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Personalidades de diversos seg-
mentos da sociedade brasileira fo-
ram agraciadas com a Medalha
Presidente Juscelino Kubitschek,
em Diamantina, no Vale do Jequi-
tinhonha. A cerimônia de entrega,
presidida pelo governador Aécio
Neves, celebrou os 30 anos da morte
de JK e os 50 anos da sua posse como
presidente da República.

“Nunca, em qualquer tempo de
nossa história, o Brasil precisou tan-
to dos exemplos de coragem, de
desprendimento e, sobretudo, de
generosidade de JK. Vejo hoje o
Brasil sentindo falta de bons exem-
plos na vida pública, de compromis-
sos éticos incontestáveis. É uma
oportunidade para nós mineiros, que
sempre fomos uma referência de
conduta adequada na vida públi-
ca, mostrar que nem tudo está per-
dido”, disse Aécio Neves.

Após passar em revista a guarda
de honra, Aécio Neves e Maria
Estela Kubitschek depositaram flo-
res em frente ao monumento em

Diamantina em festa
Fotos: Omar Freire/Comitê de Imprensa

homenagem ao ex-presidente. Em
seguida, o governador concedeu a
comenda aos agraciados. Recebe-
ram a medalha o ministro do Supe-
rior Tribunal Federal (STF) Eros
Roberto Grau; a coordenadora na-
cional da Pastoral da Criança, Zilda
Arns; o presidente do Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB), Carlos Ar-
thur Nuzman; o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf e o
cineasta Nelson Pereira dos Santos,
além de empresários, políticos, artis-
tas, profissionais liberais e acadêmi-
cos de todo o país.

 “A Medalha JK é uma das mais
importantes condecorações do Bra-
sil. Uma homenagem ao grande
líder que foi Juscelino Kubitschek,
e todos os brasileiros que a recebem
se sentem muito gratificados e sen-
sibilizados. É algo que marca a car-
reira de qualquer homem público”,
comentou o prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab (PFL), também
agraciado em Diamantina.

Proposta de nova avenida
O prefeito Fernando Pimen-

tel apresentou ao presidente
da Infraero , brigadeiro José
Carlos Pereira, a proposta de
construção de um trecho li-
gando as avenidas Cristiano
Machado e Antônio Carlos. A
via proposta, servirá como um
novo acesso para o Aeroporto
da Pampulha, contribuindo
para  melhorar o trânsito da
região. Pimentel esteve em
Brasília para discutir com o
presidente da Infraero alter-
nativas de revitalização do Ae-
roporto da Pampulha.

“Queremos criar um novo
acesso ao aeroporto da Pam-
pulha pela Cristiano Macha-
do e pela nova Avenida An-
tônio Carlos”, explicou. A
idéia, segundo o prefeito, é

viabil izar novas vocações
para o aeroporto.

“A revitalização do aero-
porto vai trazer várias vanta-
gens, como a melhoria da avi-
ação doméstica e executiva, a
promoção de eventos aero-
náuticos e ainda a ampliação
dos terminais de cargas do-
mésticos”, considerou.

O presidente da Infraero gos-
tou do projeto e afirmou que há
interesse técnico em executar
as obras, inclusive para valori-
zar o aeroporto. “É uma oportu-
nidade para recuperar a área do
entorno. Todos ganham. Prin-
cipalmente a população de Belo
Horizonte”, afirmou o brigadei-
ro. O próximo passo será a ela-
boração de estudos e do projeto
executivo para aprovação.
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Com 108 páginas a Duke Energy Brasil lança versão reeditada do “Guia
do Cliente Livre”. Escrito com uma linguagem bastante acessível, o manual
explica como participar do mercado livre de energia onde as empresas
podem encontrar vantagens em relação à modalidade cativa de compra.

O guia tem como objetivo responder todas as dúvidas e colaborar para
as pessoas e as  empresas entenderem sobre o assunto. Entre os destaques
estão: histórico do setor, mudanças na legislação e a questão tarifária.

A distribuição da publicação atingirá os potenciais clientes da empre-
sa e poderá ser encontrado em feiras de negócios ou outros eventos
promovidos pela Duke.

Lançado manual sobre o
mercado livre de energia

“O fundo, disse um pensador, tem isso de bom: não se
pode cair mais”. Será que essa frase tem alguma aplicação no
Brasil atual? Ora, o povo brasileiro tem assistido nos últi-
mos tempos, assustado, estarrecido e enojado, a um processo
de degradação dos valores da brasilidade como provavel-
mente, nunca se presenciou na História. Não se passa uma
semana sem que a Polícia Federal desmascare uma quadrilha
de malfeitores em algum ponto do território nacional. O
pior é que houve uma trágica mudança de cenário: antiga-
mente, quem figurava na crônica policial eram bandidos
comuns. Hoje, ao ligarmos a TV, vemos políticos, magistra-
dos, empresários, procuradores e outras pessoas bem postas,
algemadas e colocadas em camburões da polícia. Outros
como parlamentares da máfia dos sanguessugas, em razão de
privilégios e imunidade, têm se livrado desse vexame, em-
bora seus retratos venha aparecendo nos órgão de imprensa
falada, escrita e televisionada do país, cobrindo de vergonha
não apenas essas tristes figuras, mas também os seus fami-
liares, que ficam estigmatizados por tanta sujeira.

Isso é, ou não é, chegar ao fundo do poço? A História mostra
que, em épocas e lugares diferentes, momentos como esses
coincidem com a decadência das nações. Quem quiser enten-
der melhor esse processo, deve ver o filme “A queda do
Império Romano”, que vem sendo exibido na TV a cabo. Vale
a pena prestar atenção no final da história, quando, consumi-
do pela voragem da loucura e da corrupção, das grandes
lideranças políticas, o poder, é assumido pela ralé, aqui enten-
dida como pessoas vulgares, burras, sem princípios e sem
ética, precipitando o mergulho na lama.

Que as pessoas meditem sobre o que tem ocorrido no Brasil
nos últimos 12 anos. Aqueles em quem confiamos para
estabelecer as bases de uma nação altiva, firmada nos valores
da Democracia, da Justiça e do bem-estar e de outros valores,
falharam em sua missão, trocando a Política (com “P” mai-
úsculo) pela politicalha e a representação dos interesses do
povo pela defesa dos interesses próprios. E agora?

Floriano Lima Nascimento*Floriano Lima Nascimento*Floriano Lima Nascimento*Floriano Lima Nascimento*Floriano Lima Nascimento*

O Brasil no fundo do poço

*Presidente da Fundação Brasileira de Direito
Econômico e membro do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais

Criador do Pipiripau é
homenageado pela Câmara

A família de Raimundo Ma-
chado de Azeredo receberá o Di-
ploma de Honra ao Mérito, da
Câmara Municipal de Belo Hori-
zonte pela obra do Presépio do
Pipiripau, que fica em permanen-
te exposição no Museu de História
Natural da UFMG.

O Presépio, que mostra 45 ce-
nas da vida de Cristo com 580
figuras móveis. Começou a ser
produzido em 1906 e terminou
apenas com a ocasião do faleci-
mento de Raimundo.

Depois de 1912, ele come-
çou a utilizar engrenagens de
um gramofone no presépio para
conseguir movimento e, em
1925, conseguiu iluminar seu
presépio a gás. Com o passar
dos anos Raimundo foi acres-
centando cenas religiosas e
profanas em sua obra, além de
figuras de papel machê e pai-

sagens pintadas na parede do
próprio presépio.

A primeira fotografia da sua cri-
atura foi tirada em 1922, quando foi
realizada a primeira reportagem no
jornal dominical A Tribuna, de José
Romeu dos Santos. O presépio foi
transformado em motivo poético
pelas mãos de Carlos Drummond
de Andrade, em 1927 e, pouco
depois, em 1930, homenageado pelo
escritor Cyro dos Anjos.

O senhor Raimundo Machado
de Azeredo será homenageado atra-
vés de seus descendentes em sole-
nidade no Palácio  Francisco  Bica-
lho, na Avenida dos Andradas,
3100, por indicação do vereador
Valdir Antero Vieira “Índio”.

O Presépio do Pipiripau pode ser
visitado   de terça-feira a sexta-feira,
das 8 horas às 12h, e de 13h às 18h.
Aos sábados e domingos, de 9h às
18h.  A entrada custa R$ 2.

Cursos domésticos visam
inclusão social

O Instituto Bioterra está exe-
cutando, com base na idéia de
inclusão social, cursos profissiona-
lizantes de culinária, administra-
ção de casa e técnicas de aprovei-
tamento máximo de alimentos,
com o intuito de incluir social-
mente cerca de 150 mulheres, au-
mentando sua renda familiar e
sua redução de custos com a ali-
mentação da família.

As aulas serão ministradas
no Aglomerado da Serra em
Belo Horizonte, com início na
próxima semana.

A intenção do Instituto Bi-
oterra no final do curso é que
as mulheres levem para dentro
de suas casas (ou do local de
trabalho) o conhecimento que
proporcionará uma alimenta-
ção mais saudável e barata.

A iniciativa está sendo pa-
trocinada pela empresa Furnas
Centrais Elétricas e sendo rea-
lizada juntamente com a Asso-
ciação Cultural e Educativa da
Serra, Centro Cultural e Edu-
cativo da Serra e ONG Moradia
e Cidadania.

Serão iniciadas na
próxima semana as ho-
menagens ao educador
Paulo Freire (foto), uma
iniciativa da Assembléia
Legislativa do Estado de

Homenagem a Paulo Freire

Aécio Neves ao lado da filha de JK, Maria Estela Kubitschek

Aécio
cumprimenta
o presidente
do Comitê
Olímpico
Brasileiro,
Carlos
Nuzman

Governador
entrega Medalha
JK a Zilda Arns

Minas Gerais em parce-
ria com 10 entidades e
cinco instituições de en-
sino. Paulo Freire com-
pletaria 85 anos no dia
19 de setembro.

Dois eventos serão re-
alizados na Assem-
bléia:  a exposição
Paulo Freire - Educar
para Transformar, de
18 a 22 de setembro,
e a Reunião Especial
em homenagem ao
educador, no dia 19,
às 14 horas.
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Avenida Itaú, 1195 B. João Pinheiro, no

Anel Rodoviário, final do ônibus 1201

Belo Horizonte/Minas Gerais

Reservas 3375-2640

• Almoços • Jantares
• Coquetéis • Formaturas

• Coffee-Breaks
• Salões de Festas

• Recepções em geral

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: 3291-7887TELEFAX: 3291-7887

TRADIÇÃO E  EXCELÊNCIA

SALÕES PARA FESTAS
E COMPLETO SERVIÇO

DE BUFFET
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E como ficam as milhagens?
Foi dúvida do consumidor: como ficaria o programa Smiles se a

Varig tivesse outros donos? O sistema de milhagens funciona dando
ao cliente que acumulou um determinado número de quilômetros
viajados, uma viagem adicional. No contrato da Varig está escrito
que o número de assentos disponíveis em suas aeronaves para estas
viagens adicionais poderia ser mudado. Bastaria então simplesmen-
te escolher “zero poltronas disponíveis”?

Como este programa foi feito com o intuito de fidelizar o cliente
à empresa, o Procon de São Paulo entende que os direitos à viagem
brinde, neste caso, são uma extensão do Código de Defesa do
Consumidor. A Agência Nacional de Aviação diz que estas viagens
não passam de brinde, podendo ou não serem distribuídas.

Gravidez na adolescência
Entre 2001 e 2003 nasceram, no Brasil, cerca de 85 mil

bebês, com mães entre 10 e 14 anos de idade. Outras
garotas, entre 15 e 19 anos, deram a luz a 2 milhões de
crianças. Estes números estão muito acima da média,
mostrando que, em uma década, o número de jovens que
foram mães nesta faixa etária duplicou.

