trapaças. Faça dele o
anjo tutelar de sua vida. Também existem “anjos”
com a cara de sua mulher. Não adianta mais ape-
lar para a Medicina. Seu “caso” já está perdido.

Aquário - Sua fábrica de dinheiro foi desco-
berta. Pique a mula enquanto é cedo. Leve sua
mulher para uma praia e afogue-a. Só assim você
ficará livre daquela peste. Não culpe o seu médi-
co. Ele fez o possível e o impossível. É o fim.

Peixes - Não perca a chance. Sua prisão pre-
ventiva vai sair. Não faça a garota sofrer mais.
Dê-lhe logo o tiro de misericórdia. Use a pílula de
Ross. Para esta sua prisão de ventre, não há “ha-
beas-corpus”. Fique esperto, otário.

# Dois bêbados acordam no xadrez.
- Ei... como é que viemos parar aqui?
- Você lembra daquele último poste em que a gente se agarrou, ontem à noite?
Aquele com a lâmpada queimada?
- Ah, lembro! E que é que tem ?
- Era um policial...

# O senhor quer me fazer o favor ? Um curativo aqui na minha cabeça e uma
injeção antibritânica...
- Antitetânica!
- Não. Eu quero a antibritânica, mesmo, me bateram foi com uma cha-
ve-inglesa!

# Bom, eu vou indo, porque se eu chegar tarde, minha mulher vai ficar histó-
rica de novo!
- É histérica, seu bobo!
- Não. A minha fica histórica, mesmo: não pára de lembrar as promessas que
eu fazia quando éramos noivos!

# O rapaz entra com o carro na contra-mão. Logo um guarda o faz parar:
- Onde é que o senhor pensa que vai?
- Bom, eu ia ao teatro, né?... Mas, pelo que vejo, não dá mais. Estou atrasado:
todo mundo esta voltando!

# Você, “broto”, é mesmo um “estouro”, dizia o Adão a uma garota. Certamen-
te, muitos já lhe pediram permissão para beijá-la, não é verdade?
- Não. Você é o primeiro. Os outros beijam sem pedir licença.

# Uma solteirona, beirando os quarenta anos, pergunta ao vidente:
- Diga-me uma coisa, o que devo fazer para me casar?
E  o vidente na maior naturalidade:
- No seu caso, minha amiga, deve fazer o impossível.

Rapidinhas
EMÍDIO



 DIVULGAÇÃO

P
á
gi

n
a
 1

5

Jornal O Debate

Edição Número: 2467- Belo Horizonte, 23 de setembro de 2008

DigitalDigitalDigitalDigitalDigital

Demorou, mas finalmen-
te o Wii vai ganhar um vo-
lante com force feedba-
ck, ou seja, com siste-
ma de resistência
que faz lembrar um
carro de verdade.

A Logitech reve-
lou o Speed Force
Wireless, periférico
sem fio para o con-
sole da Nintendo. O
produto é licencia-
do pela Big N e vai
funcionar com “Need
for Speed Underco-
ver”. Por ora, não foi con-
firmado se também será compa-
tível com “Mario Kart Wii” também. “Estamos
empolgados com essa parceria com a Nintendo
e a Electronic Arts para trazer o realismo da
direção para o Wii e ‘Need for Speed Underco-
ver’”, disse Ruben Mookerjee, diretor de ma-
rketing de produto para jogos na Logitech.

Dell fabricará PCs para
mercados emergentes

Logitech revela volante
de luxo para Wii

A Dell anunciou a criação
de uma família de notebooks
e desktops voltados a merca-
dos emergentes.

No Brasil, a linha vai ser
produzida na unidade de Hor-
tolândia (SP), dentro do progra-
ma de governo Processo Produ-
tivo Básico (PPB), que garante

incentivos fiscais, e che-
ga ao mercado até o final
deste ano. Com foco no
segmento de pequenas e
médias empresas, além de
escolas e órgãos de gover-
no, a linha, batizada de
Vostro, traz outra novi-
dade ao Brasil: será a pri-
meira família de micro-
computadores da Dell que

não será vendida em seu
site na Internet. Fer-

nando Loureiro,
diretor glo-

bal da Dell
para mer-

cados emergentes, explicou,
em entrevista, que “a idéia é ter
capilaridade” em todo o Brasil
e, por isso, a empresa vai usar
sua rede de revendas.

