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Poucas vezes se terá assistido, em regimes
democráticos, a tantas pressões contra um ma-
gistrado obstinado em fazer justiça. A opinião
pública tem assistido estarrecida ao espetáculo
de impunidade que tem beneficiado no Brasil
desde autores de homicídios qualificados (como
o caso do jornalista de São Paulo que assassi-
nou a namorada pelas costas, por motivo fútil),
até em gravíssimos casos de lesão ao patrimô-
nio público praticado por empresários e políti-
cos corruptos. A opinião pública tomou conhe-
cimento, estarrecida, de uma gravação em que
o sr. Daniel Dantas disse temer apenas os juízes
de primeira instância, pois “lá em cima” ele era
capaz de resolver os problemas.

Ora, precisamente no momento que um juiz
federal, no estrito cumprimento de suas prerro-
gativas constitucionais, pune um homem que,
de acordo com provas exibidas pela Polícia Fe-
deral, praticou graves crimes contra a econo-
mia do país, ele se torna alvo de pressões absur-
das, partidas dos mais altos escalões judiciári-
os. Por tudo isso, o juiz Fausto De Sanctis já
escolhido pela Editoria Política deste jornal como
a “Personalidade do Ano”, considerados os Três
Poderes da República. E, junto com ele, não he-
sitamos em colocar também o delegado Protóge-
nes Queiroz, em homenagem ao trabalho que
vem sendo realizado pela Polícia Federal.

Juiz De Sanctis:
personalidade do ano

Comentando os vinte anos da promulgação
da Constituição brasileira em vigor, o Senador
Marco Maciel comentou que o texto nasceu de
“um amplo acordo político, intitulado Compro-
misso com a Nação”. Mencionou inovações
relevantes como os capítulos relativos aos di-
reitos políticos e aos partidos políticos, a or-
ganização dos poderes, ao Ministério Público,
à Defensoria Pública e outros, mas alertou no
final: “agora está na hora de realizar as refor-
mas políticas. Sem elas, não se assegura soli-
dez às instituições brasileiras indispensáveis
ao pleno exercício da democracia”. Cabe inda-
gar: porque, passadas duas décadas, as refor-
mas ainda não foram feitas? Foi firmado um
compromisso com o povo brasileiro e nada jus-
tifica que ele não tenha sido cumprido até hoje.

Constituição de 1988:
compromisso com a nação

ainda não foi cumprido DIVULGAÇÃO

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras
começou a operar este mês com três
aeronaves E-Jets, da Embraer. Para o ano
de 2009 mais 15 jatos entrarão em
operação.
Ao todo foram encomendadas 40
aeronaves Embraer e foi feita a opção de
compra para outras 36 totalizando em
cinco anos, 78 aeronaves para atender
uma malha de 25 cidades brasileiras,
sempre com o conceito de ligar ponto a
ponto. Em 2013, a companhia, que
fecha 2008 com 900 funcionários, deve
chegar a 5 mil empregos diretos gerados.

Ameaça à Liberdade
de Imprensa

“A única coisa que deve-
mos temer é o próprio medo.
O medo inominável, injusti-
ficável, sem razão de ser.
Medo que paralisa os esfor-
ços e transforma em avanços
vitoriosos uma derrota ou
numa retirada desastrosa”.
Foi deste modo, citando a fa-
mosa frase de Franklin D.
Roosevelt (o presidente que
recuperou a economia norte-
americana depois da crise de
1929), que o combativo jor-
nalista Hélio Fernandes
anunciou, no dia 1º de de-
zembro, que a Tribuna da
Imprensa estava interrom-
pendo momentaneamente
sua circulação. “Com a men-
te revoltada e o coração san-
grando”, afirmou o jornalis-
ta mais perseguido do Brasil,
“escrevo serenamente, mas
com a certeza de que é um li-
belo que atinge, vai atingir e

quero mesmo que atinja o sis-
tema judiciário. As palavras
que coloquei como título des-
ta comunicação representam
a ignomínia judicial que se
considera poderosa e inatin-
gível mas é apenas covarde e
insensível”.  A catilinária de
Hélio Fernandes – em cujo
mérito não entramos – refe-
re-se ao acolhimento, pelo
Ministro Joaquim Barbosa do
Supremo Tribunal Federal, em
agravo apresentado contra a
ação movida pela Tribuna con-
tra a União há décadas por
perseguições sofridas. O jor-
nal contava ganhar a ação
para fazer face aos seus com-
promissos, incluindo o paga-
mento de funcionários.

Mais do que um simples
episódio judicial, tudo indica
que estamos diante de um fato
decisivo para a liberdade de
imprensa no Brasil.

        atal é a data de nasci-
     mento de Jesus, fato
ocorrido há pouco mais de
dois mil anos em Belém da
Judéia. É um tempo em que
todas as pessoas que profes-
sam a fé inteligente, isto é, a
que se circunscreve ao que
está escrito nos Livros San-
tos, especialmente no Novo
Testamento, deveriam reco-
lher-se a profunda reflexão.
O primeiro passo seria a re-
núncia a tudo aquilo que, no
campo espiritual, não é de
alimento verdadeiro, mas fer-
mento, capaz de tornar um
pão em algo maior e mais
bonito, sem porém lhe acres-
centar nada que o enriqueça.
Por isso é que a Bíblia refere-
se, em várias passagens, aos
pães asmos, feios, mirrados,
mas ricos em nutrientes.

Em termos de Cristo, de-
vemos considerar como fer-
mento tudo aquilo que não
está solidamente fundamen-
tado nos ensinamentos bíbli-
cos, especialmente no que
refere aos ensinamentos dos
apóstolos. Por exemplo: (“Je-
sus”) “Não existe nenhum
nome, dado entre os homens,
pelo qual importa que seja-
mos salvos”. Ora, só por meio
do Filho se chega ao Pai.
(“Atos dos Apóstolos”). Quem
ensina diferente disso prati-

ca charlatanismo: não conse-
gue salvação para si e impe-
de que outros a recebam.

O passo seguinte seria o
de refletir sobre a dureza
do coração humano, que
continua, na maioria dos
casos, fechado no seu ego-
ísmo e pequenos interesses,
quando não se inclina à prá-
tica do mal explícito. Quan-
tas vezes, ao longo do ano
que se encerra, fomos ca-
pazes de ser solidários com
os que sofrem?

Com certeza, o Natal é
uma das datas propícias a nos
rememorar das parábolas de
Cristo, especialmente aquela
em que Ele compara o Reino
dos Céus a uma pérola tão
valiosa que fará quem a en-
contrar vender tudo o que
tem para adquirí-la. Ora, a
pedra é a Igreja, Casa de
Deus, erguida sobre a rocha,
que é Cristo. Só passando pela
Igreja, como as lagartas que
vivem temporariamente no
casulo, conseguimos nos
aperfeiçoar para adentrar o
Reino dos Céus.

Esta, a grande Boa Nova
que nos é apresentada no
Natal, a do Filho de Deus, que
veio ao mundo para nos mos-
trar o caminho de reconcili-
ação com o Pai.

Bom Natal para todos!

N

OMAR FREIRE/IMPRENSA MG
O governador Aécio Neves

participou, na última sexta-
feira, data do aniversário de
111 anos da capital, ao lado
do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, da inaugura-
ção da avenida do Cardoso,
em Belo Horizonte. Na oca-
sião, foram entregues as cha-
ves de 88 apartamentos para
a população do Aglomerado
da Serra. As medidas fazem
parte do programa Vila Viva,
implantado pela prefeitura de
Belo Horizonte, com finan-
ciamento do governo federal
e com participação do Gover-
no do Estado, por meio da
Copasa e Cemig.

Serão implantados 18 mil
metros de redes coletoras e
1.340 metros de intercepto-
res na região e executados
mais de 4.000 ligações pre-
diais de esgoto. Ao final das
obras, previsto para outubro
de 2009, terão sido atendi-

Aécio e Lula participam de
inauguração em BH

das as 50 mil pessoas que
vivem na região.

A avenida do Cardoso tem
1.635 metros de extensão e
16 de largura e corta o Aglo-
merado da Serra, ligando a
avenida Mem de Sá, no bair-

ro Santa Efigênia, à rua da
Passagem, no bairro Serra.

Os investimentos para a
construção da avenida fo-
ram de R$ 189,6 milhões,
sendo R$ 156 milhões do
governo federal.

DIVULGAÇÃO

Natal é tempo de renascimento
espiritual e, não, de delírio consumista
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Ele passou a vida pensando nos proble-
mas brasileiros. Entusiasta do
desenvolvimentismo, idealizou a Sudene
no governo JK e descortinou novos ca-

Em memória de Celso Furtado

Com Santiago Dantas

minhos para o país. O legado do advo-
gado e economista Celso Furtado foi res-
gatado em um documentário que deve-
rá ser exibido pela TV neste final de ano.

