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Por quê possuindo, há
poucas décadas, o mesmo
padrão da Índia e da China
na área de pesquisas espa-
ciais, o Brasil ainda está
muito atrás desses países?
Ora, a China já realizou
duas missões espaciais, en-
quanto a Índia, além de en-
viar astronautas ao redor da
Terra, mandou, recentemen-
te, uma nave não tripulada
à lua. E olhem que, nos seus
países, eles enfrentam ca-
tástrofes naturais muito pi-
ores que as nossas. Por quê
estagnamos nessas áreas?

Por que razão a econo-
mia brasileira contenta-se
com resultados imediatos,
sem estratégia para o longo
prazo? Como, obcecados por
caminhos mais fáceis, pre-
ferimos utilizar know how
estrangeiro, em vez de de-
senvolvê-lo internamente,
como fazem outros países
emergentes?

Como se explica termos
adotado o investimento uni-
versitário nas áreas das ci-
ências sociais e humanas,
em vez de fazê-lo nas áreas
das ciências exatas? E por-
quê investimos na educação
muito menos do que os 12%
exigidos em lei?

O que nos levou, duran-
te décadas, enquanto outros
países emergentes enviavam
seus estudantes ao exterior
para aprenderem técnicas e

ciências, a selecionar pou-
cos jovens brasileiros para
estudarem ciências huma-
nas (muitas vezes para
aprenderem Literatura Bra-
sileira com orientadores que
mal sabiam ler Português)?

Qual a explicação para
nunca termos investido em
educação a percentagem do
PIB compatível com as exi-
gências educacionais? Por
quê deixamos de fazer as
reformas programadas des-
de a Constituinte?

Como se explica que, ao
invés de adotar a concorrên-
cia, que nos teria levado a
desenvolver nossa capacida-
de científica e tecnológica,
preferimos buscar um de-
senvolvimento industrial
baseado no protecionismo?
O que nos levou a deixar de
fazer a revolução educacio-
nal, praticada em países
como Irã, Coréia, Índia e
China (que investiram na
criação de inteligência) e
nos endividarmos para pro-
duzir bens materiais primá-
rios, como as Commodities?

Essas e outras questões,
surgidas a partir de idéias
expostas pelo senador Chris-
tovam Buarque, desnudam,
a nosso ver, o atraso do Bra-
sil na caminhada para o de-
senvolvimento. E explicam
porquê temos crescido a
uma taxa menor do que a de
outros países emergentes.

Causas do atraso brasileiro

Parece uma repetição do que já aconteceu há
poucos anos com o ex-presidente Itamar Franco,
só que em circunstâncias diferentes. Como todos
se recordam, os inimigos de Itamar em Minas
impediram que ele disputasse o segundo manda-
to ao Governo do Estado, o que o levou a convi-
dar o então deputado Aécio Neves a entrar na
disputa. Mais tarde, o PMDB nacional também
não apoiou o seu pleito de se candidatar à presi-
dência. Agora, fala-se que o PMDB de Minas está
dificultando a entrada do Governador Aécio
Neves no Partido.  Tudo isso ao mesmo tempo
em que o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso (serrista desde criancinha) afirmava
que Aécio, sendo mais novo, pode esperar por
mais algum tempo. É a política mesquinha de
sempre. Privilegia-se os interesses pessoais de
caciques regionais ou federais, em detrimento
das bandeiras maiores, de interesse do povo e
do país. O mundo é dominado pelos medíocres.
Sempre foi e sempre será assim.

PMDB e FHC: pedras no
caminho de Aécio Neves

! Sistema mede, sepa-
radamente, consumo de
equipamentos

! Brasil tem prejuízo
milionário com perda de
energia

! Crise valoriza efi-
ciência energética

Pág 7

! Restrições a bio-
combustíveis prejudi-
cam cooperação entre
UE e Brasil
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! Projeto ambiental
incentiva o reaproveita-
mento do lixo plástico

! Tecnologia permite
retirada de água do ar a
baixo custo
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! Cemig instala siste-
ma solar no Sul de Minas

! Painéis solares
acompanham o sol sem
uso de motores

Pág. 10
O deputado Alberto Pinto Coelho, presidente da
ALMG (e candidato à reeleição) condecora o
empresário Renato Rossi, presidente da FECOMÉRCIO

A Rússia solicitou admis-
são no Conselho de Defesa Sul-
americana da União de Na-
ções Sul-Americanas (Una-
sul), na qualidade de obser-
vador, pouco tempo depois de
o presidente Hugo Chávez, da
Venezuela, ter anunciado a
assinatura de um acordo nu-
clear com aquele país. As ini-
ciativas desses dois países já
deveriam ter provocado uma
reação dos Chefes de Estado
do Continente. Recentemente

Ameaça Russa
o presidente russo, Dmitri
Medvedev, disse que “a Vene-
zuela se transformou em um
dos fatores fundamentais de
segurança regional”. Estão,
infelizmente, chegando ao
nosso Continente, “como uma
provocação de aspectos alta-
mente indesejáveis da Guer-
ra Fria”, como observou uma
autoridade militar brasileira.
Cabe indagar: por quê os líde-
res políticos do Continente
estão em silêncio?

JOSÉ ALAIR VIEIRA/ALMG/REPRODUÇÃO

Os prefeitos eleitos em outubro encontrarão uma novidade
ao tomarem posse no início de 2009: o Palácio do Planalto
inaugurou um sistema que permite acompanhar a trajetória
do dinheiro reservado ao Orçamento Geral da União, para as
chamadas transferências voluntárias de recursos federais. A
novidade está a exposta no Portal dos Convênios. Espera-se
que venha a ser adotado por Estados e Municípios, para evi-
tar desvios daqui em diante.

Controle do dinheiro público

Obstáculos no caminho do governador

No dia 20 de novembro, o
Brasil comemorou o “Dia da
Consciência Negra”, que coin-
cidiu com as homenagens a
Zumbi dos Palmares. Mas é pre-
ciso ir além das festas. Brasil,
África do Sul e Estados Unidos
são os três países não africa-
nos com maior passado escra-
vocrata ou colonizador (caso
da África do Sul). Nos dois úl-
timos os negros já chegaram à
presidência da República (nos
EUA, Barack Obama assume no
ínicio do ano que vem). Não é
fruto do acaso, mas de evolu-
ção política. E o Brasil, como é
que fica nessa história?

Zumbi dos
Palmares

DIVULGAÇÃO
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Pio XII: Beatificação
contestada " Barack Obama, presi-

dente eleito dos EUA, utili-
zou em toda a campanha, o
slogan “Precisamos mudar”.
E não poderia ter sido dife-
rente, diante dos problemas
enfrentados pelo seu país. É
o mínimo que qualquer polí-
tico consciente dos desafios
que o cercam pode fazer. Pes-
soas de espírito jovem não
podem apegar-se a velharias,
mas devem olhar para o fu-
turo. Brasil, EUA e África do
Sul são os países que tive-

Promessa de
mudança

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

PARIS! PARIS!
Cara de Mr. Bean,
ao saber que, nos
últimos 2 anos,
400 brasileiros
compraram
apartamentos em
Paris. Oh la la!

DIVULGAÇÃO
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O processo de beatificação
do Papa Pio XII, vem sendo
boicotado por alguns grupos,
principalmente dos judeus,
que o acusam de ter “lavado
as mãos” diante da tragédia
que sofreram. Mas é o caso
de se perguntar: o que um
líder desarmado poderia fa-
zer diante da barbárie nazis-
ta? A Igreja, pelo que se sabe,
agiu em silêncio e salvou
muitas vidas. E não foi só em
Roma que isso aconteceu...

Lula associa TV à violência

Há poucas semanas, o presidente Lula acusou a programa-
ção televisiva de contribuir para que o Brasil seja um país
violento. A constatação é irretocável, como sabe qualquer es-
tudioso do tema. Mas não basta falar, é preciso enfrentar o
assunto. Países civilizados têm normas, criadas de comum
acordo com donos de emissoras de rádio e TV, para impedir
que uma programação inadequada agrida os valores da socie-
dade. No Brasil, já passou da hora de tomar essa iniciativa,
que não tem nada a ver com censura. Cabe ao ministro da
Justiça, convocado pelo presidente, encaminhar a questão

#####

Este jornal publicou há alguns anos, artigo sobre o massa-
cre da família do Czar da Rússia. Agora, a Justiça russa reco-
nheceu que eles foram vítimas de perseguição política e os rea-
bilitou. É um ponto final digno, em uma tragédia lamentável.

$ A ideologia é o ópio
dos intelectuais (FLN)

$  O fanatismo, em
qualquer de suas
manifestações, é a ante-
sala da loucura
humana (FLN)

Família do Czar reabilitada

O lutador de boxe Jack
Johnson, conhecido como o
gigante de Galveston, foi o
primeiro negro a ganhar o
campeonato mundial de
pesos pesados. Com 1,85m
de altura (invejável para a
época – 1908 a 1915),
batia bem e ganhou muito
dinheiro, que torrou com
carros, ternos bem-corta-
dos, mulheres bonitas e
farras. Mas casou, em
épocas diferentes, com três
mulheres brancas, o que o
colocou na mira dos racis-
tas. Chegou a ser preso por
levar uma delas ao seu lado
no carro! Agora, resolve-
ram reabilitá-lo. Adivinhem
de quem foi a iniciativa: do
senador John Mccain,
concorrente de Barack
Obama nas últimas eleições
americanas. Por quê ele
não fez isso antes?

Perdão para
o gigante de
Galveston

O lutador de boxe
Jack Johnson

ram  os mais graves proble-
mas raciais do mundo. En-
tre eles, só o Brasil ainda
está atrasado na questão
racial. Mudaremos?
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Durante os anos pionei-
ros da televisão em Minas
Gerais (quando a audiência
era dominada pela TV Ita-
colomi) ele era um dos ros-
tos mais populares. Depois,
tornou-se relações públicas
do Corpo de Bombeiros e
Papai Noel oficial de Belo
Horizonte. Foram mais de
40 anos representando pa-
péis que garantiram sua po-
pularidade. Ubaldino dei-
xou muitas saudades entre
os seus parentes e numero-
sos amigos.
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xe passar, o mundo anda por
si mesmo”).  Preconizava-se a
liberdade econômica absoluta,
sem intervenção estatal. Esse
liberalismo tendo impulsiona-
do a vida da humanidade no
Século XVIII, entrou em declí-
nio na centúria seguinte, pro-
vocando, em toda a Europa, o
primeiro grande conflito entre
capital e trabalho, cujos efei-
tos se fizeram sentir nos sécu-
los posteriores.