Os cerca de 64 revendedo-
res já credenciados vão ser trei-
nados para os novos equipa-
mentos e poderão oferecer li-
nhas de financiamento especí-

ficas para as pequenas e médi-
as empresas, de acordo com o
executivo. Segundo Loureiro,
também é a primeira vez que
uma família de produtos não é
desenvolvida na matriz norte-
americana da Dell, mas por
equipes de cada um dos países
emergentes. A idéia é que as
máquinas sejam “mais enxu-
tas” em termos de periféricos e
configuração, “mas com a qua-
lidade da marca Dell”. Ele afir-
mou ainda ser prematuro esti-
mar de quanto será a redução
de preços porque a produção
não começou, mas garantiu
que “o preço de entrada será
menor que qualquer outro ven-
dido pela Dell hoje”. A família
Vostro começa a ser vendida
com duas opções de notebooks
e duas de desktops. Ela ofere-
ce como alternativa sistema
operacional Linux ou Windo-
ws Vista e chips Celeron ou
Pentium Dual Core.

“A Logitech tem estado na linha de frente da
tecnologia force feedback por mais de uma

década, e estamos confiantes que nosso pe-
riférico de direção será uma parte indis-
pensável da experiência de corrida no
Wii conforme mais títulos que o supor-
tem estejam disponíveis”. “Como a fran-
quia de corrida mais popular do mun-

do, ‘Need for Speed’ está comprome-
tido em oferecer aos jogadores

experiências superiores de
corrida”, disse Larry La-

Pierre, vice-presiden-
te na Black Box,
desenvolvedo-
ra de “Need
for Speed”.
“Neste mês de

novembro, os
jogadores de Wii

poderão experimentar
totalmente a emoção da per-

seguição em ‘Need for Speed Undercover’ com
o realismo do force feedback da Logitech”.

Popularmente conhecido
como pen drive, o dispositi-
vo de armazenamento que
também recebe nomes como
memory key, chaveiro USB,
flash drive, flash memory,
mini HD se destaca por ser
compacto e apresentar gran-
de capacidade de armazena-
mento, o que tem conquista-
do cada vez mais usuários.

Para atender a este públi-
co a Extralife, fabricante de
eletrônicos acessórios e su-
primentos de informática,
lança a versão de 4 GB e 8
GB do pen drive Best Pro
Slim. Com velocidade de gra-
vação de até 8Mbps e leitura
de 15Mbps, o dispositivo é
ideal para os usuários que
precisam armazenar grande
quantidade de arquivos como
documentos em word ou ex-

Extralife lança pen
drive de até 8 GB

cel e apresentações em Power-
Point com imagens pesadas.
Além desse material, é possí-
vel utilizar o portátil para
guardar todas as fotos tiradas
durante uma viagem. “Para se
ter uma idéia, o modelo de 8
GB chega a armazenar mais
de duas mil fotos com a reso-
lução de 2 mega pixels”, des-
taca Ricardo Frassini, geren-
te de produtos da fabricante.
O gerente acredita que esse
dispositivo de grande capaci-
dade facilita muito a vida de
executivos, principalmente
daqueles que visitam muitos
clientes e viajam muito. Dis-
poníveis na cor preta, os pro-
dutos são compatíveis com os
sistemas operacionais ME/
2000/XP/Vista, são Plug &
Play e não necessitam de dri-
ver de instalação.

Especializada em produtos USB, a marca
Brando lançou um pequeno termômetro que,
conectado ao PC, informa a temperatura in-
terna do ambiente e também a externa.

Parecido com um pendrive comum, o ter-
mômetro transfere os valores para o compu-
tador por meio de um software próprio, ca-
paz de gerar um relatório da variação térmi-

Termômetro USB mede temperatura
ca com intervalos de um segundo durante 12
horas. A sensibilidade do dispositivo varia
entre -40° a 120° C para ambientes internos,
e -50° a 150° para externos, e as informações
também podem ser exportadas para o Excel
ou PowerPoint. O termômetro USB pode ser
comprado pelo site usb.brando.com.hk por US$
22 (cerca de R$ 35).

Um anel criado pelo desig-
ner Victor Soto chamado
iRing, ainda em projeto, pro-
mete levar o controle dos
portáteis iPhone e iPod para
a mão do usuário.

O produto serviria como
um controle remoto, capaz de
aumentar e diminuir o volu-
me da canção executada, pau-
sar e também trocar as fai-
xas apenas com o deslizar dos
dedos sobre sua superfície
sensível ao toque. Com botões

Anel controla iPhone e iPod

invisíveis representados por
ícones luminosos (em OLED)
ao lado do símbolo da Apple,
o iRing conta com bateria
recarregável via USB que
dura cerca de dois dias se-
gundo especificações do pro-
jeto. Teoricamente, a
transmissão de dados entre
o anel e os portáteis ocor-
reria por meio da tecnolo-
gia Bluetooth. Como um pro-
jeto, o iRing não tem data
para chegar ao mercado.
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O melhor
frango

caipira da
cidade

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

Reservas
3375-2640
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Sebastião Vianna interpreta Joaquim Callado
Maestro com 92 anos e fôlego de 19, grava a obra do “Pai dos Chorões”

Este Viana leva dois “enes”,
diferente dos seus filhos, músi-
cos famosos e reconhecidos,
como Rosane, Andersen e Marcus
Viana. Sebastião Vianna, aos 92
anos, acaba de gravar, com fôle-
go e disposição de 19, seu segun-
do cd, “Sebastião Vianna inter-
preta Joaquim Callado”, obra que
faz parte da série Mestres Brasi-
leiros, do selo Sonhos e Sons.

