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A BHTrans – empresa responsá-
vel pelo trânsito em Belo Horizonte,
precisa implantar imediatamente um
plano para colocar ordem na situação
caótica que a cidade está enfrentando
nessa área. Circular pelas ruas de BH
tornou-se, para motoristas e pedestres,
uma rotina ameaçadora e estressante,
provocada por vários fatores, entre eles
irregularidade, desconforto, inseguran-
ça e o excesso de veículos particulares
- que, na falta de um eficiente transpor-
te coletivo, tornou-se a opção preferen-
cial da população.

Mas pior do que isso tudo é a falta de
um planejamento adequado às necessi-

A BHTrans precisa
mostrar serviço

dades dos que dependem do transporte
coletivo para os seus deslocamentos.

Nos últimos anos, têm surgido propos-
tas de introdução de vários veículos alter-
nativos – sendo a principal delas o BRT,
mas tudo está sendo feito com lentidão arit-
mética, enquanto a demanda cresce em
escala geométrica.

Outra questão grave é a do trânsito pe-
rigoso, provocado por intervenções inde-
vidas, como aconteceu no trecho da Aveni-
da Amazonas que atravessa o Bairro San-
to Agostinho, onde, se os pedestres, prin-
cipalmente idosos, não estiverem muito
atentos, podem ser atropelados pelos veí-
culos pesados que por ali transitam.

Deve-se notar que, em cidades maiores
do que Belo Horizonte, no Brasil e no mun-
do, foram tomadas providências para tor-
nar o trânsito mais seguro, o que entre nós,
ainda não foi possível.  Cabe à BHTrans
vir a público para esclarecer o problema e
tomar as medidas que se fazem necessári-
as para “civilizar” o trânsito em BH.

A BHTrans precisa assumir efetivamen-
te o seu papel e aprimorar de vez o trânsi-
to em nossa cidade, seguindo os modelos
implantados em outras grandes cidades,
do Brasil e do mundo. As multas pela prá-
tica de infrações devam ser cobradas, mas
não se pode relegar a segundo plano as
campanhas educativas.
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Prazos processuais, sigilo, linguagem hermética e outros cuidados são deve-
res de ofício dos advogados, no dia a dia do seu trabalho. Talvez seja por isso
que muitos deles gostam de fazer literatura. São os casos de Pierre Moreau,
Eros Roberto Grau, Miguel Reale Júnior e vários outros que, por isso mesmo,
amam fazer literatura...

Advogados apaixonados por literatura

Pedro Simon: o fim da carreira
Por várias vezes,  o

nome do senador Pedro
Simon foi citado neste jor-
nal, sempre com honra,
jamais com desdouro. Ele
prestou e tem prestado
grandes serviços à Pátria,
ao contrário daqueles que
só querem dela servir-se.
Pedro Simon é daqueles
vultos que dignificam e
elevam uma nação.

O sistema planetário é antigo, mas ainda guarda
surpresas capazes de alegrar as nossas retinas cansa-
das: os cientistas acabam de descobrir um planeta de
cores róseas – imaginem só a 57 anos-luz do Planeta
Terra isso não vai redimir a humanidade nem tornar
o mundo melhor, mas é bacana pra chuchu...

Beleza Sideral

Nada como um choque de
verdade para acabar com
alguns mitos, como o de que
a Suíça é uma democracia
perfeita. Que o diga a apre-
sentadora Oprah Winfrey
que ao entrar em uma loja
de luxo naquele país, ouviu
da vendedora que se trata-
va de um artigo muito caro
para ela (Oprah) e que ela
não poderia pagá-la. Isso
muda um pouco a imagem
dos suíços, não é mesmo?

A Suíça, heim? Quem diria?

Quem disse que não
há italianos racistas?
Bastou a nomeação de
uma mulher negra para
ministra de Estado, Ce-
cile Kienge, para o sen-
timento hediondo ruir
à tona. Felizmente, não
se trata de manifesta-
ção de pessoas normais,
sadias, mas de gente da
extrema direita, certa-
mente adeptos da lou-
cura musolinista.

Racismo italiano

O governo egípcio não dá tréguas à
Irmandade Muçulmana. A foto mostra
Mohammed Badie líder supremo da
entidade, detido pela polícia daquele país.

O homem que criou a fertilização
“in vitro” Robert Edwards, faleceu
recentemente aos 87 anos. Sua in-
venção já colocou no mundo 4 mi-
lhões pessoas que só vieram ao mun-
do pelo seu esforço cientifico.

Irmandade muçulmana acuada
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As vitrines já
convidam para a
próxima estação,
esquentando os ânimos
das consumidoras
sedentas por algo novo
no guardaroupa! Mas, o
clima ainda está
naquele vai e vem de
um dia frio e outro
ameaçando abrir as
portas para o verão.

Nessa expectativa de
mudança de ares, os
looks se alternam entre
produções invernosas e
tímidas aparições de
peças da coleção de
verão conjugadas com
outras peças
intermediárias
trabalhando o efeito de
sobreposição.

Um shape que chegou
timidamente no último
verão promete conseguir
seu lugar ao sol no
Verão 2014, é o Crop
Top. Algo nunca visto?
De forma alguma, no
final dos anos de 1980
e início dos anos de
1990 aquelas blusinhas
mais curtas, que
deixavam parte da
barriga exposta,
tinham seu espaço
reservado no closet das
amantes da moda.

Mas, como todo
retorno no mundo
fashion, os Crop Tops
chegam com uma nova
leitura. O contexto em
que estão inseridos
remete a uma
atmosfera mais Lady
Like, mais Pin Up.

A proposta para usar
os Crop Tops de
maneira mais elegante e

Sugestões para usar um Crop Top

sofisticada é combiná-
los com partes de baixo
que tenham a cintura
mais alta, para que a
faixa de pele à mostra
não seja exagerada e
fique bem delimitada,
algo ao estilo “duas

peças” onde o umbigo
fica coberto.

Se a temperatura
estiver exigente, colocar
uma jaqueta de couro,
um casaquinho de tweed

FOTOS DIVULGAÇÃO

ou de tricô abertos por
cima são ótimas opções.

Para exemplificar,
umas imagens
mostrando as propostas
de produções de
algumas famosas para
os Crop Tops.
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Dicas para auxiliar os homens a escolher a
meia que mais se adequada ao seu look

Primeiramente, é importante decidir se a meia será um mero
complemento na hora de se vestir ou, se ela assumirá a posi-
ção de acessório com valor significativo no resultado final da
produção. A resposta a essa questão irá variar de acordo com
o estilo do usuário e da ocasião para a qual ele se veste.

Existe uma regra simples, mas de muito valor prático: as
meias devem combinar com a cor da calça ou com a cor dos
sapatos. Para os mais tradicionalistas, que querem chamar o
mínimo de atenção para as meias, seguir a cor da calça é o
mais indicado. Isso também irá proporcionar um efeito de se-
quencia no visual, uma boa opção para alongar a silhueta, o
que pode ainda ser potencializado usando um sapato de tom
próximo ao da calça.