Mais ou menos na meta-
de do século XIX, as práticas

liberais, num contexto de
aguda crise social, come-

çaram a sofrer pro-
funda  opos i ção .
Junto com a dou-
trina socialista,
entraram em cam-
po as doutrinas
historicistas e

intervencionis-
tas. Os liberais no

poder admitiram
que o Estado assu-
misse gradual-

própria ciência econômica. Partin-
do do mesmo ponto de vista dos fi-
siocratas, mas aprofundando a re-
flexão econômica e descortinando
novas teorias, o inglês Adam Smi-
th escreveu a obra clássica “A ri-
queza das nações” (An inquiry of
the Wealth of nations). Suas idéi-
as influenciaram pensadores como
Malthus, Jean Baptiste Say, David
Ricardo e John Stuart Mill. O Li-
beralismo Econômico consolidou-
se, desenvolveu-se ao longo do sé-
culo XVIII e chegou ao apogeu no
século XIX, estribado no Es- tado
do laissez-faire e no li-
vre jogo das forças
do mercado.

As novas
teorias le-
varam até
as últimas
conseqüênci-
as o dístico
“laissez-faire,
laissez-passer.
le monde s’en
va de lui même”
(“Deixe fazer dei-

Cícero via na História, a
par da luz dos tempos, uma
”testemunha fiel e auxili-
ar da verdade”, afirmação

que, decorridos muitos séculos,
continua atual, embora não seja a
única. Para entender o que vem
ocorrendo nas bolsas de valores do
Ocidente, é preciso recuar pelo
menos aos primórdios do Libera-
lismo Econômico, que sucedeu às
práticas rudimentares do Mercan-
tilismo, predominante na época dos
Grandes Descobrimentos. No iní-
cio do século XVIII, encabeçados
por um médico chamado François
Quesnay, surgiram os fisiocratas,
um grupo responsável por idéias
econômicas que, mesmo rudimen-
tares, vieram a constituir as ba-
ses teóricas da economia moderna.
Para eles, a terra era a base da pro-
dução econômica, pois da ativida-
de agrícola se gerava o “produto
líquido”, conceito em uso até os
dias atuais. Partindo daí, um gru-
po de estudiosos franceses e, mais
tarde, ingleses, criou os fundamen-
tos do Liberalismo clássico e da

mente a atitude de proteção,
combatendo abusos econômi-
cos e esforçando-se para redu-
zir injustiças sociais. Nasciam
aí, por um imperativo de jus-
tiça, as políticas intervencio-
nistas do Estado.

Grandes mudanças polí-
ticas e econômicas marcaram
o mundo nas ultimas décadas.
Depois da crise do Liberalismo
Econômico no século XIX, que
resultou na intervenção do Es-
tado, ocorreu, após a queda do
Muro de Berlim, o naufrágio
do socialismo real. O Neolibe-
ralismo, que pretendeu, nos
termos de chamada “Nova Or-
dem”, ditar as regras do jogo
econômico, está vendo caírem
por terra as suas teorias. O
que virá em seguida?

Os ideais do liberalismo
clássico foram deturpados

II

IIII O Liberalismo Clássi-
co, antecessor do Li-
beralismo Econômico,
representou um avan-
ço notável para o seu

tempo, abrindo caminho para que
a humanidade entrasse em um
novo patamar da História.

O Mercantilismo, que predo-
minou durante a era dos gran-
des descobrimentos, embora re-
presentasse uma extraordinária
mudança em relação às práticas
medievais, territorialmente limi-
tadas, significava a colocação em
prática de concepções rudimen-
tares. Piratas e corsários infes-
tavam os mares então navegados
com suas práticas criminosas,
assaltando e pilhando navios.
Concorrendo com eles, havia
barcos das potências marítimas
da época, que cruzavam oceanos
em busca de novos territórios e
de riquezas neles existentes.
Confrontos entre embarcações de
bandeiras diferentes ocorriam
com freqüência. Motivando tudo
isso, estava a crença em que o
único modo de tornar as nações
prósperas era acumular riquezas
em seus cofres, especialmente
metais preciosos.

Sem dúvida alguma, coube aos
fisiocratas, no século XVIII (e,
não, no século XVI), a par da
primazia na concepção da teoria
econômica, a introdução de con-
ceitos como “produto líquido

(aquele que resulta do cultivo
da terra)” e o laissez-faire, lais-
sez passer, expressão de uso cor-
rente até os dias atuais. No pri-
meiro caso, afirmaram que so-
mente a terra ou a Natureza
(physis, em grego) poderiam efe-
tivamente produzir alguma coi-
sa nova. Ora, só ela pode, dizi-
am eles, multiplicar um grão de
trigo em muitos outros. Por mais
relevantes que pudessem ser,
àquela época, atividades indus-
triais e comerciais, embora ne-

cessárias, não faziam senão
transformar ou transportar os
produtos da terra. Pode-se inda-
gar sobre o que eles pensariam,
se pudessem prever os aconteci-
mentos dos séculos seguintes,
com a transformação da econo-
mia dos povos em um cassino
global, sem qualquer tipo de re-
gulamentação... Não é de surpre-
ender, portanto, a sua veemente
condenação ao Mercantilismo,
que nenhum valor conferia à ati-
vidade agrícola.

Mas o fruto exuberante das
teorias fisiocratas foi o Libera-
lismo Clássico, que amadureceu
nas lucubrações de economistas
e acadêmicos ingleses, tendo à
frente Adam Smith, autor do li-
vro seminal “A Riqueza das Na-
ções”, publicado em 1776. As
novas idéias determinaram um

notável progresso na economia,
na política e no pensamento em
geral. A face obscura do Libe-
ralismo Clássico – embora os li-
berais costumem minimizar o
assunto – era, de um lado, a pre-
sença crescente da mão de obra
escrava e, de outro, o cruel tra-
tamento dispensado aos traba-
lhadores em toda a Europa, até
o advento do Estado Social. Ou-
tros teóricos com grande ampli-
tude de pensamento ajudaram a
consolidar a doutrina liberal,
que serviu de substrato às re-
voluções antiabsolutistas que
ocorreram na Europa no século
XVIII e à luta pela independên-
cia americana. Entre as idéias
luminosas e perenes incluídas
no legado liberal, destacam-se:
a liberdade individual, a demo-
cracia representativa, com a
separação e a independência
entre os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário e o di-
reito à propriedade, à livre ini-
ciativa e à concorrência, vis-
tos como princípios harmoni-
zadores dos interesses indivi-
duais e coletivos, de modo a
gerar o progresso social. Em
face do que se disse até aqui,
é um erro estabelecer confusão
entre o Liberalismo Clássico e
as correntes de idéias que o
deturparam, nos séculos XIX
e XX, pela supressão do ideá-
rio social a ele inerente.

“O QUE VIRÁ DEPOIS DO
NEOLIBERALISMO?”

“O FRUTO MAIS RICO
DAS TEORIAS

FISIOCRÁTICAS FOI O
LIBERALISMO CLÁSSICO”

Franklin D. Roosevelt: política do “New Deal”, recuperou a
economia americana no anos 20 e 30

DIVULGAÇÃO
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“A COSMOLOGIA CONTEMPORÂNEA,
BEM COMO AS CIÊNCIAS DA TERRA, NOS

APRESENTAM UMA IMAGEM
EXTREMAMENTE RICA DO UNIVERSO,

CERTAMENTE MAIS COMPLEXA E
FECUNDA DO QUE AS OUTRAS QUE

HERDAMOS DO PASSADO. ESSA IMAGEM
NOS AJUDA A OUVIR ESTRELAS E A

APRENDER DO UNIVERSO. ELE NOS
ENSINA, DE FORMA INFALÍVEL, A
SOBERANIA, A HUMILDADE E A

ESPIRITUALIDADE” (LEONARDO BOFF,
“A VOZ DO ARCO-ÍRIS”)
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##### Galaxia Seyfer NGC1566 ##### Galaxia Espiral M51
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##### Colisão de Galaxias
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##### Nebulosa
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##### Nebulosa
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##### Nebulosa ##### Galáxia do Sombrero M 104
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##### Planeta extrasolar
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##### Planeta extrasolar ##### Eclipse Solar
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##### Eclipse Lunar
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Saúde & BelezaSaúde & BelezaSaúde & BelezaSaúde & BelezaSaúde & Beleza

Um cardápio no qual se
aproveitam talos, cascas e fo-
lhas pode parecer estranho.

Mas um estudo concluído
recentemente pela Universi-
dade Estadual Paulista
(Unesp), encomendado pelo
Sesi-SP, pode fazer com que
as donas de casa revejam a
atitude de jogar fora essas
partes “não-comestíveis” de
frutas, verdurase legumes.
A pesquisa anali-
sou 19 alimentos e
comprovou que,
em muitos ca-
sos, os itens ge-
ralmente descar-
tadas podem ter
tantos ou até
mais nutrien-
tes que a polpa
e a semente de fru-
tas e das verduras, ou
a folhagem de vegetais.
Um dos resultados que
mais surpreendeu foi so-
bre a cenoura.

“A rama e a casca são
muito mais nutritivas
que a polpa. Em 100 gra-
mas da rama há quatro ve-

O poder de cascas,
talos e folhas

zes mais proteína, três
vezes mais vitamina C
e quantidade ainda
maior de ferro do que
na polpa”, destaca a
nutricionista Tereza
Watanabe, do Sesi-SP.
“O fato é que, nas fei-
ras, os vendedores
sempre perguntam se
queremos levar cenou-
ras com ou sem rama.
A cada dez pessoas, nove pre-
ferem sem. Infelizmente,

falta conhecimento à po-
pulação”, comenta Te-

reza. Outro
resultado
surpreen-
dente é em
relação ao

potássio. “Geral-
mente, as pessoas

associam a banana
como a principal fon-

te de potássio. No en-
tanto, descobrimos que
100 gramas da casca do
pepino é ainda mais rica
em potássio que a fru-
ta. Além disso, a casca
do pepino é riquíssima

em fibras, o que torna a di-
gestão mais fácil”, diz Tereza.

A professora da Unesp,
Giuseppina Pace Pereira Lima,
destaca que 60% do lixo pro-
duzido no Brasil é orgânico.
“Nosso lixo é o mais rico do
mundo. Não podemos pensar
que sementes de abóbora ou
folhas do brócolis, por exem-
plo, são jogadas fora”, diz. Ela
ainda cita que o reaproveita-
mento de alimentos deveria
ser adotado em programas
para a população de baixa ren-
da. “Tudo pode ser aproveita-
do. Além de se diminuir gas-
tos com a alimentação, a saú-
de do brasileiro só tem a agra-
decer”, finaliza.

Idosos que se exercitam têm
melhor recuperação após AVC

cluíam trabalho em casa, caminhadas
na rua, jardinagem ou participação em
alguma atividade esportiva”.

Segundo a neurologista Sônia Bruck,
da Academia Brasileira de Neurologia, “os
exercícios propiciam um fortalecimento
osteomuscular. Também levam os idosos
a terem uma noção corporal mais apura-
da, ou um domínio melhor sobre o corpo.
Isso, sem dúvida, tem impacto na recu-
peração e na reabilitação após um derra-
me”, afirma a neurologista.

Quem tem pressa em perder peso nem
pensa duas vezes na hora de acelerar o
passo: a corrida é, realmente, uma das
melhores atividades físicas para emagre-
cer com saúde. O esporte aumenta o me-
tabolismo, fazendo a queima de calorias
acontecer mais rapidamente.