Seu currículo como músico é
vasto e rico: foi regente da Or-
questra Sinfônica de Minas Ge-
rais, mestre geral de todas as
bandas da Polícia Militar (MG),
professor catedrático da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e
assistente e revisor das obras do
compositor Heitor Villa-Lobos.

O cd de Sebastião Vianna con-
ta com 13 faixas dedicadas a Jo-
aquim Callado, o “Pai dos Cho-
rões”. O maestro começa o cd jus-
tamente pelo fim, com a última
polca publicada pelo compositor,
onze dias depois de sua morte,
em 1880, a bela “Flor Amoro-
sa”. Entre as jóias musicais está
a sua primeira polca publicada,
“Querida por todos”, em home-
nagem à Chiquinha Gonzaga, fei-
ta em janeiro de 1869. O maes-
tro também executa peças como

Joaquim Antônio da Silva Calla-
do era flautista e compositor. Nas-
ceu em 11 de julho de 1848 no Rio
de Janeiro e faleceu em 20 de mar-
ço de 1880. É considerado o pai dos
chorões e foi o mais popular músi-
co do Rio Imperial. Sua composição
de estréia, “Querosene”, foi feita em
1863, aos 15 anos, e seu primeiro
sucesso em 1867, foi uma quadri-
lha chamada “Carnaval”.

Criou sucessos como “Querida
por Todos”, dedicada à Chiquinha
Gonzaga e “Lundu Característico” -
este fez tanto sucesso que o fez ser
nomeado para a cadeira de flauta do
Império no Conservatório de Músi-
ca. Em 1875, foram publicadas as
polcas “Como é bom saber” e “Cru-
zes, minha, prima!”.

o “Lundu Característico”, que
exige alta virtuosidade primei-
ro neste gênero musical apresen-
tado num concerto, em 1873 e,
“Como é bom saber”, choro de
1875. E ainda: Salomé, Saudo-
sa (Polca de Serenata), Lingua-
gem do Coração, Pensa que só
você verá, Iman, Marocas, Val-
sa e Melancólica.  

Sebastião Vianna é pianista,
flautista e acordeonista. Entre
seus colegas de trabalho, além
de Villa Lobos estavam músicos
da qualidade de Cláudio Santo-
ro, Lourenço Fernandes e Ca-
margo Guarnieri. O maestro
também é um ótimo contador de
histórias (e não de antigas es-
tórias). Relembra com humor
passagens do mestre Villa-Lo-
bos. ‘Quando o maestro estava
à frente de um coral no Rio de
Janeiro, no final da década de
40, o presidente Dutra conver-
sava com um de seus ministros
durante a execução de uma mú-
sica de Bach. Aí, ele simples-
mente parou tudo, saiu dizen-
do que não queria atrapalhar o
diálogo dos dois. O presidente
ficou totalmente sem graça, en-
cabulado com o episódio e logo
calou-se’, lembra.

Neste mesmo período, Callado
criou o primeiro grupo de choro.
Inicialmente composto por dois vi-
olões, uma flauta e um cavaquinho.
Callado foi parceiro de Viriato Fi-
gueira da Silva, Ismael Correia, Le-
quinho e outros chorões. Era ami-
go do compositor de modinhas Chi-
quinho Albuquerque e do flautista
belga Matheus André Reichert, que
D. Pedro II contratou para animar
os Saraus do Paço em 1859. Em
1879, Callado recebeu a mais alta
condecoração do Império: a Ordem
da Rosa. Um ano depois, no dia 20
de março de 1880, veio a falecer.
Depois de onze dias, foi colocada à
venda sua última composição, a
polca Flor Amorosa.

Fonte: www.samba-choro.com.br

JOAQUIM CALLADO

SEBASTIÃO VIANNA É
PIANISTA, FLAUTISTA E
ACORDEONISTA. ENTRE
SEUS COLEGAS DE
TRABALHO, ALÉM DE VILLA
LOBOS ESTAVAM MÚSICOS
DA QUALIDADE DE
CLÁUDIO SANTORO,
LOURENÇO FERNANDES E
CAMARGO GUARNIERI.
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