No final da vida

Celso Furtado em dois momentos:

O advogado José
Anchieta da Silva,
junto a lideranças
municipais e estaduais,
empenha-se
atualmente para
conseguir transladar os
restos mortais do ex-
presidente Affonso
Penna para o município
de Santa Bárbara

Importantes momentos
políticos, intelectuais e
humorísticos,
temperados com muita
irreverência, garantiram
ao “Manhattan
Conection”,
idealizado e produzido
pelo mineiro Lucas
Mendes, uma
trajetória de sucesso
na TV brasileira

Contrariamente ao
que muita gente
pensa, o Brasil já teve
um presidente negro.
Nilo Peçanha, político
fluminense,
governou o país
entre 1909 e 1910.
Mas a sua ascensão
não trouxe mudanças
para a população
negra, infelizmente

O presidente Negro do Brasil

Execução de uma inocente

Num dos casos mais rumorosos  ocorridos nos tempos
da Guerra Fria, o casal  Julius e Ethel Rosemberg
foram executados nos Estados Unidos em 1953.
Acusação: espionagem. Passado 50 anos, outro ex-
espião, Norton Sobell revelou que Ethel era inocente,
embora soubesse das atividades do marido

Depois de estrear na Literatura, com um
romance publicado no início do ano, o ministro
Eros Roberto Grau, do STF, estreou um programa
dirigido às crianças na TV Justiça. A idéia é
ensinar a elas noções de Direito

Eros Roberto Grau e as crianças

O deputado federal
Marcelo Itagiba acusa o
Supremo Tribunal Federal
de manter em segredo
decisões importantes
relacionadas a detalhes
dos processos de autori-
zação judicial relaciona-
dos à Sathiagraha

Barack Obama,
presidente eleito dos
EUA, não escapou à
irreverência do famoso
jornal editado em
Búzios. Confira. A
propósito, está
confirmada para abril
de 2009 a primeira
visita dele ao Brasil

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Itagiba critica o STF

O sucesso de
uma conexão

Fundado em 1934
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O Fisiocratismo, que
construiu as bases do
moderno pensamento
econômico no Século
XVIII e o Liberalismo

Clássico, que no mesmo século,
desenvolveu plenamente as teses
implícitas no “laissez-faire, lais-
sez-paisser”, cedeu lugar, no Sé-
culo XIX, ao Liberalismo Econô-
mico. A quem é pouco familiari-
zado com a história econômica,
a mudança pode parecer irrele-
vante, mas, na verdade, não foi
assim. Para marcar bem a dife-
rença, pode-se afirmar que o Li-
beralismo Clássico, plasmado no
século XVIII, em pleno Iluminis-
mo, por filósofos e teóricos eco-
nômicos da grande inteligência e
talento, tinha ideais generosos,
em sintonia com um ideário filo-
sófico que estava no auge. Já o
que ocorreu no século XIX, re-
presentou uma deturpação do ide-
ário liberal, pois, paralelamente
aos horrores da escravidão e da
colonização, que ainda eram pra-
ticadas pelos países mais desen-
volvidos da época, as condições
de trabalho na Europa e em ou-
tras partes do mundo eram ex-
tremamente precárias..

Escritores europeus filiados à
tendência realista deixaram regis-
tros impressionantes do que se
passava na época. Charles Di-
ckens, em muitos dos seus escri-

tos, descreveu a precariedade das
condições de trabalho, denunci-
ando o que ocorria nas minas de
carvão inglesas, nas quais crian-
ças adoeciam e morriam, subme-
tidas a rotinas desumanas, que
estavam acima das suas forças.

No ro-
mance “Ger-
minal”, o
e s c r i t o r
Zola desnu-
da a situa-
ção miserá-
vel em que
viviam os
trabalhado-
res France-
ses. No sé-
culo XX,
chegaram às
telas dos ci-
nemas, en-
tre outros,
os filmes
“1900”, do
italiano Ber-
nardo Ber-
tolucci e
“Germinal”, do autor já citado,
levando ao público imagens im-
pressionantes de uma época con-
turbada na História.

O quadro geral da relação Ca-
pital/trabalho no século XIX era
efetivamente deplorável: os tra-
balhadores não gozavam de be-
nefícios como jornada fixa de tra-

balho, salário-mínimo, previdên-
cia e outras conquistas que, no
século XX, tornaram-se quase
universais. As condições de tra-
balho eram as piores possíveis, o
que provocou, em toda a Euro-
pa, rebeliões violentas, que con-

figuraram a
p r i m e i r a
grande crise
do Liberalis-
mo Econômi-
co. Para evi-
tar uma rea-
ção de conse-
qüências im-
previsíveis,
os dirigentes
políticos e os
empregados
tiveram o
bom-senso de
conceder aos
trabalhado-
res direitos
que hoje fa-
zem parte de
benefícios so-
ciais reconhe-

cidos em todas as nações desen-
volvidas. Organização em sindi-
catos, jornada fixa de trabalho,
férias, assistência médica, salá-
rio-mínimo capaz de assegurar
vida digna aos trabalhadores
(em contraste com a teoria da
“lei de bronze”, utilizada no Sé-
culo XIX, pela qual o ganho de-

veria ser apenas suficiente para
os operários não morrerem de
fome) tudo isso se incorporou às
conquistas trazidas pelo Estado
Social, que diluiu a crise entre
Capital e Trabalho no Século
XIX, evitando que ocorresse um
confronto como o que, no Sécu-
lo XX, ocorreria na Rússia. Ali,
como se sabe, eclodiu um dos
conflitos mais violentos na his-
tória de um povo, levando de rol-
dão valores e concepções que si-
nalizavam para um mundo com-
prometido com a liberdade e o
bem-estar humano, sob o pálio
da Democracia Social.

O mundo, no Século XX, aca-
baria pagando um preço amargo
por suas contradições, que se
manifestariam de maneira violen-
ta em dois conflitos mundiais,
sem falar na chamada “Guerra
Fria”, que prejudicou profunda-
mente o desenvolvimento da hu-
manidade. À luz desses fatos, que
cobrem um grande período da
história, é espantoso observar
como as crises se repetem, mos-
trando que, em muitos casos, a
humanidade reproduziu as mes-
mas contradições do passado, pro-
duzindo conflitos e criando con-
dições para novas catástrofes,
com a volta de crises econômicas
e de tensões entre potências que,
até recentemente, pareciam ter
sepultado suas divergências.

Da crise do Liberalismo
Econômico ao Estado Social

A crise do liberalismo
econômico no Século
XIX não se limitou a
debates parlamentares
e a discussões entre te-

óricos, mas provocou sérios con-
frontos entre patrões e trabalhado-
res, com quebradeiras, atos de sa-
botagem e mortes, como mostraram
Charles Dickens, Zola e outros em
suas obras. Isso porque, enquanto
a industrialização criava riqueza e
fartura para os grandes senhores,
ocorria o empobrecimento dos tra-
balhadores submetidos a condições
precárias de trabalho. Sem direito a
jornada pré-fixada, repouso, assis-
tência médica, mesmo quando adoe-
ciam sob o peso de tarefas árduas,
trabalhadores eram transformados
praticamente em bens de produção.
Esse quadro criou uma situação so-
cial explosiva e inspirou críticas
radicais ao capitalismo liberal, fei-
tas por teóricos como Karl Marx,
Proudon e outros. Também a Igreja
Católica, até então, indiferente ao
problema, veio a público, por inter-
médio do Papa Leão XIII, que, na
Encíclica “Rerum Novarum”, defen-
dia a causa dos trabalhadores, conci-

tando os donos do capital a lhes
concederem condições dignas para
exercerem suas atividades. Benefí-
cios como moradia, previdência e
assistência médica passaram a ser
dispensados aos trabalhadores.
Como resultado das pressões, con-
dições insalubres de trabalho e em-
prego de menores em atividades du-
ras como a mine-
ração, foram
proibidas. Isso
amainou o ímpe-
to revolucioná-
rio entre os tra-
balhadores euro-
peus, abrindo ca-
minho, naquele
Continente, para
o surgimento do
Estado Social ou
Intervencionis-
ta, que sobrevi-
ve até hoje, nas democracias soci-
ais européias. Na Rússia dos cza-
res, não houve qualquer mudança
no comportamento do governo e
dos dirigentes, o que causou diver-
sas revoltas e, em 1917, a uma re-
volução que se espalhou por vários
países, estabelecendo repúblicas so-

cialistas que, algumas décadas de-
pois, sucumbiram as suas próprias
e insuperáveis contradições, o que
possibilitou ilusório triunfo neoli-
beral, estribado, - é difícil de acre-
ditar! - nas mesmas idéias que, um
século antes, haviam deturpado
o rico ideário liberal clássico,
construído por Adam Smith e ou-

tros, com base
na teoria dos
fisiocratas. O
resultado, como
não poderia dei-
xar de ser, foi
uma nova crise,
agora dos mer-
cados, que,
completamente
descontrolados
e entregues à ir-
responsabilida-
de de jogadores

insensíveis às exigências sociais,
transformaram a economia em um
cassino global, no qual a esperteza
e a ganância triunfam sobre a boa-
fé e a moderação.

A derrocada da União Soviética,
levando de roldão a “Cortina de Fer-
ro” e o Muro de Berlim, foi um dos

momentos mais importantes na His-
tória Humana, pois colocou termo
à sinistra ideologia das ditaduras
coletivistas. Infelizmente, ao fim da
opressão exercida pelas ditaduras
proletárias não se seguiram práti-
cas políticas e econômicas inteligen-
tes e generosas, capazes de recupe-
rar valores genuínos, como a justi-
ça, o desenvolvimento econômico e
a convivência pacífica entre os po-
vos. Arquitetada por políticos e eco-
nomistas imbuídos das idéias de Lu-
dwing Von Mises, Gustav Hayek e
Milton Friedman e efetivada sob os
auspícios dos governos de Ronald
Reagan (EUA) e Margareth Tha-
tcher (Reino Unido), o neoliberalis-
mo emergente colocou em prática
políticas previstas no “Consenso de
Washington” entre as quais redução
drástica da presença do Estado na
economia, fim da estabilidade do em-
prego e aposentadoria por tempo de
serviço na iniciativa privada, além
de privatização de empresas esta-
tais. Algum tempo depois, Stanley
Fisher, então um homem forte do
FMI, afirmou que as políticas então
praticadas foram responsáveis pelo
aumento da pobreza no mundo.