O ideal é que a perna não fique à mostra, mesmo quando
estiver dobrada. Para tal, a meia deve permanecer sempre bem

Com que meia ele vai?
DIVULGAÇÃO

esticada e a calça deve estar no comprimento certo. Uma boa referência para
esse comprimento é um dedo acima do salto do sapato, essa medida é um meio
termo que evita que a meia apareça ao caminhar e também que a calça fique
sobrando em cima do peito do pé.

Quanto ao tipo de meia, é bastante simples. Meia fina acompanha sapato
social, meia casual, acompanha sapatos mais casuais. Meias de lã são bem
vindas no inverno, e meias de algodão são ideias para o verão. Atenção: meia
casual não é meia esportiva, meia casual são aquelas um pouco mais espessas,
as vezes com detalhes na trama como um efeito suave de canelado e etc. As
meias esportivas devem se restringir ao uso com tênis.

No caso de uma calça listrada, ou xadrez, a meia pode acompanhar o tom de
fundo da calça ou a cor do sapato.

Mas, existe também o caso, onde a meia não é mero coadjuvante na produ-
ção. Essa situação, normalmente é vivenciada por homens mais descolados,
que gostam de inovar no visual de final de semana ou que estejam inseridos
num meio profissional que não exige muita formalidade no vestuário. Sendo
assim, valem as listradas, as estampadas e coloridas, e elas podem combinar
com outros itens do vestuário como a camisa ou a gravata.

Helena Christensen é uma top dinamarquesa que
faz parte do seleto grupo de modelos que instituiu um
novo conceito estético na década de 90, junto com as
colegas Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evan-
gelista, Christy Turlington, Claudia Schiffer e algumas
outras mais.

Depois de fazer sucesso na frente das lentes de ta-
lentosos fotógrafos de moda, Christensen resolveu tro-
car de lugar com eles e seguir seu sonho de ser fotógra-
fa. Embora até hoje, ela ainda exerça em algumas opor-
tunidades, com muita competência, sua profissão de
top model. Alçando mais um voo em sua carreira, He-
lena Christensen partiu para uma parceria com a mar-
ca de bolsas Kipling.

A Kipling nasceu em 1987, em Antuérpia na Bélgi-

Kipling by Helena Christensen
ca e atualmente se encontra disseminada em 60 paí-
ses, marcando presença em todos os continentes. O
segredo de seu sucesso pode ser creditado ao design
singular de seus produtos e à seleção de uma matéria
prima muito prática, leve e versátil que é o Nylon. O
nome da marca faz deferência ao escritor inglês Ru-
dyard Kipling autor do “Livro da Selva”, que aborda os
hábitos selvagens e ao mesmo tempo divertidos de al-
gumas espécies de macacos. Não é á toa que o mascote
da Kipling seja um macaquinho.

 A coleção da Kipling assinada por Helena Chris-
tensen é composta por quatro linhas: Rose, Lace, Solid
e Leather, num total de 11 modelos de bolsas casuais,
como é perfil da marca. As bolsas trazem estampadas
imagens capturadas pelas lentes da fotógrafa.
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O melhor momento para co-
locar mais energia na vida é
pela manhã, antes de dar iní-
cio às tarefas cotidianas. Veja
alguns hábitos energizantes
para o seu dia:

1. Antes de levantar da
cama pela manhã, respire
profundamente por alguns
minutos. Enquanto isso, pen-
se em cada parte do corpo e
na importância que todas têm
para o bom funcionamento
do conjunto.

2.  Espreguice por pelo me-
nos três minutos, ainda deita-
do na cama. Mexa a cabeça, o
pescoço, os quadris, os braços,
as pernas e todos os dedos.

3.  Durante o banho, faça
movimentos lentos e circula-
res ao passar a esponja ou a
bucha ensaboada pelo corpo.

Dicas para começar o dia cheio de energia

Estudo demonstra que
beber água emagrece

Uma pesquisa da clínica universitária Cha-
rité de Berlim publicada na revista American
Journal of Clinical Nutrition assegura que a

ingestão de água reforça os efeitos de uma
dieta de emagrecimento.

“Apesar de nas dietas normalmente ter sido
recomendado beber muita água, até agora não

havia nenhuma recomendação com base científi-
ca”, disse a responsável da equipe de pesquisa,

Rebecca Muckelbauer.
A partir da análise de cerca de 5 mil refe-

rências de diferentes bancos de dados de arti-
gos científicos, os especialistas puderam com-
provar que beber água efetivamente acelera os

processos de emagrecimento quando se está
fazendo uma dieta.

O estudo destaca a conclusão de uma série de
dados sobre o sucesso de uma dieta em um grupo

de idosos que aumentaram seu consumo médio de água.
As pessoas estudadas que aumentaram em um litro ao dia seu consumo de

água emagreceram entre um e dois quilogramas mais que o grupo de controle,
que manteve sem alteração a quantidade de líquido bebida.

O efeito de emagrecimento da água em combinação com uma dieta pode acon-
tecer, segundo os cientistas, à simples sensação física de saciedade com a inges-

tão do líquido e à aceleração do metabolismo.

4.  Quando acabar o banho,
alongue-se ainda dentro do ba-
nheiro. É um alongamento sim-
ples, de esticar os braços para
cima e as pernas para a frente,
curvar as costas para a frente e
para trás, fazer movimentos cir-
culares com os ombros.

5.  Prepare seu café da ma-
nhã com calma e coma pres-
tando atenção à mastigação,
que deve ser lenta – isso é bom
para a saúde mental e ótimo
para a digestão.

6.  Escove os dentes com cal-
ma, fazendo com a escova os mo-
vimentos adequados para a lim-
peza de cada parte da arcada.

7.  Faça uma caminhada de
pelo menos cinco minutos per-
to de casa. Vale dar voltas no
quarteirão ou adiantar parte do
trajeto ao trabalho, a ideia não
é se exercitar pesadamente.

8.  No caminho para o
t r aba lho ,  ouça  mús i c a s
que levantem o seu astral.
Tanto faz se é rock, pop,
pagode, sertanejo, clássi-
co, samba; o importante é
deixá-lo feliz.

9.  Varie o caminho para o
trabalho – as novidades que po-
dem ser vistas deixam os senti-
dos mais aguçados. Se usar
transporte público, caminhe
por ruas diferentes até chegar ao
ponto ou à estação. Se for de car-
ro, procure rotas alternativas.
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Peça fundamental em um armário
feminino, o salto alto pode trazer
muitas dores para as mulheres.
“Toda estrutura articular e muscular,
da planta dos pés até o início da cer-
vical, sofre com o uso do salto alto”,
diz a fisioterapeuta Ana Claudia Rodri-
gues, do Instituto Vita.

Vejam quais são os exercícios
indicados pela fisioterapeuta
para diminuir as dores provoca-
das pelo salto alto.

1 - Fortalecimento da panturrilha (bipo-
dal): Apoiar a ponta dos pés firmemente em
um degrau, e deixar o peso do corpo sobre
eles. Fazer três séries de 15 movimentos
já ajuda a fortalecer esses músculos.

