
O caso de uma moça bra-
sileira que, segundo se afir-
ma fez-se passar por vítima
de agressão na Suíça, trouxe
à luz outras questões envol-
vendo nossos conterrâneos
que vivem em vários países
do mundo. Artigos publica-
dos na imprensa nacional le-
vantaram a possibilidade de
terem ocorrido transtornos
psíquicos e morais, enfrenta-
dos por estrangeiros que, a
todo o momento, são trata-
dos, no exterior, como pes-
soas que deveriam retornar
ao seu país de origem, “pois
lá é o seu lugar”. A qualquer
reclamação por algum servi-
ço público deficiente, estes tu-
ristas ou moradores, segun-
do se afirma, ouvem a per-
gunta: “por que não voltam
para o seu país?” Mas as
coisas não param aí. Há
também os maus tratos de
policiais que não hesitam
em humilhar os viajantes,
que são interrogados gros-
seiramente nos aeroportos
e, em muitos casos, suma-
riamente deportados, como
tem acontecido na Espanha.
Mesmo sem a truculência
dos espanhóis, autoridades
de países como Alemanha,
Portugal, Inglaterra, Irlan-
da e outros têm-se obstina-
do em tratar os nossos com-
patriotas como sub-cida-
dãos, impedindo-os, sob
qualquer pretexto, de ali de-
sembarcarem.

Contrastando com esta
atitude xenófoba, o Brasil só
falta estender tapetes verme-
lhos para os estrangeiros que
aqui aportam, como é o caso
de pedófilos, turistas sexuais,
mafiosos, assassinos psicopa-
tas (vejam o caso do italiano
Battistti), e indivíduos que se
internam na região amazôni-
ca, em muitos casos, para pra-
ticar atividades suspeitas e
quase sempre lesivas ao inte-
resse nacional. Um dado de-
salentador em tudo isso são
as reclamações de que o Ita-
maraty não tem agido com a
firmeza requerida na defesa
de brasileiros molestados,
quando nada adotando polí-
ticas de reciprocidade. Até
quando isso vai durar?

De imediato, a reação de
nossas autoridades deveria
ser a que já se tornou tradi-
cional nesses casos: para cada
brasileiro barrado, o mesmo
deveria acontecer com um es-
trangeiro proveniente do país
responsável. Pelo menos isso.
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Brasileiros
humilhados
e ofendidos

CASOS DE SUCESSO
UMA PARCERIA ENTRE A EFICIÊNCIA

MÁXIMA E A ITAIM ESTÁ ECONOMIZANDO
54% DE ENERGIA ELÉTRICA NA

ILUMINAÇÃO DO SHOPPING OIAPOQUE.
AGORA, O CENTRO DE COMPRAS PASSOU

A FAZER PARTE DO SELETO GRUPO DAS
EMPRESAS SUSTENTÁVEIS.

WWW.EFICIENCIAMAXIMA.COM.BR

“Claro que não vai acontecer nada, não é para
acontecer. Vai continuar todo mundo furtando, se
locupletando e se fazendo, é nisso que tornou a
nossa vida pública”. É o comentário feito pelo
escritor João Ubaldo Ribeiro, em matéria intitula-
da: “Fiquem sossegados, não muda nada”, publica-
da em órgãos de imprensa nacional no último fim
de semana. “O partido diferente, o da ética, aca-
bou assim que elegeu o presidente, embora fique
por aí com essa empulhação ideológica, que agora,
ao que parece, vai até trazer o professor Delúbio
de volta dos salões do poder onde ele disse que
sua história viraria piada – e não é que virou?”
indagou - o cronista.

Corrupção: nada
vai mudar
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Tribunal de
Contas: descoberta
planilha da propina

A 2a fase da Operação Pasárgada, em
junho de 2008, revelou o esquema do pa-
gamento de propina ao Tribunal de Con-
tas de Minas Gerais (TCE). A documenta-
ção foi apreendida na casa de Sinval Drum-
mond Andrade e sua esposa, Cleide Maria
Alvarenga Andrade – sócios – proprietá-
rios do grupo SIM - Instituto de Gestão
Fiscal. Trata-se de um dos principais índi-
ces de fraudes praticadas pela empresa que
presta assessoria contábil a cerca de 200
municípios de Minas Gerais. Entre os in-
vestigados, estão os nomes dos conselhei-
ros do TC Elmo Braz, Wanderley Ávila, An-
tonio Andrade e Edson Arger. Os crimes
de que eles são acusados dizem respeito,
entre outros fatos, à formação de quadri-
lha, corrupção passiva e prevaricação.

Revelações feitas por sena-
dores de diferentes partidos,
nos últimos dias, denuncia-
ram que o Senado Brasileiro
tornou-se “ um clube de ami-
gos”, nas palavras do Senador
Renato Casa Grande. Foi nes-
se clima que o ex-diretor-ge-
ral Agaciel Maia montou uma
máquina de multiplicação de
cargos. Em 1955, quando ele
chegou ao cargo, existiam 7
secretarias e 16 subsecreta-
rias. Às 18 horas de terça-
feira, revelou o Senador He-
ráclito Fortes, “a contabilida-
de oficial somava 136 dire-
torias. Duas horas e meia de-
pois, recebi um telefonema
informando que havia mais
45 diretores” - concluiu o se-
nador, que é também o 1º se-
cretário da casa.

Senado: pacto
do silêncio

Repercute iniciativa
de Clodovil

A proposta de Emenda Constitu-
cional que reduz à metade o núme-
ro de senadores e deputados brasi-
leiros, noticiada por este jornal em
sua ultima edição, continua reper-
cutindo. Ao comentar a iniciativa
em sua coluna na “Folha de São Pau-
lo”, o escritor Carlos Heitor Cony
disse não saber que o falecido par-
lamentar tivera essa belíssima idéia,
que um dia será retomada.

DIVULGAÇÃO

A obra de recuperação do Aeroporto Regional de Ara-
xá, administrado pela Prefeitura Municipal, foi inaugu-
rada naquela cidade no último final de semana.

Esta é a décima obra concluída por meio do Proae-
ro - Programa Aeroportuário de Minas Gerais, com in-
vestimento do Governo de Minas da ordem de R$ 4,4
milhões. A reforma foi iniciada em janeiro de 2008 e
concluída em fevereiro de 2009. “Até 2011, todos os
mineiros terão disponível um aeroporto 24 horas a
100 quilômetros de distância, no máximo”, ressaltou
o secretário Fuad Noman.

O Aeroporto Romeu Zema, em Araxá, na região do
Alto Paranaíba foi totalmente remodelado e ampliado e a
pista recuperada.“É uma obra que traz segurança aos
vôos. Araxá é servida por linha aérea regular. Isso é fun-
damental, porque não só permite o fluxo de turistas, mas
serve também ao mundo empresarial da cidade e irá aten-
der às questões de saúde pública, das necessidades de
transplantes e emergências. Isso permite que não só Ara-
xá, mas toda a região seja servida pelo aeroporto”, disse
Antônio Anastasia, governador em exercício.

Participaram da inauguração o secretário de obras e
inúmeras autoridades.

Inauguração em Araxá
LÚCIA SEBE/SECOM MG/REPRODUÇÃO
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Existe à volta da terra (a uma dis-
tância aproximada de 7,5 milhões de
km) cerca de 1000  asteróides suficien-
temente grandes para exterminar todas
as formas de vida no planeta. De vez em
quando, um deles passa bem perto. Foi
o caso do asteróide  identificado como
DD45  que há 15 dias, atravessou o es-
paço a pouca distância da terra (mais
ou menos 72 000 quilômetros). Tão as-
sustador como saber que o corpo celeste
tem tamanho para acabar com a vida
na terra, a informação de que a sua pre-
sença foi detectada com apenas dois dias
de antecedência. Espera-se que um te-
lescópio americano, projetado para ras-
trear asteróides errantes, inaugurado
em dezembro, no Havaí, possa diminuir
as surpresas do futuro. Afinal, é só isso
o que ele pode fazer, não é?

Asteróides ameaçam a Terra

1000 asteróides rondam a terra

FDBE critica lei do gás
Dando prosseguimento ao

modelo de política econômica
do petróleo e gás adotado no
Brasil desde o final dos anos
90 o Diário Oficial da União
publicou no último dia 5 de
março a lei 11909 que regula
as atividades de transporte,
tratamento, processamento,
estocagem, liquefação e comer-
cialização de gás natural. A
nova lei segue a tradicional
receita regulatória - ou seja-
reconhece o monopólio do Es-
tado quanto ao bem natural,
mas transfere o bem econômi-
co às empresas privadas atra-
vés de alegações de incompe-
tência do primeiro e superio-
ridade do segundo. Curiosa
esta crença do governo brasi-
leiro, que continua abrindo
seu mercado para os oligopó-
lios internacionais, enquanto
Estados Unidos e Europa pro-
movem políticas intervencio-
nistas nacionalizando bancos
como o Citigroup, responsá-
vel por 30% do financiamen-
to da exploração do petróleo
e gás do planeta.

“Não é difícil concluir que
essa prática intervencionis-
ta está gerando um novo mo-
delo de concentração no qual
os interesses do capital pri-
vado – nestes primeiros mo-
mentos da crise – incorpo-
ram-se às políticas econômi-
cas do mundo desenvolvido,
criando a necessidade de pro-
teção e defesa dos países em
desenvolvimento, incluindo o
Brasil” diz  nota.

“Essa nova realidade – ao
que parece – não foi conside-
rada por nossos legisladores
durante o processo de elabo-
ração da lei do gás, fato facil-
mente verificado em seu pa-
rágrafo 2o do artigo, primei-
ro, quando desrespeitando o

Mandou bem a Prefeitura de BH ao reabrir a discusão
em torno da construção da nova rodoviária. O povo
precisa ser ouvido mais atentamente sobre o assunto

Nova rodoviária de BH

artigo 175 da Constituição
Federal, determinaram o Con-
gresso e o Presidente da Re-
pública que, em hipótese al-
guma, as concessões ou auto-
rizações previstas na lei
11909 poderiam ser conside-
radas prestação de serviço
público”. E continua:.

 “Temos deste modo a ado-
ção de um radicalismo regu-
latório - cujos fundamentos
agonizam por toda parte - em
pleno período de avanço de
políticas econômicas naciona-
listas e protecionistas, situa-
ção que encontra paralelo na
Bolívia dos anos 30 quando a
Standard Oil – cujo serviço de
exploração, transporte e co-
mercialização do petróleo na-
quele pais não era considera-
do serviço público – negou-se
ao fornecimento de gasolina
ao Exército boliviano, em con-
flito com o Paraguai durante
a chamada Guerra do Chaco”.

No final diz a nota: “Sem
condições de intervir no
transporte e comercialização
do gás, qual será o poder do
governo brasileiro diante dos
interesses dos oligopólios in-
ternacionais cujo financia-
mento depende diretamente
dos bancos recentemente na-
cionalizados, principalmente
nos Estados Unidos? Como
direcionar em caso de cala-
midade pública a produção de
gás para atender às necessi-
dades específicas de hospi-
tais, bombeiros, Forças Ar-
madas e empresas de energia
atingidas por uma catástro-
fe?” Essas questões não eram
parte das preocupações dos
autores e defensores da nova
lei do gás, mas devem servir
de alerta ao povo brasileiro,
segundo a Fundação Brasilei-
ra de Direito Econômico.

