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EDITORIAL
Um país
adormecido
Há quanto tempo o povo
brasileiro perdeu o hábito de
sonhar com novos rumos para
o País? No século XX, pode-se
dizer que existiram alguns desses momentos de exaltação cívica, em que, sob a liderança
de políticos capazes, houve a
convergência de pensamentos
e ações para retirar o país do
atraso e descortinar novos tempos. Durante o segundo governo de Getúlio Vargas, foi levado às últimas conseqüências o
projeto de se criar no país uma
estrutura industrial, paralelamente à consolidação de empresas estatais que ainda hoje desempenham papel estratégico,
como a Petrobrás e outras. Com
isso, construiu-se a base para
que o presidente Juscelino Kubitscheck pudesse abraçar o
ideal de fazer o país avançar
50 anos em 5, nas águas da corrida desenvolvimentista.
Nos anos seguintes, a vida
nacional foi marcada por crises sucessivas que, se não impediram o crescimento econômico, pouco fizeram para resolver a questão social e plasmar
uma sociedade estável e feliz.
A redemocratização e a entrada em vigor da Constituição
de 1988 reacenderam esperanças, com base no compromisso
então firmado entre o povo e
seus representantes, em torno
de promessas indispensáveis ao
desenvolvimento e à pacificação
nacional, como as reformas estruturais, sem as quais, segundo reconhecem líderes responsáveis, “não se assegura solidez às instituições brasileiras
indispensáveis ao pleno êxito
da Democracia”.
Vinte anos se passaram e o
compromisso solenemente firmado com a Nação, por uma
geração de políticos corajosos
e imbuídos de ardor patriótico,
não foi cumprido. Sem isso, a
vida política nacional caiu
numa rotina de mediocridade
demonstrada pela atuação abaixo da crítica de instituições incapazes de produzir projetos relevantes para o país. O Congresso não legisla (assim como
a maioria das casas legislativas
do país na sua área de competência) e o Executivo governa
do modo que lhe interessa, enquanto as reformas fundamentais permanecem nas gavetas.
E o Judiciário? Depois da jurisprudência firmada nas últimas semanas, que só autoriza
prisões quando não houver
mais possibilidade de apelação,
virou “Justiça do faz de conta”, como fulminou o ministro
Joaquim Barbosa.
Até quando os políticos
brasileiros continuarão adormecidos em berço esplêndido,
esquecidos dos compromissos
maiores com a nação? Enquanto lideranças de outros países
buscam novos rumos, o Brasil
não sai das práticas velhas e
revelhas, patrocinadas por políticos ultrapassados. E para
garantir que tudo ficará como
sempre esteve, o Congresso
Nacional voltou a ficar sob a
batuta dos senhores José Sarney (Senado) e Michel Temer
(Câmara dos Deputados).

75 ANOS

Aécio apresenta a Lula
proposta para o metrô
OMAR FREIRE/SECOM-MG

Lacerda, Aécio e Lula no Palácio do Planalto

Congresso Nacional foi ignorado
Desde o início da crise econômica mundial, o governo brasileiro interveio no mercado,
alocando vultosas somas em dinheiro para ajudar bancos, fábricas de automóveis, exportadores de matéria-prima, siderúrgicas e outras indústrias.
Embora medidas dessa natureza estejam de acordo com as receitas para atenuar a crise, pelo
menos duas perguntas devem
ser feitas: a primeira refere-se
à não convocação do Congresso Nacional para discutir o assunto. Os representantes do
povo não poderiam ter sido colocados à margem no momento em que o dinheiro público
vem sendo usado para ajudar
empresas privadas. O caminho
brasileiro é o contrário do seguido nos Estados Unidos e nos

países da União Européia, onde
o Parlamento participou de todas as decisões. Veja-se o caso
norte-americano, em que o presidente Barack Obama teve de
se esforçar para obter aprovação parlamentar ao conjunto de
medidas propostas, só aprovadas na última sexta-feira. E
olhem que se trata de um pacote de U$787 bilhões de dólares! A segunda questão é: sabendo-se que as micro e pequenas empresas brasileiras são
responsáveis pela maioria dos
empregos no país, porque não
foram elas incluídas no pacote
brasileiro? Donos de pequenas
lojas, a exemplo das confecções,
estão quebrando, o que pode
levar, junto com o desemprego,
a um estrago de grandes proporções na cadeia produtiva.

O governador Aécio Neves
se reuniu, em Brasília, com o
presidente Lula para tratar
sobre a proposta de Parceria
Público-Privada (PPP) para o
metrô de Belo Horizonte.
Acompanhado do prefeito
Marcio Lacerda, o governador
apresentou a proposta que
seria viabilizada com investimentos, até 2013, de R$ 3,4
bilhões, divididos entre o Governo Federal, Estado, prefeitura e iniciativa privada.
Segundo Aécio a expectativa é que o entendimento
entre o Governo de Minas,
União e prefeitura ocorra
rapidamente para que o processo de licitação das obras
de ampliação do metrô aconteça ainda neste ano. Nesta
semana, Marcio Lacerda se
reunirá com a ministra da
Casa Civil, Dilma Roussef,
para dar continuidade aos
estudos do primeiro modelo
PPP de transporte coletivo
do País.
Aécio explicou que a proposta estudada prevê investimento de R$ 1,7 bilhão por
parte do Governo Federal, até
2013, quando as obras estariam concluídas. O Governo do Estado e a Prefeitura
de Belo Horizonte participariam com R$ 600 milhões, e
a iniciativa privada com R$
1,1 bilhão.
O projeto inclui os trechos da Linha 2 (BarreiroCalafate), a construção de
um ramal subterrâneo da
Linha 3 (Pampulha-Savassi)
e ampliação da Linha 1 (Eldorado-Vilarinho).

DIVULGAÇÃO

Jarbas Vasconcellos:

PMDB perdeu
a grandeza
-Meus colegas de partido,
com raríssimas exceções, só
pensam em ocupar cargos de
governo para fazer negócios e
ganhar comissões.
-Boa parte do PMDB quer
mesmo é corrupção.
-A eleição de Sarney foi um
processo tortuoso e constrangedor (...). A moralização e a
renovação são incompatíveis
com a figura do Senador.
As declarações acima foram
publicadas pela Revista Veja
que está nas bancas e, no conjunto, expressam uma crítica
demolidora do senador por Pernambuco contra o seu partido,
que acusa de ter perdido a grandeza. “É uma Confederação de
Líderes Regionais, cada um com
seu interesse, sendo que mais
de 90% deles praticam o clientelismo, de olhos principalmente nos cargos”. Sobre o governo Lula, ele disse:
_ O País não tem infraestrutura, as estradas são ruins
os aeroportos acanhados, o
setor elétrico vem se arrastando. A política externa do governo é outra piada de mau gosto.
O governo que deixou a ética
de lado, que não fez as reformas, nem nada pela infraestrutura, agora tem como bandeira o PAC, que é um amontoado
de projetos velhos reunidos em
um pacote eleitoreiro. É um
governo medíocre.

A importância de temas
jurídicos e econômicos
Em seu segundo número,
a Revista da Fundação Brasileira de Direito Econômico
(www.fbde.org.br) oferece à
reflexão dos estudiosos da realidade jurídico-econômica
brasileira temas de importância vital, como: Globalização
e Poder Legislativo, O Direito
Fundamental à Alimentação,
O Planejamento Democrático
ante o Mercado de Carbono,
Desenvolvimento Econômico
e o Monopólio Estatal de Petróleo no Brasil – a Criação
da Petrobrás -. No caso da
empresa estatal de petróleo,

são revelados episódios que
levaram a sua criação, com
destaque para a importante
participação mineira, seguindo a orientação da Federação
das Associações Comerciais de
Minas Gerais. A Associação
mineira apresentou então,
durante a IV Reunião Nacional das Federações das Associações Comerciais do Brasil,
a Tese Mineira do Petróleo,
mostrando nítida preocupação com a questão da autosuficiência do combustível,
ponto até então negligenciado pelos governos brasileiros.

CASOS DE SUCESSO

UMA PARCERIA ENTRE A EFICIÊNCIA
MÁXIMA E A ITAIM ILUMINAÇÃO
ECONOMIZOU 54% DE ENERGIA
ELÉTRICA NO SHOPPING OIAPOQUE.
AGORA, O CENTRO DE COMPRAS
PASSOU A FAZER PARTE DO SELETO
GRUPO DAS EMPRESAS SUSTENTÁVEIS.

W W W. EFICIENCIAMAXIMA. C O M. B R
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! Os quatro últimos presidentes norte-americanos. Da esquerda para direita: Jimmy Carter, George Bush pai,
George Bush filho, Bill Clinton. Agora é a vez de Barack Obama

Resgate da Região Centro-Oeste
Centro-Oeste – História e
Cultura: este o título do livro
lançado recentemente pelo dr.
Guaracy de Castro Nogueira,
escritor, e membro do Instituto Geográfico e Histórico e
da Arcádia de Minas Gerias.
O livro, segundo o presidente
da FIEMG de Divinópolis,

Afonso Gonzaga, “resgata a
identidade cultural das cidades”. Coordenador da obra,
que contou também com a supervisão de Ana Maria Rezende, o dr. Guaracy de Castro
Nogueira,contou com a ajuda
de professores, historiadores,
pesquisadores e genealogistas

que dedicaram à análise da
identidade Cultural dos 77 municípios que compõem o CentroOesteMineiro.Emummomento
marcado pelo ressurgimento de
idéias separatistas que atentam
contra as tradições de Minas, o
livro resgata a cultura e o espírito da Mineiridade.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

! Solange Vieira, presidente da ANAC: a situação melhorou muito na
gestão dela, mas ela
ainda terá imenso trabalho para fazer algumas
empresas aéreas prestarem bons serviços aos
brasileiros.

Nossa homenagem ao comandante Sullenberger, que,
com sua perícia, salvou mais
de 150 vidas. Foi dele a façanha de realizar um pouso perfeito no Rio Hudson, em Nova
York, depois que o seu avião
sofreu uma pane. Numa época de desrespeito à vida humana, o que ele fez não foi
pouca coisa

Itamar Franco:

Aécio tem que
se lançar agora

DIVULGAÇÃO

Meu candidato à presidência é o governador Aécio Neves. Mas ele tem que se assumir como candidato. Ele tem
que chegar e dizer: “Vim, vi e
quero vencer (...) Como César, ter a ousadia de atravessar o Rubicão (...) se não
atravessar o Rubicão, não vai
a Roma”. Essas palavras foram dita pelo ex-presidente
Itamar Franco a um órgão da
imprensa paulista, no último
fim de semana. Para ele o governador de Minas tem que
ter a ousadia de colocar o seu
nome agora, porque a luta já
começou, porque o governador José Serra lá atravessou
o Rubicão dele “Só não sei se
vai transpor as montanhas...”
Finalizou o ex-governador.