2 - Fortalecimento da panturri-
lha avançado (podal): Deve ser fei-
to apenas por quem já pratica exer-
cícios, já que ele exige mais es-
forço dos músculos da pan-
turrilha. O número de sé-
ries é o mesmo que o do
exercício bipodal.

3 - Alongamento da
panturrilha: Deitar de
costas no chão e levantar
uma perna de cada vez
com a ajuda de um sinto.
Ao atingir a posição,
mantenha a perna eleva-
da por 15 segundos. Após
isso, baixe a perna e repi-
ta o movimento 10 vezes.

Como diminuir as dores
provocadas pelo salto alto

4 -Alongamen-
to dos músculos de

trás das coxas (bíceps
femural): Basta colocar

a perna em uma cadeira
e inclinar levemente o cor-
po para frente para alon-
gar a perna. Os movimen-
tos devem ser feitos 10 ve-
zes e mantidos por volta de
15 segundos.

5 - Fortalecimento do
abdominal: Os abdominais
simples já ajudam a fortale-
cer esses músculos, mas al-
guns outros exercícios traba-
lham o abdominal de maneira
mais completa.

6 - Alongamento músculos
costais: Após ficar totalmente ere-
ta, tente encostar os dedos nas
pontas dos pés sem dobrar os joe-
lhos. Não é necessário encostar
nos pés. Essa posição deve ser
mantida por 10 segundos e re-
petida 10 vezes.

7 - Fortaleci-
mento do abdo-
minal com
bola: Além de
fortalecer o ab-

dômen de manei-
ra bastante eficiente, o exercício com bola
também ajuda a alongar e relaxar os mús-
culos da lombar, região bastante afetada pelo
uso do salto alto.

Programa de computador
ajuda a detectar câncer

de pulmão
Um programa de computador pode ajudar os

médicos a eliminar erros no momento de avaliar
se uma mancha detectada em uma tomografia de
pulmão de um fumante é cancerosa ou não, afir-
maram cientistas.

O método de avaliação de risco clínico, descrito
no New England Journal of Medicine, ajudou a de-
cidir corretamente se 9 de 10 manchas eram be-
nignas ou malignas.

Exames de tomografia computadorizada podem
salvar vidas, mas são imperfeitos e também podem
levar a cirurgias desnecessárias em 25% das vezes,
demonstrou o estudo.

“Agora, temos evidências de que nosso modelo e
calculadora de risco podem prever com precisão
quais anormalidades que aparecem em uma primei-
ra tomografia requerem um acompanhamento, como
uma nova tomografia, uma biópsia ou uma cirur-
gia, e quais não”, explicou o principal co-autor do
estudo, Stephen Lam.

O modelo de previsão inclui uma calculado-
ra de risco, que avalia idade, sexo, histórico
familiar, enfisema, localização do nódulo e
outras características.

Os resultados deste estudo, que se apoia na to-
modensitometria, uma técnica de geração de ima-
gens médicas tridimensionais auxiliada por com-
putador, deve permitir melhorar o mau diagnóstico
do câncer de pulmão e seu tratamento.
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Superesportivo Mercedes-Benz
é eleito o carro do ano

A edição brasileira do evento já se tornou tradicional no segmen-
to automotivo nacional dos carros categoria premium. Organizado
pela revista Robb Report Brasil, e inspirado no modelo da co-irmã
americana, o prêmio traz para o público nacional o que existe de
melhor na indústria automobilística do mundo.

Em sua terceira edição, mais de 700 pessoas prestigiaram o
evento que foi realizado no sofisticado condomínio Quinta da Ba-
roneza, em São Paulo.

Alguns dos veículos mais desejados do mundo como Maserati
Quattroporte GTS
V8, Bentley Con-

tinental GT Convertible, Mercedes SL 63 AMG, Lexus IS250, Audi
SQ5 e Aston Martin Vantage foram apreciados pelos convidados da
alta sociedade, personalidades do segmento automotivo e empresá-
rios que, além de desfrutar de um agradável dia com delicioso bu-
ffet, puderam testar as máquinas.

A comissão de jurados avaliou cada um dos veículos de todas as
categorias concorrentes - Sedãs Premium, Sedãs Top, SUV, Esporti-
vos e Carro-designer. Com a vitória do SL 63 AMG, a Mercedes-Benz
é bicampeã da etapa Brasil.

Em 2011, a montadora alemã levou a melhor com o sen-
sacional E63. Na edição anterior, a inglesa Bentley

impressionou com o coupé Continental GTW12.
O Car Of The Yeah acontece há 30 anos nos

EUA e tem edições espalhadas
em todo o mundo.

A fabricante alemã de pneus e autopeças
Continental está próxima de fechar acordo para
uma aliança com o Google e IBM para desen-
volver sistemas de direção autônoma para au-
tomóveis, publicou um jornal na Alemanha.

O diário Frankfurter Allgemeine Zeitung
citou fontes não identificadas que afirma-
ram que a Continental pode revelar os dois
acordos no salão do automóvel de Frank-
furt, em setembro.

A Continental já mantém aliança com a fa-
bricante norte-americana de equipamentos de
rede Cisco Systems voltada a sistemas de car-
ros automatizados e que não precisam de mo-
torista e para sistemas de transferência de da-
dos entre carros.

Um porta-voz da Continental não comen-
tou o assunto. Porta-vozes do Google e da
IBM na Alemanha não estavam imediata-
mente disponíveis.

O Google tem trabalhado em tecnolo-
gia de automação de carros desde 2010.
A empresa chegou a testar uma frota de
automóveis autônomos em estradas do
Estado norte-americano da Califórnia.

Uma série de montadoras, incluindo
GM, Ford, Toyota e Volkswagen, estão de-
senvolvendo funções controladas por com-
putador que ajudarão motoristas a evi-
tar acidentes.

Continental prepara parceria para carros autônomos
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As acusações acerca da espionagem americana crescem à medida que
os documentos vazados pelo ex-técnico da CIA, Edward Snowden, asila-
do na Rússia, são analisados.

De acordo com os documentos “ultrassecretos” aos quais a re-
vista alemã Der Spiegel teve acesso, o monitoramento tem acesso a
dados sensíveis de todos os sistemas operacionais, incluindo lis-
tas de contato, mensagens de texto e informações referentes à lo-
calização dos usuários.

A análise do conteúdo era feita por grupos criados especificamente
para cada plataforma, como Android e iOS.

Em outros arquivos internos, os especialistas da NSA se gabam por
terem conseguido infiltrar programas nos computadores aos quais os
iPhones são conectados para xeretar ao menos 38 recursos do aparelho.

A espionagem também teria sido bem-sucedida em dispositivos
BlackBerry, o que contraria a despreocupação da companhia em
torno do assunto.

Segundo a revista alemã, a vigilância da NSA sobre os dispositivos
móveis foi feita de forma discreta e individual para evitar que fabrican-
tes e usuários percebessem a invasão.