“ORGANIZAÇÃO EM

SINDICATOS, JORNADA FIXA DE

TRABALHO, FÉRIAS,
ASSISTÊNCIA MÉDICA,

SALÁRIO-MÍNIMO CAPAZ DE

ASSEGURAR VIDA DIGNA AOS

TRABALHADORES (EM

CONTRASTE COM A TEORIA DA

“LEI DE BRONZE”, UTILIZADA

NO SÉCULO XIX, PELA QUAL O

GANHO DEVERIA SER APENAS

SUFICIENTE PARA OS OPERÁRIOS

NÃO MORREREM DE FOME):
TUDO ISSO SE INCORPOROU ÀS

CONQUISTAS TRAZIDAS PELO

ESTADO SOCIAL.”

II

IIII
“A DERROCADA DA

UNIÃO SOVIÉTICA
COLOCOU TERMO À

SINISTRA IDEOLOGIA DAS

DITADURAS
COLETIVISTAS”.
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Mistérios do Cosmos (final da série)

Floriano de Lima Nascimento

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

“CONTEMPLANDO UM LONGO
PROCESSO DE EVOLUÇÃO COM

OS SEUS 13,7 BILHOES DE
ANOS, PERCEBE-SE TER HAVIDO

UMA ESCALADA ASCENDENTE NA

DIREÇÃO DE CADA VEZ MAIS
VIDA E DE CADA VEZ MAIS

SUBJETIVIDADE QUE PERMITE O
PENSAR, O SENTIR, O AMAR E O

CUIDAR”
(LEONARDO BOFF)

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

!!!!! Planeta extra solar

!!!!! Super Nova

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

!!!!! Asteroides: ameaça ao Planeta Terra!!!!! Estrela da via Lactea

!!!!! Nebulosa Trifid !!!!! Nebulosa do Cisne

DIVULGAÇÃO

!!!!! Planeta extra solar

!!!!! Super Nova

“ O SOL, COM SUA AURÉOLA DE FOGO,
NASCE COMO CRIANÇA, CRESCE COMO
ADOLESCENTE E, AO MEIO-DIA, TORNA-

SE ADULTO; PELA TARDE, COMEÇA A
DEFINHAR ATÉ ENVELHECER E,

FINALMENTE SUMIR, ATRÁS DA LINHA
DO HORIZONTE. MAS RESSURGE A

CADA MANHÃ, COMO UM BEBÊ
ENVOLTO EM LUZ: EIS UMA DAS MAIS
BELAS METÁFORAS DA DIVINDADE”

(FLN, NO ROMANCE
“SOB O SOL DE CABO FRIO - 2008”)

!!!!! Hubble galaxias distantes

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO

!!!!! Guerra das galaxias

*O autor é Redator-chefe de O Debate, professor de Direito Econômico,  Membro do  Instituto Histórico e Geográfico e da
Arcádia de Minas Gerais e do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.
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Aquecedor solar e lâmpadas
econômicas em casas populares

O governador Aécio Neves
anunciou, no Palácio da Liberda-
de, a instalação de sistema de
aquecimento solar nos conjuntos
habitacionais construídos pela
Cohab, a partir do ano que vem.

O Governo de Minas destinará
R$ 10 milhões para atender 5 mil
famílias por ano. Além do aquece-
dor solar, cada família receberá
cinco lâmpadas fluorescentes
compactas, de 25 watts, que
consomem menos energia. Em
2009, primeiro ano de execução
do programa, serão beneficiados
moradores de 61 municípios. A
utilização de energia solar no
aquecimento de água, no lugar do
chuveiro elétrico, permitirá a
redução da demanda no horário
de ponta e uma economia de até
50% no consumo de energia
elétrica do mutuário.

O governador afirmou que o
programa tem um grande alcance
social e será implantado a partir
da ação conjunta da Cohab e da
Cemig. “Além do efeito objetivo e
prático de levar a essas famílias
aquecedores solares que já no
primeiro instante poderão signifi-
car uma economia entre 30 e 50%
no consumo de energia elétrica – o
que é bom para o Estado e bom
para as famílias -, estamos perce-
bendo que é possível sim integrar
as ações do governo em todas as
suas áreas, por mais que elas, em
uma primeira leitura, não pare-
çam tão próximas”, disse o gover-
nador, em seu pronunciamento.

QUALIDADE DE VIDA

Segundo o governador, o pro-
grama Lares Geraes, de constru-
ção de casas populares pela Co-
hab, é uma das marcas importan-
tes do Governo do Estado. Ele
disse que o déficit habitacional
ainda existe em algumas regiões,

mas afirmou que Minas fez avan-
ços importantes nos últimos anos
nessa área. De acordo com Aécio
Neves, a Cohab concluirá até o
final deste mês as obras de 18 mil
casas populares. A meta é entre-
gar outras 20 mil unidades entre
2008 e 2011.

O programa é dirigido a famílias
que recebem até três salários
mínimos. “Poderia citar um conjun-
to de ações coordenadas entre as
várias áreas de governo, mas essa,
via Cohab, tem grande importância
por seu altíssimo alcance social.

Estamos falando da retomada, em
Minas Gerais, de um audacioso
projeto habitacional e, com criativi-
dade, estamos incorporando naque-
las casas instrumentos modernos e
econômicos para que essas famílias
possam viver com uma qualidade de
vida cada vez melhor”, disse ele.

INSTALAÇÃO
O presidente da Cohab, Teo-

doro Alves Lamounier, explicou
que famílias atendidas não terão
nenhuma despesa com a instala-
ção do aquecedor nem com as
lâmpadas especiais. O sistema de

aquecimento inclui o coletor
solar, um reservatório térmico,
tubulação de interligação entre
o reservatório térmico e o
coletor e misturadores de água.
Segundo Lamounier, a meta do
Governo de Minas é captar
recursos para ampliar o progra-
ma. A previsão é R$ 10 bilhões
anuais. “Pelos benefícios desse
programa, e como a questão de
economia e conservação de
energia é um problema impor-
tantíssimo em escala nacional,
provavelmente vamos ter acrés-
cimo de recurso para ampliar
ainda mais essa meta”, afirmou.

COOPERAÇÃO
Os aquecedores serão insta-

lados pela Cemig em unidades
residenciais indicadas pela
Cohab, que ficará responsável
por fornecer a especificação
técnica, projetos e desenhos
necessários. A Cohab vai se
encarregar também de coorde-
nar e supervisionar a implanta-
ção dos sistemas, de buscar
parcerias com órgãos e entida-
des e ainda de celebrar convêni-
os com municípios atendidos.A
cooperação entre Cemig e Cohab
visa atender legislação federal e
resolução da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
que instituiu o Programa Anual
de Combate ao Desperdício de
Energia Elétrica. A partir de
2005, o equipamento de aqueci-
mento solar foi instalado em
caráter experimental em 2.285
casas populares construídas em
dez municípios de várias regi-
ões do Estado. São eles: Betim,
Candeias, Conquista, Divinópo-
lis, Dores de Campos, Governa-
dor Valadares, Itatiaiuçu,
Piedade de Caratinga, Pouso
Alegre e São João del-Rei.

DIVULGAÇÃO
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EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista

O que falta é boa vonta-
de dos governantes e empre-
sários ou capacidade dos
engenheiros?

O que falta é desenvolvimento
de tecnologia. Acredito que temos
que ter mais investimentos no
Brasil, mas não é só má vontade
dos políticos. Isso é uma questão
mundial. Os Estados Unidos, que
é o país mais rico do mundo, a Eu-
ropa, que tem muito dinheiro, es-
tão investindo muito em desenvol-
vimento, principalmente a Alema-
nha. Estamos em uma etapa em
que precisamos desenvolver para
diminuir os custos de energia. O
que o Brasil precisa fazer agora é
investir em pesquisa.

Comparando com outros
países, como está o desen-
volvimento brasileiro?

Vai depender da tecnologia. A
PUC Minas, por exemplo, é uma re-
ferência em energia solar. Ela tem
um simulador do sol que faz com
que a universidade possa desenvol-
ver dissertações de mestrado e te-
ses de doutorado na área, ou seja,
desenvolver tecnologias. Quando
comparamos o Brasil com outros
países na área de biocombustíveis,
estamos mais evoluídos do que
eles. Na energia eólica, com certe-
za a Alemanha e a Holanda estão
bem mais à frente.

E nos Estados Unidos?
Quais são as propostas ener-
géticas de Barack Obama?

A visão do Obama está mais vol-
tada para o longo prazo. Ele tam-
bém acredita que só através de sub-
sídios será possível o desenvolvi-
mento dessas energias alternati-
vas. O Democrata acredita que o
governo deve interferir no merca-
do para que ele possa encontrar o
caminho do desenvolvimento ener-
gético sustentável. As empresas
precisarão de subsídios para com-
prar esse tipo de energia lá.

Quando você fala subsídios,
você quer dizer dinheiro?

Sim. Dinheiro para desenvolver tec-
nologias. Ou seja, ele (Obama) preten-
de tirar de energias com fontes não-re-
nováveis, como o petróleo, e levar esse
dinheiro para outras empresas investi-
rem em energias alternativas até que o
preço seja equilibrado. E aí o mercado,
naturalmente, vai comprar energia al-
ternativa porque ela terá um preço com-
petitivo. Atualmente, um MW de ener-
gia proveniente do carvão custa entre
US$ 0,75 e US$ 1,4. Já o preço do mes-
mo megawatt só que de energia solar
está entre cinco e dez dólares.

Qual será o impacto no
mundo se os Estados Unidos
conseguirem baixar o custo
da energia renovável lá?

