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CARDERNOS DESTA EDIÇÃO

Minas dá exemplo na renovação
de frota de caminhões

O governador Antonio Anastasia encami-
nhou à Assembleia projeto de lei que insti-
tui o programa de incentivo à renovação da
frota de caminhões em Minas Gerais. O pro-
grama visa fomentar a aquisição, em Minas
Gerais, de caminhões novos ou usados, com
até dez anos de fabricação e produzidos no
país, em substituição aos caminhões regis-
trados no Detran/MG, com data de fabrica-
ção igual ou superior a 30 anos.

“Trata-se de um projeto novo, inovador em
Minas Gerais, para substituição dos caminhões
velhos, de mais de 30 anos, por caminhões no-
vos. Para isso, o governo está dando incenti-
vo, inclusive do IPVA - Imposto sobre Proprie-
dade de Veículo Automotor. Estamos dando um
passo que, ao mesmo tempo, abrange diversos
aspectos de políticas públicas. O mais impor-
tante deles é segurança nas estradas. Quanto
mais novo o veículo, mais seguro ele é. O se-

gundo passo é questão ambiental e terceiro, a
questão econômica”, destacou o governador.

A renovação da frota no Estado trará benefícios
aos transportadores, ao meio ambiente e para toda
a sociedade, além de mais segurança para a coleti-
vidade e menos problemas para a fluidez do trânsi-
to nas estradas e ruas de Minas Gerais. Circulam
no Estado cerca de 94 mil veículos com idade aci-
ma de 30 anos e a expectativa do Governo do Esta-
do é renovar de 10% a 15% dessa frota a cada ano.
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De acordo com Iris Abravanel, a filha caçula Renata Abravanel herda-
rá o controle do Grupo Sílvio Santos quando o pai decidir se aposentar.

Segundo ela, nem Patrícia Abravanel nem Daniela Beyruti estão cota-
das para suceder o pai no comando do Grupo Sílvio Santos, responsável
pelo SBT e a marca de cosméticos Jequiti.

Em entrevista a uma publicação feminina Iris, que além de ser casada
por mais de trinta anos com Sílvio é contratada do canal como autora de
novelas, contou que ele elegeu a filha caçula, Renata, para tomar a frente
dos negócios quando chegar a hora.

Formada nos Estados Unidos, a jovem de 27 anos já assume funções
no Grupo Sílvio Santos ao lado de Guilherme Stoliar, seu primo.

O plano é que Patrícia siga como apresentadora da casa, enquanto
Daniela comanda o núcleo artístico do canal.

Sílvio Santos escolhe herdeira Ana Maria Braga e
Globo são multadas

em R$ 150 mil
Ana Maria Braga e a Rede Globo per-

deram em 3ª instância o processo mo-
vido por uma juíza que se sentiu lesa-
da pela apresentadora após receber crí-
ticas e ver seu nome exibido no ar du-
rante o matinal “Mais Você”. A multa
que Ana Maria e a emissora terão que
pagar à juíza será de R$ 150 mil.

A decisão foi mantida exatamen-
te pelo fato de Ana Maria Braga re-
velar o nome da magistrada, que aca-
bou sendo perseguida e alvo de criti-
cas da população.

“Poderia ter havido crítica à deci-
são judicial referente ao caso ou, apro-
priadamente, à lei que a norteou, mas
daí não se segue a autorização para o
enfático destaque nominal negativo à
pessoa da magistrada”, afirmou o mi-
nistro Sidnei Beneti , relator do caso.

A ganhadora do Big Brother Brasil 4,
Cida Campos, de 30 anos, acaba de se fili-
ar ao partido PTdoB. Ela será candidata a
deputada federal do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela as-
sessoria de imprensa do partido.

Cida venceu a quarta edição do reali-
ty show transmitido pela Rede Globo em
2004. Antes de entrar no BBB, ela tra-
balhava como babá e deixou o programa
com R$ 500 mil reais no bolso.

Depois da vitória, Cida perdeu 18kg,
teve dois filhos, comprou três imóveis e
um terreno e diz que ainda vive com o
dinheiro recebido como prêmio.

Ganhadora do BBB 4 vira candidata no Rio

Atriz Alinne Moraes está grávida

“Copio os looks dela na cara de pau. É fácil acertar indo pela maioria, difícil é
ter personalidade, ser autêntica como ela”, admitiu a funkeira sobre a polêmica
pop star de Barbados - que costuma integrar as listas dos mais mal vestidos pelos
tapetes vermelhos.

Em setembro, Anitta foi tema de um vídeo que virou hit nas redes sociais ao
traçar momentos em que a funkeira brasilei-
ra supostamente “copiava” divas internacio-
nais. O vídeo, intitulado ‘Dossiê Anitta’, com-
para coreografias e figurinos.

Em entrevista à apresentadora Marília
Gabriela, a cantora negou a imitação. No cli-
pe do hit Show das poderosas, mencionou que
o diretor do vídeo se inspirou em outro clipe
do Justin Timberlake.

À época, Anitta ainda comentou que evi-
tava assistir a performances de outras can-
toras para não se influenciar.

Anitta admite que copia a cantora Rihanna

Nelson Rubens
atropela

catador de lixo
O apresentador Nelson Rubens se

envolveu em um acidente de trânsito
em São Paulo.

Nelson dirigia seu carro pelo bair-
ro de Pinheiros, na zona oeste da ca-
pital paulista, quando atropelou o ca-
tador de lixo e caseiro Francisco dos
Santos Silva, de 48 anos.

“A vítima está bem. Mais tarde, de-
vemos divulgar um comunicado sobre
isso”, limitou-se a informar Nelson por
meio de sua assessoria de imprensa.

De acordo com o setor de comunica-
ção do hospital, Francisco está sob ob-
servação no Instituto de Ortopedia, cons-
ciente, tratando uma fratura no pé.

No boletim de ocorrência registra-
do no 14ª Distrito Policial, o apre-
sentador do “TV Fama”, da Rede TV!,
negou que estivesse na contramão,
apesar de algumas testemunhas terem
informado que o jornalista teria co-
metido a infração para desviar do
trânsito congestionado. De acordo com a

colunista do Extra,
Carla Bittencourt,
Alinne Moraes, de 30
anos, namorada do
cineasta Mauro
Lima, está mesmo
grávida, e por isso
deixou o elenco de
“Em família”, novela
de Manoel Carlos que
vai substituir “Amor
à vida”, de Walcyr
Carrasco. A estreia
está prevista para dia
3 de fevereiro.