O STF não vive um

bom momento

No último fim de semana,
o Supremo Tribunal Federal
do Brasil colocou tem liberdade cinco homens que haviam
sido presos por estupro, estelionato, roubo e apropriação
de dinheiro público. Esperase agora a libertação em massa de assassinos. Começa a
fazer efeito a jurisprudência
adotada pelo STF, que colocou

o Brasil na contramão das
tradições jurídicas do Ocidente. Juízes, promotores e advogados estão criticando a decisão, que terá como conseqüência uma onda de impunidade como nunca se viu em qualquer país civilizado, relegando a Justiça brasileira a uma
posição lamentável no panorama jurídico internacional.

Delegado
Protógenes
Queiroz faz

graves
acusações

A revista “Caros Amigos”
que chegou às bancas no final
do ano passado ainda está repercutindo nos meios políticos,
econômicos e policiais do Brasil. E, naturalmente, junto à
opinião pública. Ela traz uma
entrevista espantosa com ninguém menos que o delegado
Protógenes Queiroz, o homem
que teve a coragem de prender
Maluf, Pitta, Daniel Dantas, Naji
Nahas, o contrabandista Law
Kim Chong e outros criminosos de colarinho branco, fato
praticamente inédito no Brasil.
Do envolvimento de autoridades do Acre – juízes, Ministério
Público, Justiça Estadual, prefeitura, Governador, Assembléia Legislativa, Câmara Municipal, etc – com o narcotráfico, passando por mutretas realizadas à sombra da famigerada conta CC5 (que produziu,
entre outros, o escândalo do
Banestado, ainda não esclarecido), à espionagem realizada
no Brasil por um braço da CIA,
a empresa Kroll, até às negociações lesivas ao país feitas em
torno da dívida externa por autoridades brasileiras, tudo está
narrado com clareza de arrepiar – e até mesmo de enojar quem tem estômago fraco. Depois dessa entrevista, o mínimo que se pode fazer é convocar uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para colocar as
coisas em pratos limpos. Mas
você acredita que eles farão
isso? Paulo Lacerda, o homem
que mudou a Polícia Federal e
o delegado Protógenes Queiroz
– que teve a coragem de prender alguns homens mais corruptos do Brasil – foram afastados dos seus cargos de confiança. Até parece que estamos
em Chinatown.

O castelo
da discórdia
A Bíblia conta a história de
Nabucodonosor, o rei da Babilônia que desejava eternizar-se
por meio de obras faraônicas,
como os jardins suspensos e
outras. Pois a vaidade e o vazio interior do monarca de triste memória levaram-no à condenação de andar de quatro e
pastar entre as bestas da terra. Ninguém sabe que penas se
aplicarão sobre os homens públicos brasileiros que, vivem na
iniqüidade, mas não devem ser
muito diferentes. Arrogantes,
vaidosos, sem projetos relevantes ( a não ser pessoais), existe hoje pelo país juízes que não
julgam (os poderosos) e governantes que preferem fazer propaganda do que obras importantes em benefício do povo.
Neste início de ano, a imprensa do País estampou várias reportagens sobre a atuação abaixo da crítica daqueles que deveriam estar liderando os
avanços em todos os setores da
vida pública, mas ao invés disso, perderam-se em iniciativas
irrelevantes, quando não francamente ruinosas ao País. No
primeiro caso, está a proliferação de projetos de menor importância nas casas legislativas
em todo o território nacional e
a megalomania explícita revelada em construção do castelo
ergüido por um deputado em
Minas Gerais; em segundo lugar, medidas equivocadas como
a tomada pelo governo Lula no
caso do asilo dado a um notório criminoso italiano e na última juridisprudência firmada
pelo Supremo Tribunal Federal, que terá como conseqüência a libertação de malfeitores
ainda não condenados devido
à histórica morosidade da Justiça brasileira. E o país, como
é que fica?

Impunidade
Celso Daniel (foto abaixo):
sete anos depois de seu assassinato, ainda não houve um
esclarecimento completo dos
fatos. O Brasil precisa deixar
de ser o país da impunidade.
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Idéias em Debate
Floriano de Lima Nascimento*

O Neoliberalismo no Brasil

O

Brasil está entre os
países que, desde as
primeiras décadas do
século XX (mais especificamente a partir
dos anos 30), realizou um esforço
contínuo e sistemático para alcançar o desenvolvimento econômico,
por meio da intervenção do Estado
nessa área. É importante notar que
a iniciativa antecedeu até mesmo o
“New Deal” do presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, conforme ele mesmo reconheceu, e as
ações de vários países, assessorados pela Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), criada pela ONU no pós-guerra. Entre 1930 e 1954, em dois
períodos governamentais descontínuos, o governo Getúlio, a despeito de ações polêmicas, entre elas a
decretação da ditadura do Estado
Novo, não apenas organizou o Estado brasileiro, como criou a infraestrutura industrial que permitiria
períodos de desenvolvimento e crescimento nas décadas seguintes.

co durante os governos militares,
Do ponto de vista econômico, a
quando a economia brasileira, expaneconomia do Brasil evoluiu, entre
dindo-se com velocidade maior que a
1930 e 1954 (época marcada pela
do Japão, conquistou o 8º lugar do
organização política, pela modernimundo apesar da crise social.
zação agrícola, pela implantação
Sob a égide da
das indústrias
Constituição de
de base dos
1988, que havia
dois governos
OI UMA ERA MARCADA
entrado em vigor
de Getúlio
durante o goverVargas, perPELA NÃO INTERVENÇÃO
no Sarney, marmeados pelo
cando a redemogoverno DuDO STADO NA
cratização do
tra) do estáECONOMIA SEGUIDA POR
país, o Brasil foi
gio agrícolacolhido pela vaga
pastoril para o
PRIVATIZAÇÕES DE
neoliberal que inindustrial. A
vadiu o mundo
partir daí, foi
EMPRESAS ESTATAIS QUE
ocidental, com a
possível ao goascensão dos governo de JusIMPEDIU AVANÇOS
vernos Reagan,
celino Kubitsnos EUA, e Marcheck realizar
ECONÔMICOS
gareth Thatcher
uma adminisna Inglaterra.
tração marcaMais ou menos
da pelo desennessa época, uma emissora brasivolvimentismo, com a proposta de
leira de televisão exibiu um docucrescer 50 anos em 5. Desse ponto
mentário em que, ao presidir uma
em diante tornou-se possível a ênreunião ministerial, a Dama de Ferfase dada ao crescimento econômi-

“F

E

,

,

”.

ro abriu um livro escrito pelo teórico neoliberal Friedrich Hayeck e
disse aos presentes: “Quero adotar
em meu governo o que está escrito
aqui”. No Brasil, chegava ao poder
o governo Collor de Mello. Em sua
primeira viagem ao exterior, ele
se encontrou, em Washington,
EUA, com líderes políticos e autoridades monetárias e, em Londres, Inglaterra, fez questão de
posar ao lado da primeira ministra inglesa. O neoliberalismo chegava ao Brasil, mas, devido à crise que se abateu sobre o governo,
foi posto em quarentena. Findo o
governo de Itamar Franco, que
completou o mandato do presidente afastado, o modelo foi aqui adotado, dentro das diretrizes emanadas do Consenso de Washington.
Foi uma era marcada pela não intervenção do Estado na economia,
seguida por privatizações de empresas estatais, o que obstou avanços
econômicos e, neste século vem causando crises de grandes dimensões,
como as das bolsas de valores.

Estado neo-social:
a globalização civilizada

C

Como parte das comemorações realizadas no
Brasil pelo transcurso
dos 20 anos da Constituição de 1988, realizou-se, em uma universidade do Rio
Grande do Norte, Congresso Internacional dedicado ao cinqüentenário da publicação do livro “Do Estado Liberal ao Estado Social”, de
autoria do constitucionalista Paulo Bonavides, professor emérito da
Universidade Federal do Ceará, doutor honoris causa da Universidade
de Lisboa, presidente emérito do
Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e autor, entre outras
obras, da “História Constitucional
do Brasil”. “O que poderia parecer
ato póstumo de liturgia política
para deplorar uma forma de Estado quase desaparecida depois de legar à democracia constitucional os
direitos da segunda geração (a saber, os direitos sociais) veio a ser,
no seu significado mais alto, a festa de uma ressurreição”, observou
o estudioso.
Comentou mais adiante o jurista que, tendo assistido à derrocada

um erro histórico que gerou o nedas Bolsas de Valores e às intervenoliberalismo do Estado mínimo
ções bilionárias dos Estados Unidos
vir, com a maré intervencionista
para impedir o caos em sua econoatual, a “gerar também o Estado
mia, “o mundo vê desfazer-se em
máximo, tão aparentado aos mofrangalhos a ilusão neoliberal que
delos autocráticos do passado”.
decretara o fim das ideologias, em
Admirável lição de sabedoria de
um cenário em que todos os sisteum mestre de
mas econômicos
gerações que,
e financeiros jaaos 83 anos de
zem sob a égide
ÚNICO REGIME
idade, contida globalização”.
nua a pensar, a
Com o seu
VAZADO NA
ensinar e a esamplo descorticrever, com a
no, estribado
LEGITIMIDADE DOS
lucidez de um
em sólida culintelectual pletura jurídica e
VALORES
namente sinfilosófica, o
tonizado com
mestre vê reREPRESENTADOS
as idéias do
nascer, “numa
seu tempo! Por
alvorada de esPELOS DIREITOS
isso mesmo ele
peranças”, o
FUNDAMENTAIS É O
esposa a idéia
Estado Social,
de que o único
que o neoliberaSTADO OCIAL
regime vazado
lismo supunha
na legitimidamorto e sepulde dos valores
tado no sarcórepresentados pelos direitos funfago da História. Por outro lado,
damentais, junto às novas dimenatento ao risco potencial de se rasões em que a democracia e a paz
dicalizar posições teóricas e pragsurgem como direitos no pensamáticas, alerta para o perigo de

“O

E

S

,

”.

mento jurídico contemporâneo, é
o Estado Social.
Manifesta, mais adiante, de maneira enfática, a sua crença de que
“o porvir da humanidade no mundo convulsivo de nossos dias há de
pertencer a uma sociedade de inspiração emancipadora, volvida para
concretizar valores postergados da
justiça, da liberdade, da democracia, da fraternidade”.
Diferente da primeira globalização, selvagem, que menosprezou o Estado, a segunda, civilizada, deverá orientar o Estado neo-social “que caminha
para o futuro e, não, para o
passado”, pontifica, em tom profético, o jurista brasileiro.
A derrocada do socialismo coletivista no século XX e o desastre
do neoliberalismo, neste início do
século XXI, devem merecer, por
parte dos políticos e dos intelectuais, uma análise serena, para que
se possam erigir as bases de uma
era marcada pela racionalidade e
pelo humanismo, recuperando-se os
valores acumulados em dois mil
anos de evolução.