Em estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas concluiu-
se que a fecundidade das mulheres é cinco vezes maior nas
favelas. Das jovens entre 15 e 19 anos pôde-se estabelecer uma
relação: são 26 filhos para cada cem jovens residentes nas
favelas, enquanto que nas zonas de maior poder aquisitivo,
este número cai para 5.

Morador da cidade
de Beirute, no
Líbano, mostra,
desconsolado, os
corpos das vítimas
que buscavam
refúgio no porão de
um edifício

Imagem dos Estados Unidos
continua a se deteriorar

Uma pesquisa feita pelo Pew Center em 16 países concluiu
que a imagem dos Estados Unidos está, cada vez mais, se
deteriorando perante o resto do mundo, tanto no Oriente
Médio quanto entre os tradicionais aliados europeus.

O presidente George W. Bush crê que a morte do líder da
Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, irá acabar com
este quadro, trazendo uma melhor imagem de seu país perante
os demais. Por outro lado, Julia Sweig, do Conselho de
Relações Exteriores, diz que somente isso não é suficiente para
que os Estados Unidos sejam vistos com bons olhos.

Suas conclusões a respeito do tema são expostas no livro
“Friendly Fire: Losing Friends and Making Enemies in the
Anti-American Century” (Fogo amigo: perdendo amigos e
fazendo inimigos no século anti-americano).

Belo Horizonte não é
mais tão belo

Antes foi uma cidade com fama de ter ar puro, atraindo,

principalmente nos anos 30, diversas pessoas que vinham

tratar de doenças respiratórias. Após alguns anos, as pessoas se

esqueceram de pensar nesta questão. O fato é que o ar de Belo

Horizonte não é mais o mesmo.

Maria Ignez Macedo lembra que, em 1976, o Governo do

Estado publicou um estudo sobre as condições do ambiente na

região metropolitana e, já naquela época, com apenas uma

estação de medição da qualidade do ar, os resultados já

acusavam fontes de poluição.

Após este, poucos foram os estudos sobre a qualidade do ar

em BH: “concluímos que, desde a fundação da cidade, as

questões da qualidade do ar - que os construtores incluíram

em seus estudos - foram poucas vezes tratadas nas políticas

municipais. Esta falha apresenta consequências como infec-

ções respiratórias, além de doenças crônicas, casos da asma e

alergia”, disse Maria Ignez.

Políticos se voltam às
mídias não convencionais

Nos Estados Unidos já acontece. Aqui no Brasil logo
deve começar: políticos utilizam “rádios de internet” para
expor suas idéias; facilitando a vida de alguns eleitores e
ampliam a diversidade midiática em que seus discursos e
objetivos são difundidos.

Na América do Norte os políticos Barak Obama e Norm
Coleman são alguns dos primeiros a utilizarem os podcasts
(portáteis que reproduzem sons digitais, como o popular iPod)
com estes fins. Assim, crescendo o interesse político em
dialogar com públicos diferentes através de mídias incomuns,
logo o uso dos populares blogs será outra alternativa.

Violência contra o idoso é
problema na capital

Na capital mineira, e muito possivelmente em todas as
outras capitais, o idoso sofre de maus tratos e desrespeitos
ao Estatuto do Idoso. Dos 35 telefonemas que o Disque
Idoso de Belo Horizonte recebe, 10 são relacionados à
violência e maus tratos.

Outra reclamação freqüente é a falta de cumprimento do
Estatuto do Idoso: diversos aposentados reclamam da falta de
educação nos coletivos da capital, onde as pessoas não cedem
os “lugares reservados”, obrigando o idoso a ficar de pé. Aurita
Franco Lima, de 70 anos, diz: “Mesmo se tiver com várias
sacolas, dificilmente alguém cede o lugar. Pior é que o
motorista não fala nada. Uma grosseria e falta de respeito com
os mais velhos”.

Os primeiros passos da
cultura japonesa no Brasil
Apesar da cultura japonesa no Brasil ter crescido tanto pelo

número de descendentes quanto em brasileiros que se identi-
ficam com alguns aspectos da mesma, poucos sabem como se
deu o início de tudo isso. Tudo começou com quatro japoneses
que vieram parar no Brasil em 1803.

Esses homens chegaram como tripulantes de um navio de
guerra russo que aportou em Desterro, atual Florianópolis; eles
registraram como os brasileiros viviam e os modos de produção
agrícola da época. Mais tarde, em 1880, aconteceu a primeira
visita oficial com o objetivo de estabelecer um acordo diplomá-
tico. Este só se concretizou 15 anos depois, em 1895.

Em 18 de junho de 1897 chegaram os primeiros barcos
nipônicos trazendo imigrantes, que trabalhariam nas lavouras
de café ajudando tanto o Brasil, que necessitava de mão-de-
obra, quanto o Japão, que sofria com a tensão social causada
pelo excesso de população.

Tancredo e Ulysses eram
avalistas de um futuro melhor

Foi em 1984 quando, em Curitiba, circulou um grande
número de cartazes, panfletos e camisetas com os dizeres “Eu
quero votar para presidente”.

Ulysses foi aclamado ao encerrar o comício dizendo: “Va-
mos tomar essa Bastilha nojenta e repugnante que é o Colégio
Eleitoral, o câncer que está apodrecendo a política e matando
a nação. O Colégio Eleitoral representa a fome e o desempre-
go. A mão estendida do presidente Figueiredo não tocou a
mão desesperada dos brasileiros desempregados”.

O espetáculo chega ao fim
Um dos maiores locutores esportivos, conhecido pela sua criati-

vidade e pelo modo dramático em que narrava os jogos, faleceu no
dia 8 de junho de 2006. Seu nome é Fiori Gigliotti, que morreu aos
77 anos de idade.

O locutor estreou no rádio em 1947 pela Rádio Clube Lins (SP)
com um programa de variedades. Em 1952 foi para a Rádio Bandei-
rantes, onde começou com os programas esportivos. Gigliotti co-
briu, ao todo, dez Copas do Mundo, e o futebol era sua paixão.
Durante sua vida, recebeu diversas homenagens e títulos de cidada-
nia honorários.

Por mais de uma semana, o locutor ficou internado no Hospital
Alvorada, em Moema (São Paulo), quando teve falência múltipla
dos orgãos. Ele já enfrentava complicações decorrentes de cirurgias
que fizera para se curar de problemas no intestino e na próstata.

Secretário quer acordo
contra a China

O secretário de Comércio dos EUA, Carlos Gutierrez,
esteve no Brasil tentando um acordo para competir com a
China. Em um discurso para empresários em São Paulo, ele
mostrou sua preocupação para com os chineses, afirmando que
não devemos vê-los como 2,3 bilhões de consumidores, e sim
como competidores.

Durante o seu discurso, nada falou sobre a Alca direta-
mente, mas afirmou que é necessário estabelecer parcerias
com os países nos quais os Estados Unidos ainda não
possuem uma aliança.

Enquanto esteve aqui, Gutierrez também assinou um acor-
do com o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan,
para que possam ocorrer consultas informais entre os dois
países para se estimular o comércio bilateral. “Vamos ver o que
vai acontecer no futuro. A princípio, estamos comprometidos
com um diálogo comercial”, disse o secretário.

Capacitação em informática
para a comunidade acadêmica

As inscrições têm preços acessíveis e deverão ser feitas, pre-

sencialmente, nas Centrais de Relacionamento nas Unidades

Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação

promovidos pelo Núcleo de Inclusão Digital (NID). São ofereci-

dos cursos de Informática Básica (Word, PowerPoint, Excel,

Internet) e Softwares Gráficos (CorelDRAW, Photoshop, Ilus-

trator), a preços acessíveis para a comunidade acadêmica.

Para se inscrever, o universitário da Newton Paiva deve

procurar a Central de Relacionamento do seu campus e, para

garantir a vaga, o comprovante de depósito, como pagamento do

curso, deverá ser apresentado. As vagas serão preenchidas por

ordem de chegada.

As aulas serão ministradas todos os sábados, das 13h às 16h40,

por instrutores, acadêmicos dos últimos períodos do curso de

Tecnologia em Informática da Instituição.

O participante dos cursos de Informática Básica poderá optar

em que campus irá fazer as aulas, já que as mesmas serão oferecidas

nas Unidades Silva Lobo, no Laboratório de Informática, e

Carlos Luz, no prédio Excelência (Rua Brás Baltazar, 123, 1º

andar, Caiçara). Os cursos de Softwares Gráficos serão realizados

na Unidade Jornalista Newton Paiva Ferreira (antigo NP4), à

Rua Catumbi, 546, bairro Caiçara.

Mais informações sobre a programação, período e valor dos

cursos através do site www.newtonpaiva.br.

Juscelino
Kubitscheck,
Paulo
Vasconcelos
e o
jornalista
Oswaldo
Nobre

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PÁGINAPÁGINAPÁGINAPÁGINAPÁGINA 2

O DEBATE
BELO HORIZONTE, 15 A 30 DE SETEMBRO DE  2006



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

PÁGINAPÁGINAPÁGINAPÁGINAPÁGINA 3
O DEBATE

Avenida Amazonas, 2234 � Santo Agostinho
Cep 30180-003 � Telefone: (31) 3337-8008 �Fax: (31)
3275-4358  E-mail: odebate@odebate.com.br
www.odebate.com.br

Fundado a 14 de março de 1934, pelo jornalista Paulo Pinheiro Chagas. Órgão de Utilidade Pública pela Lei. 1.950, da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Nova fase: 28 de agosto de 1953

Diretoria: Oswaldo Nobre
Luisa Maria Maia Nobre
Eduardo Carvalhaes Nobre

Diretor Responsável: Oswaldo de Figueiredo Nobre
(Registro DR-MT no 36.872/79

Os artigos e colunas assinados não expressam
necessariamente a opinião do jornal.
Propriedade de O Debate Ltda. CGC 19.403.088/0001-10

Fotos Sem RetoqueFotos Sem Retoque
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Astros Astros Astros Astros Astros e atrizes de cinema e TV, Diretores de Cinemae atrizes de cinema e TV, Diretores de Cinemae atrizes de cinema e TV, Diretores de Cinemae atrizes de cinema e TV, Diretores de Cinemae atrizes de cinema e TV, Diretores de Cinema
e personalidades. Em destaque, o brilho e o glamoure personalidades. Em destaque, o brilho e o glamoure personalidades. Em destaque, o brilho e o glamoure personalidades. Em destaque, o brilho e o glamoure personalidades. Em destaque, o brilho e o glamour
da sétima arte.da sétima arte.da sétima arte.da sétima arte.da sétima arte.

S

O autor é professor de Direito Econômico,  Presidente da Fundação
Brasileira de Direito Econômico, Membro do  Instituto Histórico e
Geográfico e da Arcádia de Minas Gerais, do Conselho Estadual de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e do Conselho
Jurídico da Associação Comercial.

Idéias em debate
*Floriano de Lima Nascimento

 e m p r e  q u e  o
           Brasil sedia eventos
          internacionais, com a
presença de chefes de Es-
tado e dirigentes de orga-
nismos financeiros, nossas
autoridades não poupam es-
forços para causar a melhor
impressão aos visitantes.
Limpam-se ruas, pintam-se
prédios, escondem-se os
mendigos e até mesmo se
intervém na configuração fí-
sica das cidades, construin-
do-se novos caminhos por
onde as visitas possam tran-
sitar sem serem incomoda-
das pela crua realidade
que se exibe em nossas
ruas. Quem não se lem-
bra dos preparativos fei-
tos pelo governo Brizola
no Rio de Janeiro, che-
gando a construir até
mesmo um caminho es-
pecial, denominado de
“Linha Vermelha”, para
que os chefes de Estado
convidados a participa-
rem da Eco-92 pudessem
atravessar a cidade em
segurança? Em tempo:
tudo foi financiado, a toque
de caixa, pelo Governo Fe-
deral, à época do governo
Collor de Mello.