Eu acredito que o impacto vai
ser muito grande. Se eles consegui-
rem desenvolver a tecnologia lá e
a utilizarem, provavelmente esse
desenvolvimento será repassado
para os outros países.

O mundo precisa de novas tecnologias

Entrevista concedida a Carlos
Gabriel Dusse

O planeta precisa de
novas tecnologias no

setor de energias
alternativas. Essa é a

conclusão de Sylvio
Barbosa, gerente de
marketing da IHM,

empresa que há 15 anos
trabalha com

engenharia de controle e
automação. Para Sylvio,
será necessário que

haja um
investimento

maciço para que
as novas fontes
energéticas se

consolidem.

Falando de Brasil, a desco-
berta do petróleo no pré-sal
pode adiar o investimento em
outras fontes energéticas?

É uma questão difícil de ser res-
pondida porque envolverá muita po-
lítica. Nesse caso sim, dependeremos
da boa vontade política. Aí sim será
preciso pensar em longo prazo. Temos
que pensar daqui a 20 anos. Se o in-
vestimento em tecnologias alternati-
vas não começarem agora, daqui a
duas décadas não teremos nada.

Para o Brasil, é uma van-
tagem que a produção de bi-
ocombustíveis fique restri-
ta ao nosso país?

Não. Para que o biocombustível dê
certo no Brasil, ou seja, para que nós
tenhamos uma demanda mundial não
podemos ser os únicos produtores.
Com o Brasil sendo o único produtor,
o Japão, os Estados Unidos e a Euro-
pa não irão aprovar leis que vão exi-
gir, por exemplo, um percentual de ál-

cool no combustível do automóvel, lá
na bomba do posto. Eles só vão apro-
var leis desse tipo quando eles não
dependerem só de um país. Outros pa-
íses terão que produzir os biocombus-
tíveis para que os países desenvolvi-
dos aprovem essas leis.

Como que o Brasil pode in-
ternacionalizar essa produ-
ção? Seria por contato com
universidades estrangeiras?

Hoje nós temos todas as condições
de crescermos. Os investidores de fora
já viram que o biocombustível é uma
oportunidade. O lugar ideal para a
produção e a tecnologia nós também
já temos. O que precisamos é vender
“know-how” para outros países para
que eles passem a produzir. Isso de-
pende de uma política do governo fe-
deral. Precisamos ter demanda, que
virá com a aprovação das leis em pa-
íses de primeiro mundo.

Além da energia solar, da
eólica e dos biocombustí-
veis o planeta tem uma ou-
tra fonte alternativa que
são os oceanos. Como pode-
mos produzir eletricidade a
partir do mar?

São vários meios de se obter ener-
gia. Um deles é a colocação de pás,
semelhantes às dos moinhos que cap-
tam a energia eólica, a uma profun-
didade variável entre 20 e 30 metros.
A água girará as pás. Outro meio é
nas encostas. O movimento de vai e
vem das ondas girará uma turbina
onde será gerada energia. Uma ter-
ceira forma é um equipamento que
fica boiando em cima da água e o mo-
vimento do mar faz com que as cone-
xões desse equipamento girem um ge-
rador. Nesse último meio, que é co-
mum na Inglaterra, existem vários
problemas. Os principais dizem res-
peito à manutenção e a transmissão
da energia até a praia.

Eficiência Energética é o melhor caminho para o país

DIVULGAÇÃO

O Presidente da Empresa
de Pesquisa Energética
(EPE), Maurício Tolmasquim
afirmou, durante o seminá-
rio “Cenários para o Setor de
Energia” em São Paulo, pa-
trocinado pela Shell Brasil,
que a conservação e a co-ge-
ração de energia podem vir a
ser os mais importantes pi-
lares da matriz energética
brasileira depois da hídrica.

Há dois processos energé-
ticos em curso, identificados
por Tolmasquim como volun-
tário, quando ocorrem trocas
de equipamentos por moder-
nos mais econômicos ou mu-
danças de hábitos e induzi-

do, dependente de ações do
governo. Além destes há a
auto-produção de setores pe-
troquímico, papel e celulose,
etc. que corresponde a 10%.

Tolmasquim elogiou o
ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc e o presidente
do Ibama, o geógrafo Rober-
to Messias Franco e alertou
que o Brasil pode vir a cau-
sar a maior emissão de gás
carbônico de sua história,
pois térmicas são acionadas
quando hidrelétricas atra-
sam. Possivelmente será re-
alizado um leilão específico
para energia eólica, seg-
mento que vem sendo ana-

lisado pela agência entre as
fontes alternativas.

“Só a eficiência energéti-
ca pode amenizar a tendên-
cia de aumento de demanda
energética proporcional à
prosperidade de cada país”,
segundo o diretor de comu-
nicação corporativa da She-
ll Internacional, Serge Gia-
como. Possivelmente em
2050 o mundo precise de
1,5 vez a quantidade de
energia disponível hoje.

Giacomo considera que
verdades duras e escolhas
difíceis terão que ser en-
frentadas e o “blueprint” é
o caminho a ser seguido,

utilizando mecanismos de
mercado para o carbono,
metas de redução de CO2,
padrões de eficiência ener-
gética, metas para fontes
renováveis, regulamenta-
ções e certificações. Ele
aposta ainda na captura e
seqüestro de CO2 da atmos-
fera e em experiências
como na Alemanha, Aus-
trália e Noruega de enter-
rar o CO2. É intenção dela
ter uma fatia do mercado
de créditos de carbono.

Suzana Kahn, secretária
de Mudanças Climáticas e
Qualidade Ambiental do
MMA lembra que o mais ba-

rato, limpo e seguro é usar
menos energia.

Roberto Smeraldi, da
ONG Amigos da Terra Ama-
zônia Brasileira, focou as
perdas de energia na distri-
buição, mostrando dados do
Tribunal de Contas da União
referentes a outubro, indi-
cando perda de 20,28 % da
energia gerada, o equivalen-
te a todo o consumo de Mi-
nas, Bahia, Ceará e Pernam-
buco e lembrando a necessi-
dade de cobrança por parte
da sociedade de alteração
das políticas pró-ativas de
desperdício por políticas
pró-ativas de eficiência.
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Brasil quer reduzir emissões
de dióxido de carbono

O governo brasileiro quer
reduzir em 72% o índice de
desmatamento na Amazônia
Legal até 2017.

O Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, lançado
no Palácio do Planalto, prevê
a redução de 40% no primei-
ro quadriênio, 30% no segun-
do e 30% no terceiro quadri-
ênio, atingindo cinco mil Km2
em 2017. Isso equivale a 4,8
bilhões de toneladas de dióxi-
do de carbono (CO2) a menos
na atmosfera. O documento
aponta outras medidas a se-
rem tomadas nas áreas de
produção de energia elétrica,
álcool, biodiesel e carvão.

O documento, elaborado
com a participação de 17 mi-
nistérios, traz, pela primei-
ra vez, metas voluntárias na-
cionais para redução de emis-
sões de gás carbônico provo-
cadas pelo desmatamento.

As metas de redução têm
como base a média de desma-
tamento entre 1996 e 2005
que é de 19 mil km². No Bra-
sil, o desmatamento e as quei-
madas são responsáveis por
75% das emissões de gases
causadores do efeito estufa.

O estabelecimento de me-
tas de redução de emissões
- que enfrentava resistência
no governo brasileiro - só
foi possível porque mudou
a relação política dentro do

governo e a percepção da
sociedade e de outros seg-
mentos sobre o tema.

No plano há também metas
importantes de redução asso-
ciadas ao etanol e ao biocom-

Lupo troca sacolas de
plástico por outras de
papel reciclável

bustível que, em 15 anos, vão
significar a redução de 508
milhões de toneladas de CO2.

Somado ao esforço de
combate ao desmatamento
haverá estímulo a políticas

de incentivo para uso de
energias limpas como a
solar, incentivo ao uso de
automóveis que emitam
menos e gastem menos
combustível, à recicla-

gem, além de metas impor-
tantes para redução do des-
perdício de energia. O au-
mento do número de árvo-
res plantadas é outra meta
importante do plano.

Preocupada com a
preservação do meio
ambiente, a Lupo
acaba de substituir
todas as sacolas de
plástico, que utiliza
nas Lojas Lupo espa-
lhadas pelo Brasil,
por outras feitas de
papel reciclado.

Desde o final de
setembro todas as
lojas estão trabalhan-
do com as novas
sacolas ecológicas.
Segundo a Lupo, dois
milhões de sacolas de
plástico por ano
deixarão de poluir o
meio ambiente.

O descarte de resíduos no
meio ambiente gera poluição
e contribui para o aumento de
casos da dengue.

Embalagens de metal, plás-
tico e vidro acumulam água
da chuva e se tornam verda-
deiros berçários do mosquito.
Uma medida para evitar a
dengue é a adoção de embala-
gens plásticas 100% biodegra-
dáveis. Ao contrário dos ma-
teriais tradicionais que, dei-
xados na natureza, podem vi-
rar foco da doença por acu-
mular água, os biodegradáveis
se decompõem totalmente,
sem qualquer impacto ao ecos-
sistema. Um exemplo são as
embalagens à base de d2w,
aditivo que, acrescentado à
fabricação do plástico, acele-
ra a sua degradação.

Enquanto o plástico co-
mum dura até 200 anos, o
material com d2w leva,
aproximadamente, 18 meses
para se degradar, deixando
de acumular água.

