
José Fernando recebe o ex-presi-
dente de Portugal, Mário Soares
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Janeiro é o mês em que
mais se viaja, no mundo
todo. No Brasil, não é di-
ferente. Já, no Natal,
ocorre um aumento geo-
métrico de movimentação
de passageiros nas rodo-
viárias e nos aeroportos.

Na falta de opção por
ferrovias – um meio de
transporte seguro, prático
e confortável, colocado à
disposição do público em
todo o mundo civilizado -,
restam aos brasileiros ape-
nas as opções mencionadas.
Que são, na verdade cruéis:
como as empresas de avia-
ção no Brasil prestam ser-
viços de péssima qualidade,
é grande o sofrimento dos
que buscam os aeroportos;
como as estradas do país
são ruins e mal fiscaliza-
das, extenso número de
pessoas perdem a vida nes-
sas ocasiões. O total de mor-
tes, a cada ano, é equiva-
lente às baixas verificadas
em guerras existentes no
mundo, quando não é pior.
E tudo isso porque chefes
de família, na maioria dos
casos, não têm outra esco-
lha, a não ser disputar es-
paço em estradas esbura-
cadas com carretas de mi-
nérios e de outras cargas,
dirigidas muitas vezes, por
motoristas inaptos e mo-
vidos a rebite (drogas que
tiram o sono), e outras
substâncias igualmente ou
mais destrutivas.

Viagem no BrasilViagem no BrasilViagem no BrasilViagem no BrasilViagem no Brasil
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Na área da aviação, são
oferecidos privilégios a em-
presas incompetentes para
prestar serviços rotineiros,
quando o ideal seria auto-
rizar, pela concorrência,
que prevalecessem as me-
lhores. E não resistimos a
perguntar: por que não se
permite a empresas aéreas
que cobrem rotas regionais,
a partir do Aeroporto da
Pampulha, fazerem cone-
xões com Estados como Rio
de Janeiro, São Paulo, Es-
pírito Santo e Bahia, por
exemplo, a partir de Juiz
de Fora, Poços de Caldas,
Ipatinga e Almenara? Por
quê não há vôos regulares
entre Juiz de Fora e a Re-
gião dos Lagos, no RJ, lu-
gar freqüentado por tantos
mineiros? Porquê, em cer-
tos casos as empresas de
transporte não disponibili-
zam serviços de vans aos
seus passageiros?

Com relação ao transpor-
te ferroviário, deixaremos
de fazer qualquer comentá-
rio nesta edição, porque te-
mos abordado o assunto
exaustivamente em nossas
edições, à frente de uma
campanha para que ele seja
estabelecido em Minas e no
Brasil. Se fizessem um ple-
biscito, descobririam que
toda a população anseia por
uma modalidade que preva-
lece no mundo inteiro; ex-
ceto no Brasil e em outros
poucos países.
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O deputado mineiro José
Fernando Aparecido Oliveira
lidera, na Câmara dos Depu-
tados, a luta contra o suca-
teamento do Departamento
Nacional de Política Mineral
(DNPM) e a pequena partici-
pação da mineração no Produ-

Deputado defende nova
política mineral

to Interno Bruto do Brasil.
Segundo o parlamentar, “é
lamentável que um setor
que gera quase um terço
das exportações brasilei-

ras e quase 10%do PIB
seja tratado em se-
gundo plano”. Ou-
tra denúncia de
José Fernando é de
que “o ministério
de Minas e Energia
é muito mais de
Energia do que de
Minas, e a Comis-
são de Minas e
Energia segue o
mesmo caminho”.
Os números com-

provam a denúncia: Minas Ge-
rais, que representa mais da
metade da atividade no Brasil,
recebeu, no ano passado, apro-
ximadamente R$ 250 milhões
de royalties, contra R$ 7 bi-
lhões do Rio de Janeiro com
royalties do petróleo.

No dia 20 de janeiro assu-
miu a presidência dos Estados
Unidos da América Barack
Obama, um homem que se tor-
nou lenda e símbolo antes
mesmo de ocupar o cargo. As
razões para que isso aconte-
cesse foram tratadas em diver-
sas matérias publicadas nes-
te jornal no ano de 2008, des-
de o ínicio da caminhada do
então senador democrata. O
Debate esteve entre os primei-
ros jornais do país – e prova-
velmente foi o primeiro órgão
da imprensa mineira – a cha-
mar a atenção para uma can-
didatura que poderia ser um
marco na América do Norte.
Eleito presidente, Obama evi-
tou fazer declarações que pu-
dessem criar problemas para
o presidente George Bush – em
final melancólico de manda-
to-, mas dedicou-se, desde a
eleição, a formar o seu gover-
no. Convocou os melhores de
cada área, sem enveredar pelo
despudorado loteamento de
cargos; chamou intelectuais
respeitados, principalmente
de Harvard, para formar o seu
staff intelectual; fez questão
de aproveitar homens públi-
cos maduros e com relevan-
tes serviços prestados ao país,
tudo isso depois de participar
de eleições primárias decidi-
das no voto e, não, nos gabi-
netes fechados de caciques
políticos. E se trata de um
político negro, o que, por si
só, representa uma lição do
que é a Democracia, quando
exercida sem aspas, em sua
plenitude - lição que precisa
ser assimilada pelos “demo-
cratas” de periferia, sem idéi-
as e sem projetos, a não ser
os de natureza pessoal.

Barack Obama
assume e
propôe novos
rumos

Apresentado pelo de-
putado Clodovil Her-
nandez, projeto que re-
duz quase à metade o nú-
mero de deputados na
Câmara Federal deverá
ser apreciado em 2009.
A iniciativa, surpreen-
dentemente, recebeu
grande apoio.

Clodovil quer
reduzir número
de deputados
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O governador anunciou que
haverá adiamento nos prazos
de vencimento das contas de
água e luz das moradias afeta-
das e abertura de linhas de cré-

Aécio e Lacerda anunciam obras para
áreas atingidas pelas chuvas em BH

dito do BDMG para comercian-
tes atingidos. Ele anunciou tam-
bém a publicação do edital de
licitação das obras de concre-
tagem de 2,5 quilômetros de

extensão do leito do Arrudas
para melhorar a vazão do rio.

O Governo do Estado parti-
cipa em parceria do governo fe-
deral e prefeituras de Belo Ho-
rizonte e Contagem da constru-
ção de novas moradias para 4
mil famílias que vivem em área
de risco na região. Elas serão
levadas para 32 prédios que es-
tão sendo construídos no Bar-
reiro. As obras terão o custo
de R$ 205 milhões, sendo R$
25 milhões do Governo do Es-
tado. Os primeiros apartamen-
tos serão entregues em novem-
bro deste ano.

Durante o período das
obras dos prédios, as famílias
terão cobertas as despesas de
remoção, aluguel e transferên-
cia para novas moradias. As

famílias que optarem pela não
transferência para os novos pré-
dios, serão indenizadas. Estão
sendo destinados R$ 60 mi-
lhões nas indenizações.

Já o Conselho de Adminis-
tração da Copasa autorizou in-
vestimentos da estatal mineira
em obras no leito do Ribeirão
Arrudas, entre a Avenida Bar-
bacena e o bairro Coração Eu-
carístico, com o objetivo de evi-
tar a ocorrência de novas en-
chentes em Belo Horizonte.
Nesse trecho, de 2,5 quilôme-
tros de extensão, o leito do ri-
beirão será concretado.

O prefeito Marcio Lacerda
também anunciou a constru-
ção de duas bacias de conten-
ção na cabeceira de córregos
que deságuam no Arrudas.
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Há 10 anos morria Chico Mendes

Helena Antipoff esquecida em BH

Na foto, o presidente do IHG/MG Fernando Brandão,
o professor Sardinhao e o 1º Secretário Floriano de
Lima Nascimento

A professora Helena Anti-
poff chegou a Belo Horizonte
nos anos 30, trazida por au-
toridades do governo do Esta-
do. Nascida em Grodno, Rús-
sia, ela possuía raras qualida-
des. Segundo o professor Her-
bert Sardinha Pinto, ex-presi-
dente do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais e
ex-Secretário Assistente de
Educação Municipal, o então
vereador Rogério Vidigal apre-

sentou na Câmara Municipal
projeto de Lei instituindo a Me-
dalha do Mérito Educacional
“Helena Antipoff”, distinção a
ser oferecida anualmente pela
Prefeitura a três personalida-
des belo-horizontinas que pres-
tassem relevantes serviços à
Educação na Capital. O estu-
do da redação do projeto fi-
cou a cargo do professor Her-
berth Sardinha. Em tempo: a
idéia de criação da medalha

Nos tempos de Rondon
Continua
repercurtindo a
entrevista do ex-
governador mineiro
Rondon Pacheco
sobre as circunstân-
cias que levaram à
edição do AI-5

Cinqüentenário da Puc

O Educador
Como outros brasileiros

de sua geração, Anísio Tei-
xeira acreditava que só a
educação resgataria o Bra-
sil do seu atraso, algo que
era óbvio nos anos 30 e 40,
mas até hoje não foi com-
preendido pelos governan-
tes. Se as crianças deste
país tivessem escolas de
tempo integral com qualida-
de, o Brasil seria um país
muito melhor. Talvez já ti-
véssemos chegado ao pri-
meiro mundo.Onde estão
nossos estadistas?

Anís io  Te ixe i ra:  Sua
morte, no ano de 1971,
ocorreu em circunstân-
cias misteriosas

O Pensador
Bastou a tocaia feita por um

homem medíocre, desclassifi-
cado e facinoroso, para tirar
a vida de um homem que fazia
diferença entre os homens:
assim morreu, em 1988, Chi-
co Mendes, um seringueiro que

dedicou a vida à defesa da Flo-
resta Amazônica. Um homem
simples, intuitivo, com um co-
ração maior que o mundo,
Mendes conseguiu inscrever
seu nome entre as grandes fi-
guras políticas do Brasil e do
mundo, pois dedicou-se a uma
luta que se tornou universal,
pois a própria existência do
Planeta Terra se encontra ame-
açada pela exploração preda-
tória. Chico Mendes: um nome
que se tornou uma bandeira
em defesa dos melhores ideais
da humanidade. Cuidar do
meio-ambiente e impedir os as-
sassinos de achincalhar a sua
memória é honrar esse gran-
de brasileiro.

Os cinqüenta anos de
existência da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas
Gerais foram comemorados
no final do ano passado. De-
pois de destacar as realiza-
ções do passado e do presen-
te, o professor Dom Joaquim
Giovani Mol Guimarães, rei-
tor da PUC, ressaltou que “o
tempo futuro é aquele que
destinamos o nosso olhar,
oferecendo um legado para
as novas gerações, que rece-
berão em suas mãos o que
hoje construímos, seja no
plano de uma consciência
moral incorporada à profis-

sionalização, seja numa vi-
são crítica do que a técnica
deverá oferecer para o bem
da humanidade”. foi do ex-Secretário Orlando

Vaz. Faz muitos anos que a
homenagem deixou de ser fei-
ta, não se sabe porquê. Com
isso, vai caindo no esqueci-
mento o nome de uma mulher
excepcional que representou
um marco na educação minei-
ra. Com a palavra, o novo pre-
feito de Belo Horizonte, que,
esperamos, resgatará o nome
da grande educadora.