Nada a criticar, comen-
tará o leitor. Afinal, é o que
todos fazemos em nossas
casas, quando recebemos
visitas. Arrumamos o am-
biente com esmero, endi-
reitamos os quadros na pa-
rede, colocamos sobre a
toalha da mesa os melho-
res pratos, copos e talhe-
res e caprichamos no car-
dápio. Quem não gosta de
impressionar bem as visi-
tas? Na esfera da vida pú-
blica, usa-se uma expres-
são matreira para indicar o
mesmo tipo de atitude di-
ante de estrangeiros que

O ovo da serpente
nos visitam. São os ca-
sos, em que se fazem coi-
sas “para inglês ver”.

Esses pensamentos
ocorreram-me a propósito
de matérias publicadas ulti-
mamente nos jornais minei-
ros sobre o espantoso cres-
cimento da miséria no en-
torno de Belo Horizonte. Em
fotografias aéreas, a capi-
tal de Minas aparece como
um oásis (ou um pesade-
lo?) urbano, cercado de
casebres por todos os la-
dos. “A favelização está che-
gando a índices alarmantes

em Belo Horizonte”, diz a
jornalista Daniela Galvão,
do jornal DT. “Enquanto em
1950 havia cerca de 25 mil
pessoas vivendo em 18  fa-
velas, este ano o número
de vilas, favelas e conjun-
tos habitacionais já saltou
para 209, com 499 mil mo-
radores. As favelas já ocu-
pam 16,14 quilômetros qua-
drados – a área total da
capital é de 335 quilôme-
tros – e concentram 22,29%
da população”, conclui ela.

O avanço de moradias
precárias é tão grande que,
em determinadas regiões,
um casebre junta-se a ou-
tro, formando grandes cin-
turões de pobreza.

Ninguém ignora que vilas

e favelas surgem em torno
de núcleos urbanos, no mun-
do inteiro, em conseqüência
do êxodo rural, do aumento
da população e da miséria.
Veja-se, por exemplo, o que
acontece no Brasil em cida-
des como Rio de Janeiro e
São Paulo – as duas maio-
res do país – em que a qua-
lidade de vida tem sido pro-
fundamente afetada por es-
ses fatores. O mesmo acon-
tece em Belo Horizonte, Vi-
tória, Porto Alegre, Salvador
e outras. Essas capitais são
um mostruário de distorções

que deveriam ser evita-
das. E não adianta ficar
fazendo elucubrações so-
ciológicas para descobrir
a origem do caos urbano,
porque ela se encontra na
falta de desenvolvimento,
provocada por um modelo
econômico que privilegia
a exportação e, não, o mer-
cado interno, impedindo a
expansão da economia, a
geração de empregos e a
distribuição de renda. O
resultado disso é o au-

mento da exclusão social e a
crescente violência que as-
sola as ruas das maiores
capitais do país. Por isso,
temos a opinião de que nas
próximas visitas de autori-
dades internacionais à nos-
sa cidade deveriam ser in-
cluídas no  roteiro as regi-
ões degradadas, para que
elas pudessem repensar e
reorientar as políticas eco-
nômicas que fazem parte do
figurino recomendado.
Quem sabe um choque de
realidade não fará bem a
eles e a nós? É preciso des-
truir o ovo da serpente en-
quanto é tempo, porque o
quadro que se anuncia, de
crescente miséria, não inte-
ressa a ninguém.

Cena do filme Jules Et Jim, de François
Truffaut. Destaque para Jeanne Moreau

Cena do filme "Drácula 2000"

Elizabeth Schwarzkopf, uma das maiores
Sopranos alemãs (morreu em 3/08/06)

James Stewart e Kim Novak, em "Um
corpo que cai", de Hitchcock

Gwyneth Paltrow e Anthony Hopkins,
em "A prova"

Marilyn Monroe e Tom Ewell em "O pecado
mora ao lado", dirigido por Billy Wilder

Audrey Hepburn, em
"Guerra e paz"

John Wayne, no cartaz de
"Rastros de ódio", de John Ford

A atriz e cantora Britney
Spears

Modelo e atriz brasileira Alessandra
Ambrósio

Keira Knightley, em "Piratas do Caribe - O
Baú da Morte"

Os acontecimentos aqui
descritos caberiam numa
narrativa de ficção, mas re-
corremos aos testemunhos
de milhares de belorizonti-
nos, que sofreram prejuízos
com o ocorrido, para decla-
rar que é tudo verdade.

Domingo, 20 de agosto,
entre 8 e 12 horas, em ruas e
avenidas que cortam a Zona
Sul de Belo Horizonte. Esse é
um horário em que significa-
tiva parcela da população,
está se movimentando a pé,
em transporte coletivo ou em
veículos próprios para aten-
der a compromissos de natu-
reza diversa, sejam religiosos,
de lazer, ou de outro tipo.
Mas, nesse dia, uma surpresa
os aguardava: realizava-se
uma maratona ao longo da
Avenida Brasil. O trânsito
havia sido interrompido em
vários pontos, impedindo os
motoristas que vinham da Sa-
vassi, das Mangabeiras, do
Belvedere, do Buritis e de
outros bairros, de terem aces-
so ao centro da cidade. En-
frentaram o mesmo contra-
tempo os condutores de veí-
culos que se dirigiam aos pon-
tos da cidade localizados na-
quela avenida para as áreas
situadas em pontos mais ele-
vados. A única alternativa,
restrita aos motoristas com
desenvoltura bastante para
dar voltas mirabolantes por
ruas e bairros situados fora
da sua rotina, insinuando-se
em becos e ruelas localizadas
em outras regiões, foi a de
fugir da região central para
conseguir fazer a travessia,
de vez que até uma das prin-
cipais artérias da cidade, a

Caos Urbano
Avenida Afonso Pena, esta-
va fechada ao trânsito.

Ocorreram cenas de espan-
to, desalento e não raro indig-
nação. Na altura em que a
Avenida Afonso Pena é atra-
vessada pela Rua Professor
Morais, vários motoristas, ao
perceberem o engarrafamen-
to que se formara, passaram a
acelerar os veículos e a buzi-
nar. Muitos recorreram a ma-
nobras perigosas para tentar
fugir da balbúrdia. Um de-
les, que havia ultrapassado
o lugar em que seria possí-
vel, mudar o curso, subiu um
trecho da Avenida na con-
tramão, para sair da confu-
são. Tivemos conhecimento
de um caso em que um auto-
móvel, conduzindo uma pes-
soa enferma, necessitada de
urgente atendimento hospi-
talar, foi impedido de tomar
o caminho mais rápido até o
estabelecimento. Não sabe-
mos o desfecho do inciden-
te, de que soubemos por meio
de uma testemunha ocular
dos acontecimentos.

Depois de mais de meia
hora presas nesse emaranha-
do, impacientes ao percebe-
rem que não seria possível
atender a seus compromissos,
algumas pessoas recorreram a
um agente da BH-Trans, que
procurava colocar ordem no
caos, mas ele disse, com uma
expressão de solidariedade
impotente, que nada podia
fazer. Ao comentar com ele
que consideravam um lamen-
tável equívoco a realização
no hipercentro de Belo Hori-
zonte, de grandes eventos
capazes de impedir as ativida-
des normais da cidade, cau-

sando transtornos a centenas
de milhares de pessoas, dele
ouviram o comentário: “O
senhor já ouviu falar em inte-
resse político?”.

A imprensa da Capital tem
publicado várias matérias so-
bre os problemas enfrentados
por Belo Horizonte: cresci-
mento desordenado, aumen-
to da favelização, caos no trân-
sito, falta de preservação de
áreas verdes, etc. Recente-
mente, o professor Aluísio Pi-
menta relatou a sua partici-
pação, como funcionário do

Bird, em seminários dedica-
dos a discutir os problemas
das grandes cidades, em es-
pecial, o processo de suburba-
nização (deslocamento de
grandes contingentes da po-
pulação de áreas centrais para
os subúrbios) enfrentado por
cidades americanas. O estudo
dessas questões mobiliza atu-
almente especialistas do mun-
do inteiro e, em nossa capital,
não se pode adiar um sério
exame das questões ligadas ao
urbanismo, aí incluída a ma-
neira insatisfatória, como tem
sido conduzida a construção
do Metrô de Belo Horizonte,
que já se estende por 30 anos!
Mas perguntar não ofende:
quando as autoridades respon-
sáveis compreenderão que as
áreas centrais de Belo Hori-
zonte, principalmente a Ave-
nida Afonso Pena, não deve-
riam abrigar qualquer even-
to de massa em prejuízo da
maior parte da população?
Promover maratonas é sau-
dável e simpático, mas por-
que não fazê-lo em locais
como a Pampulha ou em ruas
secundárias da Capital?

Nada a criticar,
comentará o leitor. Afinal,
é o que todos fazemos em

nossas casas, quando
recebemos visitas.

Arrumamos o ambiente
com esmero, endireitamos

os quadros na parede,
colocamos sobre a toalha

da mesa os melhores
pratos, copos e talheres e
caprichamos no cardápio.

BELO HORIZONTE, 15 A 30 DE SETEMBRO DE  2006
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O direito de imagem é um dos mais importantes e
instigantes que existem.

Os artistas – por serem figuras públicas – estão
entre aqueles que mais constantemente sofrem abu-
sos nesse sentido. Ao abordar a advocacia em favor
dos artistas, não só estaremos considerando um tema
específico e útil, mas também lançando luzes sobre
quaisquer estudos ou ajuizamento de ações, de artis-
tas ou não, sobre o direito de imagem.

Para essa obra, cujo título já chama a atenção, não
poderia haver melhor autor, justamente por ser notó-
rio e experimentado operador especializado no tema,
além de advogado de grande número de artistas, apto
– portanto – a ensinar sobre o que sabe e realiza
cotidianamente.

Trata-se, desta forma, de um manual prático cujas
petições mencionam a mais atualizada doutrina e
jurisprudência, constituindo ferramenta de grande
valor para aqueles que estudam ou militam na seara
do direito de imagem.

A Arte de Advogar para Artistas
Sylvio Guerra
Editora Impetus - Série Jurídica
390 páginas – R$60,00

A Arte de Advogar para Artistas1ª edição

A presente obra constitui um competente resu-
mo dos mais importantes temas pertinentes ao Direi-
to Eleitoral, abordando tanto as disposições consti-
tucionais acerca da matéria, quanto a legislação
ordinária, rigorosamente atualizada. Ao lado da
densidade do conhecimento acadêmico que a obra
denota, constata-se que o autor, Promotor Eleitoral,
soube valer-se de sua experiência como militante na
área para enfocar, de forma clara e objetiva as
orientações doutrinárias e jurisprudenciais predo-
minantes na interpretação das mais relevantes ques-
tões que se apresentam ao estudante, ao aplicador
e ao operador do Direito.

Como características marcantes da obra, aponta-
mos a simplicidade e a objetividade da linguagem, a
rigorosa atualização, a abrangente abordagem da
jurisprudência pátria e a didática da estruturação e
exposição do conteúdo.

Resumo de Direito Eleitoral
Coleção Síntese Jurídica
Francisco Dirceu Barros
Editora Impetus
312 páginas – R$ 38,00

Resumo de Direito Eleitoral 1ª edição

A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul condenou uma casa
noturna de Novo Hamburgo (RS) a pagar
R$6 mil de indenização por danos morais
para um rapaz agredido por seguranças con-
tratados pela empresa.

O rapaz alegou que estava no estacionamento
do local, com o porta-malas do carro aberto e
ouvindo música. Seis seguranças o abordaram,
bateram a porta do veículo, deram socos em sua
boca e o chutaram. O pedido de socorro foi negado.
O rapaz afirmou que a atuação dos seguranças
ofendeu o princípio da dignidade da pessoa huma-
na e configurou abuso no exercício de direito.

Cliente agredido em casa
noturna recebe indenização

A juíza Ana Cristina da Silva Abdalla, da 13ª Vara Cível de Mato Grosso, acolheu pedido de
liminar de uma universitária e determinou que o reitor da faculdade autorize a estudante a colar
grau, ainda que a mesma esteja inadimplente. A faculdade pode recorrer. Contudo, há outras
decisões da Justiça brasileira no mesmo sentido.