*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 ex-presidente da Fundação Brasileira de Direito Econômico.
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Fotos sem R
etoque
Retoque

Visões de Cingapura

Singapura (português
europeu) ou Cingapura
(português brasileiro) ou
“Cidade do Leão” é um
pequeno país do Sudeste
Asiático que ocupa uma
ilha principal e algumas
ilhotas secundárias ao
largo do extremo sul da
Península Malaia. Um
canal estreito separa
Cingapura da Malásia, a
norte, e um outro mais
largo (o Estreito de
Malaca) separa-a da
Indonésia, a sul.
A população de Cingapura é formada por chineses, malaios e indianos.
Desta forma, não existe
uma cultura especificamente cingapureana. De
uma forma inteiramente
única, os vários grupos
étnicos continuam a
celebrar as suas próprias
culturas. Cingapura é
provavelmente o único
lugar do mundo onde se
pode encontrar um
casamento malaio a ter
lugar lado a lado com um
casamento chinês, por
exemplo. Os feriados
principais refletem o
modo como a cultura
local celebra esta diversidade. Ao contrário de
muitas outras sociedades
multiculturais, os feriados públicos principais
incluem o Ano Novo do
calendário gregoriano, o
ano novo chinês, o Hari
Raya Haji e o Deepavali.
Conheça um pouco de
Cingapura nas fotos de
Philipp Aldrup ou pelo
site www.uebersee.com.sg

Empresarial
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Romance sobre Cabo
Profissionais liberais
e pessoas ligadas à
cultura vêm-se manifestando calorosamente sobre o livro
“Sob o céu de Cabo
Frio”, lançado no
final do ano passado,
no auditório da Arcádia de Minas Gerais,
pelo Chefe de Redação
de O Debate, Floriano
de Lima Nascimento.

DIVULGAÇÃO

Frio repercute nos
meios intelectuais

“Recebi e li o seu livro. Gostei, muito especialmente do capítulo “Rever
Paris”.
- Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza, jornalista –
!!!!
“Adorei o livro ‘Sob o céu de Cabo Frio’. Você anda escrevendo muito bem.
Go ahead!”
- Rose Sullivan, ensaísta !!!!
“Li o livro mais de uma vez. Senti-me como se estivesse em Cabo Frio.”
- Orestes Braz Petrillo, médico !!!!
“Gostei do modo como o texto flui, sem palavras empoladas. E também das
informações sobre a história de Cabo Frio e a História em geral. Olhe, Floriano,
pode continuar a escrever!”
- Jane Valeriano, escritora, professora de Literatura e crítica
literária –
!!!!
“Quero, aqui, agradecer-lhe a oportunidade de compartilhar de uma história especialmente cunhada pelo lirismo – tão próprio, aliás, das situações de
reencontro. A isso, agrega-se o ensejo da contemplação de cenários encantadores, como a areia branca de Cabo Frio, o verde e o azul de Búzios e, por alguns
momentos, até os cafés de Paris. Sequer surpreende, assim, que tenha me
esbarrado, por meio de sua escrita clara, em figuras como Sartre, Camus e
Hemingway. Também foi interessante, por certo, deparar-me com um trecho de
‘variações’, em meio a um debate que remete à força das escolhas e dos sentimentos que a acompanham.
Escrever é um exercício diário e incessante, que exige um trabalho artesanal, solitário e íntimo: envolve a arte de dar forma ao que vem de dentro e a
lapidação cuidadosa que dá o brilho, sem deixar que nada se perca. Parabenizo-o, portanto, por ter-se entranhado mar adentro. Nossa tarefa é mirar o
norte e seguir adiante.”
- Avelar Rodrigues, advogado, escritor, crítico literário,
membro do Instituto Histórico e Geográfico e da Arcádia de Minas Gerais –
!!!!
“O autor quer melhorar a humanidade. A obra dialoga com a música, com
o cinema, com o pensamento filosófico de Leonardo Boff e de outros pensadores. Os diálogos fluem com facilidade”
- Marco Aurélio Baggio, psiquiatra, escritor e presidente da
Arcádia de Minas Gerais !!!!
“Li e reli alguns capítulos de sua obra tão bem estruturada em 17 deliciosos
capítulos, com a história antiga e moderna de Cabo Frio, por certo um dos
lugares mais aprazíveis do Brasil e do nosso mundo”.
- Desembargador Luís Carlos Biassutti !!!!
A reflexão da leitura de um romance, como o do livro acima mencionado,
baseia-se no conhecimento dos procedimentos humanos, das pesquisas psicológicas precisas e seguras que o autor pela sua cultua abrangente domina e
nos comunica. A sua capacidade em atingir os leitores, as motivações às vezes
dúbias em que agem os seus personagens, devem ter antecipado profundas
meditações. Pois existem relações humanas que podem ser expressas, ilustradas, talvez através de cenários. Mas relações, como a do amor, sempre envolvem mais formulações íntimas, onde a verac idade superior poder-se-ia revelar
numa ilusão.
(...)
Chegamos ao presente Capítulo da nossa história em que devemos reavaliar rigorosamente a palavra: amor. Pelo menos, nós cristãos, achamos a consonância do significado do Messias aqui na terra.O autor nos coloca e sugere
no seu livro não uma forma única de encarar a idéia, mas uma infinidade de
opções, pela forma multicolorida que se reveste o amor.
Escritora Lívia Paulini (31-01-09)
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Falhas e esquecimentos
na memória. Tem cura?
Especialista ensina como prevenir e combater as alterações na
memória através do Tratamento Ortomolecular

Dr. Marcos Natividade *
O cérebro humano pode ser
comparado a um computador
de última geração, com a vantagem que sua potência consegue ser infinitamente superior. Enquanto um micro super potente tem em média a
capacidade de 128 milhões de
bites, o cérebro possui o equivalente a 10 quatrilhões de
bites. As comparações não
param por aí. Assim como
toda máquina, com o tempo a
nossa memória se desgasta. E
para garantir vida útil à memória - responsável por receber, processar, armazenar e
evocar para o nível consciente todas as informações recebidas através dos cinco
sentidos: audição, olfato,
paladar, visão e tato-, é necessário uma boa “assistência especializada”.
Segundo o professor e médico ortomolecular, Dr. Marcos Natividade, durante a vida
as células nervosas morrem

“

QUANDO O
ORGANISMO NÃO
ABSORVE
CORRETAMENTE

OS NUTRIENTES,
OU SIMPLESMENTE
HÁ FALTA DE CERTOS

COMPOSTOS, A
SAÚDE FICA
SUSCETÍVEL ÀS

DOENÇAS. ISTO

TAMBÉM SE APLICA
NAS ALTERAÇÕES DA
MEMÓRIA.

”

gradativamente, mas em
contrapartida, o número de
sinapses (pontos de contato
entre as células) aumenta.
“Uma pessoa adulta conta
com o auxílio dos neurotransmissores, que levam as
informações às células nervosas. É como uma grande
rede elétrica cheia de contatos que podem diminuir. Porém, se as transmissões se
tornarem cada vez mais eficientes nada se percebe e a
função continua normal”,
exemplifica o especialista.
O tratamento ortomolecular é ótima opção àqueles
que começam a sofrer alterações da memória devido à
idade, cansaço, estresses ou
excesso de trabalho. “O tratamento consiste no uso da
molécula correta (orto =
correto) para obtermos um
bom funcionamento do organismo. Para isso, faremos a reposição de todos os
nutrientes vitais de forma
equilibrada”, explica Dr.
Marcos Natividade.

Quando o organismo não
absorve corretamente os nutrientes, ou simplesmente
há falta de certos compostos,
a saúde fica suscetível às doenças. Isto também se aplica nas alterações da memória. “Há outros casos de diminuição da memória por
conta da intoxicação pelo
contato direto com o alumínio, encontrado em panelas,
desodorantes, embalagens e
protetor solar”, frisa o especialista. Neste caso, um
simples exame de sangue é
incapaz de diagnosticar a intoxicação, pois o organismo
isola os tóxicos nos ossos,
cabelos e tecidos do corpo.
É neste momento que entra em cena os fundamentos
da ortomolecular já que somente exames especializados
são capazes de apontar as causas da perda de memória.
“Através de exames específicos, como a Avaliação Funcional, é possível diagnosticar
o quadro do paciente e iniciar o tratamento de reposição

dos nutrientes”, esclarece.
“Durante o tratamento, é
preciso que haja também disposição do paciente na ajuda para obter resultados
mais rápidos. Muitas vezes
em uma semana é possível
notar diferença”.
Além da reposição dos nutrientes e uma dieta equilibrada, é fundamental fazer exercícios de treinamento à memória. Palavras cruzadas, contas matemáticas, relatar fatos
lidos, vistos ou ouvidos em
veículos de comunicação aos
familiares e amigos, jogos de
memória para crianças, baralho, dama e xadrez, são alguns
dos exercícios indicados, que
estimulam os neurotransmissores e ajudam a memória a
se manter sã.

Dr. Marcos Natividade
é médico graduado pela
Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro (Uberaba
- Minas Gerais).
Mais informações
www.marcosnatividade.com.br

Um dos grandes focos na
área da medicina reprodutiva, atualmente, é tentar entender melhor o mecanismo de
implantação embrionária,
no útero,
a partir das
técnicas de
Fertilização
In Vitro (FIV).
Com o conhecimento completo
do processo de
implantação,
as taxas de
gravidez tendem a aumentar ainda mais.
Um aspecto relevante que
deve ser considerado ao se realizar a Fertilização In Vitro

DIVULGAÇÃO

Os avanços no processo Higiene e A hora de
prazo
de
de fertilização in vitro validade do leite trocar a fralda

é a qualidade embrionária. A presença de fragmentos celulares no embrião
significa uma divisão celular
irregular, com comprometi-

mento da
chance
de implantação. Por
isso, a
tendência
é de se
transferir
embriões sem
fragmentos,
buscando manter as chances de
gravidez aumentadas.
Pesquisas apontam que
53% das mulheres que se
submeteram à FIV, e realizaram a retirada dos fragmentos, conseguiram engravidar. Ao mesmo tempo,
apenas 28% das mulheres
que se submeteram a FIV
sem a retirada dos fragmentos, engravidaram.