Uma solução para combater a dengue

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No Brasil, o desmatamento e as queimadas
são responsáveis por 75% das emissões de
gases causadores do efeito estufa
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A Q-Cells, alemã, é hoje a
maior fabricante de células
fotovoltaicas utilizadas em
painéis solares do mundo.
Ultrapassou a Sharp do Ja-
pão ano passado e anunciou
aumento em vendas (59 %)
e lucros (69 %). A Alemanha,
embora não seja um país en-
solarado, lidera o mundo em
capacidade instalada de fon-
tes de energia renovável e é
a terceira maior produtora de
painéis solares, logo após a
China e o Japão.

A energia elétrica gerada
de fontes renováveis na Ale-
manha alcançou 14,2% do
total, saltando de 11,7 % em
2006, graças a ventos ex-
cepcionalmente fortes no
ano passado. Isto possibili-
tou ultrapassar a meta da
União  Européia que é de
12,5% de energia elétrica de
fontes renováveis.

Andreas Düser da Ener-
con, fabricante de equipa-
mento eólico em Lower Sa-
xony, afirma que equipamen-
tos geradores de energia re-
novável serão grande parte
da indústria de manufatura
além de se tornarem ferra-
mentas em carros e máqui-
nas. Empregos gerados cres-
cerão de 250mil em 2007 a
710mil em 2030 alcançando
o número dos disponíveis na
indústria automobilística,
prevê Torsten Henzelmann de
Roland Berger, consultor.

A maior parte da eletrici-
dade alemã vem da queima do
carvão e de usinas nucleares,
o que não é bem visto pela
emissão excessiva de gás da
primeira e do risco de catás-
trofes da segunda. Então em
1991 uma lei conhecida como

Energias alternativas
precisam de incentivo

Liliane Gambogi

EEG foi adotada, lei de ener-
gia renovável que encoraja
investimentos na área.

A lei é popular entre os
que incentivam a rápida in-
trodução de tecnologia nova
e limpa. Stefan Schurig do
“World Future Council” (Con-
selho Futuro Mundial) um
Green think-tank em Ham-
burg, a considera a melhor
nestes termos do mundo.

A lei diz que eletricidade
produzida por fontes renová-
veis deve ser comprada por
concessionárias de acordo
com um generoso “feed-in ta-
riff” (alimentação da eletrici-
dade gerada na rede elétrica)
que determina taxas maiores
que as do mercado e fixadas
por 20 anos. Sistemas foto-
voltaicos montados em cober-

turas instalados em 2007,
por exemplo, podem vender
energia elétrica a 0,49 euro/
kWh, ou seja, sete vezes o pre-
ço atual até 2007. Isto per-
mite ao investidor calcular o
retorno e remover a incerte-
za sobre financiamento.

As concessionárias repas-
sam o preço a clientes, o que
adicionou uma média de 0,01
euro por quilowatt-hora ao
preço da eletricidade no ano
passado, acrescendo uma con-
ta doméstica típica em 5%, ou
3 euros por mês. Para o país
a média foi 7,7 bilhões de eu-
ros, 38% sobre o ano anteri-
or. Entusiastas consideram
pequeno o aumento, frente à
nova indústria e o início do
“descarbonizar” do suprimen-
to de energia elétrica.

NUVENS NO

HORIZONTE
O governo alemão propôs

uma revisão na EEG, o que
causará uma fuga de solar
para outras energias renová-
veis, eólica em particular. A
tarifa para energia solar cai
aproximadamente 5% a cada
ano. Mas é possível que haja
queda de 9,2% no próximo e
7,8% no posterior.

Era esperado que a cres-
cente demanda por painéis
permitiria a diminuição de
custos e tornaria  o sistema
mais competitivo a longo pra-
zo. Ao contrário, a corrida ao
solar causou falta de silício
especial usado na fabricação
das células o que elevou o pre-

ço de $25 por quilograma em
2003 a $400 hoje.

A demanda por painéis so-
lares na Alemanha é tanta
que tem mantido os preços
globais altos o que prejudica
a instalação em países mais
ensolarados onde a geração
poderia ser bem maior.Um
euro gasto em energia eólica,
produz maior capacidade de
geração e maior redução de
emissão carbono.

Anton Milner, executivo
chefe da Q-Cells, diz que por
alguns anos a energia solar
não será competitiva se com-
parada às convencionais
que também são subsidia-
das, diz ele, já que a emis-
são de carbono não é cobra-
da adequadamente.

Fãs do solar notam que
eólica não poderá expandir
para sempre. Kurt Rohrig  da
ISET, um instituto de pesqui-
sa solar da Universidade de
Kassel prevê que na Alema-
nha a fonte eólica alcançará
saturação em 2038 e então a
solar decolará.

Uma nova tecnologia de
thin film poderá ultrapassar
o uso do silício. A Q-Cells
está trabalhando nas duas
tecnologias. Em toda a Ale-
manha, aproximadamente
160 instituições estão pes-
quisando tecnologia solar.

A longo prazo, espera-se
que tecnologias limpas pos-
sam se tornar competitivas
como formas de geração mais
econômicas tornando-as
base confiável.  Então ainda
há estocagem de energia para
dias nublados e noites. Até
lá a improvável abundância
de painéis solares na Alema-
nha continuará.

DIVULGAÇÃO
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O mundo inteiro encan-
tou-se com a história (ba-
seada em fatos reais) da fa-
mília Von Trapp, que fugiu
da Áustria dominada pelos

A Noviça Rebelde: uma história de
amor passada na vida real

nazistas. E também se emo-
cionou com as peripécias
amorosas que levaram o
capitão Von  Trapp a trocar
o amor de uma arrogante

 Julie Andrews no papel de Maria

O caramanchão em que a menina ado-
lescente canta “I am 16, going on 17”
(tenho 16 anos, a caminho de 17)

A mansão da família Von trapp

baronesa pelo afeto verda-
deiro de Maria, a babá de
seus filhos. Parece história
de Natal, não é? Lembrar
faz bem ao coração.

Jardins do Palácio Mirabell: aqui, Maria
cantou “Do-Re-Mi” e outras canções

Christian Dior: sinônimo
de luxo, elegância e
sofisticação. Estilista
genial, foi o mestre de
Yves Saint-Laurent, que
morreu no início do ano

Ermenegildo Zegna: um
dos nomes mais
importantes da moda
internacional

Alain Delon, um dos
mais famosos atores
franceses, está em
plena atividade, de
volta ao teatro

O “Designer” Giorgio
Armani

A Griffe Louis
Vuitton abriu em São
Paulo um espaço
dedicado a artigos de
luxo. Na foto,
Phillipe Schaus, vice-
presidente mundial
da marca

Costa Couto na AML - o
historiador mineiro, ex-
governador do Distrito
Federal e ex-ministro
Ronaldo Costa Couto foi
eleito por unanimidade
para a Academia Mineira
de Letras. A posse será
no próximo ano

Em 2008, o
cinema perdeu
Myriam
Makeba, Paul
Newman e
Richard
Widmark

FRASE DO FILÓSOFO
SCHOPENHAUER,
PLENAMENTE ATUAL: “ESTE
MUNDO É O CAMPO DE
BATALHA DE SERES
ATORMENTADOS E
AGONIZADOS E
AGONIZANTES QUE
CONTINUAM A EXISTIR
APENAS DEVORANDO UNS
AOS OUTROS.”
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! 19 aptos. c/ suítes • Ventilador de teto
! Frigobar e TV em cores
! Diária c/ café da manhã • Sala de TV
! Lavanderia
! 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

Worms: um
mergulho na História
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Nenhuma outra cidade
alemã reúne um pouco de
tudo como Worms: história
milenar, berço de lendas, ar-
quitetura de tirar o fôlego e
rota obrigatória para quem se
interessa pelo judaísmo.

De longe ela já pode ser
avistada. E, com a proximi-
dade, vem o questionamen-
to da capacidade humana de
construir monumentos. É
com esta sensação de que so-
mos muito pequenos que a
Catedral de São Pedro surge
na parte mais alta do centro
da cidade de Worms. O pré-
dio é um dos mais belos
exemplos de arquitetura ro-
mânica na Alemanha. Im-
possível não contemplá-la da
rua. Mais surpresas aguar-
dam o visitante do lado de
dentro. Ao longo da história
da humanidade, a catedral
de Worms presenciou gran-
des acontecimentos, como a
eleição do papa Leão IX (que
foi posteriormente confirma-
do por Roma) e a Dieta Real,
assembléia que mudou os ru-
mos do Cristianismo.

Os trabalhos de constru-
ção ocorreram entre 1130 e
1181, ao mesmo tempo em
que a basílica românica do
século XI no mesmo local era
derrubada. Mas o primeiro re-
gistro data de 614. Catedrais
alemãs construídas em home-
nagem a imperadores são usu-
almente denominadas cate-
drais imperiais. A de Worms
forma, junto com as de Mainz
e de Speyer, uma tríade de igre-
jas que são exemplo único do
românico no mundo.

WORMS JUDAICA
Dificilmente outra cidade

européia tem tantos elemen-
tos arquitetônicos que lem-
bram a cultura e fixação ju-
daica como Worms. Devido à
convivência entre cristãos e
judeus, a cidade recebeu o
nome de “pequena Jerusa-
lém”. Apesar do período negro
do Terceiro Reich, uma comu-
nidade de fé judaica se mante-

ve ativa em Worms. A destrui-
ção com a Segunda Guerra
Mundial não conseguiu apa-
gar as evidências do significa-
do do judaísmo na região. O
destaque em Worms é o cemi-
tério judaico (Heiliger Sand,
areia sagrada, em alemão).