Há duas semanas, um dos
elevadores de edifício Joa-
quim de Paula, no centro de
BH, despencou de grande al-
tura, causando ferimentos em
várias pessoas. No início do
ano, houve outro acidente,
com morte, no prédio do Othon
Palace Hotel. Essas ocorrên-
cias são, além de lamentáveis,
preocupantes, quando se sabe
que há anos a imprensa vem

denunciando a precária ma-
nutenção dos elevadores na
capital. Há casos em que as
pessoas ficam presas nos as-
censores por horas, porque os
funcionários dos condomíni-
os não receberam cursos para
lidar com o problema. Aten-
ção, Sr. Prefeito: está na hora
de aumentar a fiscalização e
as exigências nessa área, para
evitar novos acidentes.

BH: perigo nos
elevadores

!!!!! O Papa Bento XVI
tem estado no centro
de muitas polêmicas,
mas nenhuma é tão
intensa como a ligada à
revogação parcial do
Concílio Vaticano II,
realizado pelo Papa
João XXIII. Por quê não
se faz uma consulta aos
católicos do mundo
inteiro sobre o assunto?
O nome de João XIII é
querido e respeitado
por quase todos os

católicos, exatamente
pelo fato de ter ousado
fazer mudanças que se
faziam necessárias há
muito tempo.
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Combustível
adulterado
virou rotina

Mulheres
querem
igualdade

No dia 8 de março de 1857,
tecelãs de Nova York foram vio-
lentamente agredidas pela polícia
quando entraram em greve. Em
25 de março de 1911, um incên-
dio, provavelmente criminoso, em
uma confecção de roupas femini-
nas tirou a vida de 148 trabalha-
doras, (Triangle Shirtwait Fac-
tory) ampliaria a significação do
Dia da Mulher, celebrado a cada
8 de março. É uma data para co-
memorar, refletir e respeitar.

Os postos de gasolina só po-
dem funcionar com autorização
oficial. É um serviço de utilidade
pública que – pressupõe- se – é
operado por pessoas idôneas.
Mas, na prática, assistimos a es-
cândalos freqüentes de adultera-
ção de combustível, principal-
mente nos fins de semana, feita
por pessoas irresponsáveis e de-
sonestas. A coisa é tão grave que,
há poucos anos, um promotor de
Justiça que investiga as quadri-
lhas de falsificadores foi fuzila-
do, à luz do dia, num bairro da
Zona Sul de Belo Horizonte. Além
de prender os responsáveis por
esse crime contra o consumidor,
é preciso cassar as suas licenças
para explorar o negócio. Não é
possível que, constatados delitos
desse tipo, tudo continue como
antes no quartel de Abrantes. A
menos que haja conivência.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



P
á
gi

n
a
 3

Floriano de Lima Nascimento*
Idéias em DebateIdéias em DebateIdéias em DebateIdéias em DebateIdéias em Debate

Jornal O Debate

Edição Número: 2473- Belo Horizonte, 24 de março de 2009

*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.

Da Páscoa dos Judeus à Ceia do Senhor

Quando era insuportável o sofri-
mento dos hebreus nas terras do Egi-
to, Deus surgiu diante de Moisés e
lhe deu a seguinte orientação: Um
cordeiro ou cabrito macho e sem
defeito deveria ser separado para
cada família e, naquela noite, assa-
do e comido com pães asmos e ervas
amargas.. “Desta maneira o come-
reis: lombos cingidos, sandálias nos
pés e cajado na mão; comê-lo-eis à
pressa; é a Páscoa do Senhor”. “Por-
que naquela noite”, continuou Deus,
ele passaria pela terra do Egito e fe-
riria todos os primogênitos, desde os
homens até os animais: “Executarei
juízo sobre todos os deuses do Egi-
to. Eu sou o Senhor”.

O sangue do animal abatido de-
veria ser esfregado nas ombrei-
ras e nas vergas das portas para
que, vendo-o, o Senhor passasse
adiante, sem destruir as casas.
Os pães asmos deveriam ser co-
midos por sete dias.

Páscoa, em hebraico, é “pe-
sahin” originada de um verbo que
significa “passar por cima”, no
sentido de “poupar”, tal como se
lê em Êxodo: 12:13, 27 e seguin-
tes. De acordo com o dicionário
da Bíblia organizado por J.D. Dou-
glas e outros, “parece não haver
outra coisa para considerar o pon-
to de vista de que Deus simples e
literalmente passou por cima das
casas israelitas protegidas pelo
sangue, ao mesmo tempo em que
feriu os egípcios, a não ser a sin-
geleza da narrativa (...) reveste-
se de interesse especial a identi-

dade da vítima pascal, se real-
mente era o cordeiro escolhido, do
qual Cristo é o antítipo”.

O livro de Êxodo, como se sabe,
trata do cativeiro, do sofrimento e,
finalmente, da libertação dos he-
breus, depois de 400 anos de atroz
escravidão nas terras do Egito.

Em Mateus 26:2-4 (Novo Tes-
tamento), Cristo disse aos seus
discípulos: “Sabeis que daqui a
dois dias celebrar-se-á a Páscoa,
e o Filho do Homem será entre-
gue para ser crucificado”.

Ocorre, por esse tempo, um acon-
tecimento de grande significação e
perene beleza, pelas lições que en-
cerra. Estando o Senhor em casa de
Simão, o leproso, em Betânia, apro-
ximou-se dEle uma mulher, carre-

gando um vaso de alabastro cheio
de precioso bálsamo, que derramou
sobre a sua cabeça, quando Ele se
encontrava à mesa.    Ao assistir à
cena, os discípulos se indignaram,
interpelando a mulher sobre o que
lhes parecia um desperdício, pois o
perfume podia ser vendido por mui-
to dinheiro, que seria dado aos po-
bres. Mas, ao saber do ocorrido,
Jesus lhes disse:

“Por que molestais esta mulher?
Ela pratica boa ação para comigo.
Porque os pobres, sempre os ten-
des convosco, mas a mim nem sem-
pre me tendes; pois, derramando
este perfume sobre o meu corpo,
ela o fez para o meu sepultamen-
to”. Em verdade, eu vos digo: onde
for pregado em todo o mundo este
Evangelho, será contado o que ela
fez, para  glória sua”.

Diferentemente da reação dos
discípulos de Cristo, que conside-
ravam aquela oferta amorosa um
grande desperdício, e apesar dos
desígnios de Judas, que tomou a
iniciativa de entregá-lo às autori-
dades, aquela mulher não teve dú-
vida em lhe dar o que de melhor
possuía. Além disso, não hesitou
em beijar-lhe os pés empoeirados
e enxugá-lo com os seus cabelos.
Foi por isso, perdoada por todos
os seus pecados.

“DERRAMEI-ME COMO

ÁGUA E TODOS OS MEUS

OSSOS SE

DESCONJUNTARAM; MEU

CORAÇÃO DESFEZ-SE COMO

CERA, DERRETEU-SE

DENTRO DE MIM. SECOU

O MEU VIGOR, COMO UM

CACO DE BARRO, E A
LÍNGUA SE ME APEGOU AO

CÉU DA BOCA; ASSIM ME

DEITAS AO PÓ DA MORTE

(SALMOS 22:14 E 15)
O SOFRIMENTO DE JESUS

APÓS A HORA SEXTA.

PÃES ASMOS, SEM

FERMENTO: ESSES PÃES

SÃO DUROS, MIRRADOS,
DE ASPECTO POUCO

ATRAENTE, MAS

VERDADEIROS COMO DEVE

SER O ALIMENTO

ESPIRITUAL OU A PALAVRA

DE DEUS. O FERMENTO É
TUDO AQUILO QUE NÃO SE

ENCONTRA NAS

ESCRITURAS, ISTO É,
PALAVRAS E DOUTRINAS

LIGADAS AOS

ENSINAMENTOS DE

JEZABEL, QUE LEVEDOU A
IGREJA EM TIATIRA, PELA

CORRUPÇÃO DA PALAVRA

DE DEUS.

Depois de celebrada a Páscoa, o
Senhor estabeleceu a sua ceia.

Enquanto comiam, Ele tomou
um pão e, tendo–o abençoado, deu-
o aos seus discípulos, dizendo:

A PÁSCOAII

A CEIA DO SENHORIIII

26 Tomai, comei, isto é o
meu corpo.

27 A seguir, tomou um cálice,
e tendo dado graças, o deu aos
seus discípulos, dizendo: Bebei
deles todos;

28 Porque isto é o meu sangue,
o sangue da (nova) aliança, derra-
mado a em favor de muitos, para a
remissão dos pecados.

29 E digo-vos que desta hora em
diante, não beberei deste fruto da
videira, até aquele dia em que o hei
de beber, novo, convosco, no reino
do meu pai.

30 E, tendo cantado um hino,
saíram para o monte das oliveiras.

A partir daí, os fatos se
precipitaram:

Jesus foi preso, após orar com
os discípulos no Getsêmani, leva-
do ao Sinédrio, insultado, escarne-
cido, cuspido, considerado réu de
morte e entregue a Pilatos, que la-
vou as mãos perante o povo, dizen-
do: Estou inocente do sangue deste
justo, fique o caso convosco! Em
seguida, Pilatos soltou Barrabás,
como o povo pedira, e, após haver
açoitado Jesus Cristo, o entregou
para ser crucificado.

Tendo comido a Páscoa, jun-
to com os discípulos, Jesus es-
tabeleceu sua mesa com o pão e
o cálice (MT 26:20-28).  Assim
agindo, Ele cumpriu a prefigura-
ção da festa para ser a nossa
VERDADEIRA PÁSCOA.

No passado, o sangue de um
cordeiro ou cabrito protegia as
pessoas; hoje, nossa proteção é
dada pelo sangue do Cordeiro de
Deus, que morreu para redimir
nossos pecados.

DIVULGAÇÃOReconstituição de um momento santo: a Ceia do Senhor
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A pujante e nostálgica
beleza dos carros antigos
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Arcádia de Minas Gerais e ex-presidente da Fundação Brasileira de Direito Econômico

!!!!! 1936 Cord 810 Sedan Westchester !!!!! Maverick !!!!! Puma

!!!!! Jaguar !!!!! Chrysler Newport 1940 !!!!! Citroen

!!!!! 1922 Packard Twin-Six Town Car!!!!! 1928 Isotta Fraschini Coupe 8ASS !!!!! Ford Marta Rocha 1955
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!!!!! Opel Olympia Rekord 1956

!!!!! 1961 MGA 1600 MK II !!!!! Cadillac 1958

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

!!!!! SP2 Volkswagen!!!!! Chevrolet Belair

!!!!! Mercedes-Benz 1957

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

O charme do antigomobilismo



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.

OS ESTUDOS DE CHARLES

DARWIN, NO SÉCULO

XIX, DESTRUIRAM

CIENTIFICAMENTE A
BOÇALIDADE DO

RACISMO; É PENA QUE

OS RACISTAS NÃO

SAIBAM DISSO ATÉ

HOJE. (FLN)
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Ao deixar
o hospital
em que
sofreu uma
grave cirur-
gia há
poucas
semanas, o
vice Presi-
dente da
República
José Alencar disse não temer a morte.
Afirmou também ter mais receio de
perder a honra do que a vida. É o que
pensam os homens de bem que felizmen-
te ainda são maioria neste país. As
palavras do vice – presidente deveriam
ser estampadas nas salas de aula do
Brasil inteiro, para servir de exemplo à
juventude, que vem sendo traída...