Na nova trama de
Maneco, Alinne seria
Marina, uma mulher
que terá um relacio-
namento com Clara,
a personagem de Gio-
vanna Antonelli.

Algumas atrizes
já estão sendo sonda-
das para o papel que
seria dela. Até agora,
o nome mais cotado
é o de Camila Morga-
do. O último trabalho
da ruiva na TV foi em
“O canto da Sereia”.
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A cada nova estação, algumas pe-
ças entram no ranking das mais

fashions da temporada após se-
rem eleitas pelo time das pode-
rosas editoras de moda e das
fashionistas formadoras de
opinião. Ao que tudo indica,
já despontou uma peça que

será queridinha do verão, é a
chamada skort. O nome vem

da fusão de skirt (saia) +
short = skort.

Tudo começou nas
passarelas do Verão
2013, quando algu-
mas marcas inter-
nacionais apresenta-

ram suas propostas
das quais fazia parte uma

estrutura que aliava o aspecto fe-
minino da minissaia com o des-
pojamento e conforto do short,
resultando numa peça ultra-
charmosa. A grife Balmain, foi
uma destas marcas e, exibiu
suas skorts em seu desfile
Spring 2013 – Ready to Wear,
com aspectos minimalistas e
estrutura de alfaiataria.

Mas, o boom das skorts acon-
teceu quando a rede espanhola
de fast-fashion Zara, uma das
mais influentes do mercado de
moda, lançou seu modelo, dis-
ponibilizando o acesso rápido
ao produto e a um custo bem

Mix de duas peças consagradas chega
para conquistar o público feminino

atraente. Este modelo trabalha
além do efeito de sobreposição,  que
marcou presença nas passarelas,
destacando uma referência à minis-
saia envelope que a Diesel mostrou
em várias versões, também a pers-
pectiva assimétrica, que já havia
voltado à cena inclusive em estru-
turas de saia como a mullet.

As skorts trazem um algo mais
para as minissaias e shorts que
caíram nas graças das brasileiras,
recebendo todos os tipos de acaba-
mentos e adornos, e acompa-
nhando as usuárias nas mais
variadas ocasiões. Esta nova
proposta tem ares mais sofistica-
dos e linhas mais cleans, devido
provavelmente à sua relação estreita
com a alfaiataria.

Estas características fazem com
que elas apresentem uma versatili-
dade na composição de looks. Assim
como outras peças de alfaiataria, as
skorts fazem uma boa dobradinha
com as t-shirts  ou com camisetas se
seda ou renda, ambas as conjugações
estão imbuídas do espírito hi-lo ,
quando opostos se juntam e criam um
efeito harmonizador dos extremos.

Tricôs com trama mais fluída e cami-
sas de tricoline, chiffon ou seda também
são ótimas opções para compor com as
skorts e, caso um friozinho ainda apareça
pelo caminho, a camisa com o tricô inte-
gram um visual college moderno.
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A utilização de matérias-primas pouco
convencionais tem demonstrado, ao longo
da história da moda, que desperta um inte-
resse particular do público e cria um dife-
rencial dentro do mercado.

Mesmo que, inicialmente, seu uso tenha
advindo de uma necessidade de substitui-
ção de material devido à escassez dos tra-
dicionais, como a madeira, borracha e aço,
que estavam destinados à fabricação de
utensílios bélicos, a criatividade dos esti-
listas posta em ação trouxe resultados sur-
preendentes.

Salvatore Ferragamo, ícone na criação de
calçados, conseguiu driblar a carência de
suprimentos durante a Segunda Guerra
Mundial, ao se deparar com a embalagem
de um bombom e enxergar bem à frente
suas inúmeras possibilidades. Outra gran-
de inovação do criador italiano foi substi-
tuir os saltos finos que precisavam de uma
peça de aço no seu interior para dar resis-

tência aos mesmos,
por um soldado que

preenchesse todo o es-
paço entre a planta do pé

e o calcanhar e fosse de um material mais
leve, no caso o escolhido foi a cortiça, dan-
do início à moda dos sapatos Anabela.

Paco Rabanne, estilista espanhol,
em 1966 lançou uma coleção de
doze vestidos confeccionados com
placas e discos plásticos ligados
através de argolas de metal.
Completamente inovadora
para a época, esta coleção se
tornou símbolo da capacidade
inventiva de seu criador.

Miuccia Prada durante toda
sua carreira tem valorizado o
emprego de materiais inovadores,
acreditando ser uma das ricas fontes de ino-

Materiais inusitados dão o tom à moda
vação na moda. A sua bolsa-mochila desen-
volvida em nylon, tecido usado na fabrica-
ção de barracas e paraquedas, cau-
sou estranhe- za num primeiro
momento e quase chegou a
ser abortada da linha de pro-

d u ç ã o , mas Miuccia se
manteve firme à
sua crença e
deu sequencia
ao modelo
que acabou

se tornan-
do ícone da
marca Pra-
da.

Atual-
m e n t e ,
um mate-
rial inu-

sitado voltou à cena fashion, o PVC ou
Vinil. Derivado de petróleo, feito a partir do
processo de polimerização, ele possui carac-
terísticas únicas que possibilitam inúmeras
intervenções criativas como a adição de co-
rantes e resinas, que fazem com que o PVC
adquira graus diversos de rigidez, cores e
efeitos de transparência e opacidade. Tam-
bém por ser atóxico, o PVC pode ser usado
na confecção de roupas, bolsas e calçados.

A marca italiana Furla desenvolveu
uma linha inteira de bolsas de PVC,

à qual denominou Candy
Bags. Algumas bolsas são to-
talmente transparentes, ou-

tras possuem uma transpa-
rência colorida, outras são
opacas, algumas ganham
o brilho do glitter e há ain-
da modelos que agregam ou-
tros materiais como couro.
Estas bolsas, por si só, con-
ferem um toque vanguardis-
ta aos looks e conjugam bem

com vários esti-
los de roupas.

As marcas
de sapatos
mais desejadas
do planeta, da
mesma forma,
 aderiram ao
vinil como Ma-
nolo Blahnik
c o m
seu scarpin branco
com tornozelei-
ra .   Também
com a tirinha
de couro pren-
dendo ao tor-
nozelo, que
propicia muita
segurança ao
caminhar, Gi-
venchy criou
seu modelo em
PVC com salto
cônico de ma-
deira e metal.
Martin Margie-
la desenvolveu
uma botapeep-
toe de PVC amarronzado translúcido com
salto grosso de madeira clara.