Situado na parte sudoeste
e em frente aos muros da ci-
dade - de acordo com regras
religiosas, os cemitérios ti-
nham que ficar do lado de fora
do povoado -, é o mais antigo
do gênero na Europa. As lápi-
des mais velhas datam do ano
de 1076. Quem pisa no Heili-
ger Sand, além de entender a
necessidade de respeitar as
tradições judaicas, precisa
compreender que o tempo pas-
sa de maneira diferente entre
seus muros. Na entrada do ce-
mitério fica uma fonte utiliza-
da para o ritual de lavar as
mãos após a visita.

A DIETA DE WORMS

Worms também teve papel
importante durante a Refor-
ma Protestante. O alemão
Martinho Lutero foi
chamado à cidade para a re-
nunciar ou confirmar suas
idéias, durante a Dieta Real
de 1521. Em 16 de abril, Lu-

tero apresentou-se diante da
Dieta, em Worms. Ao alemão,
foi mostrada uma mesa cheia
de cópias de seus escritos.
Perguntado se os textos eram
seus e se acreditava no con-
teúdo das obras, Martinho
Lutero pediu um tempo para
pensar em sua resposta. Lu-
tero, então, isolou-se em ora-
ção e depois consultou seus
aliados e amigos, apresentan-
do-se à Dieta no dia seguinte.

Quando o colegiado tratou

do assunto novamente, o re-
ligioso disse: “Não posso fa-
zer outra coisa, esta é a mi-
nha posição. Que Deus me
ajude!”. Nos dias seguintes,
seguiram-se muitas conferên-
cias privadas para determi-
nar qual o destino de Lute-
ro. Antes que a decisão fos-
se tomada, Lutero abando-
nou Worms. Durante seu re-
gresso a Wittenberg, desapa-
receu. O imperador redigiu,
então, o Édito de Worms a

CASA DOS NIBELUNGOS

Não há como não associar
os Nibelungos a Worms. Não
é à toa que o principal museu
dedicado à epopéia histórica de
ascensão e queda do reino da
Burgúndia fica na cidade.  A
história habita o imaginário
alemão, que conta com uma
rota de cidades que fariam
parte da lenda. Além de Wor-
ms, integram a lista Köni-
gswinter, Xanten, Lorsch e Pas-
sau. Em Worms residiam os
reis da Burgúndia, além de Kri-
emhild, que seria a esposa de
Siegfried, herói da mitológica
história. Os principais aconte-
cimentos ocorreram na região
de Worms e são retratados no
museu multimídia, inaugura-
do em 2001. Outro elemento
que deu notoriedade à lenda foi
o ciclo de óperas O Anel do Ni-
belungo, do alemão Richard
Wagner. A tetralogia é dividida
em O Ouro do Reno, A Valquí-
ria, Siegfried e O Crepúsculo
dos Deuses.

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

25 de maio de 1521, decla-
rando Martinho Lutero fugi-
tivo e herege, e proscreven-
do suas obras. Assim, Wor-
ms entrava definitivamente
na história da Alemanha.
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MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SEGURANÇA
MEL FRANCHISING

Rua dos Timbiras, 3055
 4o andar - Barro Preto

Cep. 30.140-062 - Belo Horizonte -MG
Fone: (31) 3295-2599

e-mail: franquia@mel-net.com.br

www.mel-net.com.br

Rua dos Timbiras, 3055 - 2º e 3o

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

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

engemel@mel-net.com.br

Medicina Empresarial

Própolis ajuda no tratamento
de cáries e doenças bucais

Cuidados com a barba
Em geral, o tama-

nho recomendado
para o comprimento
da barba fica entre a
máquina com pente
um (para fios muito
cerrados) e dois. Cla-
ro que essa medida
pode variar levando
em consideração a
personalidade e a pro-
fissão de cada um.

Para disfaçar falhas na barba, passe a máquina no senti-
do contrário ao crescimento dos pêlos onde ela estiver maior.
Nas áreas onde há falhas, use a máquina no sentido do cres-
cimento dos pêlos. Dessa forma, você irá nivelar melhor os
fios, tirando um comprimento menor onde há falhas. Para
determinar o limite inferior da barba, trace uma linha imagi-
nária horizontal no pescoço um dedo acima do pomo-de-adão,
o popular gogó, eliminando os fios que estiverem abaixo dela.

Quem possui papada pode disfarçá-la traçando uma li-
nha reta que sai abaixo do maxilar, cobrindo o início da
papada (sem cobrir o gogó). O comprimento dos fios deve
ser aparado semanalmente com a máquina. Para manter as
linhas dos contornos, o acerto precisa ser feito em dias
alternados. Para manter uma proporção harmônica entre
barba e cabelo, a primeira não pode ser mais cheia do que o
segundo. Para os calvos, o ideal é usar uma barba bem mais
curta, de apenas alguns dias.

Coceira é uma reclamação recorrente de quem resolve dei-
xar a barba crescer. Segundo o cabeleireiro, o problema acon-
tece porque a região fica mais quente e transpira mais. Até a
pele se acostumar com os fios, ele recomenda lavar o rosto
apenas com água para tirar o suor nos momentos de irritação.
Quem tem barba grisalha, ruiva ou loiro muito claro, pode até
fazer um tingimento discreto para escurecê-la. No entanto, o
recomendável é que o cabelo se mantenha em um tom mais
escuro que a barba, para não pesar o visual.

DIVULGAÇÃO

O mesmo inseto que pro-
duz uma das maiores fon-
tes de cárie guarda o segre-
do para acabar com ela. O
própolis, resina fabricada
pelas abelhas para prote-
ger as colméias, também é
capaz de eliminar as bac-
térias que se alojam na
boca do ser humano.

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) encontra-
ram nessa poderosa resina
natural mais uma arma: a
prevenção da cárie bucal e
o estímulo à fabricação de
saliva, que ajuda no tra-
tamento de pessoas com
câncer. O estudo é da Fa-
culdade de Odontologia da
UFMG e foi apresentado
durante a Semana do Co-
nhecimento e da Cultura
da  UFMG
2008. Se as
pessoas a
usam para
c ica tr i za -
ção e infla-
mação, por
que não tes-
tá - la  nas
d o e n ç a s
bucais? A
p e r g u n t a
foi o ponto
de partida
para o estu-
do sobre a
própolis.

Em 1996, o
grupo de pes-
quisadores for-
mado por alunos de
mestrado em odontologia,
iniciação científica e do
curso de farmácia e física
da universidade, recolheu
cerca de 14 amostras do
extrato da resina comerci-
alizados no mercado de Mi-
nas Gerais.

O primeiro teste, in vi-
tro, descobriu o poder do
produto das abelhas sobre
a Cândida albicans, popu-

larmente conhecida como
sapinho, comuns na boca,
principalmente de bebês, e
no peito de mães que estão
amamentando, além disso,
primeiro sintoma de porta-
dores de HIV. Comparando
a eficiência da matéria-pri-
ma com outros antibióti-
cos, o resultado foi surpre-
endente. “O uso do extra-
to para combater esse fun-
go foi excelente e teve uma
potência maior que os ou-
tros medicamentos usu-
ais”, conta o cirurgião den-
tista, professor e pesquisa-
dor da Faculdade de Odon-
tologia da UFMG, Vagner
Rodrigues dos Santos. Com
o bom resultado da pesqui-
sa, outro passo foi dado
pelos pesquisadores que,
depois de análises, levan-

taram uma suspeita: se a
própolis é usada pelas abe-
lhas para proteger as col-
méias contra invasão de
outros corpos, sendo capaz
de mumificá-los, a resina
mata microorganismo.

Para constatar o que
suspeitavam, eles começa-
ram, em 2000, testes com
seres humanos. O primei-
ro foi com pessoas com a

Cândida albicans. “Cerca
de 20 pacientes fizeram
durante 10 dias o trata-
mento com o extrato, en-
quanto outros 15 utiliza-
ram antibióticos comuns.
Passado o prazo, 90% dos
primeiros não tinham mais
nada, o que não aconte-
ceu com o outro grupo,
que teve de continuar a
medicação por mais cinco
dias. Constatamos que a
resina é até melhor”, con-
clui. Em outra experiên-
cia, eles recolheram 1 mi-
ligrama da saliva de 30
pacientes suscetíveis à cá-
rie e fizeram a contagem
dos microorganismos na
boca dessas pessoas.

O resultado foi um nú-
mero expressivo: 1 bilhão.
“Fizemos com que eles

usassem por
15 dias, pela

manhã e à noi-
te, um gel e um

enxagüante  à
base de própolis

e, mais uma vez,
nos surpreendemos.

Quando recolhemos
novamente a saliva de-

les, o número de habi-
tantes na boca caiu para
100 mil”, revela Vagner,
acrescentando que a resi-
na fabricada pelas abelhas
tem um forte controle so-
bre crescimento de bacté-
ria. “Ela interfere na for-
mação do açúcar, propício
para o problema bucal, im-
pedindo que a proteína se
fixe no dente e não se for-
me”, explica.

A pele sofre mudanças e se regenera quando é danificada. Mas
tudo depende da forma como você se alimenta.

De acordo com o cientista nutricional Sam Rehnborg, presi-
dente do Instituto de Saúde Nutrilite (EUA), as vitaminas são
tão importantes para a pele que, quando presentes de forma equi-
librada na alimentação, conseguem prevenir o envelhecimento
prematuro dela. E o cientista dá destaque para as vitaminas das
frutas. “Elas induzem as células a uma determinada resposta, ou
seja, cada uma delas pode ser receitada para um 0 m específico”,
diz ele. A vitamina A equilibra a produção de secreção das glân-
dulas sebáceas, evitando as acnes. Pode ser encontrada em legu-
mes verdes, cenoura crua e damasco seco.