A morte do xerife

Ao falar do Dia Internacional da Mulher;
comemorado em quase todo o mundo, no dia
8 de março (quem propôs que a data fosse
dedicada à luta feminina foi Clara Zetkin, no
Congresso Internacional das Mulheres em
Copenhague, no ano de 1910) é preciso

lembrar de
Simone de
Beauvoir,
(foto) uma das
líderes do
movimento
pela emancipa-
ção feminina,
nos 60, ao
lado de seu
marido, Jean
Paul Sartre.

O professor
Washington

Albino foi
agraciado

com diploma
de mérito

pela diretoria
do Instituto

dos Advoga-
dos de MG

As denúncias sobre os salários do “Marajás” do Tri-
bunal de Contas de Minas Gerais não são novidade, mas
apenas uma repetição do que a imprensa fez há poucos
anos. Na última vez em que isso aconteceu, as coisas
esquentaram, tanto que houve um incêndio nas depen-
dências do TC. Claro, foi um simples acidente. Mas o que
é estranho – e choca a opinião pública – é que denúncias
semelhantes venham se repetindo. E o que é pior: para se
defender das acusações, o TC sugere que também se in-
vestigue o que acontece no Poder Legislativo, no Ministé-
rio Público e em outros setores da Administração Públi-
ca. Outro tema que causa perplexidade é o silêncio dos
que têm o inadiável dever de apurar as denúncias. A so-
ciedade espera por explicações convincentes – seguidas
das providências cabíveis – sobre esse e outros escânda-
los. Ah, e tem também o problema do auxílio-moradia,
concedido a cavalheiros que, moram na capital.

Escândalo no Tribunal
de Contas

Em visita ao Brasil, o príncipe Charles, da
Inglaterra, propôs que a conservação das flo-
restas tropicais, como a Amazônia, seja finan-
ciada com recursos garantidos por países de-
senvolvidos. Segundo ele, o dinheiro seria
dado, em retribuição aos “serviços ecológicos”
prestados pelas florestas do mundo. O Supe-
rintendente da Abin em Roraima, Cel. Gello
Fregapani, em artigo publicado na imprensa
nacional, indagou se o príncipe, em meio a
uma crise econômica que se abate sobre a
Europa, incluindo a Inglaterra, “vai tirar em-
prego de seus compatriotas, para proteger as
florestas de um país longínquo”. E pergunta:
“o que ele realmente veio fazer?”.

O militar brasileiro comenta, em outra
parte do artigo, sobre o aparecimento, em cer-
tos órgãos da imprensa, de uma certa “teoria
da conspiração”, que, entre outras metas, ten-
taria dividir alguns países de grande exten-
são territorial, como o Brasil, a China, a Ín-
dia e a Rússia. “É difícil saber até onde isto é
verdade, mas para falar só do nosso país, co-
mentou o articulista, a tentativa de balcani-
zação é a cada dia mais evidente”.

Militar questiona
propostas de Charles
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O presidente da Assembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, deputado Alberto Pinto Coelho, instalou  na sema-
na passada, a comissão de Minas e Energia da ALMG.

A iniciativa resulta de recomendação feita pelo Semi-
nário “Minas de Minas” realizado no ano passado. O fun-
damento da medida é a importância da atividade minerá-
ria no Estado, responsável por parte significativa da eco-
nomia do Estado. O primeiro presidente da comissão é o
deputado Sávio Souza Cruz, do PMDB.

Comissão de Minas e Energia

Osíris Lopes Filho
ex-secretário da Recei-
ta Federal não usou de
truculência, mas de in-
teligência para aumen-
tar a arrecadação de
tributos. Ao invés de
aterrorizar os contri-
buintes. Ele combinou
inovação nas áreas de
inteligência fiscal, do
sigilo bancário, do exa-
me dos sinais exterio-
res de riqueza, com re-
dução de burocracia e
do excesso de carga tributária para obter excelentes re-
sultados. Era um crítico feroz das políticas tributárias
adotadas pelos dois últimos governos brasileiros. Por isso,
morreu no ostracismo há poucas semanas.

Há poucos dias, o financista norte-americano Bernard
Madoff, acusado de se apropriar de investimentos que
chegam a bilhões de dólares, foi algemado e preso, depois
de ser declarado culpado pelo crime. Não se permitiu que
Madoff retornasse ao seu apartamento no Upper East Side,
em Manhattan, para aguardar a sentença em liberdade.
Estima-se que ele será condenado a 50 anos de cadeia.
Em país de cultura jurídica desenvolvida, todos são iguais
perante a lei e ninguém está livre de usar algemas ou de
ficar preso, por usar colarinho branco. No Brasil, medi-
das dessa natureza provocam escândalos.

Justiça dos EUA é
diferente da brasileira

Guardem o nome do médico brasileiro
Miguel Nicolelis: descobridor de um trata-
mento eficaz para a doença de Parkinson,
ele se torna, desde já, candidato ao Prêmio
Nobel de Medicina.

Outro Nobel para o Brasil

Por falar em
honras veja-se
esta foto de
Gandhi, um
homem que se
vestia com pou-
cos trapos, ali-
mentava - se
com simplicida-
de, mas pensa-
va o tempo
todo em seu
país. Defenden-
do sempre a
não violência,
ele conseguiu libertar a Índia do Império Bri-
tânico. Isto sim, é ser Político, assim mesmo,
com P maiúsculo.

O exemplo de Ghandi
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MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SEGURANÇA
MEL FRANCHISING

Rua dos Timbiras, 3055
 4o andar - Barro Preto

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

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

www.mel-net.com.br

Rua dos Timbiras, 3055 - 2º e 3o

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

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

engemel@mel-net.com.br

Medicina Empresarial

Tudo sobre
depilação com cera

Uma pessoa saudável deve
ingerir no máximo 5 gramas de
sal por dia, o equivalente a uma
colher de chá rasa. Mas o bra-
sileiro consome diariamente
quase o dobro disso, principal-
mente porque o cloreto de só-
dio está presente em muitos ali-
mentos industrializados. “É
importante saber que o sal é um
alimento essencial para o bom
funcionamento do organismo.
Ele é uma mistura de cloreto
de sódio, iodeto de potássio, fer-
rocianeto de sódio e alumínio
silicato de sódio. Tanto o sódio
quanto o potássio ajudam na
manutenção da pressão sangü-
ínea, uma vez que regulam a
passagem de líquidos pelas cé-
lulas”, afirma o geriatra Eduar-
do Gomes, especialista em te-
rapia ortomolecular, diretor da
rede de Clínicas Anna Aslan.

Segundo o médico, o sódio
também atua na transmissão de
impulsos nervosos em todo o
corpo, permitindo assim o fun-
cionamento do cérebro e o con-
trole de nossas funções vitais.
Já o cloro é fundamental para
o processo digestivo. No estôma-
go, ele é a base para o suco gás-
trico, que “quebra” e ajuda a
digerir os alimentos. Também
aumenta a capacidade do san-
gue de carregar gás carbônico
das células para o pulmão. “O
cloreto de sódio está presente em
todos os tecidos e fluidos do or-
ganismo humano, como o suor
e as lágrimas”, diz o médico.

MUITO SAL
Devido à sua rica composi-

ção, a falta de sal no organis-
mo pode, por exemplo, causar
distúrbios mentais, hipotireoi-
dismo, abortos espontâneos,
nascimento de bebês mortos e
de crianças com baixo peso.
“Isso não significa que o sal
pode ser consumido em abun-
dância. Como qualquer outro
alimento, ele precisa ser inge-
rido na quantidade adequada
para produzir benefícios e afas-
tar os riscos ligados ao seu con-
sumo excessivo”, defende Juli-
ana Schmitt, nutricionista da
rede de clínicas Anna Aslan da
unidade de Porto Alegre.

O brasileiro tem comido sal
demais como conseqüência di-
reta da industrialização. Passa-
mos de um país que planta e
come o que colhe na lavoura,
para um país que se industria-
lizou e, agora, come alimentos
processados ou industrializa-
dos. Isso pode parecer otimis-

Como reduzir a ingestão de sal?

ta, pode parecer vantajoso, mas
é preocupante, uma vez que
passamos a comer sal demais.

Para conseguir consumir o
sal na medida certa é preciso
saber que o sal é diferente de
sódio. Muita gente acredita que
são sinônimos e na hora de ler
os rótulos dos produtos só le-
vam em consideração a quan-
tidade de sódio, que é apenas
um dos componentes do tem-
pero. Essa é uma conduta in-
correta, que leva a conseqüên-
cias perigosas. Isso porque a
pessoa pode fazer o cálculo nu-
tricional do seu consumo diá-
rio de sal, tomando como refe-
rência o sódio. “Só para se ter
uma idéia, de acordo com as
diretrizes do Guia Alimentar
para a População Brasileira,
editado em 2006, uma pessoa
deve consumir no máximo 5
gramas de sal por dia, o equi-
valente a uma colher de chá
rasa. Ocorre que a quantidade to-
tal de sódio nestas 5 gramas é de
apenas 2 gramas. (Cada grama
de sal contem 400mg de sódio).
O problema é que os produtos in-
dustrializados se limitam à quan-

tidade de sódio na embalagem - e
não de sal -, induzindo o consu-
midor a achar que está consumin-
do uma quantidade menor de
sal”, alerta a nutricionista.

Praticamente todos os ali-
mentos industrializados con-
têm sódio. Do pão integral ao
refrigerante e até mesmo os
sucos artificiais em pó. Os cam-
peões são os embutidos (pre-
sunto, salame, mortadela, sal-
sicha) e defumados, os caldos
concentrados e temperos pron-
tos, as sopas instantâneas, os
salgadinhos industrializados
em pacotes, os queijos amare-
los, os pratos prontos congela-
dos e as conservas.

“Quem come fora regular-
mente, tem mais dificuldade para
controlar o consumo de sal, mas
sempre é possível fazê-lo. A me-
lhor estratégia para conseguir
isso ainda é evitar o saleiro, uma
vez que os alimentos já são nor-
malmente preparados com mais
sal e as saladas podem ser con-
sumidas utilizando apenas o azei-
te, fazendo com isso, que caia a
média de ingestão de sal na refei-
ção”, aconselha a nutricionista
Juliana Schmitt.

5 PASSOS PARA
REDUZIR O
CONSUMO DE SAL:

1. Use o mínimo de sal no pre-
paro dos alimentos, substituin-
do-o por temperos naturais como
alho, salsinha, cebola, orégano,
hortelã, limão, manjericão, gen-
gibre, coentro e cominho;

2. Evite temperos industria-
lizados como ketchup, mostar-
da, molho shoyu e caldos con-
centrados. Atenção para o adi-
tivo glutamato monossódico,
utilizado em alguns condimen-
tos e nas sopas de pacote;

3. Cuidado com as conservas
como picles, azeitona, aspargo,
patês e palmito, enlatados
como extrato de tomate, milho
e ervilha - alimentos conserva-
dos em sal e os salgadinhos
como batata frita, amendoim
salgado, cajuzinho;

4. Evite carnes salgadas como
bacalhau, charque, carne-seca
e defumados;

5. Nunca tenha um saleiro
à mesa.

Dr. Eduardo Gomes é mé-
dico geriatra, especialista
em terapia ortomolecular,
diretor da rede de Clínicas
Anna Aslan.