Dos pés à cabeça, Valentino expandiu
sua linha studded, que traz spikes aplica-
dos, e mixou ao vinil na criação de um tren-

ch-coat que irá roubar a
cena da roupa que esti-
ver por baixo, apesar

de ser totalmen-
te transpa-
rente.

As coleções
de Primavera
2014, que es-
tão sendo des-
filadas no he-
misfério nor-
te, colocaram

na passarela peças criadas com o vinil
translúcido e colorido. O estilista Prabal Gu-
rung fez um trabalho de estamparia sobre o
PVC e misturou com tecidos nobres. O re-
sultado foi surpreendente!
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Como evitar a
barriguinha dos 40?

A barriga protuberante após os 40
anos é um dos primeiros sinais da

meia-idade se aproximando.
Empregos estressantes, que deixam

pouco tempo para praticar as 2,5 horas
de exercícios físicos semanais

recomendadas, e diversas refeições
feitas na rua, que muitas vezes têm alto

conteúdo calórico – estilo de vida
comum a muita gente – fazem com que

aumente a gordura abdominal no corpo.
A má notícia é que o excesso de peso,
especialmente na cintura, eleva os

riscos de problemas cardíacos,
derrames, alguns tipos de câncer e

diabetes tipo 2.
A maneira de prevenir isso é adotar

um estilo de vida mais saudável ou
encontrar um hobby que resulte em alto
gasto de energia, destaca o professor de

desenvolvimento fisiológico Michael
Symonds, da Universidade de
Nottingham, no Reino Unido.

Ele próprio diz que mantém o peso
que tinha aos 20 anos, apesar da

grande quantidade de trabalho e dos
seis filhos. Seu segredo é pedalar 32 km

por dia.
Symonds também recomenda

distância de comidas processadas, com
alto teor de açúcar e gorduras – a

sugestão é trocá-las por vegetais frescos
–, e que, na medida do possível, evite-se

o estresse no trabalho.
O professor também acrescenta:

“Pesquisas mostram que padrões
inconstantes de sono têm um impacto

(no sobrepeso). Por causa disso, a
propensão à obesidade é maior entre

trabalhadores que têm turnos em
horários diferentes”.



P
á
gi

n
a
 2 Jornal O Debate  - Saúde & Beleza

Edição Número: 2558 - Belo Horizonte - Outubro de 2013

Telefone: (28) 3534-1420

Um estudo feito pelo ProSex, projeto ligado ao Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Universidade de São
Paulo (USP), mostrou que 21% das mulheres
sexualmente ativas sentem dor durante a
relação sexual.

A dor durante o ato sexual pode ser
provocada por diversos fatores psi-
cológicos ou fisiológicos. Entre
eles podemos destacar as infec-
ções genitais, endometriose, do-
enças sexualmente transmissí-
veis e o uso prolongado de al-
guns anticoncepcionais que
interferem na lubrificação
vaginal e baixam a libido.

“Há casos de processos in-
fecciosos, com ou sem secreção,
que causam a dispareunia, que é
um transtorno sexual caracteriza-
do por dor sentida na região genital
durante o ato sexual” explica a gine-
cologista e obstetra Erica Mantelli.

Segundo a especialista, a dor du-
rante o sexo também pode estar asso-
ciada à falta de lubrificação. “Se a mu-
lher não se sente à vontade ou não
houve uma estimulação suficiente
nas preliminares, ela pode sentir um
desconforto na hora da penetra-
ção. Nesses casos, ela pode re-
correr aos lubrificantes à base
de água”, comenta.

ANTES, DURANTE OU DEPOIS

Algumas mulheres podem
sentir o desconforto um pouco
antes da penetração, durante ou
depois. “Se ela fica com vergonha
ou tensa durante a relação a dor
pode ser inevitável. Para que o
sexo seja bom, o casal deve estar
relaxado”, afirma a ginecologista.

Saiba o que pode causar
dor durante o sexo

Se a mulher não estiver preparada
para o sexo, as chances de sentir dor
são bem maiores. “Caso a dor acon-
teça antes ou no início da relação
o motivo pode ser a lubrificação
insuficiente. Se for durante, pode
ser caso devido a inflamações e in-
fecções vaginais, inflamação no
colo do útero e endometriose. As

dores após a relação podem es-
tar associadas à endometriose,

cistite ou infecção”, alerta
Dra Erica.

É imprescindível perder
a vergonha e consultar um
ginecologista para saber
os motivos pelos quais
está sentindo dores na
hora do sexo.

“Algumas mulheres in-
sistem em continuar fa-
zendo sexo  mesmo com
dor, mas essa atitude só vai
fazer mal para elas. Elas
podem criar uma aversão
ao sexo, dificultando as
chances de ter um orgas-
mo e pode até ser um fa-
tor de risco para uma de-
pressão por fingirem que
está tudo bem“, ressalta
a ginecologista.

A saúde sexual é fun-
damental para o bem es-
tar pessoal e do casal.

Praticar sexo com desejo,
conforto e satisfação é di-

reito de toda mulher. Não
hesite em procurar auxílio

do ginecologista e tirar todas
suas dúvidas, para ter uma

vida saudável e feliz.
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Brasil atrai gigantes do comércio eletronico

A estreia do primeiro aplicativo projeta-
do pelo eBay especificamente para o mer-
cado brasileiro repercutiu. Menos de um
mês após o lançamento, o aplicativo de moda
para celular está entre os principais baixa-
dos no país. “Estamos chegando ao primei-
ro lugar, não só na categoria Lifestyle, mas
de todas as categori-
as”, comenta Luis
Arjon, diretor de
operações da eBay
no Brasil.

Em vez de um site
convencional, a gi-
gante norte-americana em comércio ele-
trônico decidiu apostar nos dispositi-
vos móveis. O aplicativo está disponí-
vel para os sistemas Android e da Ap-
ple em português, o preço dos artigos
aparecem em reais – mas o pagamento
ainda é efetuado em dólares.

Arjona fala dos planos de expansão:
em 2014 a eBay deverá anunciar o
site em português e em reais.
“Uma vez feito isso, o
terceiro e último pas-
so para ter todo o
nosso negócio local-
mente será abrir a
plataforma para que
vendedores brasilei-
ros possam se cadas-
trar no Brasil, para
vender no país e no mundo inteiro.”