Medicina Empresarial
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SEGURANÇA
Rua dos Timbiras, 3055 - 2º e 3o
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

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

www.mel-net.com.br

materno

Ao realizar a retirada do leite, a mulher deve usar máscara e touca para evitar a contaminação do alimento. Ele deve
ser colocado em um recipiente
esterilizado (fervido).
É preciso também ficar de
olho nos prazos de validade. Na
geladeira, o leite não deve ser
mantido por mais de 12 horas.
Se ele for congelado, dura mais:
cerca de 15 dias. A armazenagem é recomendada especialmente para as mães que voltarão a trabalhar ao fim da
licença-maternidade.

Fazer a troca da fralda e a
higienização de forma adequada ajuda a prevenir diversas
doenças causadas por fungos
e bactérias que se proliferam
na umidade e na presença de
fezes e urina.
O ideal é trocar a fralda cerca de oito vezes ao dia, especialmente quando você notar
que a criança fez xixi ou cocô.
Use um algodão com água
morna ou lave a região com
sabonete neutro ou infantil.
Aplique uma pomada que sirva de barreira entre a urina e
as fezes e a pele. Deixe a nova
fralda aberta por alguns segundos para ventilar. Seu
bebê estará protegido e pronto para outra!
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Porque
economizar
energia?

Shopping Oiapoque
adota projetos sustentáveis
Ana Paula Morais
O Shopping Oiapoque, um dos maiores centros de comércio popular de Belo
Horizonte, adotou projeto de eficientização energética e entrou para o hall
das empresas sustentáveis. O Shopping
Oi, como é conhecido, passou recentemente por reformas para reduzir o desperdício de energia. As modificações tiveram respaldo num diagnóstico energético e as ações foram realizadas de
acordo com um projeto luminotécnico.
A economia está atingindo 53% da conta de energia elétrica.
Com 900 lojas e o aumento do número de consumidores o suprimento de
energia do shopping não estava atendendo aos lojistas. Havia queda de energia várias vezes ao dia e, com a proximidade do Natal, quando o número
de clientes chegaria a 70 mil pessoas
por dia, a administração resolveu melhorar a qualidade da instalação. A
primeira solução pensada foi a construção de uma subestação subterrânea exclusiva, que foi inviabilizada
pelo alto custo de implantação.
A solução veio por meio da parceria
entre o shopping, as empresas Eficiência Máxima Consultoria e a Itaim Iluminação. Segundo o diretor administrativo do shopping, Marcílio Nogueira
Rocha, a proposta era melhorar a qualidade do fornecimento apenas substituindo alguns equipamentos. “Ficamos
interessados na proposta da Eficiência
Máxima e Itaim por atender às nossas
necessidades de prazo, custo e qualidade. Não pensamos duas vezes em entrar nesse empreendimento”, afirma.
Parceria para dar certo - A parceria reuniu a Eficiência Máxima, consultoria especializada em soluções energéticas, a Itaim Iluminação, fornecedora de sistemas de iluminação de alto rendimento e o Shopping OI com a determinação de melhorar a qualidade em sua
instalação. O projeto eliminou a necessidade da construção de uma subestação apenas com a substituição de equipamentos de iluminação e ventilação.
Segundo o consultor da Eficiência Má-

xima, Sinval Lins Silva, as oportunidades de ganhos energéticos foram detectadas no diagnóstico, que identificou que
os equipamentos utilizados tinham tecnologia obsoleta e desperdiçavam demais. “Ao substituir esses equipamentos, por outros mais modernos e eficientes, os ganhos energéticos foram excelentes. É importante pensar no conforto ambiental dos usuários do local e
dos próprios lojistas. Esses são os in-

O

MAIS INTERESSANTE

NESTE ESTUDO É QUE A
QUANTIDADE DE
LÂMPADAS FOI DOBRADA
PARA UNIFORMIZAR A
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DO
LOCAL, EMBORA O

CONSUMO DE ENERGIA
TENHA SIDO REDUZIDO
QUASE PELA METADE.

gredientes de um estudo de eficiência
energética de sucesso”, ressalta Sinval.
O projeto trocou os equipamentos de
iluminação dos corredores, lojas e áreas comuns do shopping. Ao todo foram
substituídas 1600 lâmpadas, sendo que
500 estão localizadas nos corredores e
as demais nas lojas. O novo sistema possui luminárias espelhadas de alto rendimento, lâmpadas de 14 e 28 Watts e
reatores de baixa perda. O mais interessante neste estudo é que a quantidade
de lâmpadas foi dobrada para uniformizar a distribuição de luz do local, embora o consumo de energia tenha sido
reduzido quase pela metade.
Anteriormente o shopping utilizava
12 tipos de lâmpadas diferentes, que
gerava um elevado estoque de reposição. Hoje, existem somente dois tipos,
reduzindo o investimento e a logística
desse estoque.
Ventilação de primeira - Outro
ponto relevante do projeto foi a ventila-

ção. Os 125 ventiladores fixos “Furacões” de 200 Watts, utilizados nas lojas, foram substituídos por outros de
40 Watts com a mesma performance e
melhor sensação de ventilação. Com a
instalação de mais 32 ventiladores de
alta potência nos corredores proporcionou um maior conforto aos usuários
do shopping.
No telhado foram instalados 36
exaustores eólicos e 8 com acionamento fotovoltaico. Os eólicos são acionados por meio do ar quente que sobe e
pressiona os exaustores para que funcionem. Os fotovoltaicos utilizam o sol
como fonte de energia elétrica para movimentar um pequeno motor que succiona o ar quente de dentro do ambiente
para fora.
Algumas medidas administrativas
importantes contribuíram com o sucesso do projeto, como a retirada de letreiros luminosos que funcionavam 24 horas por dia. Circulares foram distribuídas orientando e restringindo o uso de
equipamentos que desperdiçam energia.
Após o início das obras, o Shopping
Oi não registrou mais nenhuma ocorrência de desligamento. “Passamos a
época do Natal com tranqüilidade, sem
nos preocupar com o aumento do número de clientes e conseqüente o consumo de energia, que foi 30% superior”,
ressalta Marcílio.
Projeto sustentável - A redução
de carga no shopping permitiu que seus
administradores investissem na redução do uso de energia e em outros insumos como a água. “Reformamos a parte hidráulica recentemente e, apenas,
com a reutilização da água das torneiras do banheiro masculino nos mictórios já estamos economizando cerca de
R$ 2 mil por mês”, explica Marcílio.
Os investimentos do Shopping Oiapoque foram de R$ 300 mil, que deverá
ter retorno em dois anos.
Para mais informações
Eficiência Máxima Consultoria
www.eficienciamaxima.com.br
Itaim Iluminação
www.itaimiluminacao.com.br

No ano de 2001, o Brasil conheceu a restrição no uso de
energia. Devido ao “apagão”,
as pessoas perceberam que eliminar o desperdício de energia
elétrica não era tão difícil quanto se podia imaginar.
No Brasil, poucas concessionárias de energia elétrica puderam prestar serviço de consultoria para seus clientes. Na época,
o pensamento corrente na grande maioria das concessionárias
de distribuição era que projetos de combate ao desperdício de energia elétrica não
eram bons para o caixa das empresas porque representava perda de receita.
Essas empresas não se prepararam para o iminente “apagão”
e tiveram que participar do esforço nacional para minimizar seu impacto. Elas perderam uma grande oportunidade de
ensinar a seus consumidores o
uso consciente e sustentável da
energia. Outras empresas, como
a Cemig que é um exemplo, conseguiram gerenciar essa crise
tratando os seus clientes como
parceiros estratégicos e ganharam consumidores conscientes
de que o desperdício não traz
benefícios nem ao meio ambiente, nem ao bolso.
Passado este momento crítico,
varias lições foram aprendidas.
As concessionárias de energia elétrica têm que investir na educação de seu mercado consumidor
para que ele pague somente pela
energia que produz trabalho, lazer e conforto. Os consumidores
devem ficar atentos e procurar
desenvolver uma política de utilização racional de todos os insumos. O mundo caminha rapidamente para a degradação de
seu meio ambiente cujos reflexos
todos já podemos sentir.
Na gestão de uma empresa ou
residência não se pode admitir
que o gasto inútil faça parte das
despesas. Pensando nisso, empresários que passaram por dificuldades para manter a sua
produção e, conseqüentemente,
o seu emprego estão atentos a
todo e qualquer custo operacional que pode ser evitado.
Um exemplo disso é a direção
de administração do Shopping Oiapoque que implantou seu arrojado projeto de redução de custos operacionais, começando com a energia elétrica e ventilação para
posteriormente implantar um sistema de controle e monitoramento de energia de última geração. É
uma clara demonstração de que
seus dirigentes estão alinhados
com práticas gerenciais do futuro, contribuindo para minimizar
os impactos ao meio ambiente.
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Cemig
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adquire participação em
parques eólicos do Ceará

Google entra no mercado de monitoramento de energia
O Google desenvolveu um
serviço gratuito na internet,
chamado PowerMeter, que permite aos consumidores medir
o uso de energia em casa e na
empresa, no momento em que
a energia é consumida.
O anúncio é feito no momento em que o gigante californiano de Internet investe
em uma rede de fornecimento
de energia elétrica inteligente

(“smart grid”) para rastrear
e administrar melhor o consumo de energia.
“Smart grid” é a expressão da moda no setor de
energia, englobando várias
medidas que incluem mais
comunicação entre as empresas de energia e componentes da rede, como transformadores, linhas de energia, medidores e até mesmo

eletrodomésticos, como lavadoras de louça.
O sof tware, PowerMeter, testado pelos funcionários do Google, recebe informação de medidores e
dispositivos elétricos “inteligentes” e, depois, envia
um relatório aos usuários
dos computadores, que
lhes indica como estão utilizando a energia.

Inmetro mede eficiência de lâmpadas e
luminárias usadas na iluminação pública
O Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial anunciou seu Programa de Iluminação Pública, que mede a
eficiência energética de lâmpadas e luminárias destinadas ao
uso na iluminação pública.
A intenção é oferecer o serviço de medição às prefeituras com intenção de modernizar seu programa de iluminação pública.
A avaliação fotométrica de

lâmpadas e luminárias feita
pelo Inmetro foi adotada por
praticamente toda a indústria
nacional desde 2004.
Agora, o Inmetro poderá firmar parceria com as prefeituras interessadas em avaliar os
equipamentos de iluminação
pública nos processos de compra - incluindo a correta especificação para processos licitatórios –, apoiando nos projetos
de iluminação do Programa ReLuz, da Eletrobrás.