”

Dr. Eduardo Gomes *

75% DO SAL QUE
CONSUMIMOS VÊM

DOS ALIMENTOS
INDUSTRIALIZADOS.

APENAS 25%
ORIGINA-SE DOS

ALIMENTOS NATURAIS
E DO SAL

ACRESCENTADO NA
HORA DO COZIMENTO

OU DE TEMPERAR A
SALADINHA

“
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! Antes da depilação, é recomendada que a pele esteja
limpa, sem resíduos de cremes, óleos;

! No pós-depilatório as mulheres não devem usar
hidrantes e óleos a fim de que os poros não sejam
obstruídos. Isso evita o surgimento de foliculite (pe-
los encravados);

! Usar produtos próprios para a pós-depilação;

! Fazer tratamento de esfoliação com produtos especí-
ficos a cada 15 dias, garantindo melhor resultado e dura-
bilidade do ‘efeito depilação´.

Truques para o antes e
pós-depilação

Para alcançar um bem
maior, sacrifícios devem
ser feitos!  Este ditado
popular cai feito uma
luva quando se trata de
mulheres e pelos.

Responsável por fazê-
las perder horas do dia
com o objetivo de extirpá-
los do corpo e, assim man-
tê-las seguras e bonitas
para encarar os desafios
da vida, os pelos são como
uma doença crônica - de-
saparece, mas é sabido que
a qualquer momento, pode
aparecer. Entretanto, a
tecnologia hoje remedia
esse monstro e deve ser
usada como aliada, é o que
afirma a depiladora Val
Fonseca, do salão Yes, no
Jardins, em São Paulo.

“A tradicional depilações
com lâmina
faz parte do
século pas-
sado. Há
a l g u n s
anos a
tendência
são as de-
pilações a
c e r a .

Além de práticas, elas
não agridem e nem irritam
a pele, e os pelos demo-
ram a crescer, o que não
acontecia no método ar-
caico. Ainda, as ceras cos-
tumam hidratar a pele, e
evita a obstrução dos pe-
los”, contemporiza a ex-
pert do Yes. Val Fonseca
revela que cada tipo de
pele pede uma técnica de
depilação específica. Algu-
mas mulheres têm a pele
sensível, outras nem tan-
to. Portanto, para não er-
rar na mão, conheça tudo

o que a mulher precisa
saber sobre depilação:

! Ceras de Algas: Hidra-
ta e repõem a umidade na-
tural da pele. A temperatu-
ra elevada no ponto certo
dilata os poros e facilita a
retirada dos pelos pela raiz,
tornando o procedimento
pouco doloroso. O método é
eficaz e pode ser realizado
para todo tipo de pele. A
cada 20 dias é recomenda-
da nova sessão.

! Cera Branca: Conhe-
cida também como cera de
jojoba. O produto é im-
portado e a técnica utili-
zada é nova no mercado.
Através de uma corrente
de calor, a pele sofre dila-
tação dos poros, fa-
cilitando a re-

moção dos pelos e diminu-
indo a sensibilidade da
pele.  Esse procedimento
é indicado para peles ex-
tremamente sensíveis.

! Cera de Mel: O méto-
do tradicional com uso de
cera caseira, com ingredien-
tes como açúcar e limão.
Também é o método mais
dolorido, mas com resulta-
dos satisfatórios. Após apli-
cação do produto sobre os
pelos, são utilizados papéis
descartáveis para ajudar
na remoção dos pelos.



Honda usa plástico biodegradável
em embalagem de assentos

Como mais uma iniciativa para reduzir
impactos ambientais, a Honda passou a uti-
lizar embalagens biodegradáveis na prote-
ção dos assentos dos modelos produzidos
em sua fábrica de automóveis em Sumaré
(SP): New Fit e New Civic.

A ação também demonstra o pioneiris-
mo da empresa, que é a primeira no mun-
do a aplicar esse tipo de material nos ban-
cos dos veículos. Inúmeros benefícios são
alcançados com a utilização desse mate-
rial. Transformado a partir de matéria-pri-

ma de fonte renovável (cana de açúcar,
milho, mandioca ou batata), o plástico
biodegradável é totalmente livre de me-
tais pesados e de grande toxicidade.

Durante sua biodegradação, não libera
qualquer composto perigoso ao ambiente,
apenas água, gás carbônico e húmus (adu-
bo para o solo). O tempo de degradação do
material no meio ambiente é de no máxi-
mo seis meses, bem inferior ao da embala-
gem convencional, que pode levar até 200
anos para se decompor.

A American Airlines divulgou sua participação no
programa Climate Leaders da Agência de Proteção
Ambiental os Estados Unidos (EPA), como parte do
seu compromisso com práticas empresariais ambien-
talmente res-
ponsáveis.

A Ameri-
can é a
primeira
grande compa-
nhia aérea comercial
a participar do progra-
ma. O programa Climate Leadres é
uma parceria entre empresas e a EPA para o desenvol-
vimento de estratégias abrangentes para evitar a
mudança do clima. Neste programa, os mem-

American Airlines participa do
programa Climate Leaders

Minas Gerais receberá inves-
timentos de R$ 33,8 milhões
para ações voltadas para gestão
ambiental e recursos hídricos.

Os recursos estão garantidos
em convênios e acordos de coo-
peração que foram assinados
pelo governador Aécio Neves e o
ministro de Ciência e Tecnologia,
Sérgio Rezende.

Um dos convênios assinados
é o que garante a conclusão do
Centro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa Apli-
cada em Águas (Hidroex), em
Frutal, no Triângulo Mineiro,
com investimento de R$ 18,1
milhões. O Ministério de Ciência
e Tecnologia investirá R$ 13,6
milhões, com contrapartida de
R$ 4,5 milhões do Governo do
Estado, por meio da UEMG.

Outro projeto é um acordo
para investir R$ 15,7 milhões
na implantação de unidades de
educação ambiental e custeio de
atividades na área de Meio Am-
biente, no âmbito do Programa
Verde Minas, que está sendo im-
plantado em parceria pela Ema-
ter e o IEF. O governo federal vai
desembolsar R$ 12,6 milhões,
com contrapartida de R$ 3,1
milhões do Estado.

Foi assinado, também, o acor-
do de cooperação técnica para
implantação, ao lado do Institu-
to Hidroex, do Núcleo de Referên-
cia de Inovação em Irrigação e
de um Campo Experimental em
Irrigação às margens do Rio
Grande, em Frutal. A Embrapa
participará com toda a sua expe-
riência em pesquisa e inovação.
A ANA vai enquadrar o Núcleo à
política de gestão de recursos hí-
dricos e uso racional da água
para irrigação.

O Governo do Estado vai desa-
propriar e disponibilizar duas áre-
as, sendo uma de 42 hectares pró-
ximos ao Instituto Hidroex, para
os laboratórios e Núcleo de Irri-
gação e 49 hectares às margens
do Rio Grande para o Campo Ex-
perimental em Irrigação. O Minis-
tério de Ciência e Tecnologia se
compromete a enquadrar o proje-
to entre suas prioridades, buscan-
do, por meio de recursos orçamen-
tários ou dos fundos setoriais, dis-
ponibilizar apoio financeiro para
a implantação desse Núcleo e do
Campo Experimental.

Aécio assina
convênio para
pesquisa
científica

A empresa israelense
Dimona Sílica Industries
(DSI) descobriu uma ma-
neira ecologicamente corre-
ta e mais barata de produ-
zir pneus utilizando um
mineral encontrado apenas
no deserto de Neguev.Trata-
se da porcelanita, uma
espécie de sílica ou dióxido
de silício, da qual é extraí-
do um produto nobre
chamado sílica amorfa. Até
hoje, para obter esse pro-
duto era necessário aque-
cer a sílica a uma tempera-
tura de 1.500º.C. Os pes-
quisadores da DSI descobri-
ram que a porcelanita pode
ser aquecida somente a
90º.C, permitindo uma
grande economia de energia
e a utilização de menos
ácidos poluentes.Segundo
Ronen Peled, CEO da DSI,
há uma grande demanda
por “pneus ecológicos” no
mundo. “A indústria de
pneus é uma das mais
poluentes e hoje vários
países exigem que pelo
menos uma parte do mate-
rial que os compõem seja
reciclável”, diz Peled.

Empresa
israelense
desenvolve pneus
não-poluentes

bros se comprometem a reduzir o impacto que causam
no meio-ambiente estabelecendo ambiciosas metas de

redução de emissão de gases que devem ser alcançadas
dentro de 5 a 10 anos,

além de comunica-
rem sua evolu-

ção à EPA
anualmente.

A American se
comprometeu a

reduzir sua emissão de
gases causadores do efeito
estufa em 30% até 2025,

mas irá trabalhar em parceria com o programa Climate
Leaders para estabelecer uma meta de médio prazo para

facilitar o cumprimento do objetivo principal. 
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Quando o “hi-tech” se une ao sustentável
DWDWDWDWDW-----WORLDWORLDWORLDWORLDWORLD .DEDEDEDEDE
DEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLE

Um carro com zero emissão
de CO2, plástico biodegradável,
elevadores inteligentes, roupas
feitas de materiais reciclados.
Assim poderá ser o futuro –
como indicam as inovações
apresentadas na Ecogerma.

Um dos motes da Ecoger-
ma, feira e congresso de tec-
nologias sustentáveis em São
Paulo, foi perguntar como
será o mundo em 2050. Um
passeio pelos estandes da fei-
ra deixou espaço para muito
mais otimismo do que filmes
de ficção científica, como O
Exterminador do Futuro.

As propostas apresentadas
lembraram constantemente que
tecnologia não é sinônimo de
progresso destrutivo, pelo con-
trário: pode se tornar cada vez
mais limpa e mais eficiente, ain-
da mais se guiada pela filosofia
da sustentabilidade.

EMISSÃO ZERO,
ESTACIONAMENTO
AUTOMÁTICO

Tome-se, por exemplo, a in-
dústria automobilística. Um
observador que passou pelos
enormes estandes da Volkswa-
gen e da Audi pôde se per-
guntar desde quando carros
são exemplo de não-poluição.
Em seguida, porém, pode se
surpreender ao ver um car-
ro que promete levar as
emissões de CO2 a zero.

É o protótipo Tiguan Hy-
Motion, da Volkswagen – um
carro movido a hidrogênio e
que só emite vapor d’água na
reação química que gera ele-
tricidade para o motor. A tec-
nologia ainda está sendo
aprimorada pela empresa,
mas é uma aposta para da-
qui a dez, 15 anos.

O mesmo acontece com o
Paul, apelido do Passat desen-
volvido com a VW para solu-
cionar um dos problemas da
grande cidade, leia-se: esta-
cionamento. A dificuldade de
entrar em vagas cada vez mais
apertadas, sujeito a amassos
e arranhões, pode ser supera-
da graças a quatro câmaras,
10 sensores e um complexo
sistema de computadores em-
butido no carro.

Paul, o carro que estaciona sozinho

A VW confrontou o visitante com um quiz

Júlia Dias Carneiro

Basta o motorista sair do
carro e apertar um botão que o
Paul manobra, entra na vaga,
tranca as portas e fica quieti-
nho, sem ter travado qualquer
contato físico com os veículos
vizinhos. Na feira, as demons-
trações dele entrando numa
vaga perpendicular depois que
o motorista saía do carro e
apertava um botão arrancaram
um “Oooooh!”s da platéia.