Depois de se aposen-
tar do Júri, o maior
criminalista da sua
geração, advogado
Décio Fulgêncio,
abraçou o magistério
em tempo integral.
Com paixão e compe-
tência, como tudo o
que fez na vida.

Professor em tempo Integral

O geógrafo e pensador Mil-
ton Santos contribuiu decisi-
vamente para mudar os con-
ceitos da Geografia no mundo
inteiro. Na França e em outros
países europeus, era reveren-
ciado. No Brasil nunca foi con-
vidado a ocupar cargos em go-
vernos. Falecido há cerca de
três anos, seu legado, que po-
deria contribuir para cons-
truir um país melhor, foi pra-
ticamente esquecido. Quem
perde com isso é a Nação.

Caroline Kennedy para o senado
Como já tem sido anunci-

ado pela imprensa americana,
Caroline Kennedy, filha do ex-
presidente John Kennedy, to-
mou a decisão de entrar para
a política. Ela anunciou que
disputará uma cadeira no se-
nado. Sua expectativa é a de
herdar os votos de seu tio
Edward Kennedy, que, com
câncer cerebral, deve deixar
a política e de Hillary e Bill
Clinton. Esta matéria já esta-
va pronta quando chegou a
notícia de que ela retirou seu
nome. É pena.
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Liberalismo Econômico, Estado
Social e Neoliberalismo

II

IIII

A crise do Liberalismo
Econômico que eclodiu, no
século XIX, na maioria
dos países Europeus, não
se limitou a debates par-

lamentares e discussões teóricas,
mas ocasionou grave convulsão
social , a que não  faltaram violen-
tos confrontos entre patrões e tra-
balhadores, com quebradeiras,
atos de sabotagem e mortes. Como
tivemos a oportunidade  de menci-
onar em artigos anteriores, trata-
se de fatos evocados por escritores
da época, como o inglês Charles  Di-
ckens, o francês Émile Zola e o ale-
mão  Thomas Mann (principalmen-
te em passagens do romance  “Os
Budenbrook” e outros. No caso de
Émile Zola, a obra “Germinal”, em
esmerada versão cinematográfica,
alcançou grande sucesso junto ao
público, apesar de descrever cenas
muito fortes, de enorme impacto
emocional. Não pode também dei-
xar de ser mencionado o filme
“1900”, de Bernardo Bertolucci,
que mostra o ocorrido na Itália,
naquele período.

Esses fatos aconteciam por-
que, enquanto a Civilização In-

dustrial, no seu início, criava, ri-
queza e prosperidade para al-
guns, condenava à pobreza um
grande número de trabalhadores,
reduzidos a condições precárias
de vida. Sem direito a jornada
fixa de traba-
lho, repouso re-
munerado e as-
sistência médi-
ca,  mesmo
quando adoeci-
am sob o - peso
do trabalho
duro, enfim,
privados de di-
reitos mínimos,
os trabalhado-
res eram trans-
formados prati-
camente em
bens de produ-
ção, sob a égide da tristemente
famosa “lei de bronze” segundo a
qual o salário deveria ser estri-
tamente suficiente para mantê-los
vivos. Essa situação social cala-
mitosa inspirou críticas radicais
ao Liberalismo Econômico, feitas
por  pensadores como Proudhon
e Karl Marx. Do mesmo modo, a

Igreja  Católica, até então indi-
ferente à questão social, veio a
público, na voz  do Papa  leão
XIII, que, por meio da Encíclica
“Rerum Novarum” defendeu,
pela primeira vez, os direitos dos

trabalhado-
res, concitan-
do os patrões
a lhes paga-
rem salários
compatíveis
com a sua
dignidade.
Bene f í c ios
como previ-
dência, assis-
tência médi-
ca e moradia
passaram a
ser dispensa-
dos a eles.

Condições insalubres de traba-
lho e emprego de menores em ati-
vidades árduas como a mineração
foram proibidos. Essas conquis-
tas, hoje consideradas incontestá-
veis, significavam, naquela época,
avanço considerável. Consegui-
ram aplacar  o ímpeto revolucio-
nário entre os trabalhadores eu-

ropeus, abrindo caminho, naque-
le Continente, para o surgimento
do Estado Social ou intervencio-
nista, que sobrevive, até hoje, nas
Democracias Sociais européias.
Na Rússia dos czares, o compor-
tamento dos detentores do poder
não mudou, o que levou à radica-
lização dos conflitos, culminando,
em 1917, com uma revolução vi-
olenta, que se espalhou por diver-
sos países. Começaram a ser es-
tabelecidas, na época, repúblicas
socialistas que, mais tarde, su-
cumbiram as suas próprias e in-
superáveis contradições.

Previsíveis, pelo seu anacro-
nismo e caráter antidemocrático,
a derrubada do “muro de Berlim”
e a derrocada da União Soviética
levaram de roldão os demais paí-
ses do Leste Europeu. Era uma
estrutura tão, minada, pela pró-
pria cegueira dos seus dirigentes
que desabou sozinha, sem que um
único tiro precisasse  ser dispa-
rado. Sucumbiu ante o olhar atô-
nito e incrédulo de milhões de
pessoas que no mundo inteiro,
acompanhavam o dramático es-
petáculo final.

PELA LEI DE
BRONZE DOS

SALÁRIOS, ESSES
DEVERIAM SER
ESTRITAMENTE

NECESSÁRIOS PARA
MANTER O

TRABALHADOR VIVO

Depois do Mercantilis-
mo, do Fisiocratismo,
do Liberalismo Clássi-
co, do Liberalismo Eco-

nômico, do Estado Social e do So-
cialismo, surgiu, na segunda me-
tade do século XX, um movimen-
to denominado Neoliberalismo,
cuja orientação  básica  era a  re-
tomada do Liberalismo  Econômi-
co puro  do século XIX, destituí-
do das concessões  que humani-
zaram aquela  doutrina, evitan-
do  que se estabelecesse o  caos
em toda a Europa. Reside nesse
ponto, segundo entendemos, a fra-
gilidade de uma opção a que fal-
taram a inteligência e o amplo
descortino de teóricos como Ques-
nay, Adam Smith e outros.

Pretenderam os ideólogos ne-
oliberais inculcar, nos menos
atentos, que o Neoliberalismo
seria a retomada do Liberalismo
Clássico, mas, na verdade, o que
se estava recolocando em cena
eram os valores e a ideologia do
impiedoso Liberalismo Econômi-
co que havia deturpado a doutri-
na desenvolvida no século XVIII.

Diferentes da visão social, es-
tribada em sólido conhecimento,
que dera origem ao “laissez-
faire,laissez - passer, os pro-
pósitos dos neoliberais começa-
ram a tomar forma com a tenta-
tiva de se colocar um freio no que
lhes parecia  uma socialização

crescente da Inglaterra, depois da
chegada dos trabalhistas ao po-
der, com o término da Segunda
Guerra Mundial. Acreditavam
que deveriam reverter essas e ou-

tras tendências, aí incluída, se-
gundo eles, a expansão da in-
fluência da União Soviética nos
Países do Leste Europeu.

A partir de então, empenharam
- se em expungir do Liberalismo a
sua face social, incorporada a par-
tir da crise européia, afastando ao
mesmo tempo qualquer veleidade
de intervenção do Estado na eco-
nomia, como defendiam Ludwig
von Mises e Gustav Hayeck, da
Escola de Viena, Milton Friedman
(que se tornaria famoso mais tar-
de como mentor da”Escola de Chi-
cago”) e outros, que viam no in-
tervencionismo uma marcha ba-
tida para o Socialismo.

Desenvolvido durante os go-
vernos de Ronald Reagan nos
EUA, e de Margareth Thatcher na
Inglaterra (e introduzido no Bra-
sil pelo governo Collor), esse pen-
samento chegou ao ponto mais
alto com a derrocada do socialis-
mo real na ex-União Soviética e
nos países do Leste europeu. En-
tre as diretrizes baixadas pelo
movimento neoliberal, no bojo da
“Nova Ordem” e da globalização,

podem ser mencionadas as que
preconizam o Estado mínimo, a
abolição de qualquer regulamen-
tação da atividade econômica, a
redução drástica de políticas so-
ciais, a privatização de empresas
estatais, a não intervenção do
Estado na economia e outros
itens, alinhavados dentro do cha-
mado “consenso de Washington.”

A prática neoliberal, apoiada
em fundamentos frágeis, como o
poder ilimitado do mercado e a
completa abstenção do Estado no
tocante à vida econômica logo se
mostrou inadequada com o Po-
der Público sendo obrigada, nos
últimos meses, a intervir para
corrigir os efeitos nefastos de
uma crise econômica que só en-
contra parâmetro no desastre da
Bolsa de Nova York em 1929.
Aqueles que, da maneira mais ar-
rogante, citando trechos do “Con-
senso de Washington” condena-
vam a visão social da economia,
passaram a correr atrás de aju-
da governamental para evitarem
a bancarrota. Será que aprende-
rão a lição da história?

À VISÃO
NEOLIBERAL
FALTARAM A

INTELIGÊNCIA E O
DESCORTINO DE
TEÓRICOS COMO

QUESNAY E
ADAM SMITH



A Terra Santa pede paz ao
homens de boa vontade
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TERRA SANTA: NUM

MOMENTO TRÁGICO PARA A
HISTÓRIA DA HUMANIDADE,

ESTA COLUNA QUER

RELEMBRAR AOS HOMENS DE

FÉ QUE, POR ESSES CAMINHOS,
ANDOU JESUS CRISTO

PREGANDO O AMOR E
ALERTANDO PARA A

RECONCILIAÇÃO ENTRE OS

HOMENS E DEUS.

RESPONDEU-LHES JESUS:
“AMARÁS O SENHOR, TEU

DEUS, DE TODO O TEU

CORAÇÃO, DE TODA A TUA

ALMA E DE TODO O TEU

ENTENDIMENTO (...)
AMARÁS O TEU PRÓXIMO

COMO A TI MESMO” (MT
22:37,39)

!!!!! Domo da Rocha !!!!! Muro das Lamentações

!!!!! Igreja do Santo Sepulcro !!!!! Pintura de Marc Chagall

!!!!! Basílica da Anunciação!!!!! Monte das Oliveiras !!!!! Basílica da Transfiguração - Monte Tabor

!!!!! Jericó !!!!! Jerusalém !!!!! Rio Jordão
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Segundo a American
Marketing Association,
as empresas perdem
10% dos seus clientes
todos os anos.

E conquistar novos cli-
entes pode exigir cinco
vezes mais investimentos
do que para manter os
atuais. Ao pesar na ba-
lança, percebemos que
muito poderia ter sido fei-
to para aumentar os ín-
dices de retenção. Muitas
vezes, quando nos damos
conta dessa realidade,
não há mais tempo hábil
para manobras inteligen-
tes. Assim que se con-
quista um novo cliente, o
próximo desafio é identi-
ficar as bases para que se
possa cultivar um relaci-
onamento de longa data.
Já se tornou lugar co-
mum falar sobre a “infi-
delidade” do cliente. Afi-
nal, quando não há vín-
culos mais sólidos e uma
relação de confiança en-
tre as partes, qualquer
benefício a mais é um bom
pretexto para se mudar de
fornecedor de produtos e
prestador de serviços.