De acordo com o processo, a aluna ajuizou Mandado de Segurança contra a instituição depois
de ter sido impedida de colar grau por causa da inadimplência com o curso.

No decisum, a juíza destacou que “o deferimento da liminar é medida que se impõe haja vista
que contraria o direito líquido e certo da impetrante de ver confirmado o grau de sua profissão, o
qual, por força de lei, não pode ser obstado em razão de inadimplência contratual, visto que existem
medidas legais que asseguram o direito da impetrada de receber seus possíveis créditos”. Para ela,
a demora na liminar poderia ocasionar prejuízos irreparáveis para a estudante.

Justiça concede a aluna inadimplente
direito de colar grau em faculdade

A falta de consciência das crianças e dos adolescentes sobre Direito, Cidadania e Justiça
fez com que a AMB - Associação dos Magistrados Brasileiros resolvesse lançar a Cartilha
da Justiça para Crianças. A Cartilha faz parte do projeto "Cidadania e Justiça Também se
Aprendem na Escola".

O objetivo principal da iniciativa é mostrar às crianças quais caminhos devem seguir para exercer
seus direitos e cumprir seus deveres. Além disso, explica como funciona o Estado e seus Poderes,
principalmente o Judiciário.

Quem coordena o projeto é o juiz Roberto Portugal Bacellar, vice-presidente de Cidadania e
Direitos Humanos da AMB. As Cartilhas serão distribuídas gratuitamente para todas as escolas que
desejarem participar. Para se inscreverem, as escolas devem mandar um e-mail para
justica.escola@amb.com.br . Mais  informações no site www.amb.com.br.

Cartilha conscientiza crianças
sobre seus direitos

A empresa contestou. Declarou que contrata
seguranças especializados para atuarem no local
e que o fato nunca existiu.

A decisão de primeira instância negou o
pedido de indenização. Todavia, a desem-
bargadora Iris Helena Medeiros Nogueira,
relatora do processo no TJRS, considerou
que há elementos suficientes que autorizam
a responsabilidade da casa noturna pelo
ocorrido. “Como se vê, a situação ocorrida
foi de alta gravidade, sendo indiscutível os
danos perpetrados ao demandante, decor-
rentes da humilhação e vexame por que
passou”, ressaltou.

Acervo Newton Paiva viaja por Minas Gerais
Aprovada pela lei de incentivo à cultura, a

iniciativa “Mostrando a Arte em Minas” acaba de
apresentar à população o projeto em que o Centro
Universitário Newton Paiva, por intermédio de sua
fundação, irá promover em algumas cidades pólo de
Minas Gerais a exposição do Acervo Newton Paiva.

A grande motivação para levar o projeto à
frente foi a vontade de colocar os mineiros em
contato com o desenvolvimento das artes plásticas
no Brasil, já que o acervo conta com obras de
artistas a partir de 1944.

Essa exposição itinerante terá início em Mon-
tes Claros, onde ficará disponível de 14 a 30 de
setembro. No roteiro da viagem estão incluídas
outras cidades como São João Del Rei, Juiz de
Fora e Uberaba.

Dentre os autores das obras de artes-plásticas do
acervo estão Yara Tupynambá, Álvaro Apocalypse,
Carlos Bracher, Chanina, Heitor Coutinho, Inimá
de Paula, Ivan Marquetti, Jarbas Juarez, Konstantin
Christoff, Maria Helena Andrés, Miguel Gontijo,
Petrônio Bax, Santa e Wilde Lacerda.

Nova Capital Brasileira da Cultura
São João del-Rei, esta semana, recebeu o

título de Capital Brasileira da Cultura 2007,
conseguindo para si o status recebido ano
passado pela cidade de Olinda. O evento
ocorreu no Teatro Municipal da cidade e
estiveram presentes várias autoridades dos
governos federal, estadual e municipal.

O evento de nomeação aconteceunesta
semana e teve como convidados o Gover-
nador Aécio Neves; Eleonora Santa Rosa
e Maria Elvira Sales Ferreira, Secretárias
de Estado da Cultura e Turismo; além de

representantes do Ministro da Cultura,
Gilberto Gil e do Ministro do Turismo,
Walfrido dos Mares Guia. Também esti-
veram lá: um representante da cidade
de Olinda; Helvécio Luis Reis, reitor da
Universidade Federal de São João del-
Rei e representantes de instituições que
apoiaram a candidatura da cidade ao
título. Esta foi a segunda cidade a rece-
ber a honraria, tendo concorrido com
Mariana, Mossoró, Santa Maria e Santa
Cruz Cabrália.

Os congressistas do TecEduc@tion 2006 -
3° Congresso e Exposição Internacional de e-
learning e Tecnologia Educacional terão a opor-
tunidade de conhecer a Sala Inteligente, desen-
volvida pelo Instituto Galileo Galilei, que esta-
rá montada no evento.

Em parceria com o Instituto a Humus Consul-
toria Educacional preparou para seus visitantes,
oficinas gratuitas que abordarão o tema Ciberar-
quitetura e a integração de mídias através de
tecnologias dedicadas à educação: derrubando
muros na escola. Serão ministradas pelo Prof.
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, duas ofici-
nas por dia, sendo elas às 11h e às 16h15.

A Sala Inteligente traduz um conceito inova-
dor de ciberarquitetura que integra os antigos
espaços da sala de aula e laboratórios num mesmo
ambiente arquitetônico, é um espaço que oferece

Sala Inteligente, como nova tendência
recursos de laboratórios de informática, ciências,
multimídia e biblioteca.

A Humus Consultoria Educacional e o Insti-
tuto Galileo Galilei pretendem mostrar, aos
congressistas e visitantes da exposição, um es-
paço moderno e muito atraente que tende a ser
o futuro das salas de aula.

O evento acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de
outubro e será dividido em 3 Blocos Temáticos,
5 mini-cursos, Encontro Nacional de Dirigen-
tes de T.I. , Apresentação de Trabalhos Cientí-
ficos e exposição de produtos e serviços sobre
Tecnologia Educacional.

Para mais informações sobre a Sala Inteli-
gente e/ou sobre o TecEduc@tion acesse o
site www.teceduc.com.br, escreva para
comunicacao@humus.com.br ou ligue para
(011) 55351397.

Pragas urbanas são todos os animais que po-
dem causar danos ao homem, mas que, sem pre-
dadores naturais, acabam encontrando as con-
dições necessárias para sobreviver justamente
nos ambientes habitados por ele. É natural, en-
tão, que a população tenha de se precaver contra
esses ‘hóspedes’ indesejados. Indústrias, hospi-
tais e grandes empresas, onde é mais difícil uma
praga ser detectada isoladamente, devem inves-
tir em ‘blitz’ periodicamente.

De acordo com a bióloga Sonia Moura, gerente
técnica da Praxxis Controle de Pragas, empresa
pertencente ao Grupo Brasanitas Serviços Inte-
grados, “o controle de pragas urbanas em indústri-
as alimentícias e farmacêuticas é uma tarefa extre-
mamente técnica e que vem sendo aprimorada
constantemente, em razão de legislações nacio-
nais, exigências internacionais e até pela maior
exigência do consumidor”.

Segundo a bióloga, cabe ao controlador de
pragas identificar os pontos críticos de entrada
e abrigo para ratos e baratas, entre outros, além
de detectar vestígios da infestação. “Depois de

Saiba como manter ratos e baratas
longe da sua empresa

identificar os pontos críticos é possível definir
um plano de ação. Vale lembrar que a participa-
ção do cliente é de vital importância para o
sucesso de todo o processo”.

Sonia diz que, mais do que colocar armadilhas
e produtos químicos para manter as pragas afas-
tadas, é importante conscientizar todos os cola-
boradores da empresa sobre os quatro ‘A’ que
favorecem o surgimento das pragas: água, alimen-
to, abrigo e acesso. Isto inclui evitar o acúmulo de
água parada, estocar corretamente os alimentos,
fazer rodízio de embalagens, armazenar correta-
mente o lixo, receber a matéria-prima com rigor
de controle, reparar rachaduras em pisos, paredes
e frestas de portas e armários e, principalmente,
atentar para a limpeza do local.

“Se os funcionários de uma indústria de ali-
mentos, por exemplo, não garantem o rodízio das
embalagens estocadas, estão contribuindo para a
formação de um ninho de ratos e baratas. Emba-
lagens violadas durante o transporte ou recebi-
mento de mercadorias também servem de ali-
mento às pragas”, explica a especialista.

Isso mesmo! O mercado de acessórios
para celulares acaba de sofrer uma grande
revolução: a empresa Skins Móbile Pro-
tection lançou uma espécie de segunda
pele para os aparelhos que funciona como
“camisinha”. A intenção é livrar os telefo-
nes móveis da água, da areia, da sujeira,
da tinta e de outras impurezas.

Desde março, a novidade foi apresenta-
da em mais de trinta países e já virou moda
no mundo, com milhões de unidades ven-
didas. A tecnologia foi desenvolvida na
Holanda para que as pessoas pudessem
utilizar o celular em mais situações sem
medo de estragá-lo. Para usar a “camisi-
nha” basta cobrir o telefone o produto e
dar um nó na ponta.

Como a embalagem é muito pequena
(muito semelhante às das camisinhas
tradicionais) podemos levá-la no bolso.
Essas “capas” estarão disponíveis em São
Paulo a partir deste mês pelo preço mé-
dio de R$ 9,00.

Celulares agora podem “usar camisinha”
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DR. ETELVINO TEIXEIRA COELHO

A garotada já pode comemo-
rar. Os tênis Heelys com rodi-
nhas de skate chegam oficial-
mente ao Brasil e começam a
ser vendidos nas lojas Boar-
dWalk, que detêm a exclusivi-
dade das vendas do calçado no
país. Além do design moderno,
a rodinha acoplada no solado
do tênis, na altura do calca-
nhar, permite ao heeler deslizar
como se estivesse de patins.

Recém lançada no mercado
nacional, a marca terá inicial-
mente duas lojas na capital pau-
lista, nos shoppings Morumbi e
Eldorado, mas já projeta futuras
inaugurações em outros estados,
começando pelo Rio de Janeiro.
Com abertura prevista para a se-
gunda quinzena deste mês, as
lojas serão especializadas em
moda urbana.

 Direcionada ao público in-
fanto-juvenil que gosta de es-
portes diferentes, além do Hee-
lys as lojas venderão produtos de
marca própria como camisetas e
bonés, toda a gama de acessórios
de modelos de I-pods e outros
itens que ainda estão pra chegar
e prometem animar o dia-a-dia
da garotada.

Heelys chega ao Brasil
O Brasil foi o 56º país a receber

os tênis, que chegaram de forma
"experimental" em dezembro de
2005. De lá para cá, já foram comer-
cializados dois mil pares de tênis da
marca no mercado nacional, mas
com o início da venda dos calçados
pela BoardWalk, a expectativa é
que esse volume pelo menos tripli-
que no próximo ano. No mundo, a
previsão é que até o final de 2006 o
número de pares do tênis vendidos
chegue a seis milhões.

 Com design arrojado e cores
vibrantes, as lojas têm como públi-
co-alvo crianças e jovens de oito a
vinte anos que gostam de esportes
diferentes e radicais. Em portugu-
ês, o nome BoardWalk, significa
"calçada" e foi inspirado nos cal-
çadões americanos à beira-mar,
como em San Diego, na Califór-
nia (EUA), onde é comum en-
contrar diversas pessoas pratican-
do esportes com todos os tipos de
novidades nos pés.

Com rolamento em aço inoxi-
dável e acabamento em náilon,
os tênis serão revendidos em onze
modelos, sendo seis masculinos e
cinco femininos. A numeração
vai de 29 a 43, com preço médio
de R$ 280,00.