A vitamina B2 estimula a renovação celular, agindo contra as
rugas. Ela pode ser encontrada em germe de trigo, soja, cogume-
los, nozes, laticínios. A vitamina B3 dilata os poros, evitando a
obstrução deles, ajudando na aparição de cravos. Pode ser en-
contrada na gema de ovo, grãos, pimenta vermelha. A vitamina
B6 atua como cicatrizante, e pode ser encontrada no repolho,
laranja, banana. A vitamina C promove a regeneração das célu-
las, retardando o envelhecimento. É encontrada em hortaliças,
como agrião e frutas cítricas. A vitamina E também atua contra
o envelhecimento da pele, melhorando a oxigenação das células.
Pode ser encontrada no abacate, óleo de germe de trigo, grãos.

O que as vitaminas podem
fazer pelo seu rosto
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Rapidinhas
" Você sabe que quando fala lembra o mar?
- Obrigada. Impressiono tanto assim?
- Não! Enjoa.

" No consultório do dentista:
- Por favor, abra a boca.
- Pronto.
- Mas não precisa abrir tanto, eu vou ficar do lado de fora.

" O repórter se aproxima, nervoso, da mesa do redator-chefe:
- Puxa, rapaz, um violento terremoto destruiu a cidade polonesa de
Szczebrzeszyn!
- Verdade?! Mas qual era o nome da cidade antes do terremoto?

" Pronto, Sapataria Moderna.
- Sapataria ? Foi engano, número errado.
- Não faz mal. Pode trazer que nós trocamos.

" Excelentes artistas, esses dois. A cena da discórdia conjugal está
uma beleza.
- Claro, eles são marido e mulher.

" Quando eu crescer, quero ser soldado.
- Mas você não deve esquecer que os soldados muitas vezes são mortos
pelos inimigos.
- Então eu quero ser inimigo.

" Pelo que entendi, o senhor trabalha para a televisão?
- Só para ela. Mais duas prestações e será minha.

Perdido
- Por favor, moço, qual a estrada de Petrópolis?
- Não sei.
- E a que vai para Caxias?
- Também não sei.
- E esta, onde vai dar?
- Desculpe, mas nunca estive aqui antes.
- Puxa, pelo que estou vendo, você não sabe de nada.
- É, mas eu não estou perdido, não.

“Se sua
mulher pedir

mais
liberdade,

compre uma
corda mais

comprida...”

Áries - Seu sócio está afim de botar você para
escanteio e continuar fazendo o jogo sozinho. Fi-
que esperto. Ela só é virgem no signo. Você está
bancando o trouxa. Saia fora enquanto é tempo.
Cuidado com os dias ímpares desta semana. Aci-
dentes acontecem a toda hora. Fique atento.

Touro - Você será duramente atingido com
alguma crítica em conseqüência de sua negligên-
cia. Aquele brotinho que você conheceu lá no
Shopping, é uma “batalhadora” da esquina. Não
se iluda com o rostinho de anjo. Se você não se-
gurar as “doses”, não passará deste ano.

Gêmeos - Abra bem os olhos para não se dei-
xar iludir por um “negócio sensacional”. Clima
de muita desarmonia, marcado por momentos
de “broncas”, incompreensões e “porradas”. Esse
negócio de ficar tomando remédios sem consul-
tar um especialista, pode ser muito arriscado.

Câncer - Se você não ficar esperto, vai aca-
bar nadando no seco. Tem gente querendo esva-
ziar seu “aquário”. Sua secretária já está che-
gando nos três meses... não passe por cima dos
ensinamentos. Fazer “certas” coisas de barriga
cheia, pode dar bode.

Leão - Não complique as coisas. Ela é transa do
“chefão” e se você insistir a água pode sujar e o peixe
sumir. Quem tocou a campainha não era o titular
não. Depois que você pulou a janela, ela atendeu outro
“cliente”. Não exagere. A sua idade não comporta
certas aventuras. O seu “cronômetro” pode pifar.

Virgem - Obstáculos pela frente. Procure ultra-
passá-los com habilidade antes que o caldo entorne.
Não seja perverso. Ela, no fundo, gosta muito de você.
O único homem que não levou chifres foi Adão. Ma-
nere suas atividades. Período desfavorável com pro-
pensão para enxaquecas e coisas afins.

Libra - Não cruze os braços, enfrente o que
der e vier. Quem muito escolhe, acaba na retaguar-
da. Agarre a coroa que anda lhe fazendo a corte.
Coisa melhor você não vai conseguir. Falta de ar,
palpitações, suor noturno, indisposições, são si-
nais graves. Seu fim pode estar próximo.

Escorpião - Saiba que um dia você vai receber
aquela “nota” que você emprestou a um amigo. Quem
espera sempre alcança. Esse negócio de visitar a co-
madre na ausência do compadre, pode acabar mal
para você. Cuidado! Mude de aperitivo, do contrário
vai acabar enfrentando uma cirrose hepática.

Sagitário - Seu patrão já está ficando de saco
cheio de você e de suas reclamações. Veja se chega
mais cedo e trabalhe quieto e calado. Ela é frígida só
com você. Tudo neste mundo precisa de arte e ritual.
O negócio é caprichar. Mude seu itinerário. Tem gen-
te preparando emboscada para você. Cuidado.

Capricórnio - Não seja imprudente. Afinal quem
manda na “mercadoria” é o chefe e ele não gosta de
pessoas enxeridas. Só uma missão diplomática pode-
rá resolver seu problema de tensão reinante na vida
a dois. Procure um medidor antes que o pior aconte-
ça. Não confie muito na medicina. Médicos erram.

Aquário - Ponha um “Aurélio” em cima da sua
mesa. Seus erros de português chegam a dar calos
nas vistas. Antes que ela entre ação de investiga-
ção de paternidade, assuma e registre o menino.
Barriga só fica bem em mulher grávida e porco. Dê
seu jeito. Procure uma academia, “cachorrão”.

Peixes - Pergunte sempre: “O que é que você
está pensando?”. Cite seus amigos sempre pelo
nome e sobrenome. Exiba seus valores materiais
na cara deles, tipo carro, jóias, dinheiro, posição
social. Diga a eles o que “têm que fazer” e “quan-
do e como fazer”.

Um sujeito levou a esposa e a sogra para conhecerem Je-
rusalém.

Chegando lá, a velha não aguentou a emoção de conhecer
a Terra Santa, teve um ataque cardíaco, e morreu.

Depois de tomar as providências necessárias, o casal des-
cobriu que o trasladar do corpo de volta para o Brasil custa-
ria 10.000,00 dólares.

- Meu bem - disse a esposa - se você quiser, nós podemos
enterrar a mamãe aqui mesmo. Eu não importo.

- Não! - disse o marido - aqui em Jerusalém, eu não a
enterro de jeito nenhum!

- Porque, meu amor?
- Teve um sujeito que foi enterrado aqui, e depois de 3

dias, ressuscitou...

Ressurreição

- Querida, você precisa tomar mais cuidado: o banco de-
volveu aquele cheque com que pagou a batedeira de ovos.

- Mas isso é maravilhoso. E o que nós podemos comprar
com ele desta vez?

Devolução

 DIVULGAÇÃO
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Rua Iguatú, 73 - Novo
Eldorado - Contagem - MG

CEP: 32341-460

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

Kadok LtdaKadok LtdaO melhor
frango

caipira da
cidade

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

Reservas
3375-2640

Segundo a Anatel, em
2008 o Brasil atingiu a mar-
ca de 124 milhões de celula-
res. Com os recentes avanços
tecnológicos, os novos apare-
lhos mostram atrativos com
funções cada vez mais curio-
sas. Atualmente, bancos es-
tão oferecendo o serviço de
pagamentos pelo aparelho e
com a chegada da tecnologia
3G, que tem como objetivo
fornecer acesso móvel em alta

Clone lança mini mouse
e Hub diferenciados

Celular: falar virou
apenas um detalhe

velocidade, os usuários ga-
nharão novos benefícios com
soluções modernas. De olho
nesse segmento, a Wappa,
empresa de gestão de despe-
sas via celular, oferece o ser-
viço inovador de pagamentos
de corridas de táxi por meio
do telefone celular. A solução
é 100% brasileira e de pro-
cessamento simples de tran-
sações via SMS, serviço de te-
lefonia móvel mais utilizado

no Brasil. Ela possui opera-
ções em 12 estados, forne-
cendo cobertura em mais de
40 cidades brasileiras. O
serviço funciona em qual-
quer celular das principais
operadoras de telefonia mó-
vel do País, parceiras da
WAPPA. O produto já propi-
ciou às suas empresas-clien-
tes economia de até 30%
com o gasto mensal de seus
colaboradores com táxi.

Acessório quase indispensável a profissionais, estudantes
e amantes de música, os pen drives ganharam capacidade e
propriedades diferenciadas para atender as mais diversas de-
mandas. Pensando neste público, a Superkit lança no Brasil o
pen drive ATV, da OCZ. Disponível nas versões 8GB e 16GB, o
produto é totalmente a prova d´água e resistente a choques.
Desenvolvido com cobertura emborrachada, o drive pode ser
carregado dentro de bolsas e pastas sem correr o risco de so-
frer arranhões ou outros danos já que sua tecnologia à prova
de choque permite que as informações gravadas no produto
continuem à salvo mesmo após grandes quedas. Outro desta-
que do produto é o fato de ser 100% à prova d’ água, fazendo
com que continue funcionando mesmo após pegar chuva ou
acidentalmente cair em um local molhado.