Por isso, o consumo maior de energia
não se restringe aos minutos de treino, mas
ao dia todo. Muitos defendem que a corri-
da leve é ideal para perder peso, numa prá-

tica com mais de 30 minutos, mas não é
bem assim. O que emagrece mesmo é a con-
tinuidade da atividade física, com exigên-
cia crescente de esforço. O aumento do me-
tabolismo, provocado pela atividade físi-
ca, faz com que o organismo continue ace-
lerado por mais algumas horas, depois do
exercício. Ou seja, não é só durante a ativi-
dade física que há queima de gordura.

Com aumento do gasto calórico e
uma dieta balanceada, seu corpo reage
queimando as reservas de gordura. Por
isso, as atividades mais longas ou mais
intensas têm gasto energético-calórico
maior e agradam mais quem busca re-
sultados em pouco tempo.

A gordura abdominal, entretanto,
exige uma tática específica para derre-
ter. Contra ela, o mais eficaz é um pro-
grama de corrida ou caminhada com va-
riação de intensidade no mesmo treino.
Isso, claro, sem exageros que levem as
lesões. Os picos de treino obrigam o cor-
po a queimar energia até das fontes mais
difíceis. Daí o consumo da gordura vis-
ceral. Respeite o seu ritmo e, na dúvida,
peça orientação ao seu professor.

Saiba como correr
para perder a barriga

Cientistas descobriram
duas variações genéticas que
podem aumentar o risco de
um dos tipos de câncer de pele
mais comuns no mundo, o car-
cinoma basocelular.

As variações não têm par-
ticipação na formação da cor
da pele, mas a presença de
ambas faz com que o paciente
tenha três vezes mais chances
de desenvolver o câncer, afir-
mam os pesquisadores da em-
presa de biotecnologia islande-
sa Decode Genetics. “Aqui nós
temos duas variações que não
têm qualquer impacto na pig-
mentação [da pele] e afetam
apenas o risco do carcinoma
basocelular”, afirma Kari Ste-
fansson, executivo-chefe da
Decode. “Nós não sabemos por
que isso acontece”. Segundo a
Academia Americana de Der-
matologia, o carcinoma baso-
celular é o tipo de câncer mais
comum no mundo.

Na maioria dos casos, o
câncer é causado pela exposi-
ção a raios ultravioleta do
Sol. A maior parte dos casos
tem tratamento simples, se de-
tectados cedo, mas em algu-

Variações genéticas
ligadas ao câncer de pele

mas ocasiões o câncer pode se
tornar resistente, causando
danos à pele e podendo ainda
se alastrar para ossos e car-
tilagens. Os pesquisadores da
Decode analisaram os genes
de mais de 30 mil pessoas
para identificar os efeitos das
variações genéticas. O estudo,
publicado pela revista “Natu-
re Genetics”, também indica
que o risco de desenvolver o
carcinoma é 12 vezes mais
alto quando a pessoa tem es-
sas novas variações associa-
das a outras três já relacio-
nadas ao câncer.

Um estudo publicado
na revista científica “Neu-
rology” revela que idosos
que praticam atividades fí-
sicas sofrem menos seqüe-
las após um AVC - Aciden-
te Vascular Cerebral - e se
recuperam melhor em
comparação às sedentári-
as.

O estudo avaliou 265
pessoas, com idade média
de 68 anos, que sofreram
derrame cerebral. As pes-
soas que já se exercita-
vam antes do derrame tiveram 2,5 ve-
zes mais chances de sofrer um evento
menos rigoroso em comparação ao ou-
tro grupo.

O autor do estudo, o neurologista
Lars-Henrik Krarup, da Universidade de
Copenhague (Dinarmarca) explica que,
“exercício é um fator de risco para der-
rame possível de ser controlado. Estar
em forma não significa estar em uma aca-
demia de ginástica. Para as pessoas que
participaram desse estudo, exercícios in-D
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Qual aparelho de sua casa
mais consome energia? Essa é
uma pergunta que poderá ser
respondida com facilidade pelo
Centro de Monitoramento de
Usos Finais (CMUF), sistema
virtual que inova na forma de
medir as grandezas elétricas.

O sistema, produzido com
apoio da Finep, é resultado do
trabalho de equipe de estudan-
tes de diferentes níveis de es-
colaridade – do ensino técnico
a doutores. Eles foram orien-
tados pelo professor Fábio
Jota (foto), do Departamento
de Engenharia Eletrônica da
UFMG; pela professora
Patrícia Romeiro, do Ce-
fet-MG; e pelo engenhei-
ro Eduardo Carvalhaes
Nobre (ex-Cemig) da em-
presa Eficiência Máxima.

Hoje, o gasto de ener-
gia é calculado pelo tra-
dicional medidor de ener-
gia, o relógio instalado
na parte externa dos
imóveis e que se limita a
identificar o consumo
total. Já o CMUF permi-
te mensurar o gasto de
cada aparelho eletrônico
em separado, além de
apresentar os dados em tem-
po real. Diferentemente do re-
lógio, o sistema se vale de mó-
dulos ligados à fiação interna
do imóvel. A partir deles, são
enviadas informações para
um banco de dados, onde são
convertidas em gráficos que
mostram quais aparelhos con-
somem mais energia naquele
momento.

VANTAGENS
A grande vantagem do

CMUF, porém, é a sua viabili-
dade técnica e financeira.
“Existem outros métodos de
fazer o que o nosso sistema
faz, mas eles são extremamen-
te caros, o que inviabiliza a
sua disseminação”, diz Fábio
Jota. Normalmente, diz o pro-
fessor, esses métodos medem
a corrente e a tensão elétrica,
lançam os dados na Internet e
fazem os cálculos necessários.
“O CMUF, por sua vez, faz isso
tudo de forma virtual e apre-
senta, instantaneamente, os
gráficos relativos ao consumo
de energia. É uma tecnologia
que reduz tempo, trabalho e
custos”, analisa Jota.

A vice-presidente do setor
de desenvolvimento sustentá-
vel do Banco Mundial disse
que as formas eficientes de
gastar dinheiro serão mais
importantes durante e após
a crise financeira.

“Suspeito que haverá ain-
da mais demanda, porque
muitas das soluções para a
economia real vão surgir na
busca por oportunidades
para reduzir custos e ser
mais eficiente. Então a efici-
ência energética, por exem-
plo, será ainda mais impor-
tante daqui para frente”, dis-
se Kathy Sierra.

MEIO AMBIENTE
Segundo Kathy, alguns

países ricos que haviam pro-
metido dar 6,1 bilhões de dó-
lares para os Fundos de In-

Sistema mede, separadamente,
consumo de equipamentos

Crise econômica valoriza
a eficiência energética

Uma auditoria do Tribu-
nal de Contas da União
(TCU) revelou que o Brasil
deixa de ganhar, todos anos,
aproximadamente R$ 10 bi-
lhões em impostos devido a
perdas de energia elétrica.
Isso ocorre devido a falhas
operacionais, falta de medi-
ção e furtos.

O estado onde a perda

Brasil tem prejuízo milionário
com perda de energia

vestimentos Climáticos do
Banco Mundial continuam in-
teressados na doação. Um
dos primeiros países a se be-
neficiar desses fundos seria
o México, já que o Banco
Mundial considera que o país
tem “uma fortíssima estraté-
gia climática”.

Entretanto, o ministro
mexicano do Meio Ambien-
te, Juan Rafael Elvira Que-
sada afirmou que não tem
tanta certeza se haverá mes-
mo esse dinheiro. “Existe
um temor plausível de que
o resgate das instituições fi-
nanceiras sugue toda a
atenção e os recursos ne-
cessários para a mitigação
da mudança climática. Em
outras palavras, a fim de
tratar do que é urgente, dei-
xamos de tratar do que é im-
portante”, disse ele.

de energia é maior é o Rio
de Janeiro. Entretanto,
engana-se quem pensa que
isso se deve aos “gatos”
das comunidades caren-
tes. No estado, o roubo é
maior em condomínios de
luxo que, segundo o TCU,
são construídos com tec-
nologias que permitem o
furto de energia.

Em outros estados, o
problema está na geração e
na transmissão. É o caso do
Amazonas, cujo sistema elé-
trico foi considerado muito
vulnerável pelo Tribunal. O
ministério das Minas e
Energia já anunciou um in-
vestimento de 2,9 bilhões
no estado da região norte.

O TCU defende um maior
financiamento de estudos
que combatam as falhas
operacionais e os roubos de
energia. Além disso, o Tri-
bunal sugere que as 64 con-
cessionárias que ainda uti-
lizam o relógio como medi-
dor de luz o substituam já
que ele foi criado há mais
de 100 anos.

Léo Rodrigues

Fonte: UFMG

O CMUF é uma ferramenta
de monitoramento que permi-
te concretizar uma economia
expressiva de energia elétrica
tanto em residências quanto
em instituições públicas e pri-
vadas. Por meio dele é possí-
vel identificar aparelhos com
possíveis defeitos técnicos e
que, por isso, tendem a con-
sumir mais energia do que de-
veriam. O sistema também
aponta onde está o maior gas-
to de energia. “Muitas vezes,
os pais cobram dos filhos a
diminuição do tempo de ba-
nho, considerando-o o grande

vilão da conta de luz. O nosso
sistema mostrou que, em mui-
tas casas, os computadores,
quando ligados durante o dia
inteiro, gastam muito mais
energia do que o chuveiro”,
exemplifica Fábio Jota.

Nas grandes instituições, a
economia pode ser enorme. É
possível detectar, em tempo
real, aparelhos ligados sem
necessidade, como um ar-con-
dicionado numa sala vazia.
Além disso, o sistema permite
saber se terceiros estão man-
tendo a devida preocupação
com os gastos energéticos. Um
exemplo são alguns órgãos
públicos que terceirizam o ser-
viço de cantina. Como ela ape-
nas utiliza a energia do prédio
e não arca com nenhum cus-
to, seus administradores não
atentam para medidas de eco-
nomia. Tal atitude é imediata-
mente detectada pelo CMUF.

MONITORAMENTO
Os coordenadores do proje-

to estão monitorando 15 edifi-
cações em Belo Horizonte e uma
em Juiz de Fora. Fábio Jota
estima que, na UFMG, uma

combinação de programas edu-
cativos e monitoramento dos
aparelhos eletrônicos através
do CMUF poderia resultar na
economia de aproximadamen-
te 20% da energia elétrica.

O sistema já foi patenteado
em âmbito nacional e interna-
cional. O desafio agora é trans-
formá-lo em produto e serviço.
Para tanto, é necessário esta-
belecer parcerias. O primeiro
passo é encontrar uma empre-
sa do ramo de hardwares inte-
ressada em converter os módu-
los em chips, para produção em

larga escala. “Com a tec-
nologia pronta, a Cemig
poderia oferecer o servi-
ço com facilidade, poden-
do inclusive lucrar com
isso. O cidadão pagaria
uma quantia e a Cemig
apresentaria a ele um es-
tudo com propostas de ra-
cionalização do uso de
energia em sua residên-
cia”, avalia Fábio Jota.