A Lupo, fabricante de
roupas íntimas do país, está
lançando uma nova cole-
ção teen de “Blusas da
Loba”. São quatro modelos
inspirados nos anos 80 e em
cores que seguem as ten-
dências da moda primave-
ra-verão. Com um ar mais
romântico, o modelo Prin-
cess é bem feminino, com
desenho floral em relevo e
cintura canelada.

O modelo Pop é uma ca-
misete com alças finas, elásti-
co rendado e com uma marca-
ção canelada logo abaixo do
busto. Para as garotas mais moderninhas, o modelo Dancing possui
um diferencial nas alças, baseado na moda punk. De um lado são três
alças finas e, do outro lado, é apenas uma alça grossa.

Já o modelo Kiss, se trata de uma blusa sobreposta, dando a
impressão de que são duas. É uma frente única com uma regatinha
por cima. Nesse modelo, encontra-se resgatada a moda de vinte anos
atrás. Todos os modelos estão disponíveis em diversas cores em
diversas lojas do país.

Escolha seu estilo! Modelos
de blusas para todas as tribosA Bibe se inspirou no que as

crianças trazem de mais sincero: a
alegria de um dia de festa para sua
coleção Verão 2007.  Aqui, cele-
bra-se o Verão com muita cor e
espontaneidade, com fitas e bor-
dados, com responsabilidade soci-
al e muita, muita alegria, sempre,
todos os dias.

"A coleção é uma homenagem
ao povo brasileiro, a alegria comum
ao nosso país através da representa-
ção de festas de vários estados",
explica a estilista e proprietária Ana
Maria Nolasco. "A identidade de
cada cultura precisa ser mantida e
cabe a nós preservar e incentivar as
brincadeiras da nossa infância, pois
em um mundo sem fronteiras, o que
nos caracteriza é a nossa cultura"
reitera Ana.

Em uma coleção inspirada em
festas não poderia faltar uma linha
especial com peças exclusivas para
as comemorações. A linha Dia de
Baile traz roupas para ocasiões espe-
ciais para crianças até 3 anos de
idade.Bibe é uma marca de moda
infantil mineira que está presente

Bibe coleção de Verão 2007

em 420 pontos de venda em todo
o país, produz 35 mil peças/mês e
comemora o momento de expan-
são. Apenas no primeiro semestre
de 2006 a marca instalou 26 cor-
ners nas principais multimarcas
do país. Em agosto serão mais 15
espaços exclusivos. A expectativa
é criar mais 50 corners nas melho-
res lojas especializadas do Brasil
até o final do ano.

A marca é reconhecida por li-
nhas infantis que aliam tecnologia
e conforto, como a Bibe Limpinho,
com tecido impermeável; Guarda
Sol, com fator de proteção solar 50;
Etiqueta Conforto, silkada direto
no tecido para evitar alergias e dei-
xar as crianças mais confortáveis;
além de ações com responsabilida-
de social, através do emprego de
mão de obra de idosas bordadeiras
de asilos do interior de Minas e
Goiás. A empresa é engajada soci-
almente e utiliza embalagens oxi-
biodegradáveis em todas as suas
peças. Esta embalagem especial se
decompõe em apenas 100 dias, sem
poluir o meio ambiente.

Um revival de clássicos do
homem contemporâneo é
pano de fundo para a campa-
nha da marca de prestígio no
universo masculino. Outdo-
ors e anúncios nas principais
revistas de mídia impressa fa-
zem parte da nova campanha
da grife masculina Aramis
Menswear para celebrar o lan-
çamento da coleção primave-
ra-verão 2006/07.

A campanha faz uso de con-
trastes, algo presente no coti-
diano do homem contemporâ-
neo: o moderno, o arrojado, em
conjunto com a tradição e o
prestígio; conceitos presentes
na marca.

Para transpor tais contrastes
para a campanha, a empresa uti-
lizou opções estéticas simples
num cenário de andaimes e ara-

Aramis lança campanha
com foco no verão

mados, resultando um trabalho
bem masculino e chique.

Para estrelar a campanha, a
empresa contratou ninguém me-
nos que o ator Dado Dolabella,
que estréia como personagem
principal de uma campanha de
moda. O galã, protagonista da
novela Cristal, do SBT, vestiu
literalmente a camisa da grife e
esbanjou o charme de seu sorriso
destruidor para ser clicado por
Claudia Guimarães, com styling
de David Polack e direção de arte
de Márcio Ribas.

O resultado final, uma
peça simples, mas em sinto-
nia com a linguagem e cultu-
ra do mercado de moda atual,
poderá ser conferido nas vi-
trines, no catálogo e em todo
material promocional do ve-
rão da grife masculina.

Fragrâncias masculinas
para personalidades fortes
Escolher o perfume ideal não

é uma tarefa muito fácil. As fa-
mílias olfativas se confundem e
as fragrâncias são tantas que aca-
bamos nos perdendo dentre as
diversas opções. Na hora de pre-
sentear ou se presentear, atente
para as características pessoais e
escolha o perfume que combine
com a personalidade e estilo do
presenteado.

Para homens determinados,
que não têm medo de fazer valer
suas opiniões, a Anantha Perfu-
mes e Cosméticos sugere a Deo
Colônia Desodorante Silver dis-
poníveis em duas versões.

O suave frescor da aventura
está no ar com o Perfume Red
& Silver. Embarcar nessa via-
gem é ter sensações a bordo das
envolventes notas cítricas de
bergamota, pimenta preta, la-

O verão está se aproximando e é hora de escolher os cosméticos
que serão usados nesta época do ano. Para as crianças manterem
os cabelos limpos e brilhantes, a Betulla Cosméticos sugere o
Shampoo 2 em 1 da Linha Bob Esponja.

Disponíveis em embalagens alegres que ilustram no rótulo as
aventuras do personagem Bob Esponja, os produtos da linha
possuem delicioso cheirinho de frutas.
O produto é ideal para a criançada
curtir o verão com cosméticos especí-
ficos para elas. Também são práticos
de se levar em qualquer tipo de bol-
sa. Então, em casa, na praia ou na
piscina é imprescindível à compa-
nhia da Linha.

O Shampoo é recomendado
para todos os tipos de cabelos e
pode ser usado diariamente. Con-
tém extrato de abacaxi, rico em
sais minerais e vitaminas, que age
na hidratação e na renovação da
queratina dos fios, com um deli-
cioso cheirinho da fruta.

vanda e lima. Em meio ao per-
curso, a descoberta de um te-
souro: ricas notas de gerânio,
patchouli e violeta surpreen-
dem os sentidos, proporcio-
nando conforto e bem-estar.
Ao final, intensas expressões
de âmbar, musk e vetyver com-
pletam uma experiência esti-
mulante e inesquecível. Um
perfume inspirador, para ou-
sar, desbravar, conquistar.

Já o Perfume Blue & Silver é
uma fragrância moderna, dura-
doura e marcante, inspirada em
perfumes internacionais. As
notas frescas de bergamota e
lima de saída se completam com
notas amadeiradas e ambaradas
do corpo e fundo, que se mistu-
ram e se contrastam, formando
uma fragrância fresca, explosi-
va e envolvente.

Ballet Clássico, Moderno, Jazz.
Circuito (3 modalidades de ginástica em uma só aula)

(Localizada, Musculação e Hidro)
Dança do Ventre

STUDIO IRMA BRUSCHI

Rua Humaitá, 722 - Padre Eustáquio
Fone: 3464-4154

Shampoo 2 em 1 do
Bob EsponjaJá parou para pensar na infinidade de recursos disponíveis no

mercado que prometem cabelos cada vez mais lisos, alguns com
métodos irreversíveis? Chapinha japonesa, escova francesa, relaxa-
mento, produtos para fixação. Vale tudo para deixar os fios sempre
retos e imbatíveis a qualquer ação do vento. E foi para estas mulheres
que assumem a naturalidade das suas madeixas, que a Fenix Cosmé-
ticos idealizou o Ativador de Cachos Vivacité.

Desenvolvido exclusivamente para ativar e definir os cachos, o
Ativador de Cachos contém Silicone que
nutre os fios formando uma película prote-
tora que junto com a Manteiga de Cupuaçu
mantém os cabelos hidratados e cheios de
brilho e maciez. Preço Médio: R$ 12,90.

“Cada um deve usar um tipo de cabelo
que se adapte à sua personalidade, não
importa se é curto, médio ou longo”, afir-
ma Robson Gonçalves, diretor da Fenix
Cosméticos. “Você não precisa ser ditado
pela moda. A moda é só uma referência”,
completa. Por essa razão, ousar pode signi-
ficar simplesmente deixar o cabelo ser do
jeito que é. “O importante é manter a
saúde dos fios”, completa.

Os produtos são vendidos nas melhores
lojas de cosméticos e perfumarias.

Cabelo com atitude

Para o verão 2007, a Importadora Nova Novidades, acaba de
colocar no mercado bolsas de palha, com detalhes artesanal, que
podem ser usadas em diversas ocasiões.

Esteja você no trabalho, num happy hour, na praia, clube
ou campo, a bolsa de palha vai deixar você sempre antenada
com a moda.

Os modelos são: palha trançada com detalhe de uma rosa na parte
frontal e alça de madeira na cor marrom. Disponível nas cores azul,
verde pistache, marrom e cru. Preço Médio R$ 38,00;

O modelo para usar na mão com detalhe em fita de cetim e palha
trançada. Com alça de madeira na cor marfim. Disponível nas cores
verde, marrom, pink e azul. Preço médio R$ 38,00.

Bolsa de palha trançada com detalhes vasados e duas alças de
madeira na cor marfim. Com bolso interno para colocar celular. Nas
cores pink, azul, marrom café e caramelo. Preço Médio R$ 35,00.

Bolsa de palha, a
moda do verão

BELO HORIZONTE, 15 A 30 DE SETEMBRO DE  2006



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

PÁGINAPÁGINAPÁGINAPÁGINAPÁGINA 6
O DEBATE

Trufas, Bombons Finos,
Ovos Trufados e Palhas

Italianas para
Aniversários, Jantares e

Casamentos

Rua Patagônia, 262 - apto. 101 - Sion
Tel.: 31 - 3285-1228        Cel.: 31 - 9764-9123

Fax Comércio e Manutenção Ltda.

Rua Major Lopes, 558 - Bairro São Pedro
30330-050 - Belo Horizonte - Minas Geras
Tel./Fax: (31) 3284-9084 - E-mail: faxcom@ig.com.br

Venda de Aparelhos
Novos e Usados

Contrato de
Manutenção

Assistência Técnica
em Fax e Impressoras

Rogério

Medicina Empresarial

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 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

SAÚDESAÚDE
Dicas para uma

alimentação
saudável

Para quem quer entrar em for-
ma, passar horas malhando na aca-
demia não é o suficiente. Para al-
cançar melhores resultados, além
de uma boa alimentação e muita
água, é importante o acompanha-
mento de um nutricionista para a
elaboração de um cardápio adequa-
do e personalizado que vá de acordo
com suas necessidades e seus obje-
tivos.