O investimento no idioma falado por cer-
ca de 235 milhões de pessoas faz parte da
estratégia de expansão da empresa nos
BRICS, formado pelos emergentes Brasil,
Rússia, China, Índia e África do Sul. Para
os próximos quatro anos, é esperado um
crescimento de 91% do uso da internet nes-
ses mercados e outros emergentes.

COMPRAS ONLINE EM ALTA
A marca norte-americana se beneficia da

expansão do comércio eletrônico no Brasil.
Até o final do ano, é esperado um cresci-
mento de 25% no faturamento em relação
ao ano anterior. O aumento de usuários da
internet impulsionou ainda a quantidade
de pedidos online, que chegou aos 35,54 mi-
lhões no primeiro semestre do ano, segun-
do uma pesquisa da E-bit.

A expectativa é que o setor fe-
che o ano com um faturamento de 28
bilhões de reais. Além disso, nesse

ano, 8,9 milhões de novos consumido-
res devem passar a usar esse serviço. Os
produtos campeões de venda são artigos
de moda e acessórios (13,7%), seguido
por eletrodomésticos (12,3%) e cosméti-
cos e perfumaria (12,2%).

VENTOS FAVORÁVEIS
Segundo o diretor de comunicação da Câ-

mara Brasileira de Comércio Eletrônico,
Gerson Rolim, 53 milhões de brasileiros

farão compras na internet até o final de
2013. Mas esse número pode dobrar nos
próximos anos, já que o país contabiliza atu-
almente cerca de 105 milhões de conexões
de banda larga móvel e fixa.

“É um mercado que ainda tem muito a
crescer e quando os grandes chegam, em
vez repartirem mais uma fatia da mesma
pizza, a visão que a gente tem é que eles
estão aumentando a pizza, ou seja, estão
ajudando a ampliar ainda mais o merca-
do”, avalia Rolim.

O diretor destaca a aposta das gran-
des lojas de vare-
jo no comércio ele-
trônico no Brasil.
Atualmente, mar-
cas internacionais
como Mercado Li-
vre,  Walmart,
Amazon, Apple
Store e Netflix já
operam no país. A
adaptação do bra-
sileiro ao modelo
de compra pré-
paga com o cartão
de crédito, o au-

mento do acesso e da velo-
cidade da banda larga seri-
am outros fatores decisivos

para o crescimento do setor.
O eBay é dos sites mais acessados por con-

sumidores no Brasil. A cada 6 minutos um
brasileiro compra no site um par de sapa-
tos, a cada 4 minutos uma bolsa feminina e
a cada 3 um acessório feminino, apontam
as estatísticas da empresa.

Apesar dos bons números, a infraes-
trutura em logística e o acesso à inter-
net ainda deixam a desejar. “Temos que
fazer um investimento ainda maior na
infraestrutura logística, para atender
mais rapidamente e com custos mais
baixos as regiões mais longínquas,
mais periféricas do país, lembrando
que esse é um país de dimensões conti-
nentais”, reforça Rolim.

DWDWDWDWDW-----WORLDWORLDWORLDWORLDWORLD.DEDEDEDEDE
DEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLE
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Galinha Pintadinha agora também no Windows 8
Publicado pela Ø1 Digital em parceria com a Apoli-

neo, o aplicativo Turma da Galinha Pintadinha traz
os clipes que as crianças adoram para a plataforma
da Microsoft.

São 13 clipes (1 grátis) do primeiro DVD da turma.
Traz também diversas imagens para colecionar, colo-
rir e compartilhar. Ele permite ainda que o conteúdo
seja acessado sem conexão a internet depois de baixa-
do. Assim os pais podem levar a Galinha e sua turma
para todos os lugares.

O aplicativo foi desenvolvido junto ao time de evan-
gelistas da Microsoft, o que garantiu um resultado to-
talmente alinhado as novas funcionalidades e recur-
sos de interface do Windows 8 para tablets e notebooks.

O aplicativo Turma da Galinha Pintadinha pode
ser baixado gratuitamente na Windows Store. Os
criadores prometem uma versão para Windows
Phone em breve.

Baixe o aplicativo Turma da Galinha Pintadinha
para Windows 8 no link http://go.01-d.com/gp-w8.

LG traz TV mais fina
que smartphone

No final deste mês o Bra-
sil receberá sua primeira televisão
com tela OLED e curva. Mais que isso, o apare-
lho da LG é mais fino que um smartphone.

Batizada de OLED TV, ela tem tela de 55 polegadas com
espessura de 4 milímetros, pouco mais que a metade da tela
do iPhone, que tem 7,6 milímetros.

De acordo com o jornal Estadão, a empresa explicou que o
formato côncavo corrige falhas de visualização comuns em
TVs de tela plana.

Agora, não se assuste com o preço, o aparelho chega aqui
por R$ 39.999.

O que gasta mais energia
elétrica na residência?

As lâmpadas incandescentes sempre
foram as vilãs dos gastos de energia elé-
trica, tanto que o Brasil deixará de co-
mercializá-las definitivamente em 2016,
dentro de um programa de substituição
gradativa dessas lâmpadas, que começou
em junho de 2013 com o fim da venda
dos modelos de 150W.

“As incandescentes sempre foram vis-
tas como as gastonas de energia elétrica
e com absoluta razão. Uma dessas lâm-
padas de 60W, por exemplo, pode ser
substituída por uma lâmpada compacta
fluorescente de 15W. Uma economia e
tanto”, exemplifica o CEO da Avant Gil-
berto Grosso, empresa fabricante de lâm-

padas há 15 anos instalada no Brasil.
“Todavia, as incandescentes não são

as únicas mal vistas nessa cruzada de
economia de energia”, observa Grosso.
“Um chuveiro elétrico é responsável por
25% do que o consumidor paga de conta
de luz mensal, enquanto uma geladeira
representa até 30% desse gasto em uma
residência.”

O programa brasileiro que prevê o fim
das lâmpadas incandescentes será gra-
dativo. Em junho de 2014 será a vez da
suspensão das vendas aos consumidores
das lâmpadas incandescentes de 100W,
em 2015 as de 60W e, finalmente, em
junho de 2016 as de 40W.