UM CARRO LIGADO
NA TOMADA

Na Audi, a novidade foi o
A1, um carro híbrido – ou
seja, com um motor a combus-
tível e outro elétrico, sendo que
este último pode ser carrega-
do na tomada. O veículo con-
some 15% a menos de combus-
tível, mas ainda não está dis-
ponível no mercado.

O A1 ainda é um carro-con-
ceito, e o exemplar exibido no
Brasil, que custou 2,8 milhões
de euros, é o único no mundo.
Assim como os dois protótipos
da Volks, foi a primeira vez que
o A1 foi visto no Brasil, confir-
mando o lema da Ecogerma –
“A Alemanha já viu. Chegou a
vez do Brasil”.

As inovações também foram
vistas em outras áreas. A Bos-
ch, por exemplo, apresentou no
Brasil uma linha de aquecimen-
to de água com alta capacidade
de absorção de irradiação so-
lar, promovendo maior eficiên-

cia térmica e menor gasto de
energia em relação a outros
modelos. O sistema aquece água
com irradiação solar captada
por placas solares, onde um
fluido transfere o calor para a
água do banho.

O sistema já está disponí-
vel no mercado brasileiro –
para uma casa de três pesso-
as e um reservatório de 150
litros, o custo seria de cerca
de 5 mil euros, estima Eduar-
do Nagasawa, do setor de ven-
das da Bosch. Em compensa-
ção, os custos com eletricida-
de ao longo do tempo seriam
nulos, e isso no longo prazo:
“Nós temos sistemas que es-
tão funcionando há mais de
25 anos”, diz ele.

PLÁSTICO:
BIODEGRADÁVEL OU
REAPROVEITÁVEL

A BASF apresentou sua res-
posta ao plástico convencional:
o Ecobras, um plástico biode-
gradável que se decompõe em
90 dias na terra. O material
combina um poliéster biodegra-
dável desenvolvido pela BASF
– o Ecoflex – com amido de mi-
lho modificado.

No estande, estavam exibi-
das algumas das aplicações do
material: tubetes para a planta-
ção de mudas – que dispensam
a posterior retirada da terra por
se decomporem ali mesmo –,
cordinhas resistentes semelhan-

tes às de nylon e as boas e ve-
lhas sacolas de plástico, estas
sem risco de estarem flutuando
no mar daqui a 200 anos.

Se essas sacolas são biodegra-
dáveis, por que elas não substi-
tuem as do supermercado? “O
Ecobras custa de duas a três ve-
zes mais do que o plástico con-
vencional, e agora estamos tra-
balhando para convencer o indus-
trial de que o produto mais caro
vale a pena”, explica Júlio Hara-
da, especialista em desenvolvi-
mento de plásticos da companhia.

A Henkel também propôs
uma solução para o problema
do lixo, mas de outra forma:
promoveu um desfile de moda –
Do Lixo ao Luxo – com roupas
feitas a partir de material reci-
clado por estudantes de escolas
vizinhas às suas fábricas. Além
disso, a marca ofereceu
workshops onde estilistas da
grife Carlota Joakina mostra-
ram como fazer acessórios esti-
losos a partir de materiais que
geralmente são descartados.

ELEVADORES, JOGOS
E CAIPIRINHA

No estande da ThyssenKru-
pp, um dos destaques foi o eleva-
dor inteligente que pergunta pre-
viamente o destino dos passagei-
ros, e agrupa-os de acordo com
os andares para onde vão. “Al-
guns prédios em São Paulo já têm
o elevador, que custa um pouco
mais caro do que os convencio-
nais, mas acaba compensando
porque gasta 30% a menos de
energia”, disse Katja Embden, as-
sessora de Assuntos Corporati-
vos e Institucionais da empresa.

Além das novidades, muitos
dos estandes montados no Expo
Center Transamérica trouxeram
jogos ou desafios para conscien-
tizar os visitantes sobre sua par-
ticipação num mundo sustentá-
vel. Nos estandes de automóveis,
por exemplo, simuladores de di-
reção testaram se o motorista di-
rige de forma econômica e forne-
cem orientações neste sentido.

E mesmo um estande que se
tornou a maior atração nas últi-
mas horas da feira anunciou em
letras garrafais: caipirinha susten-
tável. “De que forma a caipirinha
seria sustentável?”, quis saber a
repórter da DW-WORLD.DE. “É
que sustenta você o dia inteiro”,
respondeu, sorridente, a atenden-
te Lorena Araújo.

DIVULGAÇÃO
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Ecogerma: por uma revolução
industrial verde

O primeiro evento Brasil-
Alemanha voltado para tecno-
logias sustentáveis pretendeu
também ser o primeiro passo
para uma mudança de para-
digma. O desenvolvimento in-
dustrial no futuro deverá ser
sempre acompanhado de uma
palavra: sustentável.

É esta a proposta dos or-
ganizadores da feira de ne-
gócios: eles argumentaram
que investir em tecnologias
sustentáveis garantirá não
apenas um desenvolvimento
econômico menos predatório
– em tempos de aquecimen-
to global – como também ofe-
rece grande potencial de
crescimento – em tempos de
crise econômica.

O vice-ministro do Meio
Ambiente da Alemanha,
Matthias Machnig, resumiu
o espírito deste novo para-
digma na abertura do Con-
gresso Ecogerma, “Ecologia
é a economia do futuro”.
Para Machnig, ecologia e
economia nunca estiveram
tão próximas e devem ser
tratadas como dois lados da
mesma moeda. E Alemanha
e Brasil devem se aproxi-
mar cada vez mais como
parceiros dessa empreitada
em comum.

Segundo o presidente da
Câmara de Comércio e In-
dústria Brasil-Alemanha
(AHK), Rolf-Dieter Acker, a
Ecogerma inaugurou uma
nova era de relações bilate-
rais. “As tecnologias susten-
táveis são a resposta ideal e
adequada para a atual crise
mundial. Queremos indicar

Ministra
Schavan (c)
na Ecogerma,
ao lado do
ministro
Sergio
Rezende

EM SÃO PAULO,
A ECOGERMA

APONTOU O
CAMINHO PARA

UM FUTURO
ECONÔMICA E

ECOLOGICAMENTE
SUSTENTÁVEL.

NA FEIRA,
EMPRESÁRIOS E

POLÍTICOS DO
BRASIL E DA
ALEMANHA
BUSCARAM

SOLUÇÕES E
PARCERIAS.

Júlia Dias Carneiro
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novos caminhos, chances e
possibilidades.” Acker pre-
vê que o evento deva gerar
200 milhões de reais em ne-
gócios nas áreas de energia,
tecnologias ambientais, in-
fra-estrutura, pesquisa e
desenvolvimento, indústria
e bens de consumo.

UM FUTURO DE
EMISSÕES NULAS DE
CO2

Presente na abertura, o
ministro brasileiro da Ciência
e Tecnologia, Sergio Rezende,
também ressaltou a importân-
cia do investimento num novo
modelo sustentável. “Essa cri-
se vai passar e as economias
vão voltar a se desenvolver, e
é muito importante que a eco-
nomia não siga o padrão que
vinha seguindo.”

Já Machnig foi além: dis-
se que o mundo atual preci-
sa de uma “terceira revolu-
ção industrial”. Não seria
mais suficiente produzir um
carro econômico; o futuro
pede um carro com emissões
nulas. “Não precisamos de
um prédio que usa menos
energia. Precisamos de um
prédio que produza energia”,
exemplificou.

Essa revolução seria uma
reviravolta oportuna para
ajudar a indústria a sair da
crise – não apenas tornando
o processo de produção mais
sustentável, como também
garantindo uma nova eficiên-
cia na produção futura.

O vice-ministro argumen-
tou que, antes de ficarem es-
peculando formas de reduzir
em quantidades mínimas os
gastos com pessoal, as em-
presas devem tentar mudar
o fato de que voltam 40% de

seus gastos para energia e re-
cursos naturais – é este o
gasto médio nas indústrias
alemãs, citou ele.

Energias renováveis, so-
luções para reduzir consu-
mo de energia, sistemas de
tratamento de água e mate-
riais biodegradáveis foram
algumas das tecnologias
apresentadas nos estandes
da feira de negócios.

A ideia de organizar um
evento voltado para tecnolo-
gias sustentáveis surgiu há
dois anos, quando um estudo
sobre este mercado no mun-
do mostrou que ele tem mais
potencial de crescimento nos
próximos anos do que os se-
tores automotivo, de máqui-
nas e equipamentos e da in-
dústria química.

PREVISÃO DE
CRESCIMENTO DE
ATÉ 7% AO ANO

Já com a Ecogerma em
mente, a AHK São Paulo –
organizadora do evento ao
lado da embaixada alemã no
Brasil e do consulado da
Alemanha em São Paulo –
encomendou o mesmo estu-
do aplicado ao cenário bra-
sileiro. A consultoria alemã
Roland Berger analisou 110
empresas do país e chegou
à conclusão de que o mer-
cado sustentável brasileiro
já movimenta 17 bilhões ao
ano de dólares, e deve cres-
cer de 5% a 7% anualmente
até 2020.

As empresas parecem
ainda não ter percebido esse
potencial. Atualmente, as
companhias nacionais in-
vestem menos de 1% de seu

faturamento em tecnologias
sustentáveis. Segundo Tho-
mas Kunze, da Roland Ber-
ger, as áreas em que foi
identificado mais potencial
de crescimento foram as de
energia renovável, resíduos
sólidos, água e saneamento
e eficiência energética.

O primeiro dia do even-
to também foi marcado pela
assinatura de dois acordos
pela ministra alemã de Edu-
cação e Pesquisa, Annette
Schavan, e o ministro bra-
sileiro Sergio Rezende. O
primeiro acordo, na área de
sustentabilidade, estabele-
ce metas e formas de coo-
peração entre os dois paí-
ses no setor; o segundo é
um acordo bilateral volta-
do para a construção de
cinco torres para o moni-
toramento das mudanças
climáticas na região da Flo-
resta Amazônica.

SOLUÇÕES
SUSTENTÁVEIS

A ministra disse estar
convencida de que o Brasil
é um parceiro estratégico
em todas as questões da
inovação. Ela espera apro-
fundar ainda mais a coope-
ração entre os dois países
no ano que vem, quando
será realizado o Ano de Ci-
ência e Tecnologia Brasil-
Alemanha – tema tratado
pelos dois no encontro.

Segundo o assessor de
imprensa de Schavan, a
Ecogerma foi o ponto alto
da viagem da ministra, que
começou no Chile, veio
para o Brasil e termina na
Colômbia.

DIVULGAÇÃO
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Tecnologia usa sol
para purificar água

Pesquisadores da Escola de Engenharia da Universidade de
Ulster, na Irlanda do Norte, querem criar um equipamento de
baixo custo que utilize a energia solar para purificar a água em
regiões carentes. Hoje já é possível desinfetar a água com um
método bastante simples: depositar água em garrafas PET, que
são colocadas sob o sol por um período de cerca de 6 horas,
normalmente sobre os telhados das casas, antes do consumo.

Estudos mostraram, por exemplo, que crianças com menos
de 6 anos que utilizaram água submetida à desinfecção solar
tiveram sete vezes menos probabilidade de contrair cólera.

Os cientistas irlandeses estão usando nanotecnologia para
desenvolver um equipamento que possa reproduzir o efeito
em larga escala.

Os carros solares estão chegando !

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts revelou o Eleanor,
veículo movido a energia solar com a qual a equipe irá competir pela
décima vez na World Solar Challenge, podendo atingir até 140 km/h.