A academia paulistana Aquas-
port através de sua nutricionista e
especialista em Fisiologia do Exer-
cício, Heloisa Piccinato, dá algu-
mas sugestões de uma alimentação
saudável para quem quer entrar em
forma com saúde:

1. Substitua refrigerantes por
sucos de frutas naturais;

2. No lugar de doces, experi-
mente consumir frutas frescas, pois
assim você estará reduzindo a in-
gestão de açúcar e aumentando o
consumo de fibras, vitaminas e
minerais, oferecendo uma maior
sensação de saciedade e melhoran-
do sua função intestinal;

3. Não se esqueça de ingerir
também verduras e legumes na for-
ma de saladas e até incrementando
os lanches, podendo ainda variar a
forma de preparo (refogados, cozi-
dos e crus) ou acrescentando-os aos
sucos de frutas. Afinal, estes ali-
mentos também são fontes de vita-
minas, minerais e fibras;

4. Evite frituras (bife à milane-
sa, frango a passarinho, coxinha,
risoles, pastéis, madioca, batata,
polenta frita), procurando ingerir
alimentos grelhados e assados (es-
fiha, pastel de forno, bife, filé de
frango grelhado);

5. Procure ingerir por volta de 2
litros de água por dia. Seu corpo
necessita deste elemento para reali-
zar suas funções vitais;

6. Passar fome não rejuvenesce.
Primeiro, é preciso pensar em in-
cluir mais nutrientes à alimentação
para, então, reduzir o nível de calo-
rias. Frutas, hortaliças e cereais
podem retardar o processo de enve-
lhecimento;

7. Coma devagar. Aqui vão al-
gumas dicas práticas para comer
devagar:

* Gaste pelo menos 30 minutos
em cada refeição;

* Não se sente à mesa com muita
fome, você acaba devorando tudo
em poucos minutos;

* Comece a refeição com saladas
verdes, as folhas exigem que você
mastigue bem;

* Mastigue várias vezes antes
de engolir;

* Apanhe pequenas garfadas para
saborear melhor os alimentos;

* Deixe os talheres no prato
enquanto mastiga os alimentos, isso
descondiciona o reflexo de se for-
mar nova garfada;

* Só consuma alimentos que lhe
dêem prazer. Consumir qualquer
alimento sem prazer faz com que
você coma mais rápido e em maior
quantidade para tentar suprir a
vontade daquele alimento que real-
mente estava a fim;

* Se possível, coloque uma mú-
sica suave para tocar. Em um ambi-
ente aconchegante você saboreia
melhor a comida e ainda alivia o
stress do dia-a-dia;

* Evite comer assistindo à TV,
falando ao telefone, lendo jornal,
trabalhando no computador. Des-
viar a atenção dos alimentos faz
você mastigar e engolir mais rápido,
sem saborear.

 Lembre-se que mudança de
hábito requer tempo e paciên-
cia. É preciso treino para adqui-
rir novos costumes. O impor-
tante é não desistir!

Os bancos surgiram para aten-
der ao avanço das pesquisas em
Terapia Celular. Mas por que con-
gelar as células do cordão umbili-
cal? Segundo o hematologista Dr.
Nelson Tatsui, especialista no as-
sunto e diretor-técnico da Crio-
gênesis, o armazenamento dessas
células tem como principal finali-
dade garantir um material com-
patível com a criança e com sua
família para situações em que seja
necessário um transplante de
medula óssea.

Embora a resolução da ANVI-
SA (RDC 153 de 14 de julho de
2004) defina o banco de cordão
para uso futuro das células-tronco
estocadas, no próprio bebê, em
nenhum momento foi determina-
da a proibição do
seu uso em ou-
tros membros da
família. Entre ir-
mãos a compati-
bilidade é de
25%. Com os
pais, essa possi-
bilidade dimi-
nui, mas conti-
nua sendo es-
trondosamente mais factível do
que encontrar um doador em
bancos públicos, seja em nosso país
ou mesmo no exterior. Entre indi-
víduos não aparentados a probabi-
lidade de encontrar um doador
compatível é de aproximadamen-
te 1:100.000.

Inúmeras pesquisas, algumas
com resultados clínicos satisfató-
rios, outras em andamento, em
todo o mundo, caminham no sen-
tido de consolidar o uso das célu-
las do sangue de cordão umbilical
para regenerar tecidos lesados e
tratar inúmeras doenças, hoje con-
sideradas incuráveis.

Desde a descoberta da cura da
leucemia através do transplante
de medula óssea, os pacientes têm
enfrentado um grande obstáculo:
encontrar doadores compatíveis.

Afinal, para que servem os
Bancos de Cordão Umbilical?

Isso acontece não apenas aqui no
Brasil, mas também em outros pa-
íses. Nos EUA, onde se localiza a
maior central de procura de doa-
dores compatíveis, o National Mar-
row Donor Program (NMDP), que
possui em seu acervo aproximada-
mente oito milhões de pessoas ca-
dastradas como potenciais doado-
res de medula óssea e 150.000 uni-
dades de sangue de cordão umbi-
lical, a chance de um branco cau-
casiano encontrar alguém compa-
tível é de 80%; e a de um indivíduo
afro-descendente é de 60%.

Mas, estas estatísticas são apenas
expectativas, infelizmente. Apesar
de todo esse acervo, existe uma
grande frustração, tanto nos médi-
cos como nos pacientes, devido à

falta perma-
nente de doa-
dores, pois so-
mente 30% dos
doadores com-
patíveis respon-
dem ao chama-
do da central
do NMDP. No
Brasil, a situa-
ção é muito

pior, já que o acervo é infinitamente
menor. Além disso, apresenta um
agravante: a grande miscigenação
racial, que trouxe grande riqueza
cultural ao nosso país, não traz sim-
plicidade na questão de compatibi-
lidade entre seus indivíduos.

A título comparativo, mesmo
com o crescente acervo norte-ame-
ricano, o professor Pablo Rubins-
tein solicitou verbas federais para
coletar pelo menos mais 150.000
cordões a fim de assegurar a com-
patibilidade a uma parcela maior
da população norte-americana. No
Brasil, o Brasilcord (Banco Pú-
blico de Cordão Umbilical) pre-
tende coletar 12.000 a 20.000
cordões para cobrir, na sua tota-
lidade, a população Brasileira.
Esse é um número visivelmente
ilusório e insuficiente.

No Brasil existem cerca de 7 milhões de
diabéticos. Destes, 10% sofrem de diabetes
tipo 1 e 90% sofrem de diabetes tipo 2. Mas
um problema pelo qual todos passam é o
ganho de peso após o uso intensivo da insu-
lina. Mas agora há uma novidade no ramo
das insulinas. Controle de peso, redução dos
episódios de hipoglicemia e melhor controle
glicêmico, são resultados obtidos com a
insulina detemir.

Além de impedir o ganho de peso e, efeti-
vamente, diminuir o peso em diabéticos tipo
2, o tratamento acaba com o medo dos paci-
entes de engordar. Durante os primeiros seis

Insulina que controla peso do
diabético pode ser a saída

meses de tratamento com insulina, os diabé-
ticos tipo 2 normalmente chegam a engordar
nove quilos. Esse ganho de peso pode trazer
conseqüências sérias para o paciente, como
causar resistência à insulina, sendo necessário
aumentar as doses, gerando descontrole da
glicemia e aumentar o risco de doenças car-
diovasculares em diabéticos tipo 1.

Lançada no Brasil no final de 2005, a
Levemir está disponível no aplicador des-
cartável flex pen, e nos cartuchos Penfill,
que devem ser usadas nas canetas Novo-
Pen. Mais informações acesse o site:
www.novonordisk.com.br .

Muito se fala sobre o chamado "pé
diabético", mas poucas pessoas conhecem
os reais perigos relacionados aos pés dos
portadores de diabetes. Pequenos ma-
chucados podem se tornar ulcerações e
levar até a amputação do membro. Espe-
cialistas dizem que a solução é utilizar
sapatos e palmilhas adequadas.

O "pé diabético" deve estar em constante
observação porque a doença provoca altera-
ções na sensibilidade dos pés. Então a redução
na percepção da dor pode trazer complicações
sérias, já que o organismo não reconhece as
agressões a que os pés estão submetidos e as
lesões podem ser detectadas tardiamente.

Os problemas estão relacionados ao des-
cuido quanto ao tratamento e aos anos de
sobrecarga, por falta de conhecimento cor-
reto da estrutura responsável por caminhar.

Programa de estimulação para os
bebês e crianças surdas

A importância do diagnóstico precoce
da surdez está diretamente relacionada
com o desenvolvimento da criança. Quan-
to mais cedo detectada maiores são as
chances de potencializar as habilidades
lingüísticas do surdo com estímulos ade-
quados. No entanto, muitos pais só desco-
brem que os filhos possuem algum dano
auditivo na fase de desenvolvimento da
fala. Um dos motivos é a não realização do
"teste da orelhinha", feito ainda na ma-
ternidade para medir as reações aos estí-
mulos sonoros.

Assim, por falta de informações, a maioria
dos recém-nascidos não faz essa avaliação e
quando os pais notam a surdez, já perderam
uma importante fase do desenvolvimento.
Para dar suporte às famílias que se deparam
com essa situação, a ECS oferece o Programa
de Estimulação do Desenvolvimento, para
crianças surdas de zero a três anos.

"Durante o programa, trabalhamos com o
que as crianças surdas tem de mais apurado,

que é a visão, pois o mundo delas é visual.
Então, nós recebemos as crianças uma vez por
semana para estimulá-las e oferecemos conta-
to com adultos surdos usuários da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e orientação
fonoaudiológica. Além disso, os pais também
freqüentam a escola semanalmente, onde
aprendem LIBRAS", diz a coordenadora da
ECS, Sabine Vergamini.

As atividades do programa são realizadas
individualmente, em dupla ou em grupos, de
acordo com as necessidades, desenvolvimen-
to e faixa-etária. Os pais também participam
de grupos de orientações para tirarem dúvidas
e trocarem idéias entre si.

"A escola e o programa proporcionam as
condições necessárias para a aceitação e com-
preensão do filho como membro diferente da
maioria dos integrantes da família e como um
ser capaz de desenvolver inúmeras potencia-
lidades", afirma a coordenadora.

Saiba mais sobre a EECS acessando
www.eecs.org.br.

Saiba mais sobre os cuidados e
riscos do "pé diabético"

As alterações também podem causar pro-
blemas nos tornozelos, joelho, quadril, colu-
na e dores de cabeça.

A caminhada é um exercício funda-
mental para manter o equilíbrio da glicemia
do diabético, além de proporcionar bem-
estar. Mas para que o exercício não cause
problemas, o diabético deve avaliar como o
exercício está sendo feito, para que não
cause problemas nos pés. Uma forma de
analisar os pontos de maior sensibilidade e
probabilidade de desenvolvimento de le-
sões nos pés é a baropodometria.

Após o exame, os pontos são identificados
e os cuidados com estes pontos são intensifica-
dos, evitando, assim, a formação de ulcera-
ções e feridas. O próximo passo é mandar fazer
palmilhas que sejam da forma exata dos pés,
absorvendo impactos e protegendo-os.

Muitas vezes, o homem só descobre que é
infértil no momento em que decide ter um
filho, e a saída, então, acaba sendo a procura
por tratamentos, o que adia o sonho de ser pai.

"É importante que seja feito o espermo-
grama e uma avaliação específica. Uma vez
detectado o problema, que pode ser a varico-
cele, problemas congênitos, genéticos, hor-
monais e idiopáticos, a primeira opção é
tratar a causa; caso não haja tratamento, a
saída é a fertilização assistida", afirma dr.
Marcelo Vieira, urologista, especialista em
reprodução humana e um dos membros do
Projeto Beta - Medicina Reprodutiva com
Responsabilidade Social.

Há até pouco tempo, a infertilidade con-
jugal era tratada e vista como um problema
exclusivamente relacionado às mulheres, ten-
do os homens  pouco  ou  nenhum envolvi-
mento   com a situação. Segundo Dr. Marcelo,
atualmente, o papel do homem no casal infér-
til é tão importante quanto o da mulher, sendo
o homem portador de uma alteração que leva
à infertilidade em até metade dos casais que
procuram tratamento. "Dessa forma, a inves-
tigação do homem, por um médico urologista,
é tão necessária quanto à da mulher e deve ser

Sonho de ser pai pode ser adiado
por falta de prevenção

realizada ao mesmo tempo", afirma.
O Projeto realiza palestras gratuitas com

o objetivo de orientar os casais sobre os tipos
de tratamentos oferecidos, além de escla-
recer dúvidas sobre os problemas de ferti-
lidade. Logo em seguida, são agendadas
consultas com especialistas, que detectam
os tipos de tratamentos para os casos. Das
consultas, os pacientes são encaminhados
à assistente social.