Americanos espionam até smartphones

Google+ lança ferramentas
para edição de imagens

O Google+ ganhou novas ferramentas para edição de imagens.
Utilizando recursos do Snapseed, um dos principais concorrentes
do Instagram, as novidades estão disponíveis apenas para quem
acessa o serviço via Google Chrome, Android ou iOS.

Há muitas opções práticas de edição e personalização. Dá
para ajustar foco, brilho, saturação, nitidez, cores, balanço
de luz, etc. Ainda é possível aplicar e personalizar os fil-
tros, como no Snapseed.

É interessante notar que, mesmo o concorrente Facebook sendo
dono do Instagram, ele não conta com esse tipo de integração – só
é permitido editar as fotos dentro do aplicativo de fotos.

Lumia 1020 chega ao
Brasil em outubro

A informação foi divulga-
da pela empresa finlandesa,
que, no entanto, não revelou
o preço a ser praticado no
mercado nacional.

Inicialmente, o smartpho-
ne será exclusivo da
operadora
Vivo, que
o vende-
rá no mo-
delo  com
64 GB de
capacidade
de armaze-
namento. Lá
fora, o dispo-
s i t ivo  a inda
pode  ser  en-
contrado em versões com 32
GB de memória interna.

O destaque do Lumia 1020
é a câmera, de 41 megapixels,
que captura fotos com um ní-
vel incrível de detalhes.

Além da lente avantajada,
ele conta com o app Camera
Pro, que adiciona uma série
de funções ótimas para en-
tusiastas de fotografia, como

ajustes no tempo
de exposição, ISO,

velocidade do
obturador

e mais.
F o r a

os  as -
p e c t o s

relacionados
à câmera,  o
aparelho tem
um processa-

dor Snapdragon S4 de
dois núcleos e 1,5 GHz, 2 GB
de memória RAM, tela AMO-
LED de 4,5 polegadas com
1280 x 768 pixels de reso-
lução. A versão lançada aqui
no Brasil terá suporte tam-
bém ao 4G nacional.
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Dez sintomas mais comuns de
uma infecção no computador

A Kaspersky Lab elaborou uma lista
com os dez sintomas mais comuns que
indicam que algo malicioso está ocor-
rendo no computador.

Mesmo que as regras mais básicas
para garantir a segurança do PC sejam
cumpridas com rigor, como atualizar
com regularidade o sistema operacio-
nal, evitar clicar em links suspeitos e
ter uma solução antivírus instalada e
atualizada; existe o risco de o sistema
ser infectado por malware. Porém, nem
sempre é fácil saber se o computador
está infectado ou não.

CONHEÇA OS SINTOMAS:

1 - Bloqueios inesperados: se al-
guma vez isto lhe aconteceu, provavel-
mente já sabe que a tão temida tela azul
é sinônimo de que algo vai mal no siste-
ma. Por esse motivo, não perca tempo e
analise a plataforma em busca de possí-
veis infecções.

2 - Sistema lento: se o sistema não
está executando aplicações que conso-
mem recursos, mas mesmo assim está
muito lento, então é possível que esteja
infectado com um vírus.

3 - Atividade elevada do disco rígi-
do: se a atividade do seu disco é mais alta
do que o normal quando o computador está
em descanso, é sinal de uma possível infec-
ção.

4 - Janelas estranhas: se durante o
processo de boot, aparecem janelas estra-
nhas que alertam para problemas no aces-
so a diferentes discos no sistema, pode ser
que o computador esteja infectado por
malware.

5 - Mensagens estranhas: quando o
sistema está em execução, e aparecem jane-
las avisando que arquivos ou programas não
podem ser abertos fique atento, esse é outro
sinal para um possível ataque de malware.

6 - Atividade indevida dos progra-
mas: se os programas não respondem,
abrem automaticamente ou mostram uma
notificação de que uma aplicação está ten-
tando acessar a Internet sem o seu consen-
timento; então, é possível que um malware
esteja atacando a sua máquina.

7 - Atividade aleatória de rede: se o
roteador piscar constantemente, indicando
uma atividade elevada da rede quando não
está executando algum programa ou não

está acessando altos volumes de dados na
Internet, parta do princípio que existe algo
errado com o equipamento.

8 - Mensagens de e-mail instáveis:
os seus e-mails não saem da pasta ao envi-
ar? Os seus contatos recebem mensagens es-
tranhas que você não se recorda de ter en-
viado? Infelizmente, o seu sistema está com-
prometido ou alguém roubou sua senha de
acesso ao e-mail.

9 - Endereço IP na lista negra: se
receber uma notificação dizendo que seu en-
dereço IP está numa lista negra, existem
fortes possibilidades de que seu sistema te-
nha caído nas mãos de criminosos e que
passou a fazer parte de uma botnet de spam.

10 - Desativação inesperada do an-
tivírus: existem muitos programas mali-
ciosos desenhados especificamente para de-
sativar o antivírus, se encarregue de elimi-
ná-los. Se o seu software de segurança for
desativado por auto reconstrução, pode ser
um pequeno sintoma de que algo de errado
está acontecendo.

A forma mais segura para saber se o seu
sistema está infectado ou não é analisá-lo.
Para isso, recorra a uma solução antivírus.
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 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

Japoneses criam banco de esperma
de animais ameaçados de extinção

Pesquisadores do Japão anunciaram a fun-
dação de um banco de espermas de animais
em risco de extinção. Um dos objetivos, segun-
do os cientistas, é oferecer a chance de os hu-
manos conseguirem, no futuro, recriar popu-
lações de animais em outros planetas. Nova
tecnologia permite conservar espermatozóides
por até cinco anos.

“Isso pode até soar como um sonho, mas
nós poderemos, no futuro, levar informação
genética ao espaço”, declarou Takehito Ka-
neko, professor envolvido no estudo, da Uni-
versidade de Quioto. Na visão do cientista, o
banco de esperma pode ser útil na coloniza-
ção de outros planetas.

Até o momento, o time japonês preservou es-
permatozóides retirados de duas espécies de pri-
matas e um tipo de girafa. A iniciativa só foi
possível graças a um novo método de desen-
volvido pelos próprios pesquisadores do Insti-
tuto Laboratório de Animais da Faculdade de
Medicina da universidade japonesa.

CONGELAMENTO MAIS SIMPLES

A técnica é baseada no congelamento a seco.
A principal inovação é não utilizar nitrogê-
nio no processo. “Os espermatozóides podem
ser conservados em uma temperatura de 4
graus Celsius e transportados em temperatu-
ra ambiente”, afirma Kaneko.

Dessa maneira, a temperatura de armaze-
nagem é maior que em outros métodos, o que
diminui o consumo de energia. Outra vanta-
gem é a possibilidade de estoque temporário
em temperatura ambiente, em casos de queda
de energia ou emergências causadas por de-
sastres naturais.

Com a técnica, é possível conservar os es-
permatozóides por até cinco anos sem a deteri-
oração da fertilidade. “Dessa maneira, os cien-
tistas podem obter informações genéticas mais
facilmente, contribuindo para preservar as es-
pécies ameaçadas”, afirma Kaneko.