Mas o professor teme
não encontrar parceiros
no Brasil, de pouca tradi-
ção em desenvolvimento
de hardwares. As empre-

sas nacionais receiam investir,
pois alegam que, se outros paí-
ses lançarem um chip mais
avançado, poderão não ter re-
torno financeiro. “Pode ocor-
rer de instituições estrangei-
ras licenciarem a nossa paten-
te, desenvolverem o produto e,
futuramente, exportarem para
nós. Compraremos no exteri-
or o resultado de um trabalho
brasileiro. A situação é lamen-
tável, mas não é incomum”,
alerta Fábio Jota.

Se depender dos esforços da
Coordenadoria de Transferên-
cia e Inovação Tecnológica
(CT&IT), este quadro não se
concretizará. Em novembro, o
órgão apresentará o projeto do
CMUF em uma rodada de ne-
gócios em Turim, durante a Se-
mana de Minas Gerais no Pie-
monte, promovida pelo Gover-
no do Estado. Segundo a dire-
tora da CT&IT, Heloiza Schor,
as expectativas são as melho-
res. “Será uma excelente opor-
tunidade para buscar parcei-
ros ou negociar joint-ventures
com empresas do Brasil e da
Itália”, explica.

DIVULGAÇÃO
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DW-WORLD.DE: Qual é o ní-
vel de cooperação entre o Bra-
sil e a Europa na produção de
biocombustíveis?

 
Ricardo Dornelles: A cooperação

entre o Brasil e a União Européia no
setor de biocombustíveis foi interrompi-
da por causa das políticas européias para
a produção e o uso de biocombustíveis.
Conversas com o fim de revisar as me-
tas para o emprego de biocombustíveis e
a adoção de critérios ambientais domi-
naram o debate e prejudicaram o pro-
gresso de projetos de cooperação.

Por causa da iniciativa brasileira no
Fórum Internacional de Biocombustí-
veis, que congrega os principais produ-
tores e consumidores de biocombustí-
veis do mundo, a área de cooperação
que tem visto maiores avanços é a ava-
liação de condições para criar padrões
metrológicos unificados entre Brasil,
Estados Unidos e União Européia.

 
Quais são as principais áreas de

conflito entre a Europa e o Brasil
na produção de biocombustíveis?

 
Subsídios a produtos agrícolas na

União Européia e barreiras não-tarifári-
as aos biocombustíveis brasileiros têm
sido obstáculos para uma integração co-
mercial entre o Brasil e o bloco europeu.

 
Quais são as diferenças entre

o Brasil e a Europa no que diz
respeito à produção e promoção
de biocombustíveis?

 
No Brasil, biocombustíveis são pro-

duzidos com base no livre empresa, e
apoiados e promovidos pelo governo,
sobretudo em fóruns internacionais.
O presidente [Luiz Inácio Lula da Sil-
va] sempre enfatiza seu suporte à pro-
dução de biocombustíveis como um
caminho para o desenvolvimento e
uma opção para países mais pobres.

A União Européia reduziu suas
metas de uso de biocombustíveis
tradicionais em gasolina e diesel,
querendo ampliar o uso de bio-
combustíveis de segunda geração
e outras fontes renováveis. Como
isso afeta o Brasil e sua indústria
de biocombustíveis?

 
Diversos estudos governamentais

e privados – conduzidos por agências
especializadas como a EPE (Empresa
de Pesquisa Energética), a Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária) e o CTC (Centro de Tecno-
logia Canavieira) e por universidades
como Unicamp e Coppe-UFRJ – de-
monstraram que o Brasil tem todas
as condições de expandir sua produ-
ção de biocombustíveis a níveis mui-
to mais altos do que os atuais.

Há terra, tecnologia agrícola e tec-
nologia industrial para que o país
atenda à demanda sem comprometer
a oferta de alimentos e o aumento do
plantio de grãos, como demonstrado

nos últimos anos.
Pesquisas também estão sendo con-

duzidas para produzir biocombustí-
veis a partir de materiais de celulose,
e espera-se um salto significativo na
produtividade com a transformação
do bagaço de cana em etanol.

 
Como o Brasil espera reforçar

e aprimorar sua posição de se-
gundo maior produtor de etanol
do mundo?

 
O Brasil é atualmente o segundo

maior produtor de etanol e o maior
exportador do mundo. No entanto, a
maior meta do Brasil é promover co-
operação internacional para que o
maior número de países possível pos-
sa produzir biocombustíveis, o que
aumenta as chances de transformar
o produto num bem de consumo.

O Brasil tem feito a sua parte, atra-
vés da assinatura de acordos de coope-
ração com países de todos os continen-
tes, sem distinção, para promover a pro-
dução de biocombustíveis. O Brasil par-
te do princípio de que diversificar as fon-
tes de energia é a chave para reduzir a
dependência de combustíveis fósseis, que
estão se tornando cada vez mais caros.

 
Que medidas o governo bra-

sileiros está tomando para ga-
rantir a sustentabilidade na
produção de biocombustíveis, e
evitar que represente um ônus
para o ambiente e a economia?

 
O Brasil ainda tem uma capacida-

de agrícola enorme que pode ser usa-
da sem comprometer biomas sensí-
veis, como a Amazônia e ou o Panta-
nal. A pecuária no Brasil é extensiva
e subutiliza a terra, criando gado
numa densidade muito abaixo dos
níveis que poderiam ser alcançados
para garantir uma produtividade
maior. Assim, pastos degradados po-

A redução de
metas para o
uso de
biocombustíveis
na União Euro-
péia estancou a
cooperação do
bloco com o
Brasil neste
setor, diz
Ricardo
Dornelles,
responsável por
biocombustíveis
do Ministério de
Minas e Energia.
Em setembro de
2008, a União
Européia deci-
diu reduzir suas
metas de mistu-
rar biocombustíveis tradicionais a gasolina ou
diesel, parte de seu plano para combater as
mudanças climáticas. Até 2020, 10% dos com-
bustíveis usados pelo bloco deverão ser proveni-
entes de fontes renováveis, mas neste pacote
estão não apenas os biocombustíveis tradicio-
nais – provenientes de plantações, caso do
etanol brasileiro – como também os chamados
biocombustíveis de segunda geração – derivados

dem ser liberados para cultivar cana-
de-açúcar em áreas onde novas uni-
dades estão sendo construídas, ou
onde usinas estão sendo ampliadas.

Em breve, serão publicados estu-
dos para o zoneamento agro-ecológi-
co da cana-de-açúcar no Brasil. Na
prática, isso será um passo essencial
para guiar a expansão do setor e as-
segurar a sua sustentabilidade.

 
Um estudo recente disse que a

produção de biocombustíveis no
Brasil não vai afetar a de alimen-
tos nos próximos anos, nem o des-
matamento na Amazônia. Mas
agricultores estão sendo incenti-
vados a cultivar cana-de-açúcar
em terras previamente usadas
para o plantio de alimentos. Como
o Brasil se posiciona em relação
à expansão de plantações de cana,
e no que se baseia o argumento de
que essa expansão não é motivo
para a crise alimentícia?

 
Deve-se levar em consideração que

sempre haverá um incentivo econômi-
co por trás da decisão dos agricultores
em relação a como usar sua terra. No
entanto, há casos em que a tradição ou
a vocação econômica de uma região vão
preponderar e influenciar a sua deci-
são. Além disso, essa decisão depende
de outros fatores que não estão sob seu
controle. Por exemplo: independente do
valor que possa ter uma colheita, não
faz sentido cultivar cana-de-açúcar num
terreno a não ser que fique próxima a
uma unidade industrial capaz de absor-
ver essa produção.

Os estudos de zoneamento agro-eco-
lógicos que estão para sair vão demons-
trar aquilo que já sabemos: o Brasil tem
terra o suficiente para expandir tanto
a produção de cana-de-açúcar como a
de grãos e alimentos sem comprometer
ou ameaçar ecossistemas e biomas sen-
síveis, como a Amazônia e o Pantanal.

A floresta amazônica está
ameaçada?

 
As ameaças à região da Amazônia

são de natureza diferente, e não têm nada
a ver com o aumento na produção de
biocombustíveis no Brasil. Associar
ambas as coisas pode comprometer seri-
amente a busca de soluções para prote-
ger a biodiversidade da Amazônia.

Quanto à produção alimentícia, a
maior prova de que ela não está ame-
açada, do ponto de vista brasileiro, é
o fato de que, nas últimas colheitas,
viu-se um aumento tanto na produ-
ção de matéria-prima para biocombus-
tíveis quanto na produção de alimen-
tos e de grãos para o mercado.

 
Ambientalistas dizem que a

produção de biocombustíveis no
Brasil e na Europa está benefici-
ando grandes empresas, mas não
as comunidades locais. No Bra-
sil, por exemplo, diz-se que o au-
mento do cultivo de cana ocorre
em detrimento à produção local,
e que quatro em dez produtores
de etanol têm investidores es-
trangeiros por trás. Como o se-
nhor responde a estas acusações?

O mercado energético é um dos que
mais concentra ganhos no mundo. Há
uma concentração de recursos inegá-
vel nos países ricos devido ao merca-
do energético, baseado sobretudo no
petróleo. Os biocombustíveis são uma
opção viável para reduzir a dependên-
cia de combustíveis fósseis e manter
o dinheiro na região, o que certamente
contribuir para a economia local.

No caso do Brasil, a indústria da cana-
de-açúcar é composta por mais de 400
unidades de produção, controladas por
mais de 200 grupos econômicos. Mais de
60 mil produtores de cana estão envolvi-
dos neste processo, e mais de 1 milhão de
empregos diretos são gerados.

“Restrições a biocombustíveis prejudicam
cooperação entre UE e Brasil”

de resíduos –,
veículos elétri-
cos e hidrogê-
nio provenien-
te de fontes
renováveis.
A medida
levantou ques-
tões sobre a
repercussão
que teria sobre
os países que
mais produzem
e mais inves-
tem em
biocombustíveis
no mundo – o
Brasil na linha
de frente. A
nova posição
da União Euro-

péia cria mais atrito no já fracionado debate
global sobre os biocombustíveis, impregnado de
acusações de auto-interesse e protecionismo.
Ricardo Dornelles, diretor do Departamento de
Combustíveis Renováveis do Ministério das Minas
e Energia no Brasil, falou à DW-WORLD.DE sobre
a cooperação do país com a União Européia e
sobre a produção e as ambições do Brasil no
cenário global dos biocombustíveis.

DIVULGAÇÃO
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A Companhia Energética de Minas Ge-
rais doou 21 tanques de expansão para res-
friamento de leite a pequenos proprietári-
os rurais de São João del Rei, na região do
Campo das Vertentes. O projeto-piloto, que
faz parte do Programa de Eficiência Ener-
gética da Agência Nacional de Energia Elé-
trica - Aneel, fará a doação de um total de
50 equipamentos, até o início do próximo
ano, e tem um investimento de R$ 560 mil.