Nesta etapa, é realizado estudo para a
adequação do custo do tratamento ao perfil
sócio-econômico dos casais. Até hoje, 1,5 mil
pessoas já marcaram presença. Até o fim do
ano, são esperadas cerca de 700. "As palestras
são realizadas em São Paulo, uma vez por mês,
mas, em virtude de inúmeros casais de fora
estarem participando, estamos estudando a
possibilidade de levá-las a outras cidades",
afirma Dr. Busso.

O local das palestras é a avenida Angéli-
ca, 688 - auditório do primeiro andar - bairro
Higienópolis, São Paulo. As inscrições de-
vem ser feitas pelo telefone (11) 3826-7017,
de segunda a sexta, a partir das 14h00. As
próximas serão em: 16/09, 07/10, 28/10, 18/
11 e 09/12 (todas aos sábados).

Estudo publicado na edição de agosto da revista Scientific American
Brasil associa a capacidade de regeneração de células-tronco ao surgimen-
to de novos tipos de câncer. Falhas nos mecanismos de regulação genética
dessas células originariam novos tecidos cancerosos, o que tem sido foco
das pesquisas na oncologia.

Os médicos Michael F. Clarke e Michael W. Becker, pesquisadores e
autores do artigo, identificam um grupo de células como responsável por
essa mutação. Eles sugerem um novo modo de se tratar o tumor, diferente
do que é utilizado: eliminar as células-tronco cancerosas, que são a chave
para o surgimento e proliferação do câncer, ao invés de eliminar todas as
células tumorais.

As várias possibilidades do uso de células-tronco no tratamento de
doenças graves ainda são tema de discussão na sociedade e na comuni-
dade científica não apenas pela questão ética, mas também pela compro-
vação de seus resultados. O artigo de Clarke e Becker, tema de capa da
revista de agosto, aborda seu potencial maligno e revela uma nova visão
para o tratamento da doença.

Célula-tronco também
pode causar câncer

Desde a descoberta da
cura da leucemia

através do transplante
de medula óssea, os

pacientes têm
enfrentado um grande
obstáculo: encontrar

doadores compatíveis.

BELO HORIZONTE, 15 A 30 DE SETEMBRO DE  2006
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NÚCLEO ASSISTENCIAL
CAMINHOS PARA JESUS

(0800-315600)
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

E-mail: nucleo@gold.com.br

Home Page: Http.://www.gold.com.br/~nucleo

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.

&&
Barbadas

          Butinadas

Tudo para sua construção
Financiamos com  cheque

ou  carnê
Rua João Lírio dos Santos, 100

Bairro São João Batista - Venda Nova
Fone: 3451-3320

Materiais para Construção Ltda

BH

• 19 aptos. c/ suítes • Ventilador de teto • Frigobar e TV em cores
• Diária c/ café da manhã • Sala de TV  •Lavanderia

•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

AQUÁRIO

Abra teu olho. Tem gente
muito perto de você te pas-
sando pra trás. Verifique
melhor as contas e anote tudo,
seu bolso está sendo esvazia-
do. Sua mulher anda descon-
fiada que o filho da sua ex-
secretária tem alguma coisa
de semelhante com você.
Será? Ortopedista não vai so-
lucionar seus problemas. Es-
ses troços que vêm aconte-
cendo com você é “encosto”.
Procure um Centro Espírita.

PEIXES

Hoje em dia o negócio é
botar todo mundo para tra-
balhar mesmo. Faça um cur-
so de cabeleireiro e dê uma
mão a ela no salão. Cuida-
do com as baixinhas, na
hora de botar para quebrar,
elas não deixam pra depois
não! Procure exercitar o
corpo. Sua vida sedentária
pode lhe trazer problemas
muitos sérios.

ÁRIES

Cuidado. Ela é vigarista
e quer te envolver no seu
setor de trabalho. Olho vivo.
No carro ou no “drive-in” é
mais econômico, mas o pior
pode acontecer. Gaste mais
um pouco e leve-a a um
motel. Fique vivo. Tem al-
guém querendo colocar pe-
dra no seu caminho e o tro-
peção pode ser fatal.

TOURO

Sua mordomia vai aca-
bar logo, logo. Você vai ser
transferido de setor. Prepa-
re-se para uma “gelada”,
ela já está de três meses e
disse que vai deixar cor-
rer... Procure uma benze-
deira. Única saída para aca-
bar com as ziquiziras que
vem enfrentando.

GÊMEOS

Elogios da própria é vitu-
pério. Seu passado é morto.
Procure viver o presente.
Seu tempo já passou, o jeito
é viver de saudades. Sua
idade já não permite certos
excessos. Regre sua alimen-
tação antes que possa ocor-
rer o pior.

CÂNCER

Dê seu jeito, ô cara, e
tome vergonha. Está na
hora de você ajudar seus
pais nas despesas. Encare
a vida como homem. Sua
frivolidade e infidelidade
podem lhe causar danos
irreparáveis. Seja honesto
e abra o verbo com ela.
Seus abusos com bebidas e
noitadas estão te desfigu-
rando. Manere antes que
seja tarde demais.

LEÃO

Atue mais, fale menos e
procure ser leal aos seus
colegas. Suas mentiras vão
acabar te liquidando. Res-
peite as “clientes” de teus
pares, essa sua mania de
prolongar papos com obje-
tivos escusos, pode balan-
çar seu coreto. Procure por
em dia seu seguro e em or-
dem seu INSS. Sua mulher,
em 2007, ficará viúva.

V IRGEM

Não deixe só por conta
da sua sócia as obrigações
mais cansativas da firma.
Ela vai acabar arranjando
outro “sócio”, entendeu?
Liberte seus anseios e vá
em frente. O “programa”
vai deixar saudades... se
você não der uma paradi-
nha e procurar um descan-
so, vai acabar ganhando
um descanso forçado. . .
num hospital.

L IBRA

Ao invés de ficar ten-
tando na Esportiva e na
Loto, trabalhe mais e po-
nha seus compromissos em
dia, antes que requeiram
sua falência. Afinal de con-
tas, quem é que manda na
sua casa? Você está fazen-
do papel de palhaço, cara.
Dê seu jeito antes que te
apelidem de chifrudo con-
formado. Cuidado. Seus
excessos de velocidade no
volante, poderão provocar
uma catástrofe.

ESCORPIÃO

Você já viveu muito tem-
po nas costas de seus pais.
Acorde e procure retribuir
o que recebeu, sem nada
dar. Se sua meta é o casa-
mento, vá em frente, mas
se é para fazer hora, dê o
fora. Lembre-se do passa-
do. Suas aventuras pode-
rão lhe tirar do mapa.

SAGITÁRIO

A cidade está que é barro
e sujeira. O Prefeito está
recrutando pessoal. Candi-
date-se. O “negócio” dela,
além de você, tem mais ou
menos uns 10 sócios propri-
etários. Precavenha-se, sua
estrutura já não suporta cer-
tos prazeres.

CAPRICÓRNIO

Você está jogando fora
uma grande oportunidade.
Sua mulher já foi amiga
dele... no colégio. Use a “in-
fluência” dela... Não es-
quente a cabeça. Você não
foi o primeiro, nem o segun-
do e nem o terceiro, mas
agora o “negócio” é só seu,
tá? Andam propagando que
polpa de umbu é afrodisíaca.
Por que você não experi-
menta. Quem sabe?
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Por que será que é mais fácil
freqüentar um bar do que uma
academia?

Para resolver esse dilema, re-
solvi freqüentar os dois por uma
semana e entendi o porquê de
existirem mais bares do que aca-
demias.

Ambiente:Ambiente:Ambiente:Ambiente:Ambiente:

- No bar, todo mundo está ale-
gre. É o lugar onde a dureza do
dia-a-dia amolece no primeiro
gole de cerveja.

Na academia, todo mundo fica
bufando e fazendo cara feia. Um
a zero pro bar.

Amizade:Amizade:Amizade:Amizade:Amizade:

- No bar, ninguém fica reparan-
do se você está usando o tênis da
moda. Eles reparam se o seu copo
está cheio ou vazio. 2x0

Compaixão:Compaixão:Compaixão:Compaixão:Compaixão:

- Você já ganhou alguma “sai-
deira” na academia? Alguém já
te deu uma semana de ginástica
de graça?

No bar, com certeza, você já
ganhou uma cerveja “na
faixa”.3x0

Periodicidade:Periodicidade:Periodicidade:Periodicidade:Periodicidade:

- Quantas vezes você vê a
mesma pessoa na academia?
Com certeza, no bar, você vê
bem mais. 4x0.

Liberdade:Liberdade:Liberdade:Liberdade:Liberdade:

- Você pode fumar na acade-
mia? 5x0

Libertinagem:Libertinagem:Libertinagem:Libertinagem:Libertinagem:

- No bar, você pode dividir um
banco com outra pessoa. Na aca-
demia, você não pode dividir um
aparelho. 6x0

Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:Saúde:

- Você já viu um barista (fre-
qüentador de bar) com pedra
no rim? 7x0

Saudos ismo:Saudos ismo:Saudos ismo:Saudos ismo:Saudos ismo:

- Alguém já tocou a sua música
preferida na academia? 8x0

Emoção:Emoção:Emoção:Emoção:Emoção:

- Onde você comemora a vitó-
ria do seu time? No bar ou na
academia? 9x0

Memória:Memória:Memória:Memória:Memória:

- Você já aprontou algo na aca-
demia digno de contar para os
seus netos? E no bar???? 10x0
para o bar!

Portanto, vamos pro bar!!!!!!!!!!
Mas atenção:
Se for dirigir, não beba.
Se for beber, me chame pelo

amor de Deus...
E mais ,  você já  fez  ami -

zade com alguém, bebendo
l e i t e ? ? ?

Então Viva o Bar...

Bar x Academia

Mal do fumo
Um sujeito estava na esquina de

uma casa muito bonita, fumando
um charuto, quando se aproximou
um homem crente e reformista:

- Desculpe cavalheiro, o senhor
sabe que o fumo é um veneno?

- Não. Não sabia.
- É um veneno. Além disso dá

grande prejuízo.
- Não diga.
- É sério. Quantos charutos o

senhor fuma por dia?
- Uns 10.
- Quanto custa cada um?
- 28 reais.
- Veja: 10 charutos por dia, são 128

caixas por ano, a 28 reais cada uma,
são 793,60 reais por ano. O senhor
tem uns 40 anos. Em 30 anos gastou
em charutos 23.808,00 reais... Pense,
se não gastasse tanto dinheiro à toa,
poderia ser dono dessa bonita casa aí.

- O senhor fuma?
- Não. Deus me livre.
- Essa casa é sua?
- Não. Quem me dera.
- Mas é minha.

Alemão
Quando João se casou, fez ques-

tão de passar umas férias na Ale-
manha, acompanhado de sua jo-
vem esposa, Joana. Quando re-
gressaram, o pai de sua esposa
pergunta à ela:

- o que mais você admirou na
Alemanha, filha?

E a Joana, tranqüilamente, res-
ponde:

- Foi verificar que as crianças
alemãs, desde pequeninas já falam
o alemão.

Velhinha
caronista

A velhinha pega ca-
rona na estrada com dois
caminhoneiros. A coi-
tada só tinha um dente
na frente. Quando che-
ga na descida,o ajudan-
te do motorista diz:

- Luciano, põe na
banguela!

E a velhinha:
- Eu sabia que ia so-

brar pra mim!

Que horas são
Tinha acabado de en-

trar o horário de verão.
A velhinha, completa-
mente por fora dos
acontecimentos, tá lá,
no ponto do ônibus, com
a netinha adolescente.
Dois marmanjos con-
versam ali perto:

- Moacir, que ho-
ras são?

- Seis na nova e cin-
co na velha! – respon-
de o outro.

E a velha:
- E dez na mãe, seu

sem-vergonha!