Essa velocidade é baseada apenas em cálculos, mas o MIT acredi-
ta que, na cidade, o Eleanor é capaz de atingir aproximadamente 90
km/h, e que com seu conjunto de baterias de Íon-Lítio é possível
viajar de Nova Iorque a Boston sem a necessidade de sol. Sua carca-
ça é coberta por seis metros quadrados de células solares de silício,
que geram 1200 Watts de eletricidade.

A Panasonic World Solar Challenge é uma corrida de sete dias
que acontece a cada dois anos na Austrália, do qual participam
veículos movidos exclusivamente a energia solar. A competição visa
testar as tecnologias de energia solar, como baterias, gerenciamento
de energia e motores.

DIVULGAÇÃO

Mas estes experimentos com ener-
gia solar já estão dando resulta-
dos: o Fiat Phylla, carro-con-
ceito da montadora italia-
na que será lançado em
2010, funciona tam-
bém à base de ener-
gia coletada por pa-
inéis solares estimu-
lou a corrida dos
concorrentes que já
sinalizaram o desen-
volvimento de carros nos
mesmos moldes.

OWIKit é um kit de montagem
educativo que ensina as crianças os
princípios básicos de robótica,
eletrônicos e energia solar.
O kit vem com 21 peças que podem
ser usadas para montar seis modelos

KIT 6 em 1
diferentes: carro, moinho, cachorro,
airboat e 2 aviões. Todos os mode-
los funcionam com luz solar e não
precisam de pilhas ou baterias e
custa US$19,95 na
RobotikitsDirect.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

EnerEnerEnerEnerEnergia Solargia Solargia Solargia Solargia Solar

Jornal O Debate

Edição Número: 2473- Belo Horizonte, 24 de março de 2009



Café pequeno/RCafé pequeno/RCafé pequeno/RCafé pequeno/RCafé pequeno/República dos bodesepública dos bodesepública dos bodesepública dos bodesepública dos bodes

P
á
gi

n
a
 1

1Jornal O Debate
Edição Número: 2473- Belo Horizonte, 24 de março de 2009

Café SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé SocietyCafé Society
Maurício de Thormes

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

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)

Diz-se que os brasileiros
têm memória curta, o que é
verdade também em outros
países. Há pouco tempo in-
formava-se que o nosso país
nunca tivera um presidente
negro, o que mostramos não
ser verdade, ao publicar, há
algumas semanas, uma ma-
téria sobre Nilo Peçanha, o
primeiro descendente de afri-
canos a ocupar a presidência
da República. Outro engano:
sempre se disse que não há
nenhum brasileiro ganhador
do Prêmio Nobel.

Pois informamos aos nos-
sos leitores que, em 1960, o
Prêmio Nobel foi concedido à
dupla Burnett / Medawar, este,
brasileiro. Filho do casal
Nami Medawar e Edith Dar-
ling, ele libanês, ela, inglesa,
Peter Brian Medawar nasceu
em 28 de fevereiro de 1915
em Petrópolis, no Rio de Ja-
neiro, cidade para onde seus

Médico Gilberto Madeira
Peixoto, na presidência da
Academia Mineira de Me-
dicina de MG, no dia 3

Marco Aurélio
Baggio, na
Presidência da
Sobrames no dia 4

Advogado José Anchieta
da Silva, na presidência
do Instituto dos
Advogados no dia 6

Quem tomou posse

Exclusivo: O primeiro Nobel Brasileiro
Peter Brian Medawar:

único brasileiro incluído
na galeria dos

ganhadores do Nobel

pais tinham emigrado desde
1913. Ali teve sua infância e
juventude, mas anos depois,
o pai o envia para completar
os estudos na Inglaterra. Ain-
da muito jovem, ele se torna,
por concurso, professor de
Zoologia na Universidade de
Oxford. Por razões que expli-
caremos em outra edição, ele
foi praticamente obrigado a
se tornar cidadão inglês, e,
em 1960, conquistou o No-
bel, em parceria com Frank
Burnett, cientista australia-
no. De acordo com o seu fi-
lho, ele sempre usou em suas
viagens, o passaporte brasi-
leiro, juntamente com o in-
glês. Nunca abriu mão da
dupla cidadania.

No próximo número, fa-

Guignard fez este
esplêndido retrato de

JK, exposto
recentemente no

Palácio das Artes. Diz-se
que JK não gostou da

obra. Mas pintor captou
com maestria a

expressão do então
jovem político, com o

olhar sonhador dos que
contemplam o futuro

Retrato de JK

laremos sobre o Prêmio No-
bel que seria dado ao cien-
tista Carlos Chagas, o que
deixou de ocorrer pela inve-
ja – e intrigas – de um “fi-
gurão” brasileiro.

Daniel Filho:
sem papas na língua

A melhor
descoberta da
TV brasileira
em2009 foi a
de Larissa
Maciel, que
fez o papel de
Maysa. O
público quer
mais

Daniel Filho fez de tudo
na Rede Globo:
roteirista, ator e diretor,
sua história se confunde
com a da empresa. Pois
ele veio a público nas
últimas semanas para
criticar o tipo de televi-
são que a emissora esta
fazendo: do Fantástico
às novelas e ao Jornal
Nacional, nada escapou.
É a confirmação do que
esta coluna vem dizendo
há muito tempo

DIVULGAÇÃO
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O lançamento
do livro “Oi-
tavo Pecado –
Tudo sobre a
falta de Edu-
cação”, de
Lenice
Bismarcker e
Rogério Zola
Santiago, foi
um dos even-
tos culturais
de maior repercussão. Na foto os autores e a ex-
Secretária de Turismo de Minas Gerais Maria Elvira

DIVULGAÇÃO

Fonte: palestra do médico
Ronaldo Aguiar, em reunião
da Arcádia de Minas Gerais

O homem que
escreveu “Os Sertões”
será lembrado pelo
seu centenário em
2009. Os mais
jovens precisam
conhecer a obra e
a vida (trágica)
de um dos
maiores
escritores
brasileiros

Euclides da Cunha
DIVULGAÇÃO
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Um churrasco na Revenda da Schincariol mar-
cou o encontro mensal do Skal Clube  de Belo
Horizonte. Na foto José Maurício Miranda

(ABC), Renato Eulálio(Serrana Palace Ho-
tel) e Eduardo Carvalhaes Nobre, dire-

tor de O Debate
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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

Burg EltzBurg Eltz

Mais de 100 membros da família proprietária habitaram o Eltz

UM DOS MAIS BELOS E BEM PRESERVADOS CASTELOS ALEMÃES

FICA ESCONDIDO NA REGIÃO DO EIFEL. PASSAR PELOS

PORTÕES DO BURG ELTZ É VOLTAR NO TEMPO DE REIS,
CAVALEIROS E BATALHAS MEDIEVAIS.
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A construção de castelos
na Idade Média começou nos
séculos 9º e 10º. Até este pe-
ríodo, as construções eram
protegidas por muros e cer-
cas. Entretanto, a idéia de
proteção a partir de muros
de pedras deu novo impulso
à arte de erguer castelos. É
neste contexto que surgiu o
Burg Eltz. Sua localização é
estratégica, já que fica entre
o rio Mosela, uma dos mais
importantes rotas de comér-
cio, e a região do Eifel.

O Burg Eltz, construído
no topo de uma montanha,
fica a 70 metros acima do
nível do rio que deu nome à
fortaleza (Eltz). A constru-
ção levou em consideração a
geografia do terreno. Dife-
rente de outros castelos da
Alemanha, alterados com o
tempo, o Eltz permanece in-
tacto há séculos graças à di-
plomacia de seus proprietá-
rios, que preferiram as pa-
lavras à guerra.

A história completa da
construção do castelo se es-
tende por mais de 500 anos.
Todos os estilos, do români-
co ao barroco, se fundem e
formam um conjunto simé-
trico.  No total, o que o vi-
sitante observa é um grupo
de torres “residenciais”
agrupadas ao redor de um
pátio interno. Mais de 100
integrantes da família pro-
prietária do castelo habita-
ram os mais de cem quartos.

Durante o período ro-
mântico, com o interesse
voltado às coisas medievais,
o conde Karl zu Eltz se ocu-
pou em restaurar o castelo
da família. O trabalho, come-
çado em 1845, seguiu até
1888. Na restauração, a ar-
quitetura existente foi res-
peitada. Um verdadeiro e ge-
nuíno trabalho de renovação
e restauração. O Burg Eltz se
manteve como propriedade

Uma relíquia medievalUma relíquia medieval

de uma mesma família por
mais de 800 anos.

Os  a tua is  propr ie -
t á r i o s  s ã o  a  3 3 ª
geração da família Eltz.
Para ter acesso ao castelo,
é preciso descer uma ruela,
que se torna uma cansati-
va subida após a visita ao
Eltz. E como os locais eram
muito religiosos, transfor-
maram o trecho em uma
Via Crucis, com uma esta-
ção a cada 200 metros.

VISITA POR DENTRO
DO CASTELO

O tour pelo castelo é uma
experiência necessária para
os apreciadores da Idade Mé-
dia e de diferentes estilos ar-
quitetônicos. O salão Rübe-
nach (Rübenacher Untersa-
al, em alemão) impressiona
pelo teto de madeira cons-
truído no século 15. A gigan-
tesca lareira aquecia o local
no inverno. Luxo que tam-
bém os quartos podiam ofe-
recer na época, já que outras
39 lareiras estão espalhadas
pelo castelo.

O quarto de dormir Rü-
benach (Rübenacher Schla-
fgemach) contém afrescos de
1470 e nele é possível obser-
var os hábitos de higiene dos
moradores do Burg Eltz, ape-
sar de o cômodo também ter
servido como sala de estar.

A metade dos dormitórios
dispunha de latrina própria,
cuja descarga funcionava
através de um sistema de
contenção da água da
chuva. Já a sala dos
Cavaleiros (Rittersaal) é a
maior do castelo. Os
primeiros proprietários a
utilizaram como sala de
refeições. Quem gosta de
armadura medieval
encontrará um exemplar
único de 1520 e que pesa
120 quilos.

CÂMARA DOS

TESOUROS

Obras de arte dos sé-
culos 12 a 19 podem ser
apreciadas na câmara
dos tesouros. O espaço
contém peças em prata
e ouro, como a taça de

Diana, que mostra a deu-
sa da caça montada em
um cervo. Um mecanis-
mo, como de um relógio,
permitia que a peça cir-
culasse na mesa, fazendo
com que os convidados
não precisassem se levan-
tar para beber.