Mas o método permite somente o congela-
mento de espermatozóides – ele ainda não ser-
ve para conservar óvulos. Kaneko afirmou
que já está fazendo pesquisas nessa área.
“Para a fertilização, usamos óvulos recém co-
lhidos ou congelados pelos processos tradi-
cionais”, acrescentou.

Venda de bicicletas supera
a de carros na Itália

De acordo com o Ministério de Infra-
estruturas e Transporte da Itália, pela
primeira vez após 48 anos, a venda de
bicicletas superou a de carros.

Em 2012 foram vendidas mais de
1,7 milhão bicicletas di-
ante de cerca de 1,4 mi-
lhão carros.

O uso deste meio de
transporte nos dias úteis
tr ipl icou desde 2001
quando os ciclistas urba-
nos eram apenas 2,9% da
população adulta.

Atualmente o número de
usuários chegou a 9% da po-
pulação, são 5 milhões de
pessoas que usam a bicicle-
ta de 3 a 4 vezes na semana.

“A Itália esta pronta
para uma ciclo-revolução

e a política tem a tarefa de dar respos-
tas certas e concretas a esta grande de-
manda de mobilidade alternativa”, afir-
mou o vice-ministro de Infraestruturas
e Transportes, Erasmo D’Angelis.
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Saiba as causas da tosse constante
Tosse constante é um aler-

ta de que os pulmões estão
mal. Seja ela crônica ou agu-
da, o sintoma é incomodo que
atinge todas as idades e pre-
cisa ser levada a sério.

De acordo com os especia-
listas, a tosse não é uma do-
ença, e sim um sinal de que
algo está irritando as vias
aéreas ou os pulmões. As cri-
ses respiratórias são causa-
das geralmente por infecções
bacterianas ou virais.

Uma casa empoeirada
pode ser um dos motivos de
ataques de tosse frequentes.
Em um ambiente com muito
pó ou outras partículas, os
ataques de tosse se tornam
muito mais comuns.

Produtos de limpeza, per-
fumes e incensos com odo-
res muito fortes também en-
tram na lista negra dos fa-
tores que contribuem para a
irritação das vias aéreas.

Normalmente esse tipo
de tosse dura menos do que
três semanas, e é chamado
de tosse aguda.

polis é anti-inflamatório e
ajuda a tratar agressões nas
vias pulmonares.

Para os fumantes fica o
aviso: a fumaça do cigarro
prejudica a qualidade de
vida de todos os morado-
res da casa.

No período das crises, os
pacientes sentem piora da
falta de ar, fadiga, aumento
da tosse crônica e da pro-
dução de catarro. Em 95%
dos casos, as lesões dos te-
cidos pulmonares são irre-
versíveis, mesmo que o pa-
ciente tenha parado de fu-
mar por muito tempo.

Se a tosse dura mais do
que três semanas, ela pas-
sa do quadro agudo para o
quadro crônico. Algumas
doenças podem ser diagnos-
ticadas a partir da presen-
ça, cor e textura do catarro
ou de algum chiado no pul-
mão. Uma tosse carregada
de catarro pode ser um si-
nal de uma doença mais sé-
ria, e é preciso procurar um
médico o quanto antes.

Para amenizar os ata-
ques desse tipo de tosse,
além dos medicamentos
prescritos pelo seu médico,
como xaropes, vale a pena

investir no mel e no própo-
lis, além de frutas e sucos
ricos em vitamina C.

Uma receita caseira que
pode ajudar a combater uma

tosse aguda é a mistura de
mel de eucalipto com gotas
de própolis. O mel ajuda na
expectoração e diminui a ir-
ritação da garganta. O pró-

SUS desativou quase 13 mil leitos desde 2010
Entre janeiro de 2010 e ju-

lho de 2013, quase 13 mil lei-
tos do Sistema Único de Saú-
de (SUS) foram desativados.

A psiquiatria, com 7.449
leitos a menos, foi a especia-
lidade com maior queda. Na
pediatria houve redução de
5.992; na obstetrícia, 3.431
e na cirurgia geral houve uma
redução de 340 leitos. Em ja-
neiro de 2010, o SUS tinha
361 mil leitos, em julho des-
te ano, caiu para 348.303.

O Ministério da Saúde
explicou, em nota, que hou-
ve queda de leitos psiquiá-
tricos em função de uma

nova política, que não
prioriza a hospitalização
de pacientes com agravos
de psiquiatria. Porém, a
psiquiatra Fátima Vas-
concelos avalia a política
como “equivocada”.

“Medicamentos novos
permitem que os pacientes
sejam tratados em casa,
mas há inúmeras condições
que precisam de interna-
ção”, disse Fátima. Na opi-
nião da especialista falta
planejamento na área, o go-
verno não considerou os ní-
veis de gravidade das doen-
ças psiquiátricas.

Em números absolutos, os
estados das regiões Sudeste e
Nordeste foram os que mais
sofreram redução no período.

No estado do Rio de Ja-
neiro, 4.621 leitos foram de-
sativados desde 2010. No
Nordeste, a maior queda foi
no Maranhão (-1.181). En-
tre as capitais, o Rio de Ja-
neiro foi a que mais perdeu
leitos na rede pública (-
1.113), seguido por Fortale-
za (-467) e Curitiba (-325).

No período do levantamen-
to, nove estados apresenta-
ram números positivos no cál-
culo final de leitos ativados e

desativados nos últimos dois
anos e meio: Rondônia (629),
Rio Grande do Sul (351), Es-
pírito Santo (239), Santa

Catarina (205), Mato Gros-
so (146), Distrito Federal
(123), Amapá (93), Roraima
(24) e Tocantins (9).
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Não tem jeito! É só olhar no espe-
lho que é possível ver as temíveis
olheiras que deixam o aspecto do ros-
to cansado. Essas manchas arroxea-
das ou acastanhadas que surgem nas
áreas dos olhos podem ser ocasionais
ou permanentes e são visíveis, pois
apresentam tonalidades diferentes
das pálpebras inferiores e do resto
do rosto. A boa notícia é que para
escondê-las, além de alguns truques
de maquiagem, como o uso dos cor-
retivos que ajudam a disfarçar, exis-
tem tratamentos eficazes e cremes po-
tentes que combatem esse incômodo.

Segundo a médica pós-graduada
em dermatologia Silvia Takakuwa
(CRM - 87464), da clínica Medical
Laser, o segredo é atingir o que pro-
voca as olheiras: o excesso de pig-
mentação nas áreas dos olhos e a
má circulação na região. “Se a cir-
culação local não funcionar corre-
tamente, os pigmentos do sangue
não passam no interior dos vasos,
acumulando-se no tecido conjunti-
vo e dando à pele uma cor particu-
lar, que varia entre o amarelo e o
negro. E assim surgem as olheiras”,
explica a médica.

Mesmo quem mantém um estilo
de vida saudável, pode ter propen-
são ao desenvolvimento das olhei-
ras. Entre suas causas, podemos
destacar a hereditariedade, a vaso-
dilatação local mais intensa, a ten-
são pré-menstrual, desidratação da
pele, doenças em geral, medicamen-
tos, bebidas alcoólicas, fumo, café
e o próprio cansaço.