Com a medição da distribuição luminosa da luminária é possível prever, antes da
instalação num poste de luz,
se a luminária irá causar desconforto visual, ou seja, causar ofuscamento.
A distribuição luminosa
adequada em um projeto permite a minimização de ofuscamento, aumentando, assim,
a segurança do cidadão nas
ruas e no trânsito e evitando
a poluição luminosa.

Um engenheiro do Google
disse ter economizado 3.000
dólares, no ano passado, graças ao relatório do PowerMeter sobre alguns equipamentos de alto consumo elétrico em sua casa.
O Google citou estudos que
indicam que apenas de 5 a
10% das pessoas têm acesso
aos detalhes de seu consumo
elétrico nas contas.

A Cemig adquiriu 49% da
participação societária em
três parques eólicos de propriedade da Energimp, com
potência total de quase 100
MW e previsão de início de operações dentro de 90 dias. A
empresa vai investir R$ 213
milhões na aquisição desses
parques eólicos.
A totalidade da energia elétrica a ser gerada pelas centrais
eólicas será comercializada
para a Eletrobrás, no âmbito
do Programa de Incentivos às
Fontes Alternativas de Energia
– Proinfa, do governo federal.
A aquisição de participação
dessas empresas está em conformidade com a estratégia traçada, desde o ano passado, pelo
governador Aécio Neves, que
determinou a Cemig que ampliasse a utilização de fontes alternativas e limpas de energia.
A Cemig foi a primeira empresa do País a operar usinas
eólicas, com a construção da
Usina Morro do Camelinho, em
1994, que também foi a primeira a fornecer energia para o sistema elétrico nacional.
Atualmente realiza estudos
do potencial de geração eólica
em Minas Gerais, que, aliado à
utilização das modernas tecnologias disponíveis, poderão viabilizar a construção de novas
usinas no Estado.
DIVULGAÇÃO
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Samara Menezes Silva *
Num mercado cada vez
mais competitivo, as empresas da construção civil buscam atender à demanda social por obras com menor impacto sobre o ambiente.
O momento favorável da
economia brasileira traz crescimento nos resultados das
empresas e levanta discussões
práticas com todos os envolvidos. O sucesso empresarial
será revertido para sociedade, mas algumas dificuldades
devem trazer preocupação aos
projetistas, aos fabricantes de
materiais e à mão-de-obra técnica e gerencial.Em cidades
com acelerada inserção de
obras no meio urbano, o impacto negativo da construção
pode ir além do custo do metro quadrado.
A construção civil é tão
poluente como os carros e as
indústrias, pois contribuem
para o desmatamento das florestas, o aquecimento global,
o uso irracional de água, o
efeito estufa e os ruídos urbanos, entre outros fenômenos. No mundo, construção
civil consome cerca de 25% da
madeira de uso não combustível, 40% dos materiais e
energias e 17% da água doce.
Para combater a imagem da
construção como “acidente
ecológico”, os princípios da
construção sustentável seriam uma nova maneira de
abordar a elaboração do programa da edificação, a concepção, a realização e a gestão
dos prédios.
Algumas medidas podem
ser tomadas pelos arquitetos
e projetistas para a elaboração de um edifício visando a
redução do impacto sobre o
meio ambiente: optar por implantações e orientações de
prédios que respeitem as características do terreno e o
clima; privilegiar tratamentos
paisagísticos; escolher materiais adaptados ao entorno e
provenientes de locais próximos; otimizar o sistema construtivo evitando super dimensionamentos; implantar sistemas de gestão de resíduos
durante a obra e procedimentos limpos; favorecer o uso de
luz natural; buscar o equilíbrio entre iluminação e sistemas de ventilação naturais e
artificiais; prover o edifício de
sistemas de geração de energia e consumo renovável; economizar água potável; reduzir as perdas no aproveita-

A importância da

de climatização; analisar o
comportamento acústico na
definição da volumetria do
edifício; providenciar proteção acústica natural e artificial; usar elementos de proteção solar; prever meios de controle e regulação necessários
à iluminação natural para
evitar o superaquecimento;
utilizar materiais e produtos
menos contaminantes; escolher materiais normatizados;
DIVULGAÇÃO
pressupor a ergonomia no
projeto; incentivar o uso de
transportes
UM MERCADO públicos e ciclovias; obserCADA VEZ MAIS var a legislação vigente de
COMPETITIVO AS acessibilidade
e promover a
EMPRESAS DA integração de
usuários porCONSTRUÇÃO CIVIL t a d o r e s
de deficiências.
BUSCAM ATENDER À
Existem
inúmeras meDEMANDA SOCIAL didas para criar um projeto
POR OBRAS COM que provoque
o menor imMENOR IMPACTO pacto ambiental. Porém esSOBRE O AMBIENTE
sas medidas
devem ser
analisadas e
aplicadas em todas as fases do
ciclo de vida do edifício desde
a programação, concepção,
execução, ocupação, manutenção, reabilitação e eventual demolição.
Nas áreas do planejamento arquitetônico e urbanismo também devem ser tomadas algumas medidas
para implantação de um programa de desenvolvimento
sustentável, tais como: pesquisar o emprego de novos
materiais na construção civil; reestruturar a distribuição de zonas residenciais e
industriais; reciclar todo
tipo de materiais reaproveitáveis e buscar fontes alternativas de energia. A adoção
da sustentabilidade pelas
empresas do setor da construção servirá para que sejam atingidos alguns objetivos estratégicos mas, mais
importante, para desenvolver a consciência das pessoduzidos pelo prédio; prever as no ambiente de negócios.
locais específicos para cada
* Gerente de Incorpotipo de resíduo, a coleta e reração
da Cosil Construaproveitamento; elaborar proções e Incorporações
jetos de acordo como clima da
e pós-graduanda do
região e o uso do edifício viCEAG da Fundação
sando a redução do consumo
Getulio Vargas.
energético por equipamentos

sustentabilidade
para a construção civil
“N

,

”.

mento da água de chuva; escolher equipamentos sanitários eficientes; reduzir a área
impermeável; otimizar o saneamento das águas residuais;
garantir a gestão de águas pluviais no terreno; implantar de
técnicas de depuração de es-

gotos antes de ir para rede
pública; escolher materiais
para tubulações hidráulicas
que não contaminem a água;
proteger a rede de distribuição coletiva de água; fazer um
levantamento de usos dos futuros resíduos que serão pro-
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Ener
gia Solar
Energia

No Rio prédio público só com energia solar Satélites

podem

transmitir

A cidade do Rio de Janeiro é a mais nova capital brasileira a adotar medidas para fomentar o uso de aquecedores solares no país, com a finalidade de economizar
energia elétrica. A nova lei prevê que prédios públicos passem a utilizar energia solar para o
aquecimento de água.
A medida faz parte do Programa Estadual de Eficiência Energética instituído por decreto pelo governador Sérgio Cabral e está
em vigor desde janeiro de 2009.
Já se adequaram
aos padrões exigidos
pela nova lei os seguintes órgãos públicos cariocas: Escola Naval, Hospital Geral de Bonsucesso, Faculdade das Forças Armadas (Unifa) e o Parque Aquático do Maracanã.

Tuma cresceu
Uma das maiores fabricantes de aquecedores solares para
residências e estabelecimentos
comerciais, a Tuma Industrial
registrou um aumento de 40%
no volume de negócios fechados em 2008, superando a expectativa da empresa, anteriormente estabelecida em 25%.

energia

O
ÇÃ
GA
L
VU
DI

40% em 2008 com aquecedores

O mercado de aquecedores
solares no Brasil está em pleno desenvolvimento, apresentando significativo crescimento nos últimos anos, principalmente pela profusão de leis
que estão sendo aprovadas e
obrigam o uso de aquecedores
solares em residências com

mais de quatro banheiros e
comércios que utilizam grande volume de água quente.
Em 2007, a empresa apresentou aumento de 35% nos
negócios e a expectativa esse
ano é repetir o bom resultado.
O mercado de aquecimento solar no ano passado, cres-

ceu por volta de 30% . Em
2006 foram instalados 434
mil metros quadrados de coletores solares e em 2007 registrou-se a instalação de
aproximadamente 573 mil
metros quadrados. Em 2008,
o incremento nas vendas foi
de cerca de 30 % no setor.

DIVULGAÇÃO

Teatro de Insetos!
Crianças são curiosas e geralmente
gostam de capturar, observar e brincar
com insetos.
Um kit muito interessante é o Solar Insect Theatre, que é basicamente uma caixa com a frente de vidro e com uma luz no
interior alimentada por energia solar.
De noite a luz se acende automaticamente atraindo todo tipo de insetos para
o interior do Insect Theatre, de manhã a
criança vai ao jardim conferir os gafanhotos, as borboletas, as moscas e mosqui-

tos, os percevejos e afídeos, as abelhas, vespas e formigas e os besouros.
Quem tem dó dos insetos não precisa se
preocupar, pois o Solar Insect Theatre não
prende os insetos que podem entrar e sair à
vontade usando os buracos na lateral. Mas
mesmo assim na manhã seguinte ainda devem ter vários insetos para serem estudados.
A criança pode colocar galhos e outras coisas
dentro da caixa para agradar os insetos.
O Solar Insect Theatre custa £39 na loja
inglesa The Urban Garden.