Mas, não é preciso ana-
lisar a fundo esse compor-
tamento para descobrir-
mos que tudo poderia ser
diferente se pequenas ma-
nobras de aproximação e
interesse tivessem sido
postas em prática. Neste
mercado cada vez mais
competitivo, empresas de
grande porte colocam em
prática seus projetos de
atendimento personaliza-
do ao cliente, aumentan-
do a vida útil da conta.
Mais do que isso, os no-
vos clientes que surgem
como desdobramento do
negócio têm muito mais
chances de dar certo e se-
rem rentáveis – haja vis-
ta que foi necessário  mui-
to pouco esforço nessa
conquista que já vem com
um subjetivo selo de qua-
lidade e confiança. A afe-
rição dos índices de re-
tenção de clientes é fácil.
Um dos modos mais sim-
ples é criar uma planilha
contendo todos os clien-
tes, ano a ano. Imprima
uma cópia da lista de cli-
entes atendidos até de-
zembro de 2007.

Depois, gere uma ou-
tra similar com as empre-
sas atendidas até dezem-
bro do ano passado. Com-
pare a lista de clientes de
2007 e 2008. Se 10% dos
clientes que constavam
na lista em 2007 não ti-

Trabalhe para
reter mais clientes

* Ezequias Sena, diretor
administrativo e comercial
da Online Brasil

Ezequias Sena*

verem feito nenhum ne-
gócio com sua empresa
durante o ano passado,
isso resulta em uma mar-
gem de retenção de 90% -
que é bastante realista em
produtos e serviços de
primeira necessidade.
Pode parecer, à primeira
vista, que perder 10%
dos clientes ano a ano
não é grande coisa. Esse
é um dos piores erros de
julgamento, porque, se
não houver um grande
empenho para repor a to-
talidade dos clientes, a
empresa estará morta
dentro de uma década.
Além disso, tão logo as di-
ficuldades da empresa em
reter e conquistar clien-
tes sejam observadas de
perto pela concorrência,
mais cedo ainda usarão
esse déficit para “bater
sua carteira”.

Os mais atentos con-
verterão esse simples dado
em cifras, podendo prever
quanto investimento está
deixando de ser feito, já
que, com menos clientes,
a receita tende a diminuir.
Hoje as empresas têm de
trabalhar para aumentar
o índice de retenção. Ob-
viamente, alguma perda
é comum, atribuída a va-
riações do mercado. Mas
é preciso prestar mais
atenção nos negócios. Se
um cl iente investe
R$800 mil por ano em
serviços que sua empre-
sa poderia prestar, mas
somente 20% desse valor
entram efetivamente na
conta da sua empresa, a
situação é grave.

Afinal, o que de ime-
diato pode parecer uma
boa conta, na verdade é
uma conta em risco per-
manente. A retenção de
clientes implica, como
percebemos, em muito
mais do que a simples
comparação de planilhas.
Implica em descobrir
como atender seus clien-
tes em todas as necessi-
dades possíveis, estabele-
cendo uma verdadeira
relação de parceria e
compromisso com quali-
dade e lucro.  Envolve
maior aproximação dos
clientes em risco, afinan-
do o discurso, demons-
trando muito mais inte-
resse do que o evidencia-
do na prática atual.

100 anos de Melitta – traz “sabor
da fazenda” até a sua casa

A Melitta comemorou
100 anos e seu centenário
foi marcado por uma série
de lançamentos altamente
inovadores, resultado de
profundas pesquisas junto
ao público alvo de consumi-
dores de café.

A empresa lançou uma
nova linha de cafés Melitta
“Sabor da Fazenda”, uma li-
nha de produtos que possui
cheiro e sabor de café moí-
do na hora. Segundo as pes-
quisas, o sabor puro, fres-
co e forte é a marca regis-
trada da nova bebida.

Para conservar as ca-
racterísticas dos grãos, a

Melitta encontrou um pon-
to de moagem que preser-
va ao máximo o aroma in-
tenso e sabor encorpado do
puro café da fazenda. Tudo
isso embalado no processo
a vácuo, segmento onde
Melitta é líder absoluta no
Brasil com 33% de parti-
cipação de mercado. O
novo café estará disponí-
vel em três pontos de tor-
ra diferentes: as versões
Tradicional, Forte e Extra-
Forte, e também nos tama-
nhos 500 g e 250 g, para
atender ao gosto e às pre-
ferências dos consumido-
res brasileiros.

Ave, Cachaça! reúne uma coleção de rezas
colhidas durante alguns anos em festas, encon-
tros e bares mineiros, cariocas, paulistas e bra-
silienses.

A tradição popular de reza de cachaça acha-
se hoje em extinção, e as poucas rezas existen-
tes com freqüência fundem formas clássicas de
décadas e séculos passados com influências ur-
banas contemporâneas.

Uma introdução delineia as principais carac-
terísticas das rezas populares: além da presen-
ça de temas da cultura popular como a demoni-
zação da cachaça, a mistura surreal de situa-
ções e palavras e a licenciosidade & o uso de
expressões obscenas.

A introdução também abriga breve relato da
origem e da evolução social e econômica da ca-
chaça, de bebida de escravos, indígenas e ani-
mais a presença nas mesas e prateleiras de ca-
chaçarias de grife, hotéis, bares e restaurantes
estrelados, além de sua permanente e crescente
presença nos botecos nacionais.

As rezas são acompanhadas por abonações
eruditas creditadas que apresentam facetas da tra-
jetória da cachaça no país. Comparecem citações
(de 1640 a 1990) de estudiosos brasileiros da
cultura popular, folcloristas, escritores, histori-
adores, além de cientistas e intelectuais europeus
que por aqui andaram (Piso e Margrave, Saint-
Hilaire, Von Martius, Rugendas e outros.).

Uma nota final apresenta as condições da
coleta de cada reza e dos demais elementos da

Ave, Cachaça! Nascimento, Vida, Reza & Glória

Vinhos
brasileiros são
premiados
em Israel

Quem quiser tirar uma cópia da certidão
de nascimento, ou de casamento, não precisa
mais ir até um cartório, pegar senha e espe-
rar um tempão na fila. No cartório eletrôni-
co (www.cartorio24horas.com.br) você re-
solve essas (e outras) burocracias, 24

Não perca tempo indo aos cartórios

O Brasil segue conquistan-
do prêmios em concursos in-
ternacionais de vinhos pelo
mundo afora. Desta vez foi
em Israel, no Concurso Me-
diterranean International
Wine & Spirits Challenge -
Terravino 2008, realizado na
cidade de Eliat, participaram
630 amostras provenientes
de 30 países. O evento con-
tou com a patronagem da
Organização Internacional da
Uva e do Vinho (O.I.V.).

PREMIAÇÕES

O Melhor do País:
Casa Venturini Reserva

Chardonnay 2007 - Vinícola
Góes e Venturini

Medalha de Ouro:
Casa Venturini Reserva

Chardonnay 2007 - Vinícola
Góes e Venturini

Medalha de Prata:
Adega Chesini Gran Vin

Cabernet Sauvignon 2005 -
Adega Chesini

Casa Valduga Espumante
Arte Elegance 2007 - Casa Val-
duga Vinhos Finos

obra.  O livro é ilustrado em cores. A coordena-
ção gráfica é do estúdio brasiliense Arte Contex-
to, do designer Walter Mota; o projeto e a edição
gráfica são assinados pela artista gráfica Mile-
na Hernández Bendicho. A produção e a comer-
cialização são conduzidas pela empresa PIG Pro-
duções, de Beto Vilela (Pig). Breves currículos
do autor, Francisco Villela, e do ilustrador, Fer-
nando Vilela, são registrados na segunda ore-
lha. Encomendas pelo tel (61) 9211-1020

horas por dia, on-line. Cópias de certi-
dões de óbitos, imóveis, e protestos
também podem ser solicitados pela in-
ternet. Para pagar é preciso imprimir
um boleto bancário. Depois, o docu-
mento chega por Sedex.
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A médica e pesquisadora
Edith Pérez, Diretora do Pro-
grama de Câncer de Mama da
Clínica Mayo de Jacksonville,
Flórida, alerta que a América
Latina deve aumentar os seus
esforços para incentivar o di-
agnóstico precoce da doença.

“Na América Latina, o di-
agnóstico do câncer de mama
é feito geralmente quando a
doença já está em estágio mui-
to avançado e, portanto, com
menores possibilidades de tra-
tamento e cura. Se o câncer de
mama é detectado a tempo, a
medicina tem muito a oferecer
à paciente e há a possibilidade
de superação da doença. Não
podemos ter medo de falar so-
bre a doença. Temos que en-
frentá-la com informação para
que as mulheres mantenham
o controle e não se deixem pa-
ralisar pelo medo. A medicina

Câncer de mama ainda é
diagnosticado tardiamente

tem avançado consideravel-
mente nos últimos anos. De-
tectando um câncer de mama
precocemente é possível tratá-
lo com sucesso. O câncer de
mama não é uma sentença de
morte.” Segundo pesquisas
mundiais, uma de cada oito
mulheres tem a possibilidade
de desenvolver câncer de
mama e somente de 5% a 10%
são por fatores hereditários.

No mundo a incidência do
câncer de mama é de 1 milhão
de casos por ano. Nos Estados
Unidos ocorrem 180.000 no-
vos casos por ano. No Brasil,
segundo estimativas, em 2008
serão quase 50 mil novos ca-
sos – 51 casos para cada 100
mil mulheres. A cada ano, cer-
ca de 22% dos casos de câncer
em mulheres são de câncer de
mama. As taxas de sobrevivên-
cia de câncer localizado, depois

de cinco anos, superam os
95%. Entretanto, somente 6%
desses são diagnosticados em
estado mais avançado da do-
ença. Portanto, quanto mais
precoce o diagnóstico, maiores
as chances de sobrevida.

“Tivemos um progresso im-
portante nos últimos anos no
tratamento dos pacientes com
câncer de mama em estágio
inicial”, afirma a pesquisa, que
participa de vários estudos clí-
nicos sobre a doença. Atual-
mente, Dr. Perez coordena
novo estudo, ALTO, que inclui
um novo medicamento
(Tykerb), em análise em mais
de 8.000 mulheres com cân-
cer de mama de 50 países, in-
cluindo a América Latina.“O
mais importante do estudo
ALTO é a colaboração global
para encontrar uma cura para
o câncer de mama”, afirma
Dra. Pérez, que também parti-
cipa em outra pesquisa de ní-
vel mundial sobre a eficácia de
novo medicamento para cân-
cer de mama em estágio avan-
çado e com metástase.

FATORES DE RISCO
Segundo o Instituto Nacio-

nal do Câncer do Brasil, es-
tão bem estabelecidos os fa-
tores de risco para o câncer
de mama relacionados à vida
reprodutiva da mulher, como
menarca precoce, nuliparida-
de, idade da primeira gesta-
ção a termo acima dos 30
anos, anticoncepcionais
orais, menopausa tardia e
terapia de reposição hormo-
nal. Além desses, a idade con-
tinua sendo um dos mais
importantes fatores de risco,
já que as taxas de incidência
aumentam rapidamente até
os 50 anos, decaindo lenta-
mente, a partir dessa idade.