Outra obra de arte que

era usada para servir be-
bida retrata um homem
gordo sendo carregado em
um carrinho-de-mão por
Baco, o deus do vinho. A
coleção conta, ainda, com
arcos, porcelana e facas. A
visitação foi aberta ao pú-
blico em 1981, após inten-
sa reforma desde 1975.
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O melhor
frango

caipira da
cidade

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

Reservas
3375-2640

Rua Iguatú, 73 - Novo
Eldorado - Contagem - MG

CEP: 32341-460

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

Kadok LtdaKadok Ltda

O Storm, lançado no
País em parceria com a
operadora TIM, incorpora
a primeira touch screen
clicável do mundo. O
aparelho apresenta supor-
te à rede 3G (HSDPA),
GPS, navegador web,
recursos avançados de
multimídia, câmera e
robusta capacidade de
mensagens. O teclado
virtual do BlackBerry
Storm, que recebeu, recen-
temente, Prêmio Global de
Mobilidade por Melhor
Inovação em Tecnologia
Móvel durante o “Mobile
World Congress” deste
ano, responde como um
teclado físico e sua inter-

Nokia aposta
em recursos de música

Os três novos modelos - Nokia 5730
XpressMusic, Nokia 5330 XpressMusic e
Nokia 5030 - têm teclas e interface
desenhadas
para um
acesso mais
fácil ao
player de
música. O
Nokia 5730
XpressMusic
é o primeiro
aparelho da
empresa
dedicado à música
com um teclado QWERTY, e também tem
teclas dedicadas para jogos. A tela do
aparelho oferece acesso direto a músicas
e a aplicativos como Facebook, Photos e
Ovi Contacts. Ele deve chegar ao mercado
euroupeu no terceiro trimestre de 2009,
por um preço estimado de 280 euros.

Portabilidade

Desde o dia 2 de março,
quando a portabilidade
numérica estreou na
capital paulista, a Funda-
ção de Proteção e Defesa do
Consumidor de São Paulo
(Procon-SP) não registrou
qualquer reclamação
relacionada ao serviço que
faz a troca da operadora
mantendo o número origi-
nal do telefone.

A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
efetuou nesse período 303
atendimentos com pedidos
de informações sobre a
portabilidade e, até agora,

resgatou reclamações
nenhum deles registrou
reclamação. Reclamações
sobre a portabilidade
podem ser feitas por
telefone no número 133
ou no site da Anatel, que
dispõe de cartilha sobre
portabilidade e serviço
“fale conosco”. A ABR
Telecom, entidade que
administra a portabilida-
de, estima que até agora
foram feitos cerca de 600
mil pedidos de troca de
operadora e mais de 430
mil foram efetuados.
Desses, 65% são de celular
e 35%, de telefones fixos.

Blackberry Storm
chega ao Brasil

O Nokia
5330 Xpress-

Music tem tela
de toque que

oferece acesso
instantâneo ao

player ou à
Nokia Music

Store. A
bateria oferece

mais de 24
horas de

reprodução. O
modelo tam-

bém oferece acesso a websites sociais, como o
Ovi, o Facebook e o MySpace. O Nokia 5030

tem uma antena de rádio interna, o que
elimina a necessidade de um fone de ouvido

ou de alto-falantes externos para conexão
FM. O modelo estará disponível em duas

cores, o grafite e o vermelho, e é também o
de menor custo entre os lançamentos.

Se você gosta
de cerveja use
um aplicativo
grátis da Apple
para localizar um
bar para degus-
tar a famosa
Heineken,.

A ferramenta
foi desenvolvida
pela agência
Fischer América.
O download pode
ser feito pela
loja virtual no
iTunes e dará
acesso a vários
serviços, bastan-
do apenas um
click na tampinha que ficará na tela
como ícone. O usuário pode navegar
pelos bares Heineken mais próximos e
traçar uma rota utilizando o Google
Maps, combinado com o sistema de
triangulação por antenas ou GPS, ou
apenas localizá-lo por categorias:
pizzaria, bar, balada, entre outras,
com descrição do local e contato. Além
disso, permite programar um táxi,

face também suporta
toque único e multitoque.
“Esse é o primeiro Black-
Berry sensível ao toque
clicável. É como tocar a
tela do caixa eletrônico,
um grande botão que te
permite navegar melhor”,
disse Moacyr Queirolo,
Gerente de Relacionamen-
to com Operadoras da
Research In Motion.
“Esperamos que seja um
grande sucesso aqui,
assim como no exterior”.

DIVULGAÇÃO
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numérica não

Aplicativo para Iphone
localiza cervejarias

para os consumidores que não forem
de carona.

Outro serviço é o Party Makers, que
calcula em segundos a quantidade certa
de bebida e gelo para uma festa. O siste-
ma seleciona o tipo de evento: happy
hour, open house, chá, aniversário, entre
outros, questiona o que será servido, a
quantidade de pessoas, homens ou mu-
lheres, duração do evento e local.

DIVULGAÇÃO
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Barbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & ButinadasBarbadas & Butinadas

Caçula
Duas comadres conversam quando uma reclamou,

chocada:
- Nossa caçula saiu ao pai. Aos 3 anos, era uma menina

viva e travessa. Comentários como “que anjinho” e “que coi-
sinha linda” eram comuns e eu ficava orgulhosa. Até que um
dia, no supermercado, uma senhora comentou:

- Que menina bonita você tem.
- Meu  sorriso sumiu quando ela continuou:
- É sua mesmo?

“O casamento
é a única prisão
onde você tem

a liberdade
por mau

comportamento”

Áries - Já pensou em quanto vai somar o
“trabalho” com a plantação de maconha? Vale a
pena arriscar. Cuidado com os bordejos na BR.
Nunca ultrapasse o Viaduto das Almas. Não faça
aquela viagem programada para o Rio, viajando
de ônibus. Vá de trem, que será mais seguro...

Touro - A ocasião não é propícia para aquela
espécie de batente que você está querendo. A po-
lícia já anda desconfiada. Siga o exemplo de seu
pai, continue solteiro. Essa tua tosse nada tem
de gripe. Sua mulher anda pondo pó de mico no
seu almoço.

Gêmeos - Faça o que o patrão manda, e tudo
estará bem. Ele quer ver sua caveira, mas, afi-
nal, é ele quem manda. Tire o cavalinho da chu-
va. Ela não quer nada mais com você. Seu retra-
to vai sair nos jornais, como a próxima vítima
do Viaduto das Almas.

Câncer - A “ronda” vai agir esta noite. Adie o
trabalho. Não vá se fiando nas promessas dela.
Ela diz a mesma coisa para outros. Aproveite a
visita do representante do Serviço Funerário e
faça logo sua reserva.

Leão - Bem que lhe avisaram que assinar con-
trato com o Atlético não iria dar certo. Você cor-
reu o campeonato todo e não viu a cor do dinhei-
ro. A menina está gamada com você. Ela não sabe
de nada.  Tudo bem no período. Aproveite. O que
vem depois nem é bom falar.

Virgem -  Essa história de trânsito engarrafado
já não cola mais. O jeito é levantar-se mais cedo,
para não perder a hora.  Essa sua mania de chegar
em casa antes da hora ainda vai lhe causar dissa-
bores a você e ao outro. Cuide de sua carcaça, por-
que a alma já não tem mais jeito.

Libra - Compre um bilhete de loteria e engula-
o. Não sairá branco. Não se entusiasme tanto com
“ela”. É “travesti” no duro. Não fique desesperado
por ter uma perna mais curta. Em compensação, a
outra é mais comprida.

Escorpião - Tire os olhos da secretária do che-
fe. Ainda vai dar dispensa para você. Deixe essa
mania de preferir as mulheres bonitas. Seu ramal
está é nas feias. O uso das pílulas receitadas por
seu médico não vai adiantar nada. Elas são
pequenas...e não resolvem.

Sagitário - Já se sente cansado? Você não
viu nada ainda. A moça  do edifício de frente
está querendo fazer um programinha com você.
Meta os peito. Por que temer pelo dia de ama-
nhã? Quem vai pagar o enterro não será você,
e sim sua família.

Capricórnio - Para que você quer emprego,
se você nunca foi do batente? Não adianta dizer
que o filho não é seu. Olhe só pra cara dele. Faça o
que o médico lhe recomendou. Tome uns banhos
de vez em quando.

Aquário - Não espere pelo milagre. Diretoria
de Banco nunca vai surgir para você. Só agora que
você completou 25 anos de casado é que desco-
briu que sua mulher não vai com sua cara? Agora
é tarde. Inês é morta. E você vai para o mesmo
caminho.

Peixes - Não seja tolo e pegue logo a chance.
A Prefeitura está admitindo coveiros para o Cemi-
tério da Saudade. Em breve, lá será sua nova mo-
rada mesmo. Ela é velha, sim, e daí? Você se es-
queceu que também já anda meio gagá?  Vá deva-
gar, e não abuse. Cuidado com os enfartes.

O menino inteligente, com um jeito desinibido, abordou a
senhora que ia passando e pediu:

- A senhora podia me dar cinco reais para que eu pudesse
ir encontrar com meus pais?

A boa senhora abriu a bolsa, tirou uma nota e a entregou
ao garoto, perguntando:

- Aqui está, meu menino. Mas, onde é que você vai procu-
rar seus pais?

E o menino desinibido respondeu:
- No cinema, uai!

Menino esperto

Num recente jantar, comemorativo do aniversário de clu-
be da Capital, certo jornalista esportivo saboreava belos pra-
tos, ao lado de uma jovem, quando esta lhe perguntou:

- O senhor aprecia estrogonofe?
E ele:
- Eu posso garantir a senhorita que esse craque não veio

na seleção da Rússia, aliás eu nunca ouvi falar nele.

Jantar

" O assaltante aborda o Manoel no meio da rua:
- Pare!
- Impare!, grita  de volta o Manoel estendendo três dedos.
- Mas eu estou te roubando! - explica o assaltante.
- Então, não brinco mais!

" Maria vai ao ginecologista reclamando que não consegue engravidar.
- Por favor, tire a roupa e deite-se naquela maca - diz o médico, preparando-se
para examiná-la.
E ela, indecisa:
- Mas, doutor! Eu gostaria tanto que o filho fosse do meu marido! ...

" A família de pães-duros discutia, no quarto do avô agonizante, se o seu sepul-
tamento seria de primeira, de segunda ou terceira classe. Depois de muito pon-
derar, chegaram a uma conclusão: o enterro seria mesmo de terceira. Foi então
que ouviram a voz sarcástica do moribundo:
- Se quiserem, eu posso ir a pé mesmo.

" O homem estava habituado a dar esmolas a um mendigo todos os dias, e ficou
muito admirado ao vê-lo num elegante conversível, encostado no passeio, com
o chapéu estendido.
- Que é isto, homem? - perguntou. - Você mendigando de automóvel?
- Pois é, pro senhor ver - respondeu o pedinte. Eu ganhei este carro numa rifa,
e agora estou esmolando para comprar gasolina.

" O guarda surpreende um homem dentro do lago.
- Considere-se preso. O senhor não sabe que é proibido tomar banho aqui?
- Desculpe seu guarda - diz o homem - eu não estou tomando banho não senhor.
Entrei aqui para suicidar-me . . .

- Bem - responde o guarda - se é assim, sou eu quem lhe pede desculpas.

Rapidinhas  DIVULGAÇÃO
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O 2-DIN MAX 685 BT é
considerado a mais moderna
estação multimídia, um dos
pontos altos da tecnologia da
linha Clarion 2008. O MAX
685 BT com painel de contro-
le reclinável motorizado e tela
de sete polegadas “touchscre-
en” facilita as inúmeras op-
ções de conectividade, com
destaque para a conexão di-
reta com iPod com controle
pela tela via USB (conector
USB traseiro) possibilitando
uma rápida e fácil conexão de
dispositivos portáteis e tele-
fones celulares, sem cabos
extras e sem necessidade da
instalação de outros acessó-
rios. Com o Bluetooth inter-
no a Clarion quebra as bar-
reiras da conectividade, inclu-
indo conexão bluetooth com
seu celular. Com a tecnologia
disponível no MAX 685 BT
você pode receber o áudio do

MAX 685 BT da Clarion
seu celular através do siste-
ma de som do seu veículo,
numa comunicação “hands
free”(com as mãos livres).