 19 aptos c/ ar-condicionado ou ventilador
 Quadra de Futevôlei e Peteca
 Diária c/ café da manhã • Sala de TV
 Frigobar e TV

Av. Dom Helvécio, 1020 -  Iriri - Anchieta - ES Cx. Postal 25   /  CEP: 29.230-000

Coqueiros Praia Hotel
 Lavanderia
 Estacionamento
 Piscina

www.coqueirospraiahotel.com.br Reservas: (28) 3534-1592  / Fax: (28) 3534-1308
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Mochila voadora começa
a ser vendida em 2014

A empresa neozelande-
sa Martin Aircraft deve-
rá a produzir os pri-
meiros modelos da P-
12, sua “mochila-fo-
guete” para bombei-
ros e policiais no
ano que vem.

Mas, depois des-
sa fase inicial,
qualquer um com

US$ 200 mil e licença para
pilotar pequenos aviões
poderá adquirir sua uni-
dade. As versões em teste
ainda são protótipos e ca-

recem de alguns ajus-
tes. O equipamen-

to chega a
uma veloci-
dade de
74km/h.

LG confirma celular com tela flexível

Cemig alerta para aumento
de incidência de raios

A LG Display (divisão de telas da empresa) anunciou
que dará início à produção em massa de uma tela flexível
para smartphones.

Esperava-se que o primeiro aparelho a utilizar essa tecno-
logia fosse lançado ainda neste mês e agora uma fonte da Reu-
ters diz que ele só sairá em novembro.

O vice-presidente e diretor de tecnologia da LG, Sang Deog
Yeo, entretanto, afirmou que a ideia é apresentar produtos
com tela flexível no próximo ano.

O display OLED flexível da empresa é de plástico, e não
de vidro; ele é feito através da tecnologia de encapsulação
tipo filme com a aplicação de uma película de proteção na
parte traseira. O método, segundo a LG, torna o material
dobrável e inquebrável.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) alerta
para o aumento da incidência de descargas atmosféricas, que
pode colocar em risco a segurança das pessoas e interromper
o fornecimento de energia elétrica.

Minas Gerais é um dos estados que mais registram a ocor-
rência de raios por ano, com média anual de 1,1 milhão de
descargas atmosféricas. Além disso, um levantamento feito pelo
Ministério da Saúde e da Defesa Civil, aponta que, entre 2002
e 2012, aconteceram 97 mortes em Minas Gerais em função
de acidentes com raios.

O gerente de Segurança do Trabalho, Saúde e Bem-estar da
Cemig, João José Magalhães Soares, destaca alguns procedimen-
tos básicos que devem ser adotados durante as tempestades.

Segundo o especialista, todos os equipamentos elétricos
devem ser retirados das tomadas, evitando risco de queima ou
à segurança das pessoas. “Durante as chuvas, o raio pode cair
na rede elétrica e chegar às residências por meio da fiação,
podendo atingir os moradores.”

Outro ponto importante é que, durante períodos de rajadas
de ventos e descargas atmosféricas, as antenas de TV podem
se desregular. “Se isso acontecer, ninguém deve subir nos te-
lhados para ajustá-las, pelo risco de queda, de choque elétrico
e de ser atingido por um raio”, explica o gerente da Cemig.
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As otites são uma das causas mais fre-
quentes de visita ao pediatra na infân-
cia. Isso acontece porque quando um
processo infeccioso agride a orelha da
criança, ele logo provoca uma intensa
dor – que para o desespero dos pais, vem
acompanhada de irritação e choradeira
dos pequenos.

Esse quadro, chamado de otite, nem
sempre é identificado rapidamente e, se
não tomados os cuidados corretos, pode se
tornar recorrente, o que representa uma
dose extra de angústia para a família e
para a criança.

A otorrinolaringologista e Otoneurolo-
gista, Rita de Cássia Guimarães, explica
que as otites podem ser causadas por ví-

Por que a otite é tão
frequente em crianças?

Para proteger a criança da otite, o ideal
é manter as vias respiratórias dela sem-
pre limpas, já que são as infecções e infla-
mações nessa área que muitas vezes cau-
sam a doença.

“A lista de cuidados também inclui evi-
tar mudanças bruscas de temperatura, am-
bientes muito frios e a fumaça de cigarro.
Também é importante investir no aleita-
mento materno e seguir as orientações do
pediatra em relação às vacinas indicadas
para cada faixa etária, sem especial a va-
cina contra as otites”, observa Rita.

É sempre bom lembrar que a otite mé-
dia não é causada por sujeira ou cera. Ou
seja, cutucar o local com haste flexível – o
cotonete – só prejudicará as coisas.

rus ou bactérias, e podem atingir a parte
externa ou média da orelha (para dentro
do tímpano).

“A otite externa aparece mais frequen-
temente depois dos quatro anos de idade,
quando a criança fica muito tempo em
contato com a água, por exemplo. A umi-
dade excessiva pode retirar a proteção do
canal auditivo – o cerume. Por isso, quem
faz natação e tem irritações frequentes nos
ouvidos deve consultar um especialista e
se necessário usar protetores nos ouvi-
dos”, explica.

Já a otite média aguda é a mais comum
nos primeiros três anos de vida, e, na mai-
oria das vezes, aparece como consequên-
cia de uma infecção respiratória.



Conheça nosso site http://guialocal.odebate.com.br

Serviços de Saúde
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O exercício físico pode ser pelo menos
tão eficaz quanto alguns
medicamentos para reduzir o risco de
morte em pessoas com derrame
cerebral ou com doença cardíaca,
mostra estudo publicado.

Os investigadores da London
School of Economics, da
Harvard Medical School e da
School of Medicine da
Universidade de Stanford
compararam os resultados de
vários estudos para
determinar a eficácia do
exercício e a dos
medicamentos em pessoas
com doenças cardíacas,
história de acidente vascular
cerebral, pré-diabetes e
insuficiência cardíaca.

Foram analisados 305 ensaios
clínicos, envolvendo 339.274
indivíduos, e não foram
encontradas “diferenças
estatisticamente
detectáveis” entre o
exercício e o tratamento
com medicamentos na
redução da
mortalidade de
pessoas com
doenças cardíacas
ou sintomas de pré-
diabetes, segundo

Exercício físico é tão
eficaz quanto remédios

comunicado da revista British Medical
Journal, que publicou o estudo online.

A equipe descobriu que o exercício era
mais eficaz do que os medicamentos no
caso das pessoas que tinham tido um
acidente vascular cerebral, enquanto os

fármacos eram melhores para tratar a
insuficiência cardíaca.