DIAGNÓSTICO – O CÂNCER DE MAMA PODE SER DETECTADO
POR AUTO-EXAMES NA REGIÃO DAS MAMAS PARA VERIFICAR A
PRESENÇA DE NÓDULOS, EXAMES CLÍNICOS E MAMOGRAFIAS

(EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM).

Um estudo realizado
por psicólogos da Univer-
sidade de Durham, na
Grã-Bretanha, revelou que
beber grandes quantida-
des de café pode fazer com
que uma pessoa tenha
uma tendência maior de
sofrer alucinações.

Pessoas que consomem
mais de sete xícaras de café
instantâneo por dia têm três

Alguns exercícios para praticar nas férias

Caminhada
Simples e prazerosa, a caminhada pode ser feita
em qualquer lugar.  
Caminhada na areia
Andar na beira do mar não só queima calorias,
como também fortalece os músculos inferiores.
Bicicleta
Pode ser em uma ciclovia ou na areia da praia,
mas procure sempre pedalar em linha reta.
Vôlei de praia
É divertido e proporciona interatividade.

Natação
Essa atividade promove um grande gasto calóri-
co e é a mais refrescante de todas.
Atividades livres na praia
Algumas praias oferecem atividades gratuitas
feitas em grupo. Geralmente, são aulas de alon-
gamento e dança. 
Frescobol
Exercitar-se e melhorar a coordenação
motora são os principais benefícios desta
atividade. 

Nanopartículas de ouro podem
ajudar no combate ao câncer
Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts

(MIT), nos EUA, anunciaram a descoberta de uma forma de
usar nanopartículas de ouro para melhorar o uso de medica-
mentos contra doenças como câncer.

Segundo os pesquisadores, o sistema permite a liberação
de uma quantidade determinada da droga em partes específi-
cas do corpo durante intervalos controlados. As nanopartícu-
las, que carregariam os remédios, se dissolvem quando expos-
tas a diferentes níveis de luz infravermelha, por isso pode-
riam liberar as substâncias no corpo de forma controlada.

As vantagens desse sistema seria que os remédios pode-
riam ser aplicados diretamente nos tumores, o que aumen-
taria sua eficácia e evitaria os efeitos colaterais de tera-
pias convencionais, como a quimioterapia. Porém, o traba-
lho ainda está em fase inicial e a tecnologia ainda não está
pronta para testes em humanos.

 DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

Estudo revela que excesso de
café pode causar alucinações

vezes maior probabilidade
de ouvir vozes, ver coisas
que não existem ou até acre-
ditar que estão sentindo a
presença de pessoas que já
morreram, do que as que
bebem menos do equivalen-
te a uma xícara, de acordo
com os pesquisadores.

De acordo com o líder do
estudo, Simon Jones, “alu-
cinações não são necessari-
amente um sinal de doença
mental. A maioria das pes-
soas tem experiências bre-
ves de ouvir vozes quando
não há ninguém presente e
cerca de 3% ouvem tais vo-
zes regularmente”.

O trabalho científico su-
geriu que o risco de isso
acontecer aumenta com o
alto consumo de café e ou-
tras fontes de cafeína.

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

Alguns exercícios simples para praticar nas férias podem garantir diversão e saúde.
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A lógica do capitalismo é gerar o
máximo de consumismo possível
para que as empresas vendam mais
produtos e fechem os seus balanços
financeiros com os lucros gigantes-
cos. Uma das táticas para isso é fa-
zer produtos não tão duráveis para
que o comprador sempre retorne à
loja para adquirir um item novo. Mas
já há empresas que invertem esta
lógica em respeito a outra lógica que
explicamos a seguir.

A população mundial ultrapassou
a casa dos 6 bilhões de habitantes e
o crescimento econômico de várias
nações permite que milhares e mi-
lhares de pessoas passem a consu-
mir mais, o que gera mais produção
e mais transporte. Mas o planeta Ter-
ra já dá sinais de que não consegue
fornecer matéria-prima para tanto
consumismo. Aqui entra a contribui-
ção da Michelin na sua área de atu-
ação: fazer pneus que consumam me-
nos energia do planeta.

As pesquisas da empresa francesa
seguem três frentes de trabalho: 1)
diminuir o consumo de derivados de
petróleo ao utilizar tecnologias que
consomem menos matéria-prima e pro-
porcionam pneus mais leves; 2) au-
mentar a durabilidade de seus pneus
para que menos trocas precisem ser
feitas durante a vida útil do veículo e

Para o bolso e o Planeta

menos pneus sejam descartados no
meio ambiente; e 3) reduzir a resis-
tência de rolagem dos pneus (respon-
sável por 33% de combustível) e, as-
sim, diminuir o consumo de diesel e,
consequentemente, as emissões de po-
luentes. Para as transportadoras, os
itens maior durabilidade e menor con-
sumo de combustível mexem direta-
mente na planilha dos custos opera-
cionais. Por isso, que não é de hoje
que a marca Michelin é a preferida
do segmento.

Diante de tanta informação boa,
há espaço para o desconfiado lançar
sua dúvida: “Porque a Michelin faria
pneus que duram mais se isso pode
resultar na venda de menos unida-
des? A empresa não quer vender
mais?” Primeiramente, a Michelin
tem consciência do grande impacto
que o pneu (ou o transporte em ge-
ral) tem no meio ambiente. Mas, como
o mundo não consegue mais viver sem
mobilidade (vamos combinar que nin-
guém quer mais voltar aos tempos me-
dievais), todos os esforços agora são
para reduzir esses impactos. Com re-
lação as vendas, a empresa não pre-
cisa se preocupar. Mesmo com os
pneus durando mais, a demanda será
sempre crescente, pois a previsão é
de que a frota dobre de tamanho até
2030 e não será fácil atender tama-

nha produção. A Michelin está garan-
tindo o seu lugar no futuro ao ser pi-
oneira na tecnologia que ajuda a re-
duzir os efeitos negativos do trans-
porte no planeta.

 Recentemente, fomos convidados
para conhecer novas tecnologias de
pneus em Clermont-Ferrand, na Fran-
ça, sede mundial da empresa e onde
ficam os centros de pesquisa e desen-
volvimento do grupo. Lá, conhecemos
a evolução do pneu Energy vendido
no Brasil, o Energy SaverGreen (con-
siderado 4ª geração). O novo Energy
SaverGreen vem com nova carcaça
chamada Energy FLEX que faz parte
do conjunto de tecnologias batizado
de Tecnologias de Durabilidade Miche-
lin (ou MDT na sigla em inglês). Um
caminhão pode economizar até 1 000
litros de diesel durante a primeira
vida deste pneu.

Na França, também assistimos a
um teste de demonstração da menor
resistência de rolagem do Michelin
Energy SaverGreen. Este novo pneu
ainda não está disponível para o mer-
cado brasileiro pois existe somente
nas medidas 315/70 R22.5 e para o
clima e estradas européias.

Mas segundo Maria Luiza de Car-
valho, diretora de marketing para
pneus de carga da Michelin, é só uma
questão de tempo, pois os pneus para

as nossas estradas precisam passar
por novos desenvolvimentos aqui
para adequada aplicação das tecno-
logias do pacote MDT ao nosso clima
e, principalmente, topografia e tipo de
piso (leia-se: cheios de buraco).

São diversas as tecnologias de-
senvolvidas pela Michelin para au-
mentar a durabilidade e reduzir a
resistência de rolagem dos pneus. As
principais  que fazem parte do pa-
cote MDT são: cabo elástico de pro-
teção — maior resistência aos da-
nos acidentais ocorridos devidos a
choques; cabo de alta resistência —
maior resistência no topo da carca-
ça, diminuindo a incidência de da-
nos na região; tela de estanqueida-
de — proteção extra para a carca-
ça, que minimiza a perda do pneu
por contaminação do ar em seu in-
terior e perda de pressão; cabo es-
tanque — mais resistência e dura-
bilidade à carcaça, graças à melhor
adesão do cabo com a goma, que re-
duz a oxidação da estrutura; e lona
de proteção do aro — maior prote-
ção dos talões no processo de mon-
tagem e desmontagem.

Marcos Villela, jornalista e
Diretor de Redação da
Motorpress Brasil

A 4ª GERAÇÃO DE

PNEUS VERDES DA

MICHELIN, O ENERGY

SAVERGREEN PODE

FAZER UM CAMINHÃO

ECONOMIZAR ATÉ

1000 LITROS DE

DIESEL NA PRIMEIRA

VIDA DOS PNEUS, O

QUE SIGNIFICA

TAMBÉM MENOS 2,5
TONELADAS DE CO2
QUE DEIXAM DE SER

JOGADAS NA

ATMOSFERA
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Você já teve a sensa-
ção de que algo que está
acontecendo hoje, você
já viu no passado?

Você se lembra que
no final dos anos 70
passamos por mo-
mentos de uma alta
de preço, obrigando o
governo a tomar me-
didas drásticas para
reduzir sua compra,
visto que o petróleo
chegou a representar
50% do total importa-
do pelo Brasil?

Você  tem visto
nos noticiários que
o petróleo está ten-
do uma alta de pre-
ços a valores nunca
imaginados?

Ou seja, o que aconte-
ceu no passado está de
novo rondando o nosso
dia-a-dia. Isto porque a
vida é cíclica. Ela vem e
volta com maior ou menor
período e intensidade.

Estamos iniciando
uma nova era, agora asso-
ciada a outras preocupa-
ções como a falta de ali-
mento, degradação do
meio ambiente, segurança,
escassez de energia, etc.

E qual o nosso papel
neste novo ciclo? O mí-
nimo que podemos fazer
é nos informar, capaci-
tar e agir de forma cons-
ciente, procurando
transmitir ao próximo a
nossa experiência.

O nosso modo de vida
está diretamente associa-
do ao que temos disponí-
vel, que pode ser utiliza-
do de várias formas, in-
clusive, com desperdício.
A nossa formação, para
nossa sorte, foi moldada
sem os problemas ine-
rentes das guerras e
ações extremas da natu-
reza, ou seja, vivemos em
uma terra onde tudo fa-
vorece o nosso cresci-
mento e, conseqüente-
mente, o desperdício.

É nisto que temos que
pensar e agir: reduzir o
desperdício, tanto na
produção de alimentos,

A importância da capacitação em
energia do homem do campo

quanto na execução de
obras e no uso de energia
e água. Os problemas do
futuro com certeza estão
associados à falta de
água, energia e alimen-
tos. Sua participação,
como homem do campo,
é fundamental porque é
você que vai produzir ali-
mentos e energia para
que a humanidade conti-
nue os seus ciclos de vida.

Porém, é importante
você exercer o seu traba-
lho com lucratividade. É
importante se capacitar e
aprender para poder em-
preender. Você deve co-
nhecer as suas limita-
ções, o seu rebanho, a
sua terra, os seus equipa-
mentos, os seus colabora-
dores, enfim, você tem
que gerenciar a sua fazen-
da com sabedoria.