As melhores soluções
para aliviar as olheiras

Recursos estéticos e cremes
potencializadores

Está cansada de se levantar to-
dos os dias e olhar para o espelho e
ver que as indesejadas olheiras con-
tinuam lá? Alguns tratamentos es-
téticos podem amenizar o aspecto
das olheiras em apenas algumas ses-
sões. “As causas do problema e o
hábito de vida de cada um podem in-
terferir na indicação e na durabili-
dade dos tratamentos estéticos. Cui-
dar da pele, utilizar produtos que
agem diretamente no local e recor-
rer aos procedimentos estéticos po-
dem, quando associados, garantir um
resultado satisfatório”, alerta Sílvia.

Conheça alguns dos recursos
para combater as olheiras

Peeling
Ele age por meio da esfoliação e

retira as camadas de pele escureci-
da. Como o tratamento é agressivo,
o uso de protetor solar por até 15
dias após o processo é obrigatório.

Radiofrequência

O tratamento é seguro, indolor e
eficaz na melhora do aspecto das
olheiras e bolsas sob os olhos. Ele
aquece a pele de forma homogênea e
uniforme atingindo a pele de forma
simultânea, aumentando assim o
metabolismo da região tratada.

Drenagem linfática
Se você tem bolsas abaixo dos

olhos a drenagem linfática é a me-

lhor opção para tratar esse incômo-
do. O método age na circulação e
ameniza os pontos escuros, elimi-
nando o inchaço de toda a região ao
redor dos olhos.

Laser CO2 Fracionado

Hoje ele é considerado o melhor
tratamento e, além de provocar um
clareamento das olheiras, já trata a
flacidez das pálpebras. O laser age na
segunda camada da pele e consegue
garantir um bom resultado contra
olheiras, rugas, flacidez e cicatrizes.

Invista em vitaminas

Opte em usar cremes a base de
vitamina A, C, K e de ácido man-
délico. Eles aumentam a tonalida-
de da pele e evitam problemas na
vascularização.

Compressas vasoconstritoras

Aplique compressas com água ge-
lada ao redor dos olhos pelo menos
três vezes ao dia. As compressas po-
dem ser feitas com substâncias cal-
mantes ou derivados de camomila.
Esse procedimento feito diariamente
atenua o problema e melhora o as-
pecto da pele.

Truques para disfarçar as olheiras

Para disfarçar as olheiras você
pode usar um corretivo do mesmo
tom da pele. Com a ajuda de um pin-
cel, você deve passar o produto nas
pálpebras superior e inferior, no can-

to dos olhos, canto do nariz e abrin-
do levemente para as maçãs do ros-
to para uniformização com o restan-
te da pele do rosto. A base e o pó tam-
bém devem ser usados para ameni-
zar as imperfeições.

“O corretivo deve ser aplicado
após a base, para melhorar o acaba-
mento. Em relação aos olhos fundos,
é importante aplicar a base, pó e o
corretivo nas duas pálpebras”, acon-
selha a especialista em dermatologia.

Livre-se das olheiras:

•Coloque fatias de pepino frio
sobre os olhos fechados por 15 mi-
nutos. Não há necessidade de tal
rotina todos os dias, bastam duas
vezes por semana.

•Beba bastante água. Ela é um
bem essencial que faz maravilhas à
sua pele. Beba pelo menos dois litros
por dia e verá que a pele ao redor
dos seus olhos ficará muito mais hi-
dratada e menos translúcida, logo
atenuará o quadro.

•Use protetor solar com um fa-
tor mínimo de 30 para evitar o en-
fraquecimento causado pelo sol.

•Descanse bastante. Durma pelo
menos 8 horas por dia.

•Consuma alimentos ou suple-
mentos ricos em Vitamina C. Esses
alimentos ajudam a fortalecer as pa-
redes dos vasos sanguíneos.
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Juliana Maia da Silveira

Clínica Geral
Periodontia
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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

Peekaboo
o jogo da moda

O nome é inspirado na tradicional brin-
cadeira que os adultos fazem com os bebês
de esconder o rosto, ou algum objeto, e de-
pois mostrá-lo acompanhado da frase
“Achou!” ou algo similar. Peekaboo, para a
moda, é o efeito de inserir espaços abertos nas
peças, que podem deixar a pele totalmente à
mostra ou ter um tecido transparente por
cima, evidenciando certas partes do corpo
e deixando o restante coberto.

Totalmente novo? Não, porém quando
uma tendência assume uma posição relevan-
te no contexto de uma ou mais estações, ela
normalmente recebe uma nova nomenclatu-
ra que indica este novo período em que ela
se encontra e, muitas vezes, alguma modi-
ficação em relação ao seu uso anterior de-
vido às releituras feitas sobre a mesma.

Desde o último verão, o Peekaboo tem
marcado presença nos looks de figuras

notórias nos
Red Carpets e,
pelo que tudo
indica, ainda
permanecerá
em voga por um
tempo, devido a
sua boa aceitação
pelo público.

Das ocasiões
mais formais, este
efeito partiu tam-
bém para as si-
tuações mais
relax, à beira
da piscina ou
nas areias escaldantes de um verão tropical.

Usado com moderação, o Peekaboo pro-
duz um resultado bastante interessante,
uma sensualidade moderada e requintada,
na medida certa.

Multifuncional, o estilista norte-americano consegue
se desdobrar entre a direção criativa de uma das marcas
de luxo mais desejadas do mundo, a Louis Vuitton, e mais
duas marcas próprias que levam seu nome– Marc Jacobs
e Marc By Marc Jacobs, com louvor.

Seus desfiles, sempre aclamados pelo público, mostram
a genialidade deste criador e também sua atenção a to-
dos os detalhes que envolvem o espetáculo. Inclusive, um
ponto-chave, que é a maquiagem e o cabelo das modelos,
recebe dedicação especial do estilista.

Tendência que remonta há décadas atrás, é o lança-
mento de linhas de produtos com valores mais acessí-
veis pelas grifes famosas, como o caso dos perfumes que
são responsáveis por uma parte significativa do fatura-
mento destas empresas. Caminhando nesta direção e ao
mesmo tempo dando seu toque, Marc Jacobs que, em suas
coleções, consegue aliar inovação e usabilidade com ma-
estria, depois de já ter sido consagrado por suas fragrân-
cias, envereda pela linha da maquiagem.

A parceira para este novo projeto é a rede francesa
Sephora. Fundada em 1970 por Dominique Mandonnaud,
a empresa foi adquirida em 1997 pelo grupo LVMH –
Louis Vuitton Mo¸t Hennessy e, atualmente, é referência
de perfumaria na França e está espalhada pelo mundo
com suas, aproximadamente, 1300 lojas. No Brasil, sua
primeira loja foi inaugurada em 2012, no Shopping JK
Iguatemi em São Paulo.