A navegação pelas inúme-
ras funções disponíveis no
MAX 685 BT é feita através
de um sistema extremamente
avançado e de fácil manuseio,

utilizando o painel de contro-
le por toque na tela e uma in-
terface gráfica de alta resolu-
ção. A precisão e a qualidade
visual são possíveis graças ao
sinal de alta velocidade de
processamento e o mecanismo
dedicado.

A Dell anuncia o
computador conversí-
vel, em forma de
prancheta, Latitude
XT2, baseado no
primeiro Tablet PC
da indústria.
Incorporando tela
com recurso
multitoque, o
computador
garante
maior
segurança,
desempe-
nho e
duração da bateria. O recurso multitoque do Latitude XT2
possibilita que o usuário utilize gestos naturais para
comandar aplicativos, como apertar ou dar toques para
deslizar as barras de rolamento, abrir o campo de visão e
alterar o zoom.  Graças à integração feita pela Dell da
tecnologia de tela com capacidade para multitoque, o
cliente pode usar toda a tela do monitor, ao invés de
apenas o touchpad.

A Multilaser acaba de
lançar o Adaptador Uni-
versal, uma novidade que
irá facilitar a vida dos
usuários de aparelhos ele-
trônicos tanto em casa
quanto nas viagens.

Compatível com 4 tipos
de tomadas internacio-
nais, o produto adapta os
aparelhos eletrônicos na-
cionais para uso qualquer
lugar do mundo e também
faz com que os adquiridos
no exterior, muitos deles
com plugues de tomada di-
ferentes, possam ser usa-
dos no Brasil.

A novidade possui ain-
da testador de voltagem
embutido, que reconhece a
voltagem da tomada e evi-

ta assim que os aparelhos
sejam conectados na ten-
são incorreta.

Outro diferencial é a
presença de um fusível,
uma garantia a mais caso
ocorram conexão em volta-
gem incorreta ou variações
de voltagem. Também é
possível utilizar o Adapta-
dor Universal Multilaser
para plugar os mais diver-
sos tipos de recarregado-
res, garantindo o funciona-
mento de uma infinidade de
aparelhos diferentes no
Brasil e no exterior, como
celular, câmera digital,
MP3, MP4, MPX, Laptop,
barbeador, escova de den-
tes elétrica, secador de ca-
belos, entre outros.

Multilaser lança
Adaptador
Universal

A OKI Printing Solutions, uma das prin-
cipais empresas de soluções de impressão do
mundo, traz ao mercado equipamentos com
capacidade para imprimir exames laborato-
riais, ultra-sonografias, radiogra-
fias e laudos. Com alta defini-
ção e qualidade de cor, as
impressões permitem a
reconstrução em 3D e
a apresentação dos re-
sultados em formato
A3 ou A4.

Com tecnologia La-
ser/LED, os modelos
C710n e C9850hdn
oferecem aos usuários
qualidade e fidelidade
nos resultados, fato-
res essenciais para
análises clínicas. Além
disso, reduzem os cus-
tos quando comparados
aos tradicionais métodos de im-
pressão de exames, que utilizam filmes/cha-

Impressoras para área médica
pas. A impressora Laser/LED color C710n tem
velocidade de impressão de 30 ppm em cores
e 32 ppm em preto e branco.

Com resolução de até 1200 x 600 dpi, ga-
rante excelente qualidade e perfeita

nitidez na impressão de diagnós-
ticos por imagem.  Já
a C9850hdn tem im-
pressão precisa e co-
lorida em até 36 ppm,
e em até 40 ppm em
preto e branco.

Com o gerencia-
mento do EFI Fiery,
o usuário controla,
visualiza e balanceia
o fluxo de impressão
dos trabalhos em fila,
gerencia perfis de cor
e salva trabalhos

com configurações pré-
definidas no disco rígi-

do para o processamento
mais rápido.

Clone lança kit da Disney
A Clone lança no mercado o kit com teclado, mouse e mouse pad com os personagens

Mickey e Minnie, da Disney, que darão nova vida ao computador. Eles possuem um acaba-
mento em pintura brilhante e ilustrações em preto e branco dos personagens
mais queridos. Com tecnologia de última geração, o teclado multimí-
dia possui teclas de atalhos que facilitam e permitem que o
usuário tenha mais agilidade na navegação pela
internet ou para acessar as ferramen-
tas do Office. Além disso, o
acessório também possui
teclas “super flat” semelhantes
às de notebooks, que possibili-
tam um acionamento suave
para melhorar a digitação e
torná-la mais confortável. O
mouse, branco com pequenos
detalhes em preto, possui um
sensor óptico e design diferente dos
convencionais. O modelo ergonômi-
co proporciona mais conforto na
hora da utilização, contribuindo para a preven-
ção de lesões nos punhos. Com resolução de 800
CPI (Contagem por polegada), o acessório tem três
botões e função scroll, que facilita na hora de
movimentar barras de rolagem ou navega na web.

Dell lança
computador conversível
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Periodontia

Tel: (31) 3212-4222

• 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

A maior estrela das bonecas co-
memora 50 anos de vida e enfrenta
crise da meia-idade, devido à redu-
ção de vendas. Inspirada em uma
personagem de cartoon alemão, a
Barbie foi a primeira boneca com fei-
ções de mulher.

Aos 50 anos de idade, Barbara Mi-
llicent Roberts, a Barbie, é uma mu-
lher de várias facetas: aeromoça, mé-
dica, atriz e até mesmo primeira-mi-
nistra. De um simples brinquedo ela
tornou-se um artigo de luxo, seja en-
costada no quarto de uma criança ou
nas estantes de colecionadores.

Em 9 de março de 1959, a boneca
mais famosa do mundo foi apresen-
tada pela primeira vez ao público em
uma feira de brinquedos de Nova
York. Dois anos depois, a Barbie ga-
nhou um namorado, o Ken, que tam-
bém corresponde a padrões ideais de
beleza. Ela tem pernas longas, lábios
finos, cintura de pilão; ele é muscu-
loso, loiro e bronzeado.

FALTA DE CREDIBILIDADE
 
Inicialmente, os comerciantes não

sabiam se a primeira boneca adoles-
cente com seios e medidas perfeitas
seria o sonho de muitas meninas.
Porém, em poucos meses, a Barbie
mostrou que veio para ficar e tor-
nou-se sensação entre crianças de
todo o mundo. 

“Nove em cada dez meninas
possuem uma boneca Barbie”,
declarou  a Mattel, fabricante da
boneca. Desde sua criação, a
Barbie já teve mais de 100 pro-
fissões, cerca de 50 mil visuais
e inúmeros acessórios, como
uma balança que marcava sem-
pre 50 kg e um livro de dietas que
dizia “Não coma nada!”.

Acessórios um tanto esquisitos
para uma boneca que foi criada para
que as meninas pudessem sonhar
com o futuro, segundo informa o site
oficial da Barbie. De acordo com o
site, sua criadora, Ruth Handler, co-
fundadora da Mattel, teve a ideia de
criar a boneca ao ver sua filha, Bar-
bara, brincar com bonecas de papel
e imaginar o que elas fariam quan-
do fossem adultas.

QUEM É A VERDADEIRA BARBIE? MODELO REPRESENTA BONECA MAIS FAMOSA DO MUNDO

Barbie faz 50 anos
CRISE DA MEIA-IDADE

Apesar de todo glamour, a Bar-
bie está passando pela tão famosa
crise da meia-idade, pois as vendas
estão cada vez menores. No Natal
de 2008, as vendas da Mattel
diminuíram 46%, chegando
a 176 milhões de dólares.
Um dos motivos da que-
da são as novas concor-
rentes, as bonecas
Bratz, fabricadas pela
MGM Entertainment.

Assim como a Bar-
bie, as Bratz também
têm um corpo irreal.
No entanto, os tra-
ços finos e delica-
dos do rosto da
Barbie deram lu-
gar a lábios carnu-
dos e rostos mais re-
dondos. Além dis-
so, pode-se dizer
que as jovens bo-
necas têm um
olhar e uma apa-
rência mais sen-
sual que a pró-
pria Barbie.

Temendo o declínio no império
das bonecas, a Mattel entrou na Jus-
tiça para impedir a distribuição das
Bratz. A empresa alegou que o de-
signer da MGM Entertainment ha-
via criado a boneca enquanto esta-
va sob contrato com a Mattel.

Esta não foi a primeira vez que
a empresa encarou tribunais em
defesa da Barbie. Há alguns anos,
a Mattel tentou processar o artis-
ta Tom Forsythe, a fim de proibir
sua instalação Food Chain Barbie,
que mostra a boneca nua em vári-

os lugares inusitados, como den-
tro de um liquidificador e em
cima de um cacto.

O resultado foi mais um
prejuízo para a empresa,

que teve de pagar 2,1
milhões de dólares
para cobrir as despe-
sas judiciárias. En-
quanto isso, foi de-
cidido que Forsythe
poderia tratar as
Barbies da manei-
ra que quisesse.

Embora este-
ja em baixa, a

Barbie ainda
t e n t a
manter
as apa-

rênc ias
de uma
vida bem

sucedida. Em blog criado pela Mat-
tel, ela se diz superanimada com
sua festa de aniversário na praia
de Malibu. Em inglês típico entre
as garotas californianas, ela per-
gunta: “Só resta uma dúvida... o
que uma boneca deve usar?”  

A BARBIE É MESMO UM
MODELO?

 
No início da década de 1990, a

Barbie finalmente ganhou uma voz.
Gravada em memória eletrônica, a pri-
meira frase da boneca falante foi “Ma-
temática é difícil”. Depois de vários
protestos de mulheres acadêmicas, a
Mattel decidiu substituir a fala anti-
ga por “Vamos fazer compras!”.

Suas medidas esqueléticas tam-
bém já foram objeto de estudo de vá-
rios cientistas em todo o mundo. Na
Austrália, pesquisadores alegaram
que a probabilidade de alguém ter
uma estrutura corporal como a da
Barbie é de 1 em 100 mil. Já dois
pesquisadores finlandeses concluí-
ram que a boneca não teria gordura
suficiente para menstruar.

Em pesquisa divulgada em 2006
pela Universidade de Sussex, na In-
glaterra, cientistas declararam que
as bonecas poderiam desencadear
distúrbios alimentares em garotas de
seis anos. Segundo eles, depois de
verem imagens de Barbies, as meni-
nas se diziam infelizes com seu cor-
po e queriam emagrecer.

 

ORIGEM ALEMÃ
 
O ideal pode ter sido america-

no, mas a modelo que deu origem à
Barbie é alemã. Segundo a impren-
sa da Alemanha, a Barbie foi ins-
pirada em Lilli, protagonista da
charge Bild-Lilli, de Reinhard Beu-
thien, publicada no início da dé-
cada de 1950 no jornal Bild. Com
o sucesso da charge, a persona-
gem foi transformada em boneca

em 1955 pela O&M Hausser, que
fabricou 130 mil exemplares.

Em viagem à Europa em 1958,
Ruth Handler comprou uma Lilli
para sua filha e criou a sua irmã,
que de fato fez mais sucesso que a
primogênita. De acordo com o site
alemão Spiegel Online, no primeiro
ano da Barbie, foram vendidos 350
mil exemplares. Em 1964, a Mattel
também comprou os direitos de fa-
bricação da boneca Lilli.
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