A produtividade da pe-
cuária leiteira será eco-
nomicamente viável se

houver uma correta utili-
zação dos insumos, asso-
ciados às práticas eficien-
tes de manejo, alimenta-
ção de qualidade, higiene,
animais com boas carac-
terísticas genéticas, den-
tre outras coisas.

Isto quer dizer que não
adianta ter o melhor gado
e as melhores instalações
se você não souber utili-
zar os insumos que a na-
tureza nos provém com o
cuidado que eles mere-
cem. Alguns dos insumos
mais importantes são a
água e a energia porque
sem uma gestão eficiente
deles o seu lucro pode es-
tar “indo para o ralo”.

É muito comum aos
empresários de qualquer
setor achar que a sua em-
presa é “enxuta”, suas
práticas gerenciais são as
corretas e que, no seu
modo de pensar e agir, o
desperdício não faz par-

te do seu empreendimen-
to. Um grande engano.

Nestes locais é que es-
tão os potenciais desper-
dícios. Por exemplo, é fá-
cil comprovar, matemati-
camente, que, em qual-
quer setor, o consumo de
alguns motores elétricos
mal dimensionados, fun-
cionando ininterrupta-
mente, sem manutenção
ou cuidado operacional,
equivale a dezenas de
anos do consumo anual
de uma residência rural.

Também é fácil com-
provar que muitos pro-
dutores rurais controlam
seus gastos de energia
pela fatura que recebe
mês a mês, o que mostra
o quanto ele gastou no
total, mas não mostra o
quanto a energia repre-
senta em seu custo de pro-
dução em cada fase do seu
processo produtivo.

Este é o “x” da questão.
A energia não se mede
pelo total gasto na fatura
e sim pelo que ela repre-
senta em cada fase do pro-
cesso. É o que chamamos
de consumo específico.
Isso porque a fatura pode
subir, mas se o seu con-
sumo específico se man-
tiver ou cair você estará
sendo eficiente.

Você não sabia disto?
Pois isto e muito mais

você somente saberá se
fizer um bom treinamen-
to para que possa, no fu-
turo, gerenciar eficiente-
mente toda a cadeia de
gastos energéticos.

E, quando as pessoas
têm conhecimento destes
valores, passam a cuidar
dos seus equipamentos
com mais cuidado e tam-
bém a ter mais respeito
com a natureza.

Lembre-se: o custo da
energia é um importante
componente do custo de
produção. Ele pode repre-
sentar, em alguns casos,
até 50% do custo opera-
cional de uma pecuária
leiteira, com tendência de
crescimento. Visto que
estamos iniciando, nova-
mente, um novo ciclo de
possível falta de energia,
o preço irá aumentar.

Uma nova crise de
energia, como a que ori-
ginou o “apagão”, ape-
sar de seus dramáticos
efeitos sobre a economia
e sobre o bem estar da
sociedade brasileira,
oferecerá uma oportuni-
dade única de mostrar a
todos os brasileiros o
quanto a sua falta im-
pacta na sociedade.

Soubemos passar pelo
“apagão” com alguns sa-
crifícios. Com o cresci-
mento da economia que
pretendemos ter daqui
para frente, teremos con-
dições de manter o nosso
negócio sem a energia?

Pense nisto. Você é
parte  fundamenta l
deste processo.

O homem do campo
não é culpado por não
saber, mas será culpado
se não abrir sua cabeça
para o conhecimento.

É imprescindível que
os responsáveis pela
gerência das fazendas
tenham conhecimento
de todos os seus proces-
sos de produção para
que possam hierarqui-
zar as possíveis inter-
venções a tempo.

Estude mais, conheça
mais e ganhe mais.

* Eduardo
Carvalhaes Nobre

Diretor da
Eficiência Máxima
Consultoria Ltda

www.eficienciamaxima.com.br

Eduardo Carvalhaes Nobre * DIVULGAÇÃO
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Garrafas PETs de H2OH! terão um desti-
no diferente nesse começo do ano. A marca
utilizou as embalagens usadas numa peça pu-
blicitária para chamar a atenção do público
e dos consumidores sobre a importância da
reciclagem e da sustentabilidade.

Criado pela AlmapBBDO, H2OH! cons-
truiu outdoors que utilizam garrafas PETs
para destacar sua preocupação com a sus-
tentabilidade - um dos valores trabalhados
pela marca. O inusitado da ação é a sua exe-
cução. No primeiro dia, o público viu ape-
nas um painel verde com a imagem de uma
garrafa de H2OH!, um copo com a bebida, o
logo e a assinatura. A cada dia, os consu-

H2OH! lança outdoor reciclado

midores vão se surpreender com o apareci-
mento de uma letra ‘escrita’ apenas com gar-
rafinhas de H2OH!.

No final de uma semana, surgirá a pala-
vra “RECICLE”.

Esta peça de mídia exterior ficará expos-
ta até o final do mês em Belo Horizonte, Por-
to Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba. Para
cada outdoor serão utilizadas 700 garrafi-
nhas de H2OH!, somando um total de 3,5
mil PETs. Os outdoors fazem parte da cam-
panha “H2OH! Escolha um mundo mais
leve”, lançada pela marca recentemente, cujo
foco é a sustentabilidade, incentivando a re-
ciclagem de uma maneira leve e divertida.

Algodão e girassol têm
potencial para biodiesel

ES terá de adotar sacolas
plásticas 100% ecológicas

Estudos desenvolvidos
pela Embrapa Meio-Norte
mostram que o algodão e o
girassol têm potencial para a
produção de biocombustíveis
no Piauí e no Maranhão.

 A produtividade média é
de 4,3 toneladas de algodão
em caroço por hectare no
Piauí e 4,2 toneladas, no Ma-
ranhão. O caroço do algodão
tem um teor de óleo que va-
ria de 18 a 20%. Foram im-
plantados 82 experimentos
em sete municípios do Piauí e
sete, do Maranhão. No Piauí,
os municípios de Baixa Gran-

de do Ribeiro e Uruçuí foram
os que apresentaram as me-
lhores médias de produtivida-
de. No primeiro, a produtivi-
dade variou de 3,2 a 4,3 to-
neladas por hectare. No se-
gundo, a média foi de 2,7 a
3,4 toneladas por hectare.

As pesquisas desenvolvi-
das indicam que o girassol é
mais uma alternativa para a
produção de biocombustíveis
na região.

Os estudos realizados em
cinco municípios do Piauí e
em cinco do Maranhão refor-
çam a tese do pesquisador da

Embrapa José Lopes Ribeiro.
“As condições de clima e solo,
principalmente nos cerrados,
são favoráveis ao desenvolvi-
mento da cultura”. O teor
médio de óleo encontrado nos
genótipos de girassol avalia-
dos nos experimentos no Piauí
teve uma variação de 36,9 a
47,3 %. Estes números repre-
sentam um rendimento de
465 a 942 quilos de óleo por
hectare. Nos ensaios desen-
volvidos no Maranhão, o teor
médio de óleo das sementes
dos genótipos de girassol va-
riou de 33,1 a 44,4%.

Os comerciantes do Es-
pírito Santo não poderão
mais fornecer as tradicio-
nais sacolas plásticas aos
consumidores.

De acordo com a lei es-
tadual 8.745, de dezembro
de 2007, todos os estabele-
cimentos deverão usar em-
balagens 100% biodegradá-
veis. A lei estabeleceu o pra-
zo de um ano para que o
comércio se adaptasse à

nova regra. Quem não cum-
prir a norma poderá ser
multado em 3 mil Valores
de Referência do Tesouro
Estadual (VRTEs) - cerca de
R$ 5.400. A fiscalização
será feita pelo Ministério
Público e pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente.

A adoção dessas embala-
gens decorre do fato de que
enquanto se estima que o
plástico comum pode durar

até 200 anos, o material bi-
odegradável leva, no máxi-
mo, cerca de 18 meses para
começar a se degradar. Ele
tem as mesmas característi-
cas do produto convencional
em relação à resistência,
transparência, permeabilida-
de e impressão. A diferença
está no acréscimo de um adi-
tivo, como o d2w, que é res-
ponsável por acelerar o pro-
cesso de decomposição.

 DIVULGAÇÃO

Nos últimos anos, têm-se
observado grandes alterações
no clima mundial. Nos Alpes,
pesquisadores prevêem um
aumento de 1,5ºC na tempe-
ratura, que tende a mudar a
paisagem e cultura do local.

As mudanças climáticas
dos Alpes são uma grande pre-
ocupação para os meteorolo-
gistas. Geleiras derretidas,
deslizamento de montanhas,
localidades isoladas ocorrem
com mais freqüência na re-
gião, devido ao aquecimento

Aquecimento global pode
mudar geografia dos Alpes

global. Estima-se que haverá
o aumento de 1,5ºC nos pró-
ximos 30 anos.

No entanto, o inverno de
2008 chegou mais cedo do
que o previsto, para a surpre-
sa dos meteorologistas. Na
Caríntia, no sul da Áustria, e
no Tirol do Sul, na Itália, a
quantidade de neve foi tanta
que escolas foram fechadas e
estradas bloqueadas. A per-
gunta é inevitável: o aqueci-
mento global está realmente
afetando os Alpes?

PAISAGEM MODIFICADA

Os pesquisadores dizem
que sim. Com as mudanças cli-
máticas, prevê-se que a neve
dará lugar a chuvas intensas.
O cientista do Instituto de
Ecologia de Tirol do Sul, Diet-
mar Überbacher, explica que,
segundo estudos do instituto,
“as precipitações virão com
menos freqüência em forma
de neve, principalmente em
regiões abaixo de 1.500 me-
tros de altitude.”

Com menos neve, dimi-
nuem também os lucros do
setor de esportes de inver-
no, que atualmente se man-
tém como pode: 80% das pis-
tas de esqui da região cen-
tral dos Alpes já são artifi-
ciais. Outras ameaças envol-
vem uma provável seca, du-

rante o verão, no sul da re-
gião. Na França e no Sul do
Tirol, por exemplo, agricul-
tores já procuram novas for-
mas de irrigação.

No norte dos Alpes, as
inundações são a ameaça
maior. Com as mudanças cli-
máticas, as cheias dos rios
têm acontecido na primave-
ra e não mais no verão, como
até então. Nos cumes dos
Alpes Suíços, o aumento da
temperatura já chegou a 6ºC,
o que pode causar avalan-
ches de pedras e quedas de
encostas, devido ao derreti-
mento da camada de gelo per-
manente. Nos Alpes France-
ses, os moradores já estão
sendo evacuados a toque de
caixa, por este motivo.

 DIVULGAÇÃO

Os estudos sobre substituição do diesel por etanol nos mo-
tores da frota de caminhões e ônibus dos grandes centros ur-
banos parecem apontar para um caminho natural no Brasil.

Com algumas experiências relativamente novas, principal-
mente em São Paulo, as empresas já começam a se dar conta
das vantagens, não apenas ambientais, mas econômicas, no
uso do etanol em veículos de grande porte. Durante o 3º Con-
gresso Internacional Congresso Internacional de Cooperação
entre Universidade e Indústria (Unindu), promovido pela
Universidade de Taubaté (UNITAU) até dia 10 de dezembro,
as discussões destacaram os benefícios do etanol frente ao di-
esel também nos motores de caminhões e ônibus.