Fiel à sua identidade, que coloca um traço inusitado
em todo trabalho seu, Marc Jacobs desenvolveu alguns
produtos da sua linha de Make Up que são unissex, e
para mostrar que podem ser usados também pelo públi-
co masculino, o estilista fez um vídeo demonstrando a
aplicação destes itens, ao qual deu o nome de “Boy Tes-
ted, Girls Aproved”. (http://www.youtube.com/
watch?v=k4Bbb1PlagY)

As maquiagens serão comercializadas nas lojas Sepho-
ra e em algumas lojas Marc Jacobs. A perspectiva de che-
gada ao Brasil é no início de 2014.

Marc Jacobs
lança linha de

Make Up



P
á
gi

n
a
 4 Jornal O Debate  - Moda

Edição Número: 2553 - Belo Horizonte - Setembro de 2013

Pela primeira vez em sua histó-
ria, a Christie’s irá realizar um lei-
lão dedicado a um ícone moderno.

Uma coleção composta por ima-
gens, pinturas, fotografias, uma es-
cultura e uma tapeçaria, cuja fonte
de inspiração é a supermodel Kate
Moss, será leiloada no dia 25 de se-
tembro na Christie’s.

Uma das mais célebres empresas
de leilão do mundo, a Christie’s, foi
fundada em 1766 por Jame Chris-
tie, em Londres. Atualmente, faz
parte da holding de François Pinault
e possui escritórios em 32 países
incluindo Nova Iorque, Paris, Gene-
bra, Milão, Amsterdam, Dubai e
Hong Kong.

A modelo britânica Kate Moss,
que foi descoberta aos 14 anos de

Como Dorothy, em O Má-
gico de Oz, que bastava ba-
ter os sapatinhos vermelhos
para que ela fosse para casa,
Dominic Wilcox desenvolveu
sapatos programáveis para
levar os usuários ao seu lo-
cal de destino.

Dominic Wilcox é um de-
signer inglês, graduado em De-
sign de Produto pela renoma-
da Royal College Art, que de-
senvolveu uma reputação in-
ternacional fundamentada na
criatividade e originalidade de
seu trabalho. Seu foco maior
é adicionar algo surpreenden-
te ao dia a dia das pessoas,

Designer inglês cria sapatos com GPS
tornando o que poderia ser
considerado banal em alguma
coisa inusitada que apresen-
te uma nova perspectiva so-
bre o mundo real.

“Estou convencido de que
dentro de tudo que nos rodeia
existe centenas de ideias e co-
nexões esperando por serem
descobertas. Nós só precisa-
mos olhar com atenção. Algu-
mas das minhas ideias são de-
senvolvidas a partir da obser-
vação do comportamento hu-
mano que eu expresso atra-
vés dos objetos que crio. Eu
também experimento materi-
ais novos na tentativa de me

deparar com surpresas que
não seriam possíveis apenas
pensando com uma caneta na
mão ou em frente ao compu-
tador”, diz Dominic Wilcox.

Dominic havia sido con-
tratado para participar do
projeto Global Footprint em
Northamptonshire, um lu-
gar afamado pela criação de
calçados. Foi então, que o
designer idealizou um sapa-
to que guiasse o usuário até
sua casa ou qualquer outro
lugar que ele deseje ir, mo-
tivo pelo qual o projeto re-
cebeu a denominação de
“No Place Like Home”.

Para que sua ideia se tor-
nasse realidade, Wilcox convi-
dou para participar do projeto
Becky Stewart, especialista em
artes interativas e tecnologia,
e Stamp Shoes, que produz
calçados artesanalmente.

O protótipo do sapato
com GPS já existe. Ele foi
confeccionado em couro e
possui uma antena, um cabo
USB, um GPS embutido no
salto, que como o de Doro-

thy, é acionado ao clicar, e
um sistema de leds que indi-
cam a direção a ser tomada.
Em um programa específico de
mapeamento o usuário inse-
re o endereço de destino e en-
tão conecta o sapato ao com-

putador, através no cabo USB,
para que seja feito o upload
da rota a ser seguida. Depois,
basta seguir as indicações lu-
minosas na parte frontal do
sapato, como andar com o pi-
loto automático ligado.

Kate Moss inspira arte
idade por Sarah
Doukas no aero-
porto JFK, che-
ga aos 25 anos
de carreira
mantendo seu
ar natural, sua
versatilidade
frente às câme-
ras e sua con-
quistada liber-
dade de expres-
são, motivos pe-
los quais a top é
considerada um
fenômeno e já
esteve no segun-
do lugar da lis-
ta da Forbes
dentre as mode-
los mais bem pa-

gas do mundo.
Serão 58 lotes, com a curadoria

do colecionador alemão Gert Elfe-
ring, que considera Kate um dos
rostos mais inspiradores de sua épo-
ca. Fazem parte da coleção fotos tão
icônicas quanto a modelo, de gran-
des nomes como Mario Testino, Ma-
rio Sorrenti, Juergen Teller e Annie
Leibovitz, dentre outros. Lembran-
do que, num mundo imagético, a fo-
tografia, pelas lentes destes artistas,
tem recebido seu crédito como arte
e sido apreciada juntamente com ou-
tras formas de expressão.

Estas obras, que poderão ser vis-
tas por muitas pessoas em museus
ou em acervos particulares, irão
consagrar a posição emblemática da
supermodel Kate Moss.

A iluminação, natural ou artifi-
cial, atua sobre um ambiente como
um pintor sobre uma tela, luz e som-
bra interagem com os elementos a
sua volta criando formas e gerando
uma atmosfera específica dentro de
um espaço. Por este motivo que, Pr-
zemek Krawczñski afirma que a par-
te do dia que mais o agrada é a noite,
quando a luz é o fator decisório e
nunca se apresenta da mesma forma,
razão que a torna uma fonte de ins-
piração e de incansáveis descobertas.

A história deste artista autodida-
ta que vive na Polônia, Przemek Kra-
wczñski, é bastante sui generis. Prze-
mek é formado em engenharia civil e
atuou, durante um bom tempo de sua
vida, em um escritório de arquitetu-
ra, fator de que demonstra seu gosto
particular por formas geométricas.

Przemek Krawczñski iniciou
sua criação de luminári-
as em 2009, a partir de
abóboras, encontradas na
Polônia, que esculpia me-
ticulosamente, até que, em
uma viagem pelo Senegal,
o artista encontrou uma
matéria prima que lhe
traria maiores possibili-
dades de trabalho, deno-
minada Gourd.

Gourd é uma parreira
originária da África e da
Ásia que dá um fruto simi-
lar a uma cabaça, que após
ser desidratado apresenta
uma superfície rígida e bas-

tante uniforme, razão pela qual Pr-
zemek prefere utilizá-la ao invés da
madeira. Existe uma grande varieda-
de destas cabaças que se diferenci-
am pela forma e pelo tamanho.

No ano de 2010, Przemek Kra-
wczñski resolveu largar seu trabalho
e se dedicar exclusivamente ao que
realmente gosta de fazer, suas lumi-
nárias, peças únicas entalhadas com
motivos geométricos, muitas vezes
inspirados pelos fractais, que geram
efeitos magníficos de luz e sombra.