O presidente da Associação
de Energia Espacial, John
Mankins estima que, com
menos de US$ 10 bilhões, seria possível construir uma
unidade piloto de 510 Megawatts e colocá-la em órbita
até 2018, usando lançadores
de satélites convencionais.
Mark Hopkins, vice-presidente sênior da Sociedade Nacional do Espaço,
uma organização sem fins
lucrativos que apóia a
idéia de energia solar de
base espacial diz que a
constelação de satélites
poderia transmitir energia
a todo o planeta, o que melhoraria o padrão de vida
das pessoas nos países em
desenvolvimento.
Os entusiastas da proposta e outros estudiosos
afirmam que a tecnologia
para coletores de energia
solar e para a transmissão
sem fio de energia através
da atmosfera começa a se
aproximar do patamar que
seria necessário para concretizar um sonho que no
passado seria impossível.
O problema é que o custo
continua a ser estratosférico - ou ainda mais alto.
Mankins tem em mente um
conjunto de milhares de satélites que transmitiriam
energia a centenas de receptores espalhados por todos
os continentes.
Ele espera que seja possível reduzir custos por meio da
produção em massa dos módulos mais leves possíveis,
mas cada um desses satélites
ainda assim representaria
uma massa inerte que teria de
ser lançada ao espaço.
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Café pequeno/R
epública dos bodes
pequeno/República
Café Society
Maurício de Thormes

Quinta

DIVULGAÇÃO

agora é dia de
blues em BH
Os músicos mineiros Leandro Ferrari (foto,
gaita e voz) e Blarth “Tim” Piassi (dobro,
violão, guitarra e voz) se apresentam às
quintas-feiras na Status Café Cultura e
Arte em Belo Horizonte.
Com o objetivo de agregar os admiradores de blues e suas vertentes, esse
novo projeto cria um ambiente onde se
pode trocar informações, CDs, vídeos e é
claro um espaço para jam sessions, que já
faz parte da cultura blues. Os shows também contarão com a participação especial
do italiano Bruno Avanzato, líder da banda The Nasty Blues e sorteios de gaitas,
brindes e aulas de gaita. As apresentações começam cedo, às 20h, com entrada
à R$ 5,00. No repertório clássicos do blues e músicas próprias.
Status Café Cultura e Arte
Endereço: Rua Pernambuco, 1150
Savassi BH/MG
Telefone: (31) 3261-6045
Horário: 20h
Couvert: R$ 5,00
FOTO: ARQUIVO PARTICULAR

DIVULGAÇÃO

! No ano passado, o
Brasil comemorou
eventos importantes
sobre seus dois maiores
escritores, Machado de
Assis (foto) e Guimarães Rosa. Em 2009 os
festejados serão, entre
outros, Euclides da
Cunha, autor de
“Os sertões”.
DIVULGAÇÃO

"""""""
! Neste mês, comemoram-se 50 anos do
Bicampeonato Mundial
de basquete, conquistado pela seleção do
Brasil. Pena que um dos
seus símbolos, “Rosa
Branca” não estava
presente, pois morreu
em dezembro passado.

! Este é o ano do
centenário de Carmem
Miranda (acima), e
Ataulfo Alves (abaixo).
São duas grandes datas.
DIVULGAÇÃO

"""""""
! Em ambiente
alegre e descontraído
foi comemorado o
aniversário de Maria
Bias Fortes Pereira da
Silva, ao centro,
ladeada pelas amigas: Marly de
Almeida Leite, Celia
Tomazzi, Eunice
Bicalho, Leda
Sobreira, Simone
Lima e Eugênia
Bernardes de Oliveira

! O casal Paulo Tadeu
Markiewicz e Silvia
Maria, comemorando a
colação em publicidade
da filha Paula Maria
Carvalho Markierwicz
(foto). Paula participa
da equipe de estagiários
de “O Debate”. Nossos
votos de sucesso!

“Ilha da Fantasia”
Famosa série de televisão
começava com o anão “Tatoo”
gritando: “O avião! O avião!” O
chefe a quem ele comunicava o
gesto era, na vida real Ricardo
Montalbán, que morreu no começo deste ano nos EUA.

FOTO: ASCOM

DIVULGAÇÃO

Assumiu oficialmente, a gerência de recepção do Belo Horizonte Othon Palace, o jovem executivo, Gustavo Gauto
(foto). Ele é formado em Turismo, Lazer e Gestão Hoteleira
pelo Centro Universitário UNA de Belo Horizonte, possui
pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios além de
ser fluente em inglês e espanhol. Antes de ocupar este cargo
atuou por um ano como Executivo de Contas e agora passa
a administrar e coordenar sua equipe em todas as atividades da recepção do hotel.

DIVULGAÇÃO

Othon Palace

N Ú C L E O A S S I S T E N C I A L Rua José Ferreira Magalhães, 341 Floramar - CEP 31.765-760
CAMINHOS PARA JESUS

Belo Horizonte - MG Caixa Postal
1622 - CEP 30.161-970
Tel: (31) 3434-7373 / 3434-6494 - Fax:
(31) 3434-6499

(0800-315600)
E-mail: nucleo@gold.com.br - Home Page: www.gold.com.br/~nucleo

Rod. BR 040 - s/n - Km 547 - Jd. Canadá - Nova Lima - Tel: 3541-6193 / 35813466
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Turismo

Xanten

DIVULGAÇÃO

A pequena Tróia alemã

DW
DE
W-- W O R L D
D.D

DEUTSCHE WELLE
Xanten, no noroeste do estado da Renânia do Norte-Vestfália, foi a segunda mais importante
cidade em sua região no tempo
dos romanos e é o berço de lendas e sagas milenares.
Seu nome é um tanto exótico
para um país acostumado com
cidades cujos nomes terminam,
por exemplo, em -burg (Hamburg, Augsburg, Rothenburg,
Magdeburg ou Marburg). Já por
este motivo, Xanten desperta a
curiosidade do visitante. Conhecida por “cidade dos romanos”
ou “cidade de Siegfried”, sua história remonta aos tempos de César. Foi às margens do rio Reno
que as forças de Roma estabeleceram sua fronteira com o mundo bárbaro. Única cidade alemã
que começa com a letra “x”, Xanten é banhada pelo rio Reno ao
norte. Também nesta direção fica
o Parque Arqueológico, um passeio obrigatório para quem des-

conhece a presença romana em ter- tos da Segunda Guerra Mundial. No
ras germânicas.
dia 10 de fevereiro de 1945, um bombardeio destruiu parte da cidade, incluindo a catedral de São Vitor. No
DESDE OS ROMANOS
total, 85% dos edifícios de Xanten viXanten foi elevada à condição de raram ruínas. Os moradores foram
Colonia Ulpia Traiana no ano de 110 retirados do que restou das casas e
d.C.. Era o segundo maior ponto de prédios. De 5 mil habitantes, Xanten
comércio da província Germania passou a ter pouco mais de 2.500 após
inferior, ficando apenas atrás de o fim do conflito. No pós guerra, o cresColonia Claudia Ara Agripinensium cimento populacional chegou a 40%
(atual cidade de Colônia). Com o devido à onda de refugiados que inpassar dos anos, a cidade sofreu gressou na região. No entanto, a reinvasões e saques. O nome Xanten construção da cidade e da catedral se
teve sua origem na metade do sécu- deu em um processo lento, que durou
lo 8, quando uma igreja e um con- até 1966.
vento foram denominados ad Sanctos. Em 976, o nome mudou para A PÉ PELA CIDADE
Xanctum e em 1144, para Xantum.
Até chegar à denominação atual, foi
Para conhecer melhor Xanten e
questão de tempo. No início do sé- seus prédios históricos, uma rota de
culo 19, as ruínas da colônia des- quase três quilômetros permite ao
pertaram o interesse de arqueólo- turista passear (a pé) por sua hisgos. Entre 1819 e 1844 e novamen- tória. A cada dez passos, um tijolo
te no início do século 20, começa- de terracota se destaca dos demais
ram as escavações na cidade.
e orienta o visitante para que permaneça no caminho certo. No trajeto, a catedral de São Vitor merece
NA SEGUNDA GUERRA
uma parada. No século 13, a consComo a maioria das cidades ale- trução foi considerada a maior camãs, Xanten também sentiu os efei- tedral entre Colônia e o mar. Seguin-

Hotel Coqueiros
Av. Dom Helvécio, 1020 - Iriri - Anchieta - ES
Cx. Postal 25 - CEP: 29.230-000
Reservas: (28) 3534-1592 - Fax: (28) 3534-1308

do a rota, o moinho de Kriemhilde (Kriemhildemühle) foi construído no muro que protegia a cidade. O interessante é que, até
hoje, grãos de trigo viram farinha
no local. Uma confeitaria com
bancos rústicos convida o turista a uma parada.
Outro ponto importante é a
Casa Gótica, exemplo do gótico
tardio da região. Já do passado
romano de Xanten é possível se
ter uma idéia ao visitar o Parque
Arqueológico de Xanten e o anfiteatro em Birten. Fora dos limites do parque, protegidas por uma
construção de vidro. ficam as famosas ruínas das “grandes termas”. Ainda no mesmo parque,
um novo museu oferece ao turista uma visão mais realista da Era
Romana através de experiências
sensoriais e objetos inusitados. A
construção, que custou cerca de
22,5 milhões de euros, tem 24
metros de altura, o equivalente a
um prédio de oito andares.

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

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

direto do CD

vos de áudio gerados pelo Premier 3 passam por uma tecnologia de limpeza que aumenta a qualidade do som. As
músicas gravadas recebem
também proteção DRM, que
impede que o conteúdo gerado seja replicado para outros dispositivos ou compartilhados. A princípio, o Premier 3
será vendido apenas no Japão,
e não há
qualquer
informação
de disponibilidade no Ocidente.

DI
VU
LG
AÇ
ÃO

A Sony Ericsson anunciou
a venda do celular Premier 3,
novo integrante da linha
Walkman, que terá um atrativo inédito no mercado: a
capacidade de gravar CDs e
convertê-los para música digital no formato AAC. O aparelho vem com um adaptador
que pode ser conectado a qualquer saída de som e transformar o áudio recebido em música digital - AAC. Apesar da
capacidade única, o aparelho
terá memória interna de apenas 50 MB, e uma entrada microSD limitada a cartões com
2 GB de capacidade. Os arqui-

Netpoint oferece

DIVULGAÇÃO

apesar da

projetos especiais

crise mundial

para celulares 3G

A Netpoint, especializada
em serviços de conectividade
pela Internet, como webcast,
streaming e sistemas e-commerce, anuncia ao mercado
corporativo um novo serviço
voltado ao desenvolvimento
de projetos especiais para
iPhone. A idéia é associar a
marca de empresas à tecnologia iPhone, por meio de iniciativas que atinjam os usuários do smartphone da Apple.
Dessa forma, um dos principais alvos do novo serviço da
Netpoint é o segmento publicitário, que pode se benefici-

ar do iPhone para desenvolver ações de Marketing interativas, como lançamentos
promocionais de produtos,
oferta de games associados a
uma marca, etc. A Netpoint
pode desenvolver softwares e
aplicativos que utilizem todos
os recursos do iPhone, como
acesso à Internet, reprodução
de vídeos, gráficos 3D e as diversas ferramentas multimídia que o aparelho disponibiliza. A Netpoint faz ainda
streaming para celular, podendo transmitir eventos ao vivo
ou on demand para iPhones.