Melo, estudante de Engenharia Mecânica da Universidade
de São Paulo (USP), ressaltou que a redução da emissão de
poluentes com os motores movidos a etanol é significativa,
podendo apresentar 70% menos resíduos, se comparado aos
motores a diesel, principalmente dos modelos mais antigos.

Substituição de veículos
a diesel por etanol
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Placas de aquecimento
feitas com garrafas PET

Casa de bonecas ecológica
com energia sustentável

As crianças podem ir se acos-
tumando com as casas ecológi-
cas do futuro brincando com a
casa de bonecas Eco DollHouse.

A Eco House é feita de uma
mistura de madeira renová-
vel com madeira reciclada e
mede aproximadamente 55cm
x 41cm x 49cm.

A casa de bonecas vem com
todos os confortos de uma ver-
dadeira casa ecológica incluin-
do cata-vento para produção de
energia eólica, painéis solares no
telhado, barril para captar a
água da chuva e latas de lixo
para reciclagem. Junto vem a
família ecológica, uma lambre-
ta elétrica e mobília feita sem
desperdício de matéria prima.

A Eco House é realmente um
brinquedo muito legal e custa
US$150 na HearthSong Aqui no
Brasil acredito que vá ser mui-
to difícil de encontrá-la.

O Mini Solar Racer é
o menor carro movi-
do a luz solar do
mundo! O Solar Racer
mede apenas 3,5cm x
2,2cm x 1,4cm e é
uma divertida de-
monstração do poder
da energia solar.
O micro-carro tem
um mini painel solar
na parte de cima e
quando exposto a luz
do sol, ou uma po-
tente luz artificial, o
carrinho sai correndo!
O Mini Solar Racer
custa £11,99 (R$36)
na loja inglesa
Ecotopia.

O menor carro solar do mundo!
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A Ferrari quer eficiência máxima em seus carros e
também em sua fábrica.

Nos carros, adotou a injeção direta de combustível,
câmbio de dupla embreagem e todos os modelos pos-
suem peso reduzido. Na fábrica, está instalando 1.075
painéis solares que devem diminuir o consumo de
energia elétrica da unidade, enquanto a emissão de
CO2 da fábrica deve ficar ao menos 25% menor.

Ferrari adota energia
solar em fábrica

Um novo sistema de ge-
ração de energia solar para
aquecer água está reduzin-
do em 30% o consumo men-
sal de luz em residências de
baixa renda.

A tecnologia usa garra-
fas PET e embalagens de
leite de caixinha na pro-
dução das placas de aque-
cimento. A invenção do
catarinense aposentado
José Alcino Alano foi tes-
tada em fins de 2006, em
Morro do Mocotó, Floria-
nópolis. “Foram 38 casas,
que tiveram de 25% a 40%
de economia de luz”, diz
Márcia Kumer, superin-
tendente de Desenvolvi-

mento Sustentável da Cai-
xa Econômica Federal.

O banco deu ao sistema
o Prêmio Melhores Práticas
em 2007 e está levando a
experiência a quase mil ca-
sas no país. A estrutura
custa R$ 300 reais, contra
a média de R$ 2 mil do sis-
tema convencional, conta
Márcia. Por encomenda da
Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarina), distri-
buidora local, a Cooperso-
lar, cooperativa de morado-
res do Morro do Mocotó,
está produzindo 438 coleto-
res para residências do Ma-
ciço Morro da Cruz, também
em Florianópolis.
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Há mais de um ano, O De-
bate fez uma reportagem so-
bre a vida e a obra do ator e
comediante Chico Anysio,
destacando o absurdo do seu
banimento da programação
da Globo, juntamente com a
sua enorme galeria de per-
sonagens. Na última edi-
ção, voltamos ao assun-
to. Alguns dias depois,
o “Estado de Minas”
publicou a seguin-
te declaração de
Chico: “A Globo
está esperando
eu morrer para
pôr meus pro-
gramas no ar.”

Na verdade
o que vem acontecendo é o
impiedoso massacre de um
artista que, em certo mo-
mento, ousou fazer críticas
à emissora. Punido por Ro-
berto Marinho, então no co-
mando, o humorista foi, des-
de então, colocado de lado,

Assassinato Cultural
embora recebendo o salário
normal. E, como revelamos
aqui na edição passada, o seu
contrato vai até o ano de
2014. Pergunta-se: é justo
punir um homem deste modo,
atingindo a sua obra? Isso
não configura lesão contra

os direitos humanos?
E porquê a classe ar-
tística está em silên-

cio? Em nossa opi-
nião, pelo menos
os profissionais
que não perten-
cem aos qua-
dros da Globo
deveriam, indi-
vidualmente
ou por meio de

seus sindicatos, protestar
contra essa iniqüidade. Este
jornal foi o primeiro a levan-
tar esta bandeira e irá até o
fim. Chico Anísio não mere-
ce uma covardia desse nível.
Envie o seu protesto à dire-
ção da Rede Globo.

"  Palavras escondem com freqüência as intenções das
pessoas; atitudes revelam quem elas são realmente  (FLN)

"  Aos indivíduos corruptos faltam a inteligencia e a
capacidade que permitem às pessoas de bem obter sucesso
numa vida pautada pela correção (FLN)

Falando à imprensa brasileira sobre a minissérie “May-
sa”, que a Rede Globo levou ao ar no começo de janeiro, o
escritor Manoel Carlos chamou a atenção para o desafio que
teve de enfrentar: “Não ia ser uma tarefa fácil, já que Maysa
tinha uma personalidade mutante, que oscilava de uma hora
para outra com comportamentos paradoxais”.  A minissérie
nasceu da iniciativa do diretor Jayme Monjardim, filho da
cantora, desejoso de acertar contas com o seu passado, mar-
cado pelos problemas vividos pela mãe, que foi casada por
breve tempo com André Mattarazzo, filho do Conde Ermelindo
Matarazzo, dono do maior império industrial do Brasil na pri-
meira metade do século XX. Apesar do conteúdo dramático
(Maysa cantora de notável talento, tinha uma personalidade
neurótica e autodestrutiva) a minissérie encantou milhões de
brasileiros que só a conheciam de ouvir falar. Para os mais
velhos, trouxe lembranças de uma fase especial da vida brasi-
leira. Os atores de Maysa foram pontos altos na produção com
destaque para Larissa Maciel (Maysa), Eduardo Semerjan (An-
dré Mattarazzo) e Mateus Solano (Ronaldo Bôscoli).

Maysa: Charme, glamour e loucura
nos “anos dourados” do Brasil

A cantora da “fossa”
encarando a câmera

A atriz Larissa Maciel,
no papel de Maysa

O charme de Maysa

Maysa e André Mattarazzo

O Jornalismo e a Literatura de Minas perderam
um de seus nomes mais expressivos com o
desaparecimento de Juraceí Barros Gomes,
membro da Arcádia de Minas Gerais e autor dos
livros “O mundo foi sempre assim”, “Políticos e
outros bichos”, “C`est la vie” e outros.

 DIVULGAÇÃO
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Assumiram na AMIRT - Associação Mineira de Rá-
dio e TV Marcos André Carneiro Naves e Agostinho
de Rezende Campos a presidência e vice-presidencia
respectivamente desta sexagenária entidade.
Tanto a experiência e os currículos destes dois jo-
vens é de dar “inveja saudável” à maioria dos ve-
teranos que integram esta Associação. Na foto, os
empossados tendo ao centro o ex-presidente, Mil-
ton Lucca de Paula

 DIVULGAÇÃO
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Ted Lapidus: Ele andava meio esquecido ultimamente,
mas para se ter uma idéia de sua importância no
mundo da moda, basta dizer que ele foi o inventor
da moda “unissex” nos anos 60. Ted Lapidus morreu
em dezembro passado, na França.

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

NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS

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

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

(0800-315600)

Murilo Badaró, presiden-
te da Academia Mineira
de Letras lançou na
Academia Mineira de
Letras seu novo livro.
O autor-político com
vários mandatos  está
em plena atividade e
já anuncia sua nova
obra que será a bio-
grafia do ex-ministro
Bilac Pinto, antigo
líder da UDN mineira

Giselle Bündchen
foi e continua
sendo a nossa
maior “top
model”, mas já
temos a nossa
candidata à
“Rainha das
Passarelas” no
futuro: Bárbara Di
Creddo, em
destaque na foto

FOTOS: REPRODUÇÃO CAPA DO LIVRO

 DIVULGAÇÃO  DIVULGAÇÃO
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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

Celle: uma pequena
grande surpresa

Os 70 mil habitantes de Ce-
lle vêem a população aumen-
tar nos períodos de feiras na
vizinha Hannover. Mais do
que uma cidade-dormitório,
ela reúne tudo o que um turis-
ta espera ver na Alemanha.

História milenar, castelo,
ruas estreitas e casario antigo.
O pacote ainda inclui arquite-
tura original, já que a cidade
escapou quase ilesa de bom-
bardeios durante a Segunda
Guerra Mundial. São mais de
500 casas construídas pela téc-
nica enxaimel. Tudo isso, ao al-
cance do turista que opta por
visitar Celle.

Dominando a paisagem ur-
bana de Celle está o castelo
ducal (Herzogschloss, em ale-
mão). Fundado em 1292, é a
construção mais importante
da cidade. Em 1530, foi refor-
mada em estilo renascentista.
Depois da morte do duque Ge-
org Wilhelm (1665-1705), o
castelo deixou de ser habitado.
De 1772 a 1775, a rainha Ca-
rolina Matilde da Dinamarca
se mudou para o local depois
de separar-se de Cristiano 7º.

As peças do castelo são aber-
tas à visitação. Já quem quiser
visitar espaços mais reserva-
dos, como a capela, precisa es-

tar em um dos grupos guiados
– serviço oferecido no local.
Outro destaque do complexo é
o teatro, considerado o mais
velho em estilo barroco ainda
em funcionamento no país.

FUGINDO À REGRA
Desfrutar especialidades da

comida da região em restau-
rantes tradicionais ou fazer
compras em pequenas lojas de

vinho em casas antigas e taber-
nas são duas atividades muito
apreciadas pelos turistas.
Além disso, jardins e parques
são os lugares ideais para re-
laxar – o parque do castelo, o
jardim francês, o centro de or-
quídeas e, em particular, o jar-
dim de plantas medicinais com
seus perfumes deixam os visi-
tantes com uma lembrança “ol-
fativa” de Celle.

Não muito longe do cen-

tro urbano de Celle fica a re-
gião de Südheide: um lugar
clássico para se descobrir de
bicicleta. A região plana
também permite passeios a
pé. Os rios Aller, Örtze, La-
chte e Fuhse oferecem ao
aventureiro a possibilidade
de um refrescante descanso
para pernas cansadas. Uma
excelente opção para os
amantes da natureza e inte-
ressados nos ecossistemas
da Alemanha.

CIDADE-DORMITÓRIO

Junto com Hameln, Celle é
muito utilizada como cidade-
dormitório durante as impor-
tantes feiras que ocorrem em
Hannover ao longo do ano.
Apesar de estar situada a 30
quilômetros de distância da
capital da Baixa Saxônia, o
acesso por trem faz com quem
a cidadela receba muitos turis-
tas que lotam seus hotéis.