Os cientistas pediram
que fossem feitos
mais estudos

para avalizar a
sua descoberta,

dada a escassez de
informação sobre o

tema. Defenderam, no
entanto, que até a essa
altura o exercício “seja
considerado uma
alternativa viável ou

acompanhe o uso dos
medicamentos”, citou a

agência France Presse.
De acordo com a

Organização Mundial da
Saúde, a inatividade
física é o quarto
principal fator de
risco para a
mortalidade global,
estimando-se que
cause 3,2 milhões de
mortes anualmente
em todo o mundo.
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Av. Augusto de Lima, 655 - sl 1509

Juliana Maia da Silveira

Clínica Geral
Periodontia

Foto: PÉREZ

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 grife Herve Leger foi fundada em 1985
pelo designer francês Hervé Peugnet e em 1998
foi adquirida pela americana BCBG Max Azria
Group. Sob a direção criativa da dupla Max e
Lubov Azria, a marca se tornou sinônimo dos
vestidos “bodycon” de bandagem que delinei-
am a silhueta feminina como nenhum outro,

Herve Leger Barbie

Laranja e Cinza se encontram e
prometem causar sensação no verão

A primavera já fez a abertura da
nova estação anunciando a chegada de
mansinho do verão,  como se o sol es-
tivesse com preguiça de brilhar inten-
samente, mas uma cor vibrante já
toma conta das vitrines da nova tem-
porada, o laranja.

A cor é o primeiro ponto que des-
perta atenção em uma roupa, é um
poderoso meio de comunicação e ex-
pressão transmitindo mensagens a
respeito de quem a usa. O laranja, por
exemplo, é uma cor quente que car-
rega significados relativos à moder-
nidade, irreverência, autoconfiança
e espontaneidade. Um contraponto
em relação ao cinza, que é uma cor
fria que remete à sofisticação, serie-
dade, status e poder.

Como diz o velho chavão: “Os opostos se atra-
em”, e não somente se atraem, mas formam belas
duplas! A associação do laranja com o cinza é be-
néfica aos dois lados, o laranja perto do cinza ga-
nha um toque de sobriedade garantindo um ar mais
confiável, ao mesmo tempo, o cinza fazendo com-
posição com o laranja perde o excesso de rigidez e
ganha uma vibração.

Difícil de acreditar? Essa foi uma aposta que
muitas marcas fizeram para as coleções verão
2014 recém-desfiladas na Europa e nos Estados
Unidos.  E basta olhar para perceber como essa
dupla tem harmonia.

Richard Nicoll apostou nesta combinação desde
sua coleção anterior, a de outono, e passeou pelos tons
de laranja do pêssego ao mais intenso conjugando
com um cinza mais frio e de aspecto vinílico.

Karl Lagerfeld colocou nas passarelas Primavera
2014 da Chanel uma composição de cinza grafite, cin-
za suave azulado, um tom de laranja lavado e outro
tom bem forte. Até os acessórios ganharam vida com
pequenos detalhes contrastantes.

Hermès utilizou uma extensa gama de laranjas as-
sociada aos caquis acinzentados.

Miuccia Prada para sua grife Miu Miu utilizou o
laranja como um recurso para fazer um hi-lo com o
romantismo das estampas e dos tons apastelados.
Destemidamente, o laranja apareceu nas peças de
roupa, nas bolsas e até mesmo nas cuissardes.

mas que exigem também um corpo escultural
para sustentar tal peça, bem ao estilo da bo-
neca mais popular da América, a Barbie.

A boneca, que já recebeu a colaboração de
marcas famosas na criação de seus figurinos
como Louboutin e Coach, terá uma edição li-
mitada, de 9.200 bonecas desenhadas por Lin-

da Kyaw, com roupas e acessórios Herve
Leger. Usando um cabelo longo com tran-
ças, esta Barbie usa um vestido de banda-
gem vermelho cereja, com botas gladiado-
ras pretas, um cinto à la corset  também
preto e uma clutch dourada, num visual
bem sexy. Acompanhando, vem um vestido
de jacquard preto e branco, uma studded
clutch e uma bota peep-toe, ambas pretas.

As roupas e acessórios que vestem a bo-
neca são produzidos nas mesmas fábricas
que confeccionam as peças da marca que
vestem suas clientes. E melhor ainda, para
as já crescidinhas que continuam fãs da bo-
neca, os mesmos modelos da Barbie serão
produzidos em tamanho adulto. It dolls e it
girls poderão usar os mesmos looks!

A Barbie Herve Leger by Max Azria pode
ser encontrada na loja online

BarbieCollector.com por 150 dólares ou em lo-
jas selecionadas Neiman Marcus e Herve Leger.
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Lugar comum flores para a coleção Pri-
mavera/Verão? Nem sempre, isto depende
da forma como elas são trabalhadas. Para
a temporada Primavera/Verão 2014, os
desfiles internacionais mostraram que o
tema mais tradicional pode ser revertido
em efeitos inusitados.

Desta vez, as flores surgiram nas cole-
ções seguindo uma tendência que já tem

sido apresentada nas últimas edi-
ções da Premiére Vision Paris, o
aspecto tridimensional. Num
mundo saturado por uma avalan-
che de imagens e sons, os outros
sentidos necessitam ser explora-
dos para despertar sensações
num público que está ficando en-
torpecido pela estimulação abu-

“Há flores por todos os lados” Titãs

Depois de passar por Nova Iorque, Londres, Tóquio, Paris, Milão, Moscou,
Berlim, Dubai e outros importantes centros mundiais, chega ao Brasil a expo-
sição “The Little Black Jacket” – Chanel’s Classic.  Projeto do estilista Karl
Lagerfeld e da ex-editora da Vogue francesa Carine Roitfeld, a mostra tem como
objetivo exibir os vários ângulos de uma criação da grife que sobrevive ao
tempo, e com muito estilo.

Lagerfeld, o “kaiser da moda”, fotografou mais de 100 personalidades, den-
tre elas suas musas Chanels e alguns amigos vestindo o clássico casaqueto
Chanel, das mais inusitadas maneiras, realçando a versatilidade desta peça
icônica. Só para citar algumas das celebridades que foram alvo do foco das
lentes de Karl Lagerfeld: Sarah Jessica Parker, Tilda Swinton, Sofia Coppola,
Olivier Theyskens, Alice Dellal, Diane Kruger, Clémence Poésy dentre outras
do mesmo quilate. Inclusive, há rumores de que algumas delas estarão presen-
tes na abertura da exposição aqui no Brasil.