Os tanques de expansão substituem os
de imersão, em que o resfriamento do leite
se dá pela imersão de latões de leite dentro
de tanques com água. De acordo com o ge-
rente de Relacionamento Comercial de Ser-
viços de São João del Rei, Cláudio Eduardo
de Souza, o processo por imersão, custoso e
ultrapassado, consome uma média de 78
kWh para resfriar mil litros de leite, enquanto
o resfriamento da mesma quantidade de lei-
te, no tanque de expansão, consome 25 kWh.

A economia de energia acontece por-
que o leite ordenhado é resfriado direta-
mente pelo tanque, que reduz a tempe-
ratura do líquido para 4ºC por meio de
tubos metálicos com gás sob pressão. No
processo anterior, todo o volume de água
era refriado primeiro, para depois res-
friar o leite nos latões.

Além da economia de energia, o gerente
garante que os equipamentos trazem outros
benefícios para o produtor rural. “A principal
vantagem da utilização do equipamento é a
melhoria da qualidade do leite, que resfriado
adequadamente reduz a multiplicação de bac-
térias. Com isso, o preço do litro vendido pelo
produtor fica mais atrativo. Hoje, essa dife-
rença pode chegar a R$ 0,10”, afirma.

Cemig doa tanques
eficientes para

produtores rurais

Software ajuda na
avaliação de risco

ambiental de agrotóxicos
Um software em desenvolvimento pela

Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP)
em parceria com a Faculdade de Ciências
Agronômicas – FCA/Unesp e a Fatec – Fa-
culdade de Tecnologia, vinculada ao Cen-
tro Paula Souza, ambas em Botucatu, SP,
vai ajudar na tomada de decisão quanto à
avaliação de risco ambiental de agrotóxi-
cos, considerando a possível contaminação
das águas superficiais e subterrâneas.

Flexível, o software, além de ajudar na
tomada de decisão para verificar se o risco é
ou não aceitável, se adapta às condições do
local a ser avaliado, mediante a inserção de
dados no sistema pelo próprio usuário.

Baseado em modelos matemáticos e
cenários agrícolas, onde o usuário inse-
re os dados do agrotóxico, do aqüífero e
do solo do local a ser avaliado, o sof-
tware faz automaticamente os cálculos
de lixiviação e carreamento superficial
dos agrotóxicos utilizados na cultura
agrícola e que depois podem ir para as
águas superficiais e subterrâneas.

O software a ser distribuído, gratui-
tamente, atende a uma determinação do
Decreto 4.074 de 4 de janeiro de 2002,
em seu artigo 95, item III, onde se insti-
tui o Comitê Técnico de Assessoramento
para Agrotóxicos, que diz que devem “ser
elaborados rotinas e procedimentos visan-
do à implementação da avaliação de ris-
co de agrotóxicos e afins”.

Fonte: Embrapa

A ABMACO, Associação Brasileira de Ma-
teriais Compósitos, lançou durante a Feiplar
2008 o primeiro Programa Nacional de Reci-
clagem de Compósitos no Brasil. O programa é
fruto de uma parceria com o IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
– e com 15 investidoras.

Segundo Gilmar Lima, presidente da
ABMACO, o programa é fundamental e
um passo importante para a conscienti-
zação do segmento de compósitos, visan-
do o seu crescimento sustentável e dos
grandes usuários destes produtos. “No
Brasil, as empresas destinam anualmen-
te para aterros sanitários 13.000 tone-
ladas de resíduos (entre rebarbas de pro-
cessos e peças com defeitos) que repre-
sentam um custo aproximado de R$ 90
milhões/ano”, explica o executivo.

Em parceria com o IPT, a ABMACO apre-
senta o desenvolvimento de uma solução tec-
nológica para o processamento destes resí-
duos sólidos gerados pelo setor de compósi-

Projeto ambiental incentiva o
reaproveitamento do lixo plástico

tos na transformação, visando sua reutili-
zação no próprio processo produtivo.

O programa consiste em um estudo
científico da partícula e classificação do
resíduo realizado por cientistas do IPT
com apoio da equipe técnica da ABMACO
e de seus associados.

Para Gilmar Lima, a introdução de
um projeto de ação coletiva para tratar
do problema de reciclagem de compósi-
tos é de interesse de todo o setor. “A idéia
é implantar um programa-piloto, visan-
do estudar a valorização de rejeitos e
resíduos gerados pelo setor de compósi-
tos termofixos. A primeira fase será à
busca de solução tecnológica para o pro-
cessamento de resíduos sólidos na trans-
formação. A exemplo de experiências in-
ternacionais, o projeto representa uma
ação coletiva do tipo consórcio a ser re-
alizada por empresas do setor, coorde-
nada e conduzida no âmbito de uma par-
ceria IPT-ABMACO”, finaliza.

CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DE

17% EM 2008
De acordo com o presidente da ABMA-

CO, a utilização dos compósitos é cada vez
mais forte no Brasil e no mundo pelos be-
nefícios e vantagens que proporciona, como
a melhor resistência, flexibilidade de design
e projeto, durabilidade e custo competitivo.
Para 2008 a expectativa é de crescimento
de 17% no mercado de compósitos, em de-
corrência do progressivo uso pela indús-
tria de materiais de construção civil e de
transporte, onde se destacam caminhões,
ônibus, implementos agrícolas, navais e ro-
doviários, setores que juntos consomem
quase 70% da produção. Saneamento bási-
co, petroquímico, eletroeletrônico, energia
eólica e lazer são alguns segmentos que apre-
sentam grande crescimento na utilização
de compósitos, pela grande resistência, du-
rabilidade, flexibilidade e menor peso e cus-
to que outros materiais.

Tecnologia permite retirada de
água do ar a baixo custo

Há milhares de anos, o orvalho da noi-
te já era armazenado para irrigar planta-
ções conforme mencionado na Bíblia. Mas
um método foi desenvolvido para a retira-
da de água do ar em grande escala, o que
pode ajudar a resolver problemas em mui-
tos países.

Essencialmente a EWA (Extraction
of Water from Air - extração de água do
ar) é uma companhia cujos focos são
energia solar e extração de água limpa
do ar, usando pouca energia no pro-
cesso desenvolveu uma tecnologia lim-
pa. O ponto chave é a captura da água
e um condensador que reutiliza mais
que 85% da energia usada no sistema.

Energias renováveis como solar, bi-
odiesel, calor gerado e até de origem or-
gânica são compatíveis com o sistema.

Fundada em 2006, baseada em
nove anos de pesquisa realizada pelo
dr.Etan Bar, diretor executivo da EWA,
a companhia tem hoje representantes
nos EUA, Índia, Jordânia, Chipre, Aus-

trália e África Ocidental onde ajuda
fazendeiros a gerar créditos de carbo-
no enquanto os provém de água lim-
pa para beber e irrigar as plantações.

A tecnologia ISRAEL21c funciona
em 3 etapas: primeiro a absorção da
humidade do ar, então a remoção da
água dos grãos de sílica e, em terceiro,
a condensação.

A absorção é um processo exotérmi-
co (com trocador de calor) e a ocorre
espontaneamente. É necessário alguma
energia para o bombeamento. Técnicas
de reaproveitamento de calor reduzem
o custo da produção de água a preços
razoáveis como a dessalinização.

O custo de bombeamento e
transporte de água é muito alto e
numa comparação básica, um ame-
ricano proprietário em Washington
DC paga em torno de US$ 350 por
ano enquanto a mesma quantidade
de água nas favelas da Guatemala
custaria US$ 2 mil.

MAIS QUE UMA GOTA

D’ÁGUA NO BALDE
Mesmo parecendo um direito huma-

no, o ter água para beber e se banhar
para a maior parte do mundo carente é
um luxo. A EWA espera mudar isto –
um quilômetro cúbico de ar contém de
10 a 40 mil toneladas de água, o sufici-
ente para suprir pelo menos 100 mil
pessoas de toda a água necessária ou
garantir de beber a dois milhões de pes-
soas. O equipamento EWA pode ser di-
mensionado e produzirá em qualquer
lugar, de algumas centenas de litros de
água por dia a 1000 metros cúbicos de
água em uma única instalação.

A empresa opera hoje de Beersheba,
Israel com 12 funcionários. No ano pas-
sado o faturamento foi de aproximadamen-
te US$ 100 mil enquanto a previsão para
este ano é que chegue aos US$ 5 milhões e
100 milhões para 2009 graças à deman-
da crescente da África, Índia e Austrália.
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A Companhia Energética
de Minas - Cemig instalou
sistemas de aquecimento so-
lar em 370 residências de
conjuntos habitacionais das
cidades de Candeias e Formi-
ga. O projeto, aprovado pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica – Aneel foi concluí-
do dois meses antes do pra-
zo estipulado.

A iniciativa faz parte do
projeto Aquecimento de
Água com Energia Solar em
Conjuntos Habitacionais,
promovido, desde 2002,
pela Empresa. Os sistemas
instalados têm capacidade
de 200 litros de água aque-
cida, suficientes para abas-
tecer cinco banhos diários.
A alternativa para os dias
mais frios é que os siste-
mas podem funcionar fora
do horário de ponta, entre
18 e 22 horas, com o auxi-
lio de chuveiros elétricos de
baixa potência.

Cemig instala sistema
solar no Sul de Minas

Os sistemas de aquecimen-
to de água em substituição a
chuveiros elétricos visa prio-
ritariamente diminuir aproxi-
madamente 185 kW da de-
manda do horário de ponta,
reduzindo o consumo de ener-
gia em cerca de 273 MWh/ano.

De acordo com o técnico
em processo e uso final da
energia, da Cemig Davidson
Andreoni Rocha, a instala-
ção desse tipo de sistema é
voltada para conjuntos de
casas populares específicas,
como aquelas construídas
pela Companhia Habitacio-
nal do Estado de Minas Ge-
rais - Cohab-MG,  que loca-
lizam-se em regiões de baixo
Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH, cujo consu-
mo médio é de 150 kWh/mês,
e onde também se verificam
problemas relacionados ao
fator de carga regional.

Os equipamentos são ad-
quiridos e instalados pela
Cemig sem custos tanto para
a Cohab quanto o proprietá-
rio. “Cada sistema, que tem
custo médio de R$
1.400,00, deve reduzir o
consumo em 52 kWh por
mês, o que representa uma
economia da ordem de 40%
no consumo total de energia
do cliente” ressalta Andreo-
ni. Além disso, explica, há
uma diminuição da potência
no horário de ponta, possi-
bilitando alívio de carga nos
sistemas elétricos com altos
carregamentos.

A Cemig vem pesquisando
a tecnologia dos aquecedores
solares desde 1986. Desde
aquela data, estimula a me-
lhoria dos equipamentos,
apóia a pesquisa e já viabili-
zou mais de 7.000 m² de co-
letores solares.

Em tempos de aquecimento global e poluição um bom
exemplo de brinquedo que utiliza uma fonte de energia
renovável para funcionar. O Uncle Milton Solar Racer
Set vem com dois carrinhos de corrida com painéis
solares e uma pista reta de corrida com 1,5 metro de
comprimento. Os painéis solares que ficam em cima dos
carrinhos convertem a luz solar em energia que faz os
carrinhos correrem como loucos na pista que acompanha
o produto. Os carrinhos só funcionam do lado de fora
de casa sob a luz solar direta. O Uncle Milton Solar Racer
Set custa US$19,95 na Discovery Channel Store

Painéis solares acompanham
o sol sem uso de motores

gia, ou sequer consumindo ener-
gia gerada pelo painel solar, e
nem mesmo um equipamento de
controle eletrônico.