Acostumados a receber visi-
tantes de todas as partes do
mundo, o morador de Celle é
um bom anfitrião e está sem-
pre preparado para atender o
estrangeiro que não domina a
língua de Goethe.

A cidade de Celle oferece vários atrativos a seus visitantes

O castelo de Celle domina a paisagem urbana Mais de 500 casas preservam técnica enxaimel de construção
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Samsung leva a TV para o bolso
Com o SGH-I6210, da Samsung, os viciados em TV

podem desgrudar do sofá sem se preocupar em perder
um capítulo da novela ou o jogo do seu time. Ele é o
segundo celular da marca com receptor de
TV digital embutido para levar a programa-
ção de TV para as ruas. O legal é que,
além de assistir, dá para gravar os pro-
gramas de televisão no cartão de memó-
ria do aparelho. Tudo isso, sem gastar
um centavo com tarifas de tráfego
pela rede celular. A imagem da TV
pode ser vista na tela no modo
vertical ou no horizontal. A segun-
da alternativa é a melhor, pois dá
para ampliar a imagem para que
ela ocupe a tela cheia. Pena que,
diferentemente do SGH-V820L,
o primeiro celular da Sam-
sung com TV digital, o SGH-
I6210 não possui uma tela
giratória. Ou seja, o corpo
em flip do SGH-I6210 fica
sempre aberto.

De acordo com Luiz Eduar-
do Falco, presidente da empre-
sa, a decisão foi tomada após
pesquisas que identificaram
que Oi “é a marca que tem os
atributos mais completos do
ponto de vista nacional”. O
executivou informa que a
companhia ainda está avali-
ando a estratégia para as
marcas de produtos, como
Velox e BrTurbo (banda lar-
ga), Oi Internet e iG (portais
de conteúdo). Segundo Falco,
poderá haver uma regionali-
zação das marcas, com o uso
de Velox no Rio de Janeiro e
BrTurbo no Rio Grande do
Sul, ou Velox nacionalmen-
te, por exemplo.

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

Celulares
chegarão a
176 milhões
em 2009

O total de usuários de banda larga móvel
em todo o mundo crescerá seis vezes até
2013, quando serão adicionados 1,2 bilhão
de novos consumidores à base atual de 200
milhões de pessoas que utilizam serviços do
tipo. A previsão é da Huawei, fornecedora
de serviços de telecomunicações, que acredi-
ta que o avanço se dará devido ao avanço

A base de celulares ativos
no Brasil crescerá menos em
2009, mas ainda terá 25 mi-
lhões de adições, segundo o
Teleco.  De acordo com a con-
sultoria, a base de celulares
deve chegar a 176 milhões de
usuários ativos neste ano. O
crescimento será inferior ao
registrado em 2008, mas ain-
da é expressivo, consideran-
do que o ano que passou foi
recorde em adições.  Em
2008, o mercado brasileiro
registrou 29,7 milhões de
novos celulares em uso, che-
gando à marca de 150,6 mi-
lhões de usuários.  Neste ano,
o mercado deve começar a
sentir o impacto da crise mun-
dial, o que freará o crescimen-
to, de acordo com Eduardo
Tude, presidente do Teleco.
Mas fatores que mantiveram
o mercado aquecido em 2008,
como 3G, portabilidade e au-
mento da competição, ainda
estarão presentes, trazendo
boas perspectivas.

Banda larga móvel crescerá mais até 2013

Brasil
Telecom
adotará
marca Oi

Mais 17,2 milhões de usuá-
rios de telefonia fixa e móvel
terão acesso à portabilidade
numérica. O serviço permite
trocar de operadora sem pre-
cisar alterar o número do te-
lefone e será implantado nas
regiões dos DDDs 31 (Minas
Gerais), 42 (Paraná), 54 (Rio
Grande do Sul), 75 e 77
(Bahia) e 79 (Sergipe). As ca-
pitais incluídas nesta nona
fase de implantação da porta-
bilidade são Belo Horizonte
(MG) e Aracaju (SE), comple-
tando 20 capitais atendidas
em todo o País: Campo Gran-
de (MS), Cuiabá (MT), Curi-
tiba (PR), Florianópolis (SC),
Fortaleza (CE), Goiânia (GO),
João Pessoa (PB), Maceió
(AL), Manaus (AM), Natal
(RN), Palmas (TO), Porto Ale-
gre (RS), Porto Velho (RO),
Rio Branco (AC), Salvador
(BA), São Luiz (MA), Teresi-
na (PI) e Vitória (ES). Com a
entrada dos novos na segun-
da-feira, serão 48 DDDs aten-
didos, com 107,5 milhões de
assinantes de telefonia no
Brasil podendo usufruir da
portabilidade numérica.

Portabilidade
chega a mais
de 100
milhões

O celular “mais
verde”

das tecnologias HSPA, que permitirão a con-
vergência das três telas - TV, PC e celular.
No cenário da banda larga fixa, o mercado
global terá recebido 300 milhões de
novos assinantes de banda larga fixa no pe-
ríodo, dobrando o total existente atualmen-
te, segundo previsões da fornecedora de equi-
pamentos de telecomunicações Huawei.

O Greenpeace divulgou o
relatório “Green Electronics:
The Search Continues”, que
aponta os eletrônicos mais
ecológicos do mercado, levan-
do em conta aspectos como
gasto de energia, reciclagem e
toxicidade dos químicos usa-
dos na fabricação dos apare-
lhos. O título de “celular mais
verde” ficou com o modelo
F268 da Samsung, que não
contém materiais tóxicos
como o PVC. A “onda verde”
tem crescido com força entre
as fabricantes de telefones
celulares. Recentemente, du-
rante a CES 2009, a Motoro-
la apresentou o W233, feito a
partir de garrafas plásticas re-
cicladas. A Samsung também
tem explorado materiais alter-
nativos, o modelo W510, por
exemplo, é feito de materiais
naturais extraídos do milho.

Quem procura um presen-
te charmoso, elegante e mui-
to útil para pessoas antena-
das em tecnologia encontra
uma ótima opção no fone re-
ceptor Bluetooth Discovery
925 da Plantronics.

O produto está disponível
em três opções de cores - pre-
to, dourado e pink - e ao preço
promocional de R$ 349,00. O
headset abriga um microfone
estendido, que aumenta a per-
formance de áudio e a área de
conexão. As pontas auricula-
res com auto-estabilização cri-
am um ajuste leve e perfeita-
mente equilibrado, sem a ne-
cessidade de um earloop. O
Plantronics QuickPair simpli-
fica o emparelhamento do fone
com a maioria dos celulares
Bluetooth.

Para completar, a tecno-
logia de redução de ruído
AudioIQ da Plantronics

agrega valor ao desempenho
do headset, pois remove ru-
ídos de fundo enquanto
ajusta o volume de entrada,
garantindo um som claro
durante os diálogos.

O Discovery 925 Bluetoo-
th vem acompanhado de um
estojo em tecido leve para
transporte, combinando com
o aparelho, e que recarrega e
armazena o fone receptor. O
aparelho suporta até cinco
horas de conversação, en-
quanto o estojo recarregador
fornece mais cinco horas de
carga em trânsito.

Fone receptor Bluetooth
da Plantronics
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Barbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & Butinadas

No banheiro
Aquela mocinha cheia de dúvidas pergunta a um amigo

que é médico:
- Doutor, é verdade que a gente pode engravidar em banhei-

ro público?
E o médico:
- É sim. É melhor você parar de fazer aquilo lá.

“De nada
adianta ter
barriga de

tanquinho, se
a torneira for

pequena.”

Áries - O dia de hoje lhe será favorável, prin-
cipalmente se o seu time ganhar na rodada. De-
sista daquele programa. Ela vai lhe dar um
“bolo”! Cuide-se, rapaz. O mundo não foi feito
em um só dia não. Se você não se cuidar, visita-
rá o cemitério antes do tempo marcado.

Touro - Esteja atento às arremetidas de seu
patrão. Ele está ansioso para lhe mandar para
escanteio. Não sonhe tanto com a felicidade con-
jugal. Tudo pode se transformar num grande pe-
sadelo. Você vai muito em breve, reforçar o plan-
tel dos residentes do Bonfim. Não precisa correr.

Gêmeos - Ponha em dia suas obrigações. Dei-
xe as diversões para depois. Aproveite a “boca”
grátis. A “mamata” vai acabar logo. Um insetici-
da poderá acabar com o cupim, de sua perna es-
querda. Mas cuidado para não exagerar na dose.
O feitiço pode virar contra o feiticeiro.

Câncer - O golpe está bem planejado, mas a
polícia não está dormindo de touca. Revise tudo
para não falhar. Não confie nos carinhos da gati-
nha. Você vai acabar “arranhado”. Cuidado com
o uso das pílulas. Você pode acabar tomando aque-
las que o médico receitou para a sua mulher.

Leão - Se agir com cautela e discernimento, o
assalto ao Banco vai ser um sucesso. Sua promis-
sória está na gaveta do gerente, do lado esquerdo.
Tudo bem, o aluguel do apartamento vai ser finan-
ciado pelo outro. Cuidado com sua alimentação.
Sua mulher anda adicionando algo esquisito nela.

Virgem - Não crie caso. Enxugar gelo com o
traseiro também é profissão. Você não conse-
gue coisa melhor mesmo. Ela é vesga sim, mas,
em compensação, é maneta, também. Agora é
tarde. Vá tratando logo de seu inventário. Seus
dias já estão contados.

Libra - Sua plantação de maconha precisa ser
mais cuidada. A safra, este ano, vai ser “mixuru-
ca”. Tá pra você, meu chapa. O marido dela vai
ficar mais dez anos na Casa de Correção. Tente
outro médico. O atual vai acabar com o seu tutu e
sua saúde vai continuar pifando.

Escorpião - A vida boa vai continuar. Apro-
veite a maré, e mande brasa. O chefe só chega na
semana que vem mesmo. Cuidado com os exces-
sos. Na sua idade, programas violentos poderão
leva-lo à falência. Devagar e sempre. Não confie
tanto na medicina. Ela as vezes se engana.

Sagitário - Deixe esta pose de artista de cine-
ma. Vendedor de ingresso nunca foi astro cinema-
tográfico. Ela está em forma, sim. Mas o marido
dela tem uma “bereta” em forma, também. Sua
gripe vai acabar o dia em que seus amigos o leva-
rem para o cemitério.

Capricórnio - Semana agitada. Descanso na
próxima. Sua demissão já foi assinada. Há um
apartamento na penitenciária à sua disposição.
Não leve a menina para os lados da BR. A barra
ali anda meio brava. Cuidado com a sua barriga
d‘água. Depois pode ser tarde demais.

Aquário - Bem feito. Quem mandou você bater
a carteira do delegado. Situação sentimental peri-
gosa. Sua mulher já sabe de seu romance com a
“babá” de seu caçula. Você será alvo de atenções.
O seu velório vai ser um sucesso de público. Não
se preocupe com sua mulher.