Localize amigos

“BlackBerry” pelo celular
para crianças

Crianças de 3 a 6 anos ganharão em breve seu próprio
BlackBerry: a americana LeapFrog está anunciando o “Text
and Learn”. O dispositivo - um
“smartphone” um pouco maior que um BlackBerry de verdade, dirigido aos pequenos
que estão começando a conhecer as letras - inclui jogos de
soletrar e habilidades básicas
de computação. O “baby BlackBerry” é um produto educativo, não um celular de ver-

dade, mas as crianças poderão imitar os pais, enviando
mensagens de texto e checando seus compromissos a qualquer hora do dia com o amigo
virtual Scout, embutido no
dispositivo. Outras atividades
incluem jogos de combinações
e identificação de nomes e de
letras, memória, formas geométricas e navegação em um
teclado QWERTY, de acordo
com o site da fabricante
(www.leapfrog.com).

O melhor
frango
caipira da
cidade

SMS crescem

Um novo recurso do serviço de mapas do Google para celulares promete localizar pessoas com a mesma facilidade
com que se realiza buscas na
internet. A ferramenta Latitude, que também pode ser adicionada à página pessoal do usuário no Google (iGoogle), permite acompanhar a localização
aproximada de amigos e familiares que tenham optado por
dividir essa informação com
outra pessoa. Além de ver a localização de outra pessoa no
mapa, é possível entrar em contato com ela por SMS, mensa-

gens instantâneas ou e-mail. O
Google diz ter se preocupado em
usar diversos filtros de privacidade no aplicativo, e cada função pode ser selecionada ou
desativada pelo usuário. É possível controlar quem vê sua localização e também qual localização pode ser vista. Se o usuário estiver em Porto Seguro,
por exemplo, pode ajustar manualmente sua lozalização para
qualquer outro lugar, como São
Paulo. O recurso Latitude já está
disponível em 27 países, incluindo o Brasil, e em 42 idiomas,
incluindo o português.

Kadok Ltda

Reservas

Rua Iguatú, 73 - Novo
Eldorado - Contagem - MG
CEP: 32341-460

3375-2640

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

A Acision, empresa líder
mundial em serviços de mensagens, acredita que a instabilidade do cenário econômico
oferecerá muitas oportunidades
de receitas para as provedoras
de serviços móveis. Com base
somente na utilização de SMS
durante as festas do Ano Novo
de 2008/2009, é possível prever que os serviços de mensagens e suas receitas associadas
continuarão a crescer. O tráfego global de SMS aumentou
quase 30% durante o período
de festas de Ano Novo, se comparado ao mesmo período no
ano passado. Os animados usuários enviaram um número absolutamente incrível de mais de
55 bilhões de mensagens de texto com 31 bilhões delas sendo
processadas com sucesso e sem
interrupção através dos sistemas da Acision. No ano passado foram enviadas pouco mais
de 40 bilhões de mensagens no
mesmo período. Esses números
demonstram que o SMS ainda
é a opção preferida para se comunicar e deverá continuar
sendo o elemento impulsionador dominante para a obtenção
de receitas com a transmissão
de dados para as provedoras de
serviços em 2009. Por ser o
serviço móvel mais acessível, é
provável que os usuários usem
ainda mais as mensagens SMS
para reduzirem custos de voz e
dados durante a crise.

pedidos@toner.com.br

Tel: (31) 3392-3333 / 3043-0042
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" O Joaquim estava com o amigo Zequinha, quando este se sentiu mal e foi
levado ao hospital. Quando o dr. explicou ao Joaquim que Zequinha estava
com derrame na coxa, ele ficou aflito e perguntou:
- É derrame cerebrá, doutor?
" Uma mulher estava conversando com uma amiga:
- “Fui eu que fiz o meu marido milionário”.
- “E o que seu marido era antes?” perguntou a amiga.
- A mulher responde: “Bilionário.
" Na sala de aula o professor pergunta a Paulinho:
- Diga-me Paulinho, o que é que a zebra tem e os outros animais não têm?
E Paulinho rapidamente:
- É claro professor: zebrinhas!
" - Cavalheiro, desculpe-me, diz a moça ao seu par, no baile. Pisei-lhe um pé!
- Não se importe, senhorita! Tenho outro.
" Dona Divina foi à feira e parou diante de uma banca de ovos:
- Estes ovos estão bons mesmo?
- Eu não tirei a radiografia deles não senhora...
" - Por que matou seu marido?
- Ele me disse que quando morresse, seus quadros ficariam famosos.
" - “Fui a pé a Santa Luzia para fazer uma cobrança. – contava o João.
- E voltou à pé? – pergunta o Manuel, seu colega.
- “Não, voltei de ambulância, direto para o Pronto Socorro”.

Suicídio
Aquela velha de 80 anos queria morrer de qualquer maneira e, para isso tentou o suicídio várias vezes. Bebeu veneno e não conseguiu morrer. Já desanimada, procurou uma
“amiga” que lhe aconselhou:
- Dê um tiro no peito e não haverá escapatória.
E ela seguiu a risca o conselho da “amiga”. Chegou em
casa, pegou o revólver, encostou-o no peito e puxou o gatilho.
No dia seguinte, os jornais abriam manchetes:
“VELHA DE 80 ANOS TENTA SUICÍDIO DANDO TIRO
NO JOELHO.”

Um minuto

“Os últimos
serão os
primeiros e os
do meio,
sempre serão
os do meio”

O homem, no céu, conversava com Deus:
- Senhor Deus, que são para vós, mil anos?
- Um minuto.
- E 100 mil reais?
- Um centavo.
- Senhor, dai-me um centavo?
- Pois não, espere um minuto.

Sorte
Meu tio Frank, 78 anos, era um homem feliz e saudável,
solteirão inveterado.
Namorava muito, mas conseguiu esquivar-se do altar.
Um dia decidiu fazer uma viagem pelo país, para visitar
12 antigas namoradas.
Quando voltou, comentou:
- Puxa vida! Ainda bem que não me casei com nenhuma
delas. Estão todas viúvas.

Horoscopiada
Áries - Procure um técnico e tente uma vaga
no meio-campo do América. Pelo nível do elenco do
time, é bem capaz que você consiga. Não fique cheirando os cabelos de sua loira. É oxigênio falso. Dias
melhores estão chegando... para os outros. Prá você
é o fim.
Touro - Os afazeres vão aumentar mas, em
compensação, os rendimentos vão diminuir.
Quando o delegado perguntar, responda sim.
Do contrário, cadeia procê. Essa tremedeira
não é frio. É maleita mesmo.
Gêmeos - Em seu futuro está reservado uma
ilha bucólica: Ilha Grande. Não desanime. Daqui a vinte anos, ele lhe pede em casamento. Não
deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Abotoa logo o paletó.
Câncer - O seu salário é ridículo, mas é correspondente à sua capacidade. Não há mais jeito. Ela já sabe que você é casado. Pique a mula
enquanto é tempo. Um banho irá acabar com
esta coceira atrás das orelhas.

Leão - O período aconselha muita sombra e
água fresca. O filho é seu mesmo. Pague a pensão.
A dose de estriquinina foi pequena. Essa dorzinha
de barriga vai passar.
Virgem - Já que não se consegue arrumar emprego, assuma sua posição de vagabundo. A garota não lhe dá mais bola, mas a sogra está gamadinha. Esta dor no peito, esta pontada no coração,
esta inchação, não enganam não. Descanse em paz,
meu chapa.
Libra - Não adianta você insistir no batente.
De libra você só tem o signo. O seu grande amor
está na esquina, à sua espera. Cuidado, o outro
também irá lá. Umas pílulas anticoncepcionais
talvez sejam a sua salvação.
Escorpião - Tenha muita paciência. O emprego vai ser seu muito em breve. Se a noiva é
gorda e a aliança não serve, compre um bambolê para o dedo dela. Não ligue para a sua dor de
dente. Onde já se viu cárie em dentadura postiça, ô meu camarada?

Sagitário - Procure outro emprego. A morena
com quem você saiu ontem é a filha do seu chefe.
Seja mais carinhoso com ela. Outros estão sabendo melhor do que você dar o carinho que ela merece. Não se desespere. Tome uma dose de purgante
e tudo se resolverá.
Capricórnio - Aceite o convite para o outro emprego. No atual não dá mais pé. Arranje outra. A atual está pensando em mandá-lo
para escanteio. Não há mais jeito para seu estado físico. Mande providenciar a coroa de flores.
Aquário - Para resolver sua situação financeira só mesmo um assalto. Se ela disser não ao
delegado, tudo ficará azul. Mas se ela disser sim,
adeus liberdade. Seu estado é grave. Comece a pechinchar um jazigo.
Peixes - Seu problema financeiro já tem
uma data para solução: 30 de fevereiro, de
tarde. Pelo andamento do namoro, você ficará para titia. Pode contar de um a dez. O seu
coração vai pifar.
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Digital

Itautec apresenta novo
modelo de desktop

e menos ruído
com a fonte

A Panasonic do Brasil traz
ao mercado brasileiro o Projetor Home Cinema Full HD PTAE3000. Lançado simultaneamente no mundo inteiro e tem
o intuito de alcançar a qualidade de imagem almejada pelos produtores e diretores de
cinema de Hollywood. Entre as
características do projetor, destacam-se brilho de 1,600 lumens e taxa de contraste de
60,000:1, processador Detail
Clarity 2 e tecnologia Frame
Creation. Para obter o máximo
de clareza e nitidez em imagens
Full HD, as lentes de altíssima
qualidade, cuidadosamente alinhadas para garantem um foco
uniforme do centro aos cantos
da tela, e painéis de LCD Full
HD com velocidade de varredura dobrada, melhorando a nitidez das imagens em movimento. Além disso, para evitar
o efeito “Chicken wire”, comum
em projetores de LCD, o novo
projetor possui tecnologia Smooth Screen, que proporciona imagens claras, vivas e tridimensionais, como as vistas no cinema.

funcionalidade

V-Power 550W
A HandaSolution (www.
handasolution.com.br), distribuidora oficial da Huntkey
no Brasil, oferece a fonte VPower 550W, ideal para PC’s,
desenvolvida para emitir menos ruído na exaustão do calor e diminuir o consumo de
energia elétrica. O produto
chega a alcançar até 80% em
sua utilização, sendo que fontes comuns chegam a 50 ou
60%, isso significa menos perda de energia e, segundo o fabricante, economizando até
300 mil watts por ano. A VPower 550W vem com um sistema de dissipação de calor
composto por um cooler de
140 mm, que maximiza o fluxo de ar, e ainda vem com um
sensor interno automático de
temperatura, promovendo
uma operação mais silenciosa. Para otimizar a estabilidade na utilização da fonte,
ela possui duas linhas de 12V
independentes, com 18A cada,
e já vem em conformidade
com as normas de segurança desse tipo de equipamento. Compatível com AMD e
Intel, o produto ainda tem
proteção contra sobrecarga,
variações de voltagem, corrente e temperatura alta.
Assim como cabeamento modular e um grande número
de conexões, inclusive PCI
Express e SATA, para transmissão de dados.