 A exposição “The Little Black Jacket” – Chanel’s Classic, que traz as ima-
gens capturadas por Karl Lagerfeld, chega ao Brasil dia 31 de outubro onde
permanecerá até o dia primeiro de dezembro de 2013 e ficará sediada na Oca,
Parque Ibirapuera. A entrada é gratuita.

 “The Little Black Jacket” – Chanel’s Classic chega ao Brasil

siva da visão e da audição. Os materi-
ais empregados pela moda têm busca-
do acessar o sentido do tato. E isto não
se refere apenas à moda vestuário, a
moda casa também tem seguido esta di-
reção, e segundo Lidewij Edelkoort,
uma das mais renomadas caçadoras de
tendências mundiais, o revestimento
de superfícies com materiais agradá-
veis ao toque têm aumentado. Isto por-

que a experiência do contato
da pele com estas áreas causa
sensações de conforto, acon-
chego e segurança.

Para a temporada Primave-
ra/Verão 2014, Alberta Ferret-
ti mostrou uma coleção extre-
mamente leve e feminina,
onde as flores se mesclaram
harmoniosamente com a geo-
metria dos listrados.

As marcas Antônio Marras e
Temperley ampliaram o efeito de
textura do tricô com aplicações

de f lores no
primeiro, e com
cintinho de onça
com flores pinks
no segundo.

Outra maneira
de trabalhar as
flores em 3D foi
sobrepô-las a es-

tampa e bordado como
fez Aquilano Rimondi,
ou fazer camadas de
flores em relevo trans-
parentes com flores
bordadas em tecido
opacos sobre um teci-
do também diáfano,
como na coleção de Jo-
nathan Saunders.

O movimento das pétalas e pistilos foi ex-
plorado por Matthew Williamson que sobre-
pôs as pequenas flores brancas à renda, e
pela grife Erdem com as flores acetinadas
cobrindo toda a superfície da roupa.

Tanto a coleção Moschino quanto a segun-
da marca Moschino Cheap and Chic utiliza-
ram o mesmo elemento porém de maneiras
distintas. Para Moschino as flores foram bor-
dadas sobre o tecido xadrez, para Moschino
Cheap and Chic as flores como um crochê
foram aplicadas vazadas nas peças.

Saindo das roupas e ganhando o terre-
no dos acessórios, as gri-
fes Oscar de La Renta e
Tory Burch criaram cola-
res com ramalhetes de flo-
res, e detalhe, ambas as
marcas colocaram os co-
lares sobre peças estam-
padas em flores.

“Há flores em tudo
o que eu vejo” Titãs
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“A FELICIDADE NÃO
ESTÁ NO FIM DA

JORNADA, E SIM EM
CADA CURVA DO

CAMINHO QUE
PERCORREMOS PARA

ENCONTRÁ-LA.”

Horoscopiada
Áries - Está certo que sempre está pensan-

do em realizar coisas emocionantes, revelando o
seu descontentamento pela vida que leva.Tente
um assalto a banco, cante a mulher do patrão
ou seduza a filha de um delegado.

Touro - Remeto aos tempos bíblicos para ex-
plicar o seu presente débil. Conhece os dez man-
damentos, que parecem o plano do governo que
todo mundo concorda e ninguém cumpre? Pois
é, você não consegue manter uma conduta séria
nem mesmo em situações trágicas.

Gêmeos - Em seus, horizontes, muita confu-
são sentimental. Você começa a descobrir que
está investindo em alguém que há muito deixou
de ser especial. No conflito que se estabelece não
vai encontrar, de imediato, uma saída da crise.

Câncer - Disseram que você está tomando pí-
lulas para emagrecer. O melhor seria você fechar
esta bruta boca que tem. Os seus 140 quilos fi-
carão intactos.Você será um peso quando for en-
terrado. Vai precisar da família inteira para le-
var o caixão.

Leão - Ninguém lhe tem suficiente ódio para
desejar-lhe a morte e nem bastante amor para se-
gurar a sua barra. De qualquer maneira, nesta
encruzilhada tem uma cruz na beirada do barran-
co à sua espera.

Virgem - Não perturbe os outros, fique na sua
para não ser incomodado depois. Ela disse que vai
ligar as trompas. Aí cê viu, né? Jaula aberta...
Dias nefastos pela frente, sujeitos a acidentes.
Cuide-se, do contrário vais acabar no estaleiro.

Libra - O curioso é você defender, com unhas
e dentes, o que chama de reputação. Ainda bem
que nunca está diante de um espelho para consi-
derar o perfil de um canalha. A verdade surgiria
tão cristalina que até um imbecil perceberia que
a alusão era própria.

Escorpião - A saúde estará realmente mui-
to debilitada neste período. Um simples espir-
ro, ao cair da tarde, pode ser um sinal perigo-
so. Mas o momento não é de desesperar. Há
sempre uma esperança para aqueles que são
internados em hospital.

Sagitário - Você continua preso pelo cor-
dão umbilical com o passado nebuloso. As coi-
sas de infância mal conduzidas se reabrirão em
seu cérebro como chagas inapagáveis. Seus de-
méritos superam em muito as parcas qualida-
des que você evidenciou.

Capricórnio - Até a sua mãe sabia que seu
gosto era mesmo pelo “lado errado do prato “. Nis-
to, afinal, não há nada demais. Hoje a coisa anda
tão feia que o terceiro sexo está rapidamente gal-
gando o posto do segundo.

Aquário - Às vezes, o destino prega surpre-
sas desagradáveis. Desconfie de toda resposta
que lhe será feita nos próximos dias. Tem coisa
ruim encoberta nas promessas e algumas ve-
zes, quando se descasca a banana, descobre-se
que ela está podre.

Peixes - Tudo que gostaria na sua vida era de
arranjar um bom emprego, uma boa esposa e um
par de filhos lindos. Mas é incompetente e desem-
pregado, feio e ruim com as mulheres, e além de
impotente e estéril. Que vida besta, heim!

O velho senta-se num banco no ônibus de frente para
um punk de cabelo comprido, com mechas verde, azul,
rosa e vermelha.

O velho fica olhando para o punk e o punk olhando
para o velho.