Os estudantes testaram di-
versos materiais, entre eles vá-
rios polímeros e fitas bimetáli-
cas, até descobrir o que melhor
servia à tarefa. O conjunto que
se mostrou mais promissor tem
a forma de um arco feito de dois
tipos diferentes de metais,
como o aço e o alumínio. Os
painéis solares são montados
no topo desse arco.

O calor do Sol aquece mais
um lado do arco do que o outro,
fazendo com que ele se curve,
virando os painéis solares na
direção do Sol. Segundo testes
feitos pelos estudantes, os pai-
néis que acompanham o Sol che-
gam a ser 38% mais eficientes
do que os painéis solares fixos.

Um grupo de estudantes do
MIT, nos Estados Unidos, desen-
volveu um equipamento de au-
tomação para painéis solares
que faz com que os painéis acom-
panhem o movimento do Sol sem
a necessidade de motores e nem
de sistemas de controle.

O dispositivo foi inspirado
na forma como as plantas
acompanham o movimento
do Sol ao longo do dia. Senso-
res detectam a variação de
temperatura entre as áreas de
sol e sombreadas do painel
solar para verificar a neces-
sidade de movimentação. O
próprio calor altera as propri-
edades do material de supor-
te dos painéis solares, fazen-
do com eles se movimentem.

Depois de pronto, o equipa-
mento é totalmente passivo, não
exigindo nenhuma fonte de ener-

Redução da demanda Sem custos
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NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS

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

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

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

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

(0800-315600)

Aos 16 anos de idade, filha de um
casal milionário, ela se tornou ma-
nequim exclusiva do estilista Dener
Pamplona de Abreu, o maior nome da
“haute couture” brasileira nos anos
60. Daí para o matrimônio foi um
pulo. Mas o casamento funcionou por
pouco tempo e, logo após o nascimen-
to do primeiro filho, ela teria se en-
volvido em um caloroso romance com
o cantor Roberto Carlos. Todos se lem-

A namoradinha de um amigo meu
bram do sucesso feito pela música,
lançada na época, em que o “Rei” con-
fessava estar amando loucamente “a
namoradinha de um amigo meu”. Ah,
os músicos. Quem conhece de perto
os compositores populares sabe que
eles tiram sua inspiração das experi-
ências que vivem. Esse caso só veio a
público porque Maria Stella resolveu
incluí-lo em sua autobiografia, publi-
cada no primeiro semestre deste ano.

Paola de Orleans e
Bragança: pelo menos
neste momento, é a
única personalidade de
Família Real Brasileira
com lugar garantido no
trono - da beleza

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A empresária da “Água de Cheiro” Beth Pimenta,
sem perder o humor diante de adversidades
enfrentadas no passado, dá um exemplo de
superação e aumenta o sucesso nos negócios

ERINEI LIMA/REPRODUÇÃO

Pompa e
circunstância: A
rainha Elizabeth
recepcionou há
poucas semanas o
presidente da
França, Sarkozy, e
sua mulher Carla,
em Londres

Gravados desde 1969 na Calçada de um
restaurante carioca, os pés de Garrincha
agora estão em lugar de honra no Estádio
do Maracanã. Com inteira justiça

Pés de Garrincha na
Calçada da Fama

Chico Anysio, um
dos melhores
atores e
comediantes do
mundo foi
colocado de
molho pela Globo.
E, pior, seu
contrato com a
emissora vai até
2014. É um caso
inédito e explícito
de banimento
remunerado.
Crueldade pura

Princesa Ira de
Furstemberg,
abrilhantando os salões
cariocas, que já se
preparam para receber
o grand mond durante
o próximo réveillon.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O rei Abdala II,
acompanhado de sua
esposa Rania, fez
uma visita ao Brasil
há poucas semanas.
O casal chamou a
atenção dos meios
oficiais e sociais
brasilienses pela
elegância, distinção e
no caso da princesa,
também pelo
encanto pessoal

O governo da
República sancionou,
recentemente, o
projeto de lei de
iniciativa da
Senadora Marina
Silva, que concedeu
anistia ao falecido
marinheiro João
Cândido (o
“Almirante Negro”),
que liderou a Revolta
da Chibata, em1910

João Cândido anistiado
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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 reexibição da novela Pantanal,
uns dos trunfos de Silvio Santos na
atual programação do SBT, provoca
um efeito favorável para o turismo
da região.

“Já estamos fazendo reservas
para os telespectadores que adoram
a novela. Eles querem ver de perto
aquilo que vêem todos os dias na TV,
a exótica natureza da região e os
animais em seu habitat natural.
Como eles têm curiosidade de viver
um pouco daquele ‘climão’ de fazen-
da, também oferecemos aos hóspe-
des o turismo rural que consiste em
conhecer um pouco da vida do ho-
mem pantaneiro e suas tradições
como: fazer a ordenha, beber o leite
na hora, sair com os peões na lida
com o gado, com o cavalo, cuidar das
criações (porco, cavalo, vaca, gali-
nha...), entre outras coisas.”, con-
ta Eduardo Campos, da Pousada Piu-
val. Como a própria novela mostra,
o Pantanal tem muitas opções de
passeios como trilhas ecológicas
para caminhadas, barcos, canoas,
charretes, cavalos, entre outros.

Safáris fotográficos, como os fei-
tos pelo personagem Joventino da
novela, são a atração favorita de
muitos turistas. É muito fácil obser-

Reexibição de novela aquece
turismo no Pantanal

O governador Aécio Neves assi-
nou um convênio com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento
(BID) para financiar conjunto de
ações que irá promover o turismo
de negócios em Belo Horizonte, es-

var bem de perto algumas espécies
como pica-pau, macaco, jacaré, ara-
ra azul, tuiuiú, tucano, ema, curi-
caca, quati, capivara, tamanduá,
entre outros. Há também quem se
arrisque a um banho de rio, bem ao

estilo da novela. “Diferente do que
muitos acreditam o crescimento do
turismo na região Pantaneira é mui-
to bom para a preservação da natu-
reza. Percebo que alguns animais
como a Onça Pintada, a Anta, o

Tamanduá, entre outros, estão au-
mentando a cada ano que passa.
Para quem trabalha com turismo,
é muito mais lucrativo ter os bi-
chos e a natureza preservados.”, ex-
plica Campos. A Pousada Piuval
está a caminho da certificação do
Turismo Sustentável atendendo as
normas da NBR- 15401.

“Temos que estar em conformi-
dades com as questões ambientais,
econômicas e socioculturais. Todos
os resíduos sólidos produzidos são
pesados e monitorados mensalmen-
te, o consumo de energia e de água
é monitorado mensalmente e seu
controle é rigorosamente estabele-
cido com metas de redução. A flo-
resta intacta conserva a flora e fau-
na do Pantanal. Trabalhamos para
que nossos netos possam viver o
mesmo que nós vivemos hoje.”, fi-
naliza Eduardo. A Fazenda Ipiran-
ga, onde fica a Pousada Piuval, tem
155 anos e em sua área existem ni-
nhais naturais de procriação de
pássaros. Ela está localizada a 110
km de Cuiabá, capital mato-gros-
sense e fica na Rodovia Transpan-
taneira, km 10, em Poconé. O site
é www.pousadapiuval.com.br e o te-
lefone é (65) 3345-1338.

pecialmente para a atração de even-
tos internacionais.

O representante do BID no Brasil,
José Luiz Luppo, formalizou uma do-
ação de US$ 2,75 milhões ao Governo
de Minas, através do Fundo Multilate-

ral de Investimentos (FUMIN). A con-
trapartida do Estado é de US$ 2,9 mi-
lhões, totalizando investimentos de
US$ 5,65 milhões. O Instituto Euval-
do Lodi, instituição ligada à Federa-
ção das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg), também participa do progra-
ma e fará a coordenação e execução.

Entre os objetivos do convênio assi-
nado com o BID estão a criação de uma
rede de turismo de negócios e a estrutu-
ração de uma agenda compartilhada do
setor, além da articulação dessa rede
com os segmentos do artesanato, turis-
mo de lazer e os setores econômicos es-
tratégicos de Minas Gerais. O foco é tra-
balhar na captação, criação ou fortale-
cimento de eventos dos setores econô-
micos estratégicos, como a moda, arte-
sanato e outros. Os recursos do convê-
nio servirão especialmente para a capa-
citação de profissionais em administra-
ção financeira, gestão administrativa,
para a criação de parcerias, formação
de equipes, formulação de diagnósticos
e planos de ação para toda rede do tu-
rismo. O governador Aécio Neves afir-
mou que a expectativa é que a organiza-

ção dessa agenda comum entre os di-
versos setores do turismo e a capacita-
ção dos profissionais possibilite a Belo
Horizonte maior inserção entre os tu-
ristas estrangeiros.

Já o representante do BID no Bra-
sil, José Luiz Luppo, destacou que o in-
vestimento para o fomento do turismo
é muito importante porque as ativida-
des têm impacto relevante na economia,
no desenvolvimento social, na preser-
vação do meio ambiente, na geração de
negócios e na integração mundial. O con-
vênio para o setor de turismo é mais
uma parceria entre o Governo de Minas
e o BID. Desde 2003, quando adotou
uma série de medidas administrativas
em busca do equilíbrio financeiro do
Estado, o Governo de Minas voltou a
ter acesso a financiamentos de bancos
internacionais, inclusive com este or-
ganismo de fomento. Em seu discurso,
o governador destacou que a relação
com o BID é uma das mais proveitosas.
Atualmente, Minas tem com o BID em-
préstimos de US$ 350 milhões, em 15
operações, tanto com o setor público
quanto com o privado.

Governo de Minas assina
convênio com o BID

O governador Aécio Neves e a secretária de Estado de Turismo,
Érica Drumond, assinaram convênio entre o Governo de Minas
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o
objetivo de incrementar o turismo de negócios em Belo Horizonte
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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

A Samsung lançou o celular SGH-
i900, chamado de Omnia no mercado
brasileiro, para concorrer com o
iPhone 3G, da Apple, e seus princi-
pais competidores.

O aparelho tem Windows Mobile 6.1,
tela sensível a toque, conectividade 3G e
WiFi, e navegação por GPS. O Omnia traz,
entretanto, algumas opções inexistentes
no iPhone: sua câmera é de 5 megapi-
xels, ele faz vídeos (com capacidade de
edição no próprio aparelho) e tem rádio
FM com RDS (Radio Data System), além
de rodar arquivos de vídeo em formatos
DivX/XviD/H.263/H.264/WMV e MP4. A
câmera digital tem ainda reconhecimen-
to de faces e um recurso para aumentar
o alcance dinâmico da imagem, que re-
duz efeitos de contraluz.
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e Windows Móbile
O telefone novo da Samsung conta ain-

da com uma interface própria, chamada
de TouchWiz, a mesma presente em ou-
tros modelos, além da interface do Win-
dows Mobile 6.1. A tela tem 3,2 polega-
das (resolução 240 x 400) e oferece res-
posta tátil aos comandos, que podem ser
inseridos pelos dedos, por um mouse in-
tegrado ou por uma caneta stylus. O apa-
relho é compatível com arquivos do Offi-
ce e vem com Google Maps como softwa-
re de navegação (é possível instalar ou-
tros programas compatíveis com Windo-
ws Móbile). Além do Internet Explorer,
o Omnia conta ainda com uma versão do
navegador Opera. O Omnia tem previsão
de chegar ao mercado brasileiro nas pró-
ximas semanas com o preço sugerido de
R$ 1.799, pelas principais operadoras.