Pen drive 100% à
prova d’ água

Para quem não abre mão de bons recursos tecnológicos e
busca sempre a inovação nos produtos, a Clone acaba de lan-
çar o mini mouse retrátil e o Hub USB da linha Disney, perso-
nalizados com o Mickey em estilo vintage. Voltados para adul-
tos e crianças que gostam do personagem da Disney, os aces-
sórios possuem um design diferenciado com um acabamento
moderno em alumínio escovado e podem ser utilizados tanto
em desktops, quanto em notebooks. Com 800 CPI’s (Conta-
gem por Polegada) de resolução, o mini mouse leitura óptica e
conexão USB, possui cabo retrátil de 60 cm, que dá maior
mobilidade e facilita a vida principalmente dos usuários de
notebook.O modelo tem três botões e função scroll, que agiliza
a navegação na web. Já o Hub permite a instalação de vários
periféricos no computador. O acessório possui 4 saídas USB
tipo A com interface USB 2.0 de alta velocidade e proteção
contra descargas elétricas ou quedas de energia. O acessório
personalizado do Mickey tem um design compacto e é fácil de
ser transportado para qualquer lugar.

Novo Intel Core i7
chega ao mercado
brasileiro

A Maxihost, empresa
especializada em games, já
contabilizou cerca de 35%
no aumento da procura
por salas de jogos e servi-
dores dedicados para ga-
mes. E a expectativa é de
que esse número chegue a
55% nos próximos dois
meses. Isso ocorre porque
este é um período que une
férias, tanto dos jovens -
70% da carteira clientes
nesse segmento - como dos
pais, que passam mais ho-
ras na frente do computa-
dor se divertindo com ga-

mes. Com mensalidades a
partir de R$ 100,00, para
até 12 slots, os mais pro-
curados são os servidores
voltados ao “Counter-Stri-
ke 1.6”. Já entre os recur-
sos complementares, o des-
taque é o Teamspeak, sof-
tware que permite aos usu-
ários conversar em tempo
real, enquanto jogam, 
com licenças disponibiliza-
das proporcionalmente ao
plano escolhido. A Ma-
xihost investiu pesada-
mente para suportar o au-
mento de demanda.

O data center passou a ofe-
recer link de 12 MB de ban-
da, para garantir o aprovei-
tamento de  todo o potencial
dos servidores dedicados para
games. Para reforçar a segu-
rança, a Maxihost implantou
a proteção contra ataques
DDoS, baseada na tecnologia
Fireslayer. Pioneira em ofere-
cer servidores dedicados para
games, a Maxihost disponibi-
liza ainda o serviço de Sala de
Jogos, composto por uma
equipe especializada em neces-
sidades dos gamers, que pres-
ta suporte 24x7x365.

A Megaware, fabricante
nacional de notebooks e
desktops, anuncia o lançamen-
to de PC com o mais avançado
processador Intel, o Core i7.
A empresa é a primeira fabri-
cante brasileira a lançar um
produto com chip de última
geração no mercado nacional.
Com recursos que atendem
necessidades mais críticas
dos usuários que precisam de
ultraperformance para multi-
tarefas, aplicações multimí-
dia de alto desempenho e
games, o MegaPRO chega ao
mercado com edição limitada. Entre
seus principais atrativos está sua
capacidade de armazenamento em
disco, de 500 GB. O MegaPRO traz
sistema operacional Windows Vista

Crise não afeta procura por games

Home Premium e o processador
Core i7 920, que é um upgrade dos

processadores Core 2 da Intel. Os novos
chips são entre 4 e 6 vezes mais rápidos
que a geração anterior de processadores
quad-core, além de serem mais econômi-
cos no consumo de energia.
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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
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SERVIÇO
DE BUFFET

Convênios:
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Rede Dental

Av. Augusto de Lima, 655 - sl 1509

Juliana Maia da Silveira
Foto: PÉREZ Clínica Geral

Periodontia

Tel: (31) 3212-4222

Um homen egoísta e ganan-
cioso, que havia construído
fortuna mediante a utilização
de expedientes desonestos (o
que o fazia julgar-se mais inte-
ligente que os mortais co-
muns), entrou no banco em
que sua empresa movimenta-
va grandes somas de dinheiro,
parte do qual remetido irregu-
larmente a paraísos fiscais, e
foi direto à sala da gerência,
onde, cheio de empáfia, abole-
tou-se numa poltrona.

- Sou o Dr. Ernesto, da Pla-
neta Empreendimentos –
apresentou-se. Notei uma
grande diferença no saldo da
nossa conta e quero verificar
o que aconteceu.

A secretária examinou
atentamente os lançamentos
na tela do computador e mos-
trou ao cliente um grande pa-
gamento feito nas últimas 24
horas, razão da diferença.

- O cheque não poderia ter
sido pago! – gritou ele. – O di-
retor comercial da empresa,
por determinaçao minha, man-
dou suspender a operação.

Nao consta em nossos re-
gistro a ordem para sustar o
pagamento, Dr. Ernesto. Soli-
citações dessa natureza são cui-

O Grosseiro Arrependido

Floriano de Lima Nascimento

dadosamente registradas. O
senhor tem o nome do funcio-
nário a quem foi solicitada a
providência?

- Não sei o nome do funcio-
nário senhorita, mas isso deve
estar registrado no computa-
dor do banco.

- O senhor me descul-
pe, mas...

- Desculpar como, senhori-
ta? Isso é um absurdo! - voci-
ferou ele - Sou um dos clientes
mais importantes do banco e é
esse o tratamento que recebo?
Vou reclamar com o gerente!

- Ele foi a uma reunião na
matriz e só estará de volta no
final da tarde, senhor - disse
a moça. Recebemos ordem
para não interrompê-lo du-
rante a reunião.

- O quê? No fim da tarde?
Isso não está certo! Tempo é
dinheiro! Não posso esperar
o dia terminar para receber
uma resposta. São todos uns
incompetentes!

- Senhor, nós sentimos
pelo transtorno, mas o proble-
ma será solucionado com a
maior brevidade possível.

- Vocês sentem pelo trans-
torno! E quem fica prejudica-
do sou eu! Tenho que retornar

à empresa, mas vou mandar o
meu gerente ficar em contato
com a agência!

- Mais uma vez, pedimos
desculpas, e queremos lhe de-
sejar e a seus familiares um
feliz Natal...

- Feliz Natal, essa é boa! Dis-
se ele, caminhando para a saí-
da. - Eu não acredito em Espíri-
to de Natal! O homem é o lobo
do homem, o amor esfriou nos
corações e o que vale é a lei do
mais forte! Sempre que alguém
me fala em amor, sinto vonta-
de de puxar o talão de cheque...
Passe bem, senhorita!

Alguns momentos mais tar-
de, uma chamada no telefone
celular fez o irado empresário
parar junto a uma parede para
ouvir melhor a voz que vinha
do outro lado da linha. Foi in-
formado de que o pagamento
fora autorizado porque a en-
trega de uma grande carga de
mercadorias tinha sido feita
num dos depósitos da empre-
sa. Houve um atraso de cinco
horas devido a um acidente na
rodovia e, por alguma razão
técnica, o motorista não con-
seguiu avisar o destinatário
sobre o problema.

- Bela droga - resmungou ele,

sem se desculpar - Ainda bem
que o problema foi resolvido, mas
vou chamar a atenção do geren-
te por não ter me avisado.

Alguns minutos depois...
Um estimulante cheiro de

café saía de uma cafeteria na
esquina. Entrou, pediu um ex-
presso, sorveu uma xícara à
maneira dos gângsteres, fazen-
do ruído, e enfiou a mão no bol-
so para pegar a carteira. Ao
descobrir que ela não estava
lá, proferiu alguns palavrões
em voz baixa, enquanto tenta-
va se concentrar para pensar
no que podia ter acontecido.
Um suor gelado empapava sua
testa. Saiu à rua para procu-
rar um policial, mas desistiu,
porque instíntivamente não se
sentia à vontade na presença
de agentes da lei.

De repente, percebeu um
rosto feminino que se destaca-
va da massa humana e avan-
çava em sua direção.

- Por sorte, um atendente
do banco conhece seus hábitos
- disse a funcionária do banco,
ofegante. - A carteira deve ter
caído do bolso quando o senhor
se levantou. A faxineira a en-
controu alguns minutos de-
pois e me entregou.

- É bom saber que ainda há
gente honesta neste país – res-
mungou ele. Mas acho que isso
só acontece entre pessoas po-
bres e tolas.

Ele recebeu a carteira e
olhou envergonhado para a
funcionária que destratara há
poucos minutos. Ela também
estava entre as pessoas sim-
ples e honestas a quem tinha
se referido. Quis mostrar sua
gratidão com uma gorjeta, mas
ela só aceitou com a condição
de repassá-la à faxineira. De
repente, um sentimento novo
aflorou em seu coração:

- Feliz Natal para você! - de-
sejou a alguém, pela primeira
vez, em muito tempo. - Saúde e
paz para a sua família! Que a
luz do Natal ilumine a sua vida!

Ao chegar à empresa, cha-
mou a sua secretária e disse:

- Ainda falta uma semana
para o Natal. Quero que voce
providencie uma bela decoração
e organize uma festa para os
funcionários da empresa. Faça
uma relação dos filhos deles e
compre presentes para todos.

Parece que havia nascido
um homem novo.

CONTO DE NATAL

Alex e Alessandra Darlan e Ronilda

Sandra com Isabella e Luisa

Danival e Luana

Leandro e Fernanda

Festa de Natal 2008
Já está se tornando
tradição a presença dos
integrantes da equipe do
Jornal O Debate e do site
O Debate Portal de
Notícias para
comemorarem no
tradicional Restaurante
Xico da Kafua, o encontro
de Natal. Como sempre
sendo recebidos pela
direção  e funcionários do
restaurante com a mesma
qualidade e cortesia.