Peixes - Fará bons negócios se agir com inteli-
gência. Não aposte no sete, por exemplo. Grandes
satisfações no período. A morena vai aparecer de
mini-saia. Não perca tempo. Mantenha o seu bom-
humor. Ainda há chance para a classificação de
seu time no “Brasileirão”.

Dois amigos escalam uma montanha enorme quando
um deles pisa em falso e despenca lá de cima, desapare-
cendo-se no abismo. Nervoso o amigo tenta fazer, conta-
to pelo walkie-talkie:

- Alô ...Alô... você está bem?
- Sim, estou.
- Quebrou algum osso?
- Não, nenhum.
- Então volte a subir que eu espero.
- Não posso, ainda estou caiiinnnndooo!!!!!!

O abismo

No velho oeste os bandidos assaltam uma carruagem onde,
fora o cocheiro, viajam o mocinho, a mocinha, a amiga da
mocinha e uma velhinha. O bandidão aponta o revólver para
os viajantes e diz:

- Primeiro passem o dinheiro e as jóias. Depois eu e os
meus homens vamos fazer aquilo com todas as mulheres!

E o mocinho, todo indignado:
- Canalhas, respeitem ao menos a velhinha!
E a velhinha:
- Cala a boca, idiota, você não entende nada de assalto!

No velho Oeste

# Por que você está chorando, Pedrinho?
- É que o vigário me mandou rezar três pai-nossos. E eu só sei um.

# O que você acha melhor para limpar janelas ?
- Olha, tenho experimentado de tudo. Mas até agora não acertei.
- Pois eu descobri que como meu marido não existe.

# Chove como nunca e eu não consigo uma capa assim. Entrei em mais de seis
lojas. Onde você encontrou esta?
- Num restaurante.

# Um casal de namorados brasileiros está num banco do jardim. Ela, toda
meiga e carinhosa, fala no ouvido dele:
- Amor, por que você não fala alguma coisa que me deleite?
- Vaca!

# Dois brasileiros em Roma param para admirar a beleza do Coliseu:
- Nossa! Olha só que coisa mais linda.
- É mesmo. Imagine só quando estiver pronto.

# Logo depois que um casal entra no elevador e a porta se fecha, Manuel solta
um estrondoso e fedorento peido:
O marido reclama na mesma hora:
- Senhor, não tem vergonha? Fazer isso na frente da minha mulher?
- Oh, perdão! Eu não sabia que era a vez dela.

# O que desanima um homem quando pensa em se casar não é ter de se
amarrar a uma mulher, é apenas separar-se de todas as outras.

Rapidinhas
 DIVULGAÇÃO

Meu nome era David, mas muito antiquado. Então eu
reduzi para DVD.
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DigitalDigitalDigitalDigitalDigital

• 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

Pikmin, jogo de estratégia e raciocínio, che-
ga no dia 6 de fevereiro e, um mês depois,
vem Mario Power Tennis, no dia 6 de mar-

ço. Ambos os jogos foram
lançados originalmente
para GameCube, o conso-

le anterior da Nintendo, e
tiveram seus controles adap-

tados para o Wii Remote e sua
extensão Nunchuk. Sendo assim,

agora pode-se apontar o con-
trole para dar comandos

e selecionar as
criaturinhas
em Pikmin e
balançar o
c o n t r o l e
para dar as

raquetadas
em Mario Po-

wer Tennis.

Pikmin e Mario Tennis
chegam ao Wii

A D-Link lança o servidor de impressão wi-
reless DPR-1260. O equipamento é ideal para
utilização em empresas, escolas e residências,
pois permite o compartilhamento de impressão
entre diferentes computadores dentro da rede.
As quatro portas USB do produto permitem co-
nectar impressoras, dispositivos multifuncionais
e scanners à rede.

Compatível com
os sistemas operaci-
onais Windows e
Linux, o DPR-
1260 opera no
padrão 802.11g
e apresenta ve-
locidade de
transferência de 108 Mbps (megabits por segundo) em qual-
quer computador que possua uma interface wireless na faixa de
freqüência de 2,4 Ghz e de uma porta Ethernet capaz de servir
de ponte wireless. Portanto, a conexão é assegurada entre qual-
quer dispositivo equipado com Ethernet, como um gravador de
vídeo digital e as impressoras de rede.

D-Link lança servidor
de impressão wireless

Os canivetes suíços são conheci-
dos por trazerem uma série de
ferramentas em miniatura,
que permitem cortar, despa-
rafusar ou até mesmo abrir
garrafas. Na CES 2009, a
fabricante Victorinox demons-
trou uma versão renovada e high-tech
do equipamento. O novo canivete, chamado
Presentation Pro, trará entre sua gama
de utilitários ferramentas como
apontador laser e tecnolo-
gia Bluetooth que permi-
tirá controle remoto de sli-
deshows e apresentações
PowerPoint. A novidade é dire-
cionada a executivos e possuirá,
também, um pendrive USB capaz
de criptografar dados e sensor para
reconhecimento de impressão digital.

Canivete suíço ganha
nova versão

Um novo brinquedo em de-
senvolvimento pela Uncle Mil-
ton Industries permitirá que
as crianças movimentem uma
bolinha com a força do pensa-
mento, como no filme Guerra
nas Estrelas, em que cavalei-
ros Jedi manipulam objetos à
distância. Chamado de The
Force Trainer, o brinquedo
vem com um dispositivo para
anexar à cabeça e, por meio da
leitura das atividades cere-
brais, levantar uma pequena
esfera dentro de uma torre
transparente de 25 cm de al-
tura. The Force não é o único.
A fabricante Mattel desenvol-
veu o Mind Flex, um brinque-
do controlado de maneira se-
melhante em que o jogador
deve manipular uma bolinha
desviando de obstáculos.

Brinquedos têm versão simples
de leitor cerebral

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.

A Apple concordou em começar a vender canções no for-
mato digital sem software de proteção contra cópias na sua
loja de músicas iTunes. A criadora do iPod também deve anun-
ciar um acordo com novos preços de venda das canções na
iTunes Music Store, entre US$ 0,79 e US$ 1,29 dólar por fai-
xa. O software de proteção a cópias, também conhecido pelo
termo Digital Rights Management (DRM), se provou um re-
curso controverso com diferentes reações de fãs de música e
de gravadoras. O DRM foi criado para evitar que os fãs trocas-
sem arquivos de canções ilegalmente, sem pagamento de direi-
tos autorais. Mas ele também impede que os usuários transfi-
ram suas próprias músicas de um aparelho a outro, o que o
tornou bastante impopular.

Um novo material que ma-
nipula a curvatura da luz le-
vou os cientistas a se aproxi-
marem de um dispositivo que
pode tornar objetos invisíveis.
“A tecnologia de camuflagem
poderia ser usada para fazer
‘desaparecer’ obstáculos que
bloqueiam a comunicação”,
disse David Smith, que traba-
lhou no estudo, publicado
pela revista Science.

Objetos “invisíveis”
O novo material é feito

a partir de um metamate-
rial, uma substância exó-
tica produzida artificial-
mente e dotada de propri-
edades que não existem na
natureza.

Os metamateriais podem
ser usados para formar di-
versas estruturas de “ca-
muflagem”, que conseguem
“dobrar” as ondas eletro-

magnéticas, como as da
luz, fazendo com que con-
tornem um objeto. Esse
efeito torna objetos invisí-
veis. Nesse caso, o material
é produzido a partir de mais
de 10 mil pedaços individu-
ais de um produto pareci-
do com fibra de vidro. As
partes são dispostas em fi-
leiras paralelas sobre uma
placa de circuito.

Apple venderá músicas sem
proteção contra cópias
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Convênios:
Copasa,  Ipsemg,  O Debate,

Rede Dental
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No dia 10 de janeiro
de 1863, começaram a
circular regularmente os
metrôs em Londres. Um
exemplo logo seguido
por várias outras metró-
poles que canalizaram o
transporte público para
debaixo do solo.O pri-
meiro metrô do mundo
foi criado por pura
necessidade. No começo
do século 19, as ruas da
capital britânica esta-
vam completamente
entupidas de carroças,
carruagens e ônibus de
dois andares puxados a
cavalos. O criador do
trem subterrâneo em
Londres, Charles Pear-
son, disse certa vez que a
única solução para os
constantes engarrafa-
mentos era transferir o
transporte coletivo para
cima de viadutos ou
para debaixo da terra.A
administração pública
decidiu-se pela segunda
opção. O trem passaria
por um túnel cavado
entre a fundação de uma
fileira de prédios. O
engenheiro “sir” John
Fowler chefiou as obras.
Sob suas ordens, 3.500
operários começaram a
arrancar casebres e
barracos, deixando sem
teto 12 mil pessoas,
justamente da camada
mais pobre da popula-

1863: Primeiro metrô do mundo

ção. O sistema de dutos
só se tornou possível
graças à grossa camada
de argila, que permitia
escavações durante certo
período de tempo sem
que o túnel desabasse.

MOVIDOS A

VAPOR

Outro desafio era a
forma de tração. Como
ainda não havia sido
inventada a energia
elétrica, os trens subter-
râneos de Londres
começaram sendo movi-
dos a vapor. Os gases
eram recolhidos num
vagão especial e só

liberados fora do túnel.
O sistema, entretanto,
não era ideal, conforme
noticiou o jornal Obser-
ver de 12 de janeiro de
1863: “Apesar da exce-
lente ventilação, os
funcionários já começa-
ram a sentir os efeitos
negativos. Dois homens
intoxicaram-se com o ar
contaminado e tiveram
que ser hospitalizados.
(...) Infelizmente, é
preciso reconhecer que o
sistema de ventilação
ainda não está apurado
o suficiente. (...) Os
passageiros terão que
calcular com grandes
desconfortos.”Por esse
motivo, o primeiro
traçado do metrô de
Londres não era total-
mente subterrâneo. Em
alguns locais, os trilhos
estavam abaixo do nível

do solo, mas a céu
aberto. Só a partir de
1890, com o advento da
eletricidade, o traçado
passou a ser todo de-
baixo da terra, pois não
havia mais problemas
de ventilação. Não
demorou para que o
metrô (ou “tubo”, como
era chamado) se tor-
nasse a “menina dos
olhos” dos londrinos.

INTERVALOS

REGULARES

Logo foi desenvolvido
um horário regular para
os trens. O trecho princi-
pal, entre Paddington e o
centro, tinha 6,5 quilô-
metros. Entre as 6 e 8
horas da manhã, havia
um metrô a cada meia
hora. Depois, a cada 15
minutos. Na primeira

Mais informações sobre a
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classe, a passagem custa-
va 6 pence, na segunda,
quatro, e, na terceira, três
pence. O sistema de
Pearson e Fowler, inau-
gurado a 10 de janeiro de
1863, demonstrou tanta
eficiência que, dois anos
mais tarde, a passagem
para pedestres por debai-
xo do Rio Tâmisa come-
çou a ser usada pelo
metrô. A partir daí, não
demorou para que a rede
fosse ampliada dentro de
Londres e área metropo-
litana. Outras metrópo-
les seguiram o exemplo.
Budapeste, Paris e Ber-
lim aplicaram os conhe-
cimentos dos pioneiros
britânicos no transpor-
te subterrâneo.
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