O punk vai ficando invocado... até que então pergunta
ao velho:

- O que foi, vovô, nunca fez nada diferente quando jovem?
O velho responde:
- Sim, eu fiz. Quando era jovem fiz sexo com uma arara - e

estou aqui seriamente pensando: “Será que esse filho da puta é
meu filho????!!!”

O punk

Rapidinhas  DIVULGAÇÃO

O inglês começou:
- A minha mulher é a mulher mais burra que já conheci. Ela

comprou uma bicicleta com 18 marchas, muito cara, nem sabe
andar de bicicleta !

E o alemão - Isso não é nada.
-A minha mulher mandou construir uma piscina no quintal

de casa e não sabe nadar !
O português dá uma gargalhada e diz:
- Pois a minha mulher é muito mais burra. Ela vai passar o

carnaval em Salvador, comprou uma caixa de camisinhas e nem
pinto ela tem !

Qual a mulher mais burra?

A A A A A PROPPROPPROPPROPPROPAAAAAGANDGANDGANDGANDGANDAAAAA     ÉÉÉÉÉ     AAAAA     ALMAALMAALMAALMAALMA     DODODODODO     NEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIO

Certa vez, quando o Manoel regressou de uma de suas via-
gens, perguntou para sua empregada:

- Maria, você trocou a roupa de minha cama?
E ela:
- Mas é claro! Ou o senhor acha que eu vou dormir em

cama suja?

Empregada

 Uma loura sensacional, com mais da metade dos seios de fora, se dirige ao
confessionário:
- Padre, impeça-me de ir para o inferno!
O padre olhou para aqueles dois melões rosados e ponderou:
- Só se a irmã me impedir de ir para o céu!

 Dona Ermenegilda entra na cozinha e se espanta:
- Maria! O que é que está fazendo, soprando o bolo desse jeito?
- Uai, patroa! ... Aqui na receita diz que é prá cobrir  “ele” com suspiros!

 Depois da consulta, o psiquiatra diz:
- Pode ir sossegado, meu amigo. Você não está louco.
- Claro, doutor! Eu fiquei em casa e mandei meu irmão vir no meu lugar!

 No consutório do dentista:
- Ah, doutor, prefiro ter um filho a arrancar um dente!
- A senhora tome logo sua decisão que é para eu ajeitar a cadeira.

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

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

 - Querida, você precisa tomar mais cuidado: o banco devolveu aquele cheque
com que pagou a batedeira de ovos.
- Mas isso é maravilhoso. E o que nós podemos comprar com ele desta vez?



*O autor é Redator-chefe de O Debate, escritor e professor de Direito Econômico,  Membro do  Instituto Histórico e
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odo problema não resolvido
(ou mal resolvido, o que dá na
mesma) ressurge com mais
força e conseqüências mais

drásticas. É o caso da onda de violên-
cia que tem ceifado um número inacei-
tável de vidas no Brasil ao longo das
últimas décadas. Crimes de toda a na-
tureza são cometidos incessantemente
contra as pessoas e a sociedade, tendo
como resposta a repressão habitual,
capaz de atenuar o fenômeno aqui e ali,
sem nunca, porém, dar uma resposta à
altura do problema. Prender e conde-
nar a penas drásticas os infratores é
uma providência óbvia, que compete ao
Estado tomar, mas sabe-se, não apenas
no Brasil, como no mundo inteiro, que
remediar um mal dessa envergadura re-

Violência: resposta tem que ser à altura

TT quer ousadia maior. Ora, lado a lado
com a prática repressiva, que tem de ser
colocada em uso dia e noite, recomen-
da-se utilizar a técnica e as concepções
mais avançadas (como se faz nos paí-
ses desenvolvidos). É preciso priorizar-
se a educação, criar-se oportunidades
para atender aos jovens, que têm direi-
to ao cuidado e ao estudo capazes de en-
caminhá-los a uma vida melhor, com
mais oportunidades.

É preciso criar um sistema educacio-
nal de qualidade acessível a todos os jo-
vens em idade escolar. Afinal de con-
tas, o que se pode esperar de geração
após geração destituída desse direito
elementar? A primeira etapa do desen-
volvimento econômico e social é a edu-
cação, direito de todos, cuja negação

impede qualquer alternativa de pro-
gresso. Priorizar essa área é uma inicia-
tiva de retorno certo para um país; quem
tiver dúvidas sobre esse fato deve ler
sobre o processo de desenvolvimento
nos países mais ricos do mundo inclu-
indo Japão, Estados Unidos e Israel e
a Europa para descobrir que, para che-
gar onde estão, eles não realizaram ou-
tro esforço senão criar sistemas educa-
cionais que deram oportunidades a to-
dos os jovens em seus países. Trata-se
de uma simples questão de inteligência,
em que ainda não atentaram governan-
tes desatentos ou despreparados: edu-
que-se e instrua um jovem e ele abrirá
o seu caminho por conta própria, tor-
nando-se um agente autônomo de de-
senvolvimento.

Espionagem sem controle
AA Cabe indagar: como ficam as coisas

agora?Aliados e inimigos deverão ter o
mesmo tratamento? Em quem podemos

confiar? Onde fica a decência humana
nesse clima envenenado? Talvez seja

necessário reconstruir a ética das
relações internacionais entre
aliados. Em questões de elevada
gravidade, talvez seja possível
obter resultados positivos com a
criação de um Tribunal de Ética
Internacional, apto a julgar e
aplicar sanções aos infratores.
Ou se toma uma providência
dessa envergadura ou a política

internacional deixará de ser um
procedimento ético para se trans-

formar em alguma coisa triste, primitiva
e destituída de eficácia.

espionagem sempre teve papel relevante
durante as guerras ocorridas no passa-
do, porque conhecer as armas, o

modus operandi e os efetivos dos inimigos
sempre foi a garantia de êxito, ou, pelo
menos, de equilíbrio nos embates de vária
natureza. Nos dias atuais, a prática tem se
restringido principalmente à área econô-
mica o que, se não produz tantas víti-
mas fatais, acarreta consideráveis
prejuízos. Mas uma questão inespera-
da e inquietante, presente à espiona-
gem contemporânea, é a deslealdade
a ela inerente pois, como tem sido
evidenciado, o problema tem envol-
vido países aliados, como se apurou
em episódios originados nos Esta-
dos Unidos e no Canadá, em prejuí-
zo do Brasil.
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