A Sony Ericsson entra para o
mercado de download ilimitado de
músicas com o lançamento do Play-
Now plus, uma versão turbinada de
seu serviço PlayNow. Pelo pagamen-
to de uma mensalidade, o usuário
da operadora aliada ao serviço pode
fazer downloads de músicas, sem
limites ou encargos em seu plano de
dados. Inicialmente, o PlayNow plus
será lançado na Suécia e a oferta
global do serviço está prevista para
2009, informou a Sony Ericsson. O
lançamento do PlayNow plus mar-
ca a entrada da Sony Ericsson na
oferta de músicas para dispositivos
móveis por assinatura, ao lado de
empresas como Nokia e Orange.

Mas ao contrário da Nokia, a
Sony Ericsson decidiu trabalhar em
conjunto com as operadoras de te-
lefonia móvel. O motivo envolve a
liberação dos downloads pelas ope-
radoras parceiras sem cobrança
adicional nos pacotes de dados dos
usuários. A primeira aliada da
Sony Ericsson no serviço é a ope-
radora Telenor, na Suécia. Até o
final de outubro, a operadora pre-
tende oferecer uma versão especial
do aparelho W902 Walkman, infor-
mou Tomas Olsson, diretor de con-
teúdo da Telenor Sweden.

Download
ilimitado
de músicas
no celular

A Motorola está lançando do novo smar-
tphone MotoQ 11 with Live Messenger, primei-
ro dispositivo da fabricante com foco no
público jovem: o celular conta com recursos de
comunicação da plataforma Live, da Microsoft,
integrados. O Q11 tem teclado QWERTY, câme-
ra de 3 megapixels, Wi-Fi,  saída para fones de
ouvido padrão 3,5 mm, memória de 1 GB  no
cartão microSD (expansível a 32 GB, segundo
a fabricante) e usa a rede EDGE para acessar a
internet, e tem ainda Wi-Fi integrado. O celu-
lar conta ainda com GPS com software de
navegação e mapas instalados no próprio
aparelho. Um dos destaques do Q11 é o fato de
ele ser um dos primeiros aparelhos a chegar ao
mercado brasileiro com o sistema operacional
Windows Mobile 6.1, que tem uma nova inter-
face chamada de “Bronze” pela Microsoft.

O Q11 já sai de fábrica com suporte nativo
aos serviços Live, da Microsoft, como Messen-
ger e Hotmail, e permite integração com
contas de e-mail Exchange. O celular será
fabricado no Brasil pela Motorola e deve
chegar às lojas no final de outubro/começo de
novembro pelas operadoras Claro e Vivo
inicialmente. Seu preço sugerido é de 899
reais (sem subsídios).

Motorola lança smartphone Q11

A portabilidade numérica será
levada a mais 31,4 milhões de usu-
ários no mês de novembro, afir-
mou a ABR Telecom, entidade res-
ponsável por administrar o servi-
ço no país. Nesse mês, mais 18
DDDs terão a portabilidade ativa-
da, segundo a ABR.

A portabilidade numérica é um

O presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, disse que o setor
de telecomunicações brasileiro deverá receber 250 bilhões em
investimentos nos próximos dez anos. A previsão foi feita na Fu-
turecom 2008, durante a defesa que o presidente fez das altera-
ções feitas no Plano Geral de Outorgas (PGO). De acordo com
Sardenberg, o País recebeu, nos primeiros nove anos de privati-
zação do setor, 196 bilhões de reais em investimentos, e as alte-
rações no PGO é que permitirão que uma nova rodada de investi-
mentos aconteça nos próximos dez anos. Apesar de reconhecer
que as alterações foram feitas por solicitação do ministro das
Comunicações, Hélio Costa, o presidente da Anatel disse que elas
não aconteceram “antes de uma rigorosa análise técnica”.

“Não é verdade que houve pressões externas. Não houve
pressão por parte do governo e nem por parte das operadoras”,
disse. Para Sardenberg, o PGO preservou a competição e é um
meio para atender aos interesses dos usuários. De todo modo, o
presidente lembrou que “a Anatel exercerá sua função de agen-
te regulador e não admite a formação de monopólios”. Sobre o
(Plano Geral para Atualização da Regulamentação (PGR), Sar-
denberg afirmou que prevaleceu o conceito de que os serviços de
telecomunicações devem estar relacionados à oferta de benefíci-
os à sociedade. “O PGR indica como a Anatel pretende compor-
tar-se no cenário atual”, concluiu.

Mais 31 milhões de pessoas
terão acesso à portabilidade
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serviço que permite mudar de ope-
radora sem perder o número de te-
lefone celular ou fixo. A mudança
só é possível dentro do mesmo DDD.

A portabilidade começou em 1º de
setembro deste ano e, até o momen-
to, cerca de 17,5 milhões de usuári-
os podem solicitar a manutenção do
número ao mudar de operadora. Ape-

Setor de telecom receberá R$
250 bi nos próximos 10 anos

sar de disponível para um número
significativo da população, poucas
pessoas estão usando a portabilida-
de numérica.

Segundo a ABR Telecom, apenas
55 mil pessoas solicitaram a troca
de operadora com manutenção do
número de telefone desde que o ser-
viço passou a vigorar.
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Barbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & Butinadas

Rapidinhas
" Márcio, fale sobre Tiradentes.
- Ele morreu enforcado, professora.
- Só isso?
- A senhora ainda acha pouco?

" Mamãe, o que a senhora preferia: que eu quebrasse uma perna ou
um prato?
- Filhinha, eu ficaria muito triste se você quebrasse uma perna.
- Então, a senhora pode se alegrar: quebrei apenas um prato.

" Comentários, numa festa:
- Como canta mal essa senhora que está ao piano. Quem é ela?
- Minha mulher.
- Oh, desculpe. Creio que tudo se deve mais à musica de péssima qualidade.
Quem a compôs?
- Eu.

" Qual o preço do alcatra?
- Dezoito reais.
- Cruzes! ... O senhor não tem coração?
- Tenho, sim. Doze reais.

" Assim que chegaram ao Rio, os turistas americanos quiseram conhecer a
cidade. Para isso pediram guias a uma agência especializada. À certa altura do
passeio, um deles queixou-se do calor:
- Aqui é mais quente que no inferno!
Um guia, espantado, comentou com o outro:
- Nossa, esses americanos já estiveram em toda parte.

- Se rebentar um temporal no norte, o que você fará? Per-
guntou o comandante ao marinheiro.

- Lanço uma âncora ao mar. Respondeu ele.
- E se for no sul?
- Lanço outra âncora.
- E no norte?
- Outra âncora.
- Barbaridade. Onde arranjaria tanta âncora? Perguntou

o comandante impressionado:
- No mesmo lugar em que o senhor foi buscar as

tempestades.

Âncoras
“Se depois do

banho estamos
limpos, porque

lavamos a
toalha?”

Áries - Não se esqueça de que quem corre
cansa. Vá levando o patrão na conversa. Ele já
está rico e você continua naquela base. Deixa a
garota usar a mini-saia. Você não gosta, mas a
turma da paquera delira. Não fique preocupado,
o médico avisará sua família.

Touro - Manera um pouco. A polícia anda de
olho em seus planos. Paciência com a mulher
que você escolheu. Ela também não soube esco-
lher quando escolheu você para marido. Bem que
te avisaram. Agora é tarde. A virgem sem volta
já tem dia marcado.

Gêmeos - Desista daquele emprego que lhe
foi prometido. Você é o último da fila que não é
pequena. A compensação virá muito breve. A
garota começa a acreditar que você é mesmo dono
de um Banco. Tudo bem. Você vai emplacar o ano
2009. Mas não se alegre. É só o ano 2009.

Câncer - Seu descanso do serviço, conhecido
como aposentadoria, está chegando, acompanha-
do do necrológio. Devagar com as noitadas. Sua
idade já não comporta essa disposição. Conten-
te-se com o arroz com feijão de casa. Descanse
em paz e que a terra não lhe seja muito pesada.

Leão - Não te metas com a gerente. O negócio é
ficar mesmo com a vassoura e o espanador. Não
se iluda com os carinhos dela. Ela procede assim
com todos. Essa calvicie não é precoce. Afinal, você
já passou dos cinqüenta. Não adianta tentar en-
ganar...

Virgem - Se você quiser garantir o emprego,
deixe a mania de escolher o melhor. O patrão gos-
ta de competência e fidelidade. A garota lhe deu
um bolo? Azar o seu, não foi falta de aviso. Não
confie muito nas pílulas que lhe foram receitadas.
elas podem ser o seu fim.

Libra - É sua chance de se livrar das dívidas.
Cuidado com a viúva. Ninguém sabe de que mor-
reu o primeiro marido dela. Estão dizendo que ela
está de marcação em você. Seu destino está traça-
do. Aproveite o máximo. O fim está muito próxi-
mo. Essas dores tem vazão.

Escorpião - Devagar e sempre você vai chegar
onde quer, mas desista de ficar rico. Não tente trocar
a coroa pelo broto. A permuta poderá lhe ser fatal.
Vá com calma. Ainda há uns 10 anos para você con-
tinuar “faturando”. Isso se aquela  sua visícula que
lhe incomoda, lhe permitir implacar o ano.

Sagitário - Não fique desesperado porque a
colocação não saiu para você. Afinal, você nunca
gostou do batente. Cuidado com as conquistas no
próximo Carnaval. Não vá se fiar nas aparências.
Não há nada de errado com a unha do dedão do
pé. Não é derrame, é sujeira.

Capricórnio - O período é bom para você pro-
curar um emprego. Tome vergonha nessa cara e
comece a batalhar. Do jeito que você vai não vai
dar pé. A menina é muito esperta e não vai ceder.
Não adianta ficar contra os médicos e contra os
remédios. Eles não tem culpa.

Aquário - O jeito é descansar na segunda, não
ir à repartição na terça, falhar na quarta, descan-
sar outra vez na quinta e ficar dormindo na sex-
ta. Faça a pista enquanto há tempo. O marido dela
já descobriu tudo. Uma higienezinha de vez em
quando para retirar a cera não faz mal.

Peixes - Não se meta a engraçadinho e largue a
caneta. O seu negócio é na enxada mesmo. Seu “caso”
está se complicando, né? Eu avisei que o marido dela
era ciumento. Agora agüente as consequências. Essa
sua dor na cabeça só se resolverá com um trans-
plante de cérebro. Pense nisso!