Pinguço
Um “cara”, inteiramente tonto, é

levado à delegacia. Em altos bra-
dos, lança o seu protesto:

- Absurdo, senhor delegado, seus
subordinados são truculentos e
malvados. Ao invés de me traze-
rem para aqui, levaram-me para
casa e me entregaram à jararaca
da minha mulher...

Anatomia
Um professor vira para o aluno na

sala de aula e pergunta:
- Os ossos da cabeça são o frontal,

o ociptal, o maxilar, o temporal. E o
que vem depois do temporal?

E o aluno responde:
- Depois do temporal, vem a bo-

nanza, fessô.

É proibido fumar
O Joaquim foi se consultar com o

Dr. Na ante-sala do consultório,
vira-se para o doutor e pergunta:

- É proibido fumar aqui?
E o doutor:
- É visto. Não vê este aviso aí no

quadro?
- Mas e esse cinzeiro cheio de

pontas de cigarro? Indaga o Joaquim.
- São dos fumantes que não

sabem ler.

Miss
Dois “caras” compareceram a um

concurso glamour-girl e, diante do
resultado um deles comentou:

- Tirando os olhos verdes, aque-
le cabelo de fogo sensacional,
aquele sorriso, aquelas pernas,
que pareceria?

E o amigo:
- Minha mulher...
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Em se falando de energias alternativas, o Gru-
po Shell pode ser considerado um dos mais impor-
tantes nomes do meio, já que contabiliza mais de
US$ 1 bilhão de investimentos nos negócios de
hidrogênio, energia eólica e solar. O objetivo do
Grupo é fazer com que uma dessas energias se
transforme em um negócio sólido para a empresa.

A Shell está investindo, atualmente, em siste-
mas de última geração como o CIS “thin-film”

Empreitada de energia solar do
Grupo Shell é sucesso

Casa Eficiente fez sucesso em BH
Entre os dias 21 e 25 de agosto foi realizado no Expominas (BH),

o SENDI - XVII Seminário Nacional de Engenharia Elétrica. Este
seminário, coordenado pela CEMIG, recebeu aproximadamente
2.500 visitantes entre engenheiros, arquitetos, estudantes, pesqui-
sadores, representantes de empresas e concessionárias de energia
elétrica de todo Brasil.

Uma das grandes atrações do evento foi “A CASA EFICIEN-
TE”. A casa é um protótipo de uma residência unifamiliar, na qual
foram aplicadas técnicas de arquitetura bioclimática, eficiência
energética e conforto ambiental. Inserida no projeto de Pesquisa
& Desenvolvimento da CEMIG, juntamente com a UFMG e a
PUC-Minas, este projeto apresenta um equilíbrio entre a tecnolo-
gia e a energia passiva do ambiente, adotando critérios coerentes
com a política de gerenciamento ambiental.

O partido arquitetônico da CASA EFICIENTE demonstra
grande preocupação com o aproveitamento das condições
climáticas locais (radiação solar, temperatura, umidade rela-
tiva, vento) e a integração com os sistemas complementares
como aquecimento solar e geração fotovoltaica. A inclinação
do telhado foi feita para se obter o máximo rendimento destas
placas coletoras. Como sistema de resfriamento passivo, os
ventos dominantes são captados por esquadrias verticais tipo
veneziana, criando uma ventilação cruzada. Uma abertura na

ENERGIAENERGIA
Produtos & Serviços

parte superior da sala cria o “efeito chaminé”, que retira o ar
quente e proporciona a circulação do ar.

Na fachada norte foram instalados brises buscando proteger o
ambiente interno da forte incidência da radiação solar. O forro
instalado a alguns centímetros do telhado cria uma inércia térmica
a partir do “colchão de ar” que mantém a temperatura ambiente em
condições de conforto apropriadas. A grande preocupação com o
uso dos materiais construtivos foi inserida ainda na fase de projeto,
onde a edificação passou por simulações computacionais o que
permitiu a melhor combinação entre os materiais, obtendo-se um
desempenho construtivo otimizado.

Implantada no estacionamento do Expominas, os 53m² de área
construída foram divididos em 2 quartos, 1 banho, 1 sala e 1 cozinha.
Construída em um período recorde de 8 dias, A CASA EFICIENTE
recebeu o patrocínio de grandes empresas como: Amanco, Brasilit,
Enalter, IBEC, Loja Elétrica, Ponto do Aço, Tintas Suvinil, Tuma
e Vidrália. Com o término do Seminário, a casa foi “desmontada”
e em breve será adaptada e reconstruída no Parque Tecnológico de
Betim, onde ficará aberta à visitação pública.

A CASA EFICIENTE é uma vitrine e uma referência para
a disseminação dos conceitos de arquitetura bioclimática não só
à comunidade acadêmica como também aos profissionais da
construção civil e setor elétrico.

De acordo com o presiden-
te do Centro Brasileiro de In-
fra-Estrutura (CBIE), Adriano
Pires, o Brasil pode sofrer de
falta de energia em 2009 e
2010 devido à falta de novos
projetos para o aumento na
produção de energia elétrica.

Para Pires o Brasil poderá
enfrentar uma defasagem de
aproximadamente 2% entre a
demanda e a oferta de ener-
gia, se a economia do País
apresentar, taxas de cresci-
mento de 4% a 4,5% ao ano.

Outra questão levantada foi
a respeito de uma eventual
falta de gás natural que pode
ser outro problema, o que li-
mitaria a capacidade das ter-
melétricas de fornecer a ener-
gia que não for gerada por
hidrelétricas. "Ou teremos fal-
ta de energia, ou uma explo-
são nas tarifas", previu o pre-
sidente do CBIE.

Ele comentou ainda que
hoje, a falta de energia, im-
possibilita que a economia
brasileira atinja taxas de cres-
cimento significativas. De
acordo com ele o país dificil-
mente atingirá uma taxa de
4%,“Falta energia, estradas e
infra-estrutura” afirma.

Brasil pode
sofrer com falta
de energia em
2009 e 2010

É uma preocupação mundial a pro-
dução de combustíveis renováveis como
alternativa para o petróleo. Pensando
nisso o Brasil vem investindo no biodie-
sel que tem sua capacidade atual em
123 milhões de litros ano.

As perspectivas de investimentos im-
portantes no setor com construções de
fábricas para aumentar essa capacidade
instalada está em torno de R$430 mi-
lhões até o final de 2006. Sendo 250
milhões por meio do Banco do Brasil e
R$ 180 do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BN-
DES). Os produtores do combustível
também poderão contar com investi-
mentos de capital próprio, já anunciado
por diversas empresas. 

Foram diversos os estímulos governa-
mentais para a concretização dessa in-
dústria, tais como a obrigatoriedade de
adição de 2% de biodiesel ao diesel
mineral a partir de janeiro de 2008 e
também o incentivo à inclusão de famí-
lias de agricultores na produção de se-
mentes de oleaginosas, em especial nas
regiões Norte e Nordeste.

Os empresários também têm de-
monstrando, por meio de investimen-
tos anunciados e em estudos, que vão
participar ativamente da produção
do biodiesel.

O Brasil tem hoje nas suas atuais sete
fábricas a capacidade de produzir 123
milhões de litros de biodiesel por ano. Mas
já estão em fase final de implementação
outras 14 que terão a capacidade somada
de 466 milhões de litros por ano, o que
eleva a capacidade para 589 milhões de
litros/ano. De acordo com a Casa Civil,
que coordena o PNPB, outras 16 usinas
estão em projeto ou já em construção.
Somadas terão capacidade para produzir
1,150 bilhão de litros por ano e deverão
ficar prontas ao longo de 2007.

 Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, uma família
de pequenos agricultores pode aumen-
tar sua renda anual entre R$ 1,3 mil e R$
16 mil, dependendo da região do país,
do tipo de cultura e da área plantada. Os
grandes fazendeiros terão um compra-
dor adicional para os excedentes de
soja, girassol, amendoim, etc.

 Outro setor da economia que será
beneficiado com o biodiesel é o de in-
dústrias que fabricam máquinas e equi-
pamentos agrícolas, tanto para usinas,
quanto para os plantadores, estes espe-
ram lucrar cerca de R$ 4 bilhões nos
próximos três anos. Para o vice-presi-
dente da Associação Brasileira da In-
dústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), Rubens Dias de Morais, se a
mistura de biodiesel diesel mineral subir
para 5% antes do prazo previsto (janeiro
de 2013), os investimentos podem cres-
cer rapidamente para R$ 10 bilhões nos
mesmos três anos, para o país poder
fabricar 2,4 bilhões de litros por ano.

 Algumas empresas já começaram a
se beneficiar com os investimentos. Foi
o caso da metalúrgica Dedini, de Pira-
cicaba, no interior de São Paulo. Ela já
vendeu, desde dezembro de 2005 até
junho deste ano, cinco fábricas, com
capacidade média de produção de 50
milhões de litros por ano. Um fatura-
mento de R$ 120 milhões.

(Copper Indium Diselenide), que foi desen-
volvido depois de quatro anos de testes de
mercado e pesquisas. A Shell, que está
sendo apoiada pela Comissão Eletrotécni-
ca Internacional (International Eletrote-
chnical Commission), considera sua tecno-
logia CIS como a mais competitiva comer-
cialmente no futuro.

As benfeitorias da tecnologia al-
ternativa podem ser comprovadas fa-
cilmente: desde o ano de 2002, quan-
do foi instaurada a Shell Solar, mais
de 130 mil módulos solares foram
instalados e, com isso, 25 mil propri-
edades rurais e mais de 600 estações

de telecomunicações foram beneficiadas.
Mais tarde, em 2005, foram implantados
sistemas de energia solar que favoreceram o
acesso à comunicação em mais de 130 co-
munidades e 300 escolas rurais.

Também em 2005, a Shell Solar forneceu
sistemas solares para aplicação em gasodutos. Es-
tão sendo abastecidas com a energia solar as
estações de Porto Feliz (SP), Campo Largo (PR)
e Rio Claro (SP).

No interior do Brasil, o fogão a lenha é um dos
mais comuns “geradores de energia” utilizado
basicamente no preparo de ali-
mentos. O pesquisador brasi-
leiro Ronaldo Sato acreditou
que poderia melhorar o tão co-
nhecido fogão, tornando-o mais
eficiente ambientalmente e
ainda, utilizando-o para gerar
energia elétrica.

O protótipo, batizado de
Geralux, resultou de sete anos
de pesquisas e já chamou a
atenção da Eletronorte, que
estuda a possibilidade de im-
plantação da nova tecnologia
no Acre, na região do Xapuri. 

Por meio da queima de
biomassa utilizada para o preparo de ali-
mentos, o Geralux produz energia suficien-
te para acender cinco lâmpadas e ligar uma
televisão ou outros equipamentos de baixo
consumo de eletricidade, como rádios ou
até um microcomputador. Esse fogão tam-
bém é ambientalmente mais correto que os
fogões tradicionais, economizando até 50%

Biodiesel: uma
importante

opção de matriz
energética

Fogão a lenha gera energia elétrica
da biomassa hoje empregada e retendo toda
a fuligem do próprio fogão. A inalação de

fuligem é apontada pela
OMS como a 8ª causa de
morte no mundo.

O fogão não utiliza cal-
deira, o que simplifica sua
construção e reduz riscos de
acidentes. O vapor gerado
no trocador de calor é trans-
formado em energia mecâ-
nica e, posteriormente em
energia elétrica. A energia é
armazenada em uma bate-
ria, como a de um automóvel
e cerca de 30% de sua carga
é suficiente para a ilumina-
ção de uma casa em um pe-

ríodo de cerca de 5 horas. Para recarregar a
bateria utiliza-se o calor produzido no fogão
durante o cozimento diário de alimentos.

Sato espera receber apoio de entidades não-
governamentais ou privadas para viabilizar sua
tecnologia em benefício de populações mais ca-
rentes. O protótipo do Geralux está em exposição
na Fundação de Tecnologia do Acre.

Deputado Estadual PTC
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