Cinema

Full HD

Google lança

DIVULGAÇÃO

Mais potência

pécie de canaleta posicionada sobre o cooler do processador, que isola o ar que
entra no gabinete do ar
que sai, aumentando a
eficiência do sistema
de resfriamento.
Outra característica: o gabinete
vem em formato Toolless,
ou seja, não
exige parafusos na
abertura
do gabinete ou
na fixação de
componentes como
o HD e o drive
DVD-RW o que
facilita ao usuário
na montagem,
atualização ou
manutenção do
equipamento.

Projetor Home

DIVULGAÇÃO

A Itautec anuncia o lançamento do Infoway ST 4160.
Com gabinete compacto, que
pode ser utilizado tanto na
vertical como na horizontal,
o desktop pode ser alocado em
ambientes pequenos e proporciona maior economia de espaço. Um dos grandes diferenciais do novo modelo é o fato
de vir equipado com uma placa-mãe fabricada pela própria
Itautec, que, entre outras funcionalidades, traz velocidade
de barramento de 1333 MHz
e já oferece suporte para a
nova família de processadores
E8 da Intel, fabricados no processo de 45 nanômetros. Além
disso, a placa tem capacidade
para até 8 GB de memória
RAM e conta com chip TPM
(Trusted Platform Module)
módulo de segurança que permite criptografar informações
aumentando a segurança dos
dados. O ST 4160 emprega
ainda um Partition Guide, es-

lançado

Ocean para Google Earth
Máquina de costura
tem câmera e tela

A fabricante americana
Brother anunciou uma máquina de costura que tem uma
câmera embutida e mostra o
trabalho realizado em uma
tela de alta definição. O modelo QuattroT 6000D tem 56
LEDs que iluminam a plataforma de costura enquanto a
tecnologia InnovEye T mostra
a visão da agulha, que pode
ser ampliada para maior pre-

cisão. A câmera também permite que o tecido seja posicionado automaticamente, com
a ajuda de um sensor, para
bordados automáticos. A tela
de 32 polegadas é fabricada
pela Sharp e tem 260 mil cores. A máquina conta ainda
com três portas USB 2.0, para
a transimssão de modelos e
download de updates do software, por exemplo.

PRECISA-SE

O Google anuncia o lançamento de uma nova versão do
Google Earth, aplicativo que
possibilita explorar o planeta
por meio de imagens 3D. A principal novidade é o Ocean, funcionalidade que permite aos internautas mergulhar nas superfícies marítimas, explorar o
terreno submarino e navegar
em conteúdo compartilhado
por especialistas em oceanografia e ciências. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta e contêm 80% de
toda a vida na Terra - ainda
assim, apenas 5% desse espaço
já foram explorados pelos seres humanos. O novo recurso
Ocean inclui terrenos submarinos e conteúdo produzido por
especialistas para possibilitar
que os usuários explorem áre-

as até então de difícil acesso.
Viajantes virtuais que elejam
o Havaí como destino, por
exemplo, poderão examinar os
vulcões submersos, ver vídeos
sobre a exótica vida marítima
da região, ler sobre os naufrágios que ocorrem ali e compartilhar fotos e vídeos de seus
pontos de surf preferidos. O
Ocean é um recurso automático para a versão 5.0 do Google Earth. Com ele, ao usar o
zoom para se aproximar do
oceano, os usuários poderão
ver uma superfície de água dinâmica e, ao mergulhar, será
possível explorar o terreno
submarino em 3D, incluindo
a cadeia de montanhas mesooceânica, a mais longa formação do gênero, com mais de
50 mil km de alcance.

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.
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Especial

1928: lançamento da fita

adesiva transparente
DEUTSCHE WELLE

Quando a fita adesiva
transparente foi lançada
no mercado, em 31 de janeiro de 1928, ninguém
imaginava que ela se tornaria imprescindível.
Certas coisas incorporaram-se de tal forma ao cotidiano das pessoas, que é difícil
imaginar que foram inventadas por alguém e, em conseqüência, protegidas por patente em sua fase inicial. É o caso
do fecho éclair, do clipe de papel, da lâmina de barbear e da
fita adesiva transparente, lançada em 31 de janeiro de
1928. A história de sua criação remonta ao ano de 1923.
A empresa 3M, especializada
na produção de lixas de papel, ficou sabendo do problema que era cobrir a parte já
envernizada de um automóvel
que deveria ser pintado em
duas cores. O jovem enge-

Tentativa e erro Em 1925, ele apresentou uma espécie
de fita crepe com
cola apenas nas laterais, provavelmente
por economia. Na prática, a aplicação não
deu muito certo porque a fita não colava
direito. Conta-se que
um cliente, insatisfeito, devolveu uma encomenda, gritando furioso: “Leve esta porcaria
de volta para o escocês
do seu patrão!”, referindo-se ao pão-durismo da
firma. Foi assim que nasceu o nome da marca, Scotch, utilizado até hoje. Em
janeiro de 1928, surgiu
um outro problema para
ser solucionado. Um cliente
desejava uma embalagem à
prova de umidade para ca-

CERTAS COISAS
INCORPORARAM-SE
DE TAL FORMA AO
COTIDIANO DAS
PESSOAS, QUE É
DIFÍCIL IMAGINAR
QUE FORAM
INVENTADAS POR
ALGUÉM E, EM

CONSEQÜÊNCIA,
PROTEGIDAS POR
PATENTE EM SUA
FASE INICIAL.

bos de isolamento que deveriam ser utilizados em vagões refrigerados.

Sucesso - Nesse meio tempo,
o mundo se transformara.
Com a depressão econômica
ocasionada pelo crash na Bol-

Mais informações
sobre a Alemanha e a
Europa no site www.DWWORLD.DE/brasil.

grávida pode aproveitar o Carnaval?

Não é porque você está grávida que sua única opção de
diversão no Carnaval será assistir aos desfiles pela televisão.
Não pense também em cair no
samba na avenida...
“Para a grávida que não apresenta problemas de saúde, a
diversão está liberada, mas com
bom senso. É preciso levar em
conta o período da gestação. No
primeiro trimestre, a folia não
é tão cansativa. Muitas mulheres acreditam que nessa fase, a
gestação é mais frágil porque é
quando acontece a maior parte dos abortos. Mas esta é uma
idéia errada. Os abortos espontâneos ocorrem por malformação do feto, não pelos exercícios que as grávidas realizam”,
diz o ginecologista e obstetra
Aléssio Calil Mathias, diretor
da Clínica Genesis;
A gestante pode pular o Carna-

val sem problemas, mas deve
observar alguns cuidados. Primeiro, é preciso ingerir líquidos com regularidade, para
manter o corpo sempre hidratado. Como não é recomendável que a grávida fique muito
tempo em jejum, o médico recomenda que a gestante leve
alimentos saudáveis, como frutas, na bolsa;
Depois, é preciso evitar os sapatos de saltos altos. “À medida em que a barriga cresce,
o centro de gravidade da gestante se altera e ela se desequilibra com maior facilidade.
Além disso, as articulações ficam menos estáveis por causa do acúmulo de líquidos no
organismo. Por isto, o salto
pode propiciar um tombo que
pode prejudicar o bebê”, alerta o diretor da Clínica Genesis. Os carros alegóricos tam-

• Almoços • Jantares • Coquetéis
• Formaturas • Coffee-Breaks
• Salões de Festas • Recepções
TRADIÇÃO E EXCELÊNCIA

TELEFAX: 3291-7887
www.faleiro.com.br //

sa de Nova York, o surgimento de um artigo de luxo como
a fita adesiva transparente
parecia inoportuno. No entanto, logo a clientela descobriu as inúmeras utilidades
da fita, que permitia remendar de maneira invisível praticamente tudo que estivesse
quebrado ou rasgado. As vendas aumentaram rapidamente a partir de 1932, quando
foi introduzido o porta-rolo
dotado de serrinha, que facilitava enormemente o manuseio. Depois da Segunda Guerra Mundial, a demanda explodiu de tal forma, que a empresa não dava conta da produção e desculpava-se junto
à clientela em anúncios nos
jornais. Com o passar do tempo, a fita se tornou imprescindível em casa, no escritório, nas lojas e até na produção industrial.

faleiro@faleiro.com.br

Rua Santa Catarina, 557 - Lourdes - BHte - MG

bém devem ser evitados pelo
risco de quedas;
O médico também recomenda
pausas durante a folia, assim
que o cansaço bater, o peso da
barriga incomodar ou o inchaço das pernas provocar algum
desconforto, a grávida deve parar e sentar-se;
Se a gestante está em forma e
pratica exercícios regularmente, é provável que ela encare a
folia e até mesmo o desfile na
avenida muito confortavelmente. “Caso contrário, a avenida
não é um bom momento para
testar suas condições físicas. Se
ela estiver acima do peso, por
exemplo, provavelmente se sentirá cansada no meio do caminho, ainda mais se estiver muito pesada, no final da gestação”, afirma o ginecologista
Aléssio Calil Mathias;
O médico destaca que a grávida

SALÕES
PARA FESTAS
E COMPLETO
SERVIÇO
DE BUFFET
Encomendas de doces e salgados
para festas e lanchonetes

não deve usar fantasias pesadas ou que apertem a barriga
porque podem provocar desconforto. O ideal é que a fantasia também dê uma boa
sustentação aos seios;
Se a gestante for viajar de
carro para o interior ou
para o litoral, o passeio
deve ser intercalado
com paradas para que
a mulher possa caminhar e ativar a circulação sangüínea, principalmente
das pernas.
“Se for de
avião, ela
também
deve levantar-se e caminhar pela aeronave”, diz Aléssio Calil Mathias.

DIVULGAÇÃO

Como a

Drew experimentou vários materiais,
mas nenhum era suficientemente impermeável. Foi aí que teve a
idéia de tentar com o
celofane, um material
então relativamente
novo no mercado. A própria 3M o utilizava para
embalar as fitas adesivas de crepe que produzia. Drew aplicou então,
no celofane, a cola utilizada naquelas fitas adesivas. O resultado não
foi perfeito, mas animador, de forma que a 3M
decidiu dar continuidade
ao desenvolvimento da
fita adesiva transparente. Foi uma decisão corajosa: as dificuldades em
trabalhar o celofane eram
tão grandes, que a empresa só as superou em 1930.

nheiro Richard Drew
começou a quebrar a
cabeça para encontrar uma solução.

DIVULGAÇÃO
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