Um alemão e um inglês, há muito radicados em São Pau-
lo, tomaram um táxi em Copacabana e mandaram seguir
para o Maracanã. Em meio ao caminho, vira-se o inglês para
o amigo e comenta, que em Londres, construíram um prédio
de 32 andares em apenas 18 dias. O alemão, para não ficar
atrás, afirmou que o governo de seu país asfaltou toda a
cidade de Berlim em apenas dois dias. Quando o táxi chegou
perto de o “Colosso de Cimento”, o britânico vira-se para o
chofer e pergunta:

- Que é isto aqui?
E o carioca”, aproveitando da “deixa”:
- Francamente, eu não sei. Passei por aqui há meia hora e

isto não estava aqui...

Papo estrangeiro

No ônibus, um garotinho de uns 6 anos fungava a toda
hora. A velhinha ao seu lado não se conteve:

- Você não tem um lenço, meu filho?
- Tenho, sim, senhora. Mas mamãe não gosta que eu empreste.

Fungar

Se você pensa que cachaça é água...
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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

Rua Iguatú, 73 - Novo
Eldorado - Contagem - MG

CEP: 32341-460

Tel: (31) 3392-3333  /  3043-0042pedidos@toner.com.br

Kadok LtdaKadok Ltda

Aconteceu no Alpha Ville Lagoa
dos Ingleses, em Nova Lima, o
evento anual da Anglo Gold Ashanti
para designers profissionais e
iniciantes da joalheria do Brasil.

Segundo Glória Maria, apre-
sentadora do evento, “o ouro
sempre esteve presente na histó-
ria da humanidade como símbolo
de poder e riqueza transforman-
do-se em adereços de rara beleza
, sendo o melhor complemento à

Detalhe do vestido de
crochet com fios de ouro
de 6kg, desfilado por
Priscila Fantin

As peças vencedoras Purity, categoria Revelação, desfilada por
Débora Nascimento e Poly, categoria Designer, desfilada por Fiorella
Mattheis, ladeando a Golden Girl e o vestido

A peça Exo,
exoesqueleto
da lagosta
unindo
Natureza e
Humano,
desfilada
por
Malvino
Salvador

O presidente Hélcio Guerra enfatiza a responsabilidade da
empresa com questões sócio-ambientais

indumentária”. Este ano ocorreu
a união do Auditions à semana
da moda de Minas Gerais, a
Minas Trend Preview, organizada
pela Federação das Indústrias do
Estado. Jóia e moda em torno do
ideal de “apontar tendência,
desenvolver a indústria e con-
quistar consumidores.”

O tema escolhido pelos organiza-
dores deste ano foi Hiper Nature
(natureza fantástica). Dos 1800
projetos apresentados, 24 finalistas
foram executados e numa dificílima
escolha 2 foram premiados.

Os vencedores da categoria
Designer foram Junea Fontenelle e
Guilherme Canabrava com a peça

Poly executada por Manoel Bernar-
des e da categoria Revelação foi
Thayna de Meneses com a peça
Purity executada pela Talento Jóias.

Hélcio Guerra, presidente do
Brasil da Anglo Gold Ashanti,
afirma que discutir a relação homem
meio-ambiente está no dia a dia da
empresa. Foi categórico em dizer que
a Anglo Gold Ashanti é mundialmen-
te reconhecida pela competência e
responsabilidade com a qual lida

com as questões sócio-ambientais.
Para isso cita certificações, projetos
e programas de controle de resíduos
em todas as operações. Desejou a
todos uma noite dourada e um
futuro verde!

Segundo Thero Setiloane, diretor
geral de Marketing da empresa,”o
Brasil está se tornando  centro de
design, alcançando a Itália e outros
importantes centros do setor joa-
lheiro mundial e que naquela noite
todos saberiam o motivo”,  o que
aumentou ainda mais as expectati-
vas do público.

O Professor Antônio Anastasia,
governador em exercício do Estado
de Minas Gerais, grande incentiva-

dor da arte joalheira, segun-
do  Glória Maria, lembrou o
nome Capitania das Minas do
Ouro, quando foi concebida
há 300 anos. Ressaltou que
hoje o ouro sai do Estado
trabalhado, com valor agre-
gado, e não bruto como no
passado. Destacando o
empenho de todos os que
participam e trabalham neste
segmento para o sucesso de
Minas Gerais.

De acordo com o Sindicato
das Indústrias de Jóias de
Minas as exportações chega-
ram a US$ 1 Bi de dólares de
janeiro a setembro.

A linda e quase mineira Prisci-
la Fantin num poema pede S.O.S.
Senhores da Terra e desfilou um
maravilhoso vestido de 6 kg feito
com uma trama de crochet com
fios de ouro.

Também participaram do desfile o
ator Malvino Salvador e da apresen-
tação e premiação Cláudia Raia,
numa noite agradável  de lua cheia,
música mineira e muito brilho
dourado de Ney Matogrosso.

Entre as finalistas estavam
Raquel Neves, Angela Geo e Maria
Thereza da Conceição e Carla
Abras. Estavam presentes Gabriel
Valadares designer e joalheiro, e
Gilmar Diegues, José Roberto
Vago, Melânia e Mário Alvarenga,
Dênis Dinardi, Cláudia Meinberg e
Larissa Leal, José Eduardo Marga-
lith e Liliane Lanna e Ronald
Largent presidente das operações
americanas da Anglo Gold.

FOTOS: ILANA LANSKY

Auditions 2008:
o “Oscar” do setor
joalheiro brasileiro

Liliane Gambogi
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1885: Daimler
patenteia motocicleta

A 29 de agosto de 1885,
Gottlieb Daimler obtém pa-
tente para seu veículo mo-
torizado de duas rodas. O
que no início simbolizou
progresso tecnológico pas-
sou mais tarde a ser identi-
ficado com liberdade e ho-
mens destemidos.

A criação de Gottlieb Dai-
mler de 1885 era uma cons-
trução tosca de madeira, com
duas rodinhas laterais de
apoio, para evitar que o veí-
culo tombasse. Para o inven-
tor suábio, seu protótipo não
passava de apenas um passo
na revolução tecnológica e,
por isto, jamais utilizou ele
próprio o aparelho.Apesar
disto, ao contrário do pesa-
do motor de quatro tempos
desenvolvido por Nikolaus
Otto, a invenção de Daimler
era uma obra-prima: rápida,
leve e alimentada a gasolina,
em vez do gás, como era co-
mum até então.

Seu “cavalo motorizado”
atingia velocidade de 8 km/h
e resistiu bravamente ao tes-
te de três quilômetros entre
Cannstatt e Untertürkheim.
O veículo não ganhou adep-
tos rapidamente. Somente na
alta sociedade francesa, via-
se como chique possuir tal
engenho. Na Alemanha, a
produção em massa só come-
çou próximo à virada do sé-
culo. Em 1897, a empresa
Hildebrandt und Wolfmüller,
de Munique, tomou a inicia-
tiva de patentear a expressão
“motocicleta”.

VEÍCULO DA

PRIMEIRA GUERRA

MUNDIAL

Fábricas para produzir
o novo meio de transpor-
te pipocavam por todos

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

os lados, principalmente
voltadas à exportação,
pois os alemães preferi-
am fazer piada daquela
viatura fedorenta e que
dava estalos. Dizia-se
nas ruas que o motoris-
ta poderia até mesmo
cair duro, intoxicado, se
abrisse a boca ao andar
muito devagar. America-
nos e ingleses pensaram
mais longe. Na Primeira
Guerra Mundial, as For-
ças Armadas britânicas
chegaram a dispor de 50
mil máquinas das mar-
cas Douglas e Triumph,
enquanto os EUA

equiparam suas tropas
com 10 mil Harley Davi-
dson e Indians.

Já na terra do inven-
to, os alemães dispunham
de apenas 5 mil motoci-
cletas. Só depois do con-
flito mundial é que os
ventos mudaram na Ale-
manha. A BMW criou a
R32, um modelo com 8,5
cavalos-vapor, capaz de
atingir 92 km/h. A R32
era tida como segura e até

mesmo algo esportiva. Os
anos seguintes à Segunda
Guerra foram de ouro
para as motocicletas. Elas
tinham preço mais em
conta, acessível também
para as camadas sociais
menos privilegiadas. Em
1956, uma NSU MAX cus-
tava quase 2 mil marcos,
tinha 17 hp e alcançava
126 km/h. Um Fusca não
saía por menos de 4 mil
marcos, com 30 hp e ve-

locidade máxima de 120
km/h. Naquela época,
um operário podia ficar

feliz se ganhasse 105
marcos por semana.

BOOM E DECLÍNIO

O sucesso das motos fez
florescer a indústria alemã.
DKW, Adler, Tornax, Horex
und Zündap, Maiko e Krei-
dler igualmente lançaram
modelos no mercado. A elas
somavam-se as importadas:
Harley Davidson e Indians,
dos Estados Unidos, Norton
e Triumph, da Inglaterra, e
as esportivas Motor Guzzi,
Gilera e Benelli, da Itália.

Com o milagre econômico
alemão, no entanto, cada
vez mais pessoas foram ad-
quirindo automóveis, bem
mais confortáveis, e as ven-
das de motocicletas caíram.
Apenas quando os japoneses
entraram no setor é que
houve reversão no cenário.
Eles mudaram a imagem do
produto e a estratégia de
vendas. A começar por
Soishiro Honda.

ALTERNATIVA CARA

O empresário japonês
apresentava suas motos
aos consumidores ameri-

canos como as mais boni-
tas para hobby e aventu-
ras, vendendo a sensação
de liberdade sobre duas ro-
das. “You meet the nicest
people on a Honda” (Você
encontra as pessoas mais
legais numa Honda), dizia
o slogan publicitário. O
público mordeu a isca e as
motocicletas passaram a
ser tratadas como uma al-
ternativa de lazer cara e,
portanto, elitista. Carro,

qualquer um poderia ter.
Nos anos 70, o filme Easy
Rider - Sem destino contri-
buiu ainda mais para fixar
esta imagem. Andar e via-
jar de motocicleta virara
um ato cult, sinônimo de
ruptura, rebeldia e prazer.
Os Beach Boys cantavam
Good vibrations e pelo
mundo todo os motoquei-
ros morriam de rir do chis-
te: “Não sei para onde
vou, mas quero chegar lá
bem rápido.”

PREVISÃO DE

DAIMLER

Hoje, motocicleta é um
hobby com muitos adep-
tos. Os fãs do invento de
Daimler têm à disposição
os mais variados modelos:
desde máquinas de dois
tempos dignas de um
grand prix às confortáveis
soft choppers, apropria-
das para estradas asfalta-
das; das motos de enduro
e cross às lambretas e
scooters com motor de
quatro tempos, pára-brisa
e pequenos “bagageiros”.
Gottlieb Daimler havia ele
próprio previsto: “Será
algo indescritível, gosto-
so, possuir um veículo
motorizado, que desenvol-
va uma velocidade compa-
tível e apta para trans-
portar ao menos uma pes-
soa, e que possa percorrer
livre as estradas.”