“Quero fazer luminárias extraor-
dinárias para pessoas que apreciem
a originalidade, coisas excepcionais,
de alta qualidade, de precisão e de
apuro nos detalhes”, diz Przemek
Krawczñski.

Para conhecer mais a respeito do
trabalho de Przemek Krawczñski
acesse http://www.calabarte.com

Artista cria peças de iluminação
a partir de fruto africano
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Áries - As coisas no seu trabalho não an-
dam nada bem. O chefe descobriu suas investi-
das na secretária. A patroa está desconfiada de
suas demoras e horas extras todos os dias. Con-
fie no seu médico. Seu fim já chegou.

Touro - Se você não sabe engrenar a primei-
ra, segunda, a terceira e a marcha-a-ré, para que
insiste em ser chofer? A garota tá gamada. Apro-
veite a debilidade mental dela e coloque peito.
Caiu na rede é peixe.

Gêmeos - O período lhe é favorável. Aplique
logo aquele golpe. O pai dela já manjou suas in-
tenções e não vai deixar barato. Fuja enquanto
há tempo. Não é de hospital que você precisa,
mas sim de cadeia. Cuidado com o coração.

Câncer - Não confie muito nas promessas de
emprego. Seus protetores estão é fazendo chacri-
nha com você. Diga adeus a morena, antes que
ela o faça. Ela já percebeu que você não é de nada.
Seu caso é perdido. Não há transplante para o
órgão que está pifando.

Leão - A situação está difícil. Seu diploma aca-
ba de ser cassado. Sua sacanagem não deu certo.
O broto está lhe passando para trás. Seu negócio é
mesmo com coroa. Troque de médico. Ou então você
será enterrado antes do tempo.

Virgem - Continue procurando quem inventou
o trabalho e faça sua vingança particular. Cuida-
do. Bigamia é crime.  Você não vai suportar as
conseqüências. Não se importe com sua asma. Ela
está no princípio. O pior ainda está por vir.

Libra - Pra que procurar emprego se você é
vagabundo? Você gosta mesmo é de explorar quem
quer te ajudar. Você escolheu mal. A garota com
quem pretende sair, já tem dono.  Seu coração já
não tem mais cura. O jeito é esperar o fim.

Escorpião - Não reclame do horário que lhe
foi imposto. Um bilhete azul já está sendo pre-
parado para você. Faça as pazes logo, antes que
ela mude de idéia. Você está com sorte. A ampu-
tação vai ser da perna esquerda, e você só chu-
ta de direita.

Sagitário - Reassuma logo sua posição. Tem
muita gente na fila de olho na boca-rica que você
arrumou. Não faça a garota esperar tanto. Ela
acaba arranjando outro trouxa. Não tenha ilusões.
Seu caso já está perdido.

Capricórnio - Cuide de sua aparência se dese-
ja permanecer no emprego. Com essa cara, faça-
me um favor... Da mesma forma com relação ao
amor. Essa sua cara dá medo às mulheres. Sua
feiura não é doença. Mas que dói, dói.

Aquário - Tenha paciência e agüente firme as
implicâncias de seu chefe. Desista da idéia de por
veneno no café dele. Sua garota não é nenhuma
miss, mas você também não é nenhum galã. Apele
para um pai-de-santo. Só ele resolve seu problema.

Peixes - Seu plano de abrir o cofre forte da
empresa foi descoberto. Agora o jeito é você cair
fora o quanto antes. Pra que é que você quer que
a garota use saia mais comprida, se o que ela tem
bonita é só o par de pernas? Para com a bebida, se
quiser continuar vivo.

 Quando o guarda de trânsito interceptou o carro de um sujeito e o multou
por excesso de velocidade, ele se explicou:
- Eu estava correndo “seu” guarda, porque queria chegar em casa antes da
gasolina acabar!

 Certa vez, há tempos, o chefe de uma empresa muito importante, en-
controu seu funcionário de confiança abraçando uma empregada sua. E
furioso o repreendeu:
- Então é para isto que lhe pago, seu pilantra!
 E o funcionário, meio sem jeito respondeu:
- Não senhor. Isso eu faço de graça mesmo. Não precisa me pagar.

 Puxa, até que enfim, vejo meu nome no jornal, exclamou um fanático
da sociedade.
Mas o que noticiam a seu respeito? Perguntou um amigo seu.
E ele:
- É que aqui notícia que a Central de Transportes, transportou o ano passado
mais de quinze milhões de pessoas. E eu estou entre elas!

 Sentindo umas novidades orgânicas, o Manuel resolveu ir ao médico. Este,
depois de examiná-lo cuidadosamente, dá-lhe uma receita, recomendando:
- Este remédio, o senhor terá que tomar de três em três horas.
E o Manuel:
- Eu não faço questão de dinheiro quando se trata da minha saúde, doutor.
Eu posso tomar o remédio mesmo de hora em hora.

Uma vedete francesa veio ao Brasil tentar a sorte.
Mas não deu certo e tentou voltar para Paris. O preço
da passagem de avião era muito alto e ela não tinha
dinheiro. Para pagar uma passagem de navio muito
menos. Mas ela foi até o porto e contou seu drama para
um marujo. Este fez uma proposta.

- Coloco você como clandestina no navio e vou to-
dos os dias levar comida onde você estiver oculta.
Em troca disso, você vai ser carinhosa comigo du-
rante a viagem toda.

Ela aceitou a proposta. De noite, o marujo colocou a
linda francesa no navio, escondeu-a num lugar confor-
tável no porão e todos os dias ia levar comida e fazer
amor com ela. Assim se passaram 15 dias. Um dia, an-
dando pelo porão, o capitão descobre a linda garota e
fica surpreso.

- Mas o que significa isso?
A pobre mocinha contou tudo ao capitão, inclusive o

arranjo que tinha feito com o marujo. O capitão ouviu a
estória toda e depois comentou:

- Tudo isso está certo. Apenas um detalhe.
- O que é?
- Este não é um navio. É a barca que faz o percurso

diário Rio-Niterói.

Clandestina

“APRENDEMOS A
VOAR COMO

PÁSSAROS E A NADAR
COMO PEIXES, MAS

NÃO APRENDEMOS A
CONVIVER COMO

IRMÃOS.”



*O autor é Redator-chefe de O Debate, escritor e professor de Direito Econômico,  Membro do  Instituto Histórico e
Geográfico e da Arcádia de Minas Gerais e ex-presidente da Fundação Brasileira de Direito Econômico.
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m artigo publicado recentemente na im-
prensa nacional, o governador de Mi-
nas Gerais, Antônio Anastasia, cha-

mou a atenção para um fato até então inédito no
Estado: a inexistência, neste momento, de qual-
quer município em situação de penúria extre-
ma. Realizado pelo Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD) em parce-
ria com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada) e a Fundação João Pinheiro, a pes-
quisa evidenciou que Minas, além de avançar
de um IDH médio (0,624)   para um IDH eleva-
do (0,73l), colocando-se acima da média nacio-
nal, conseguiu também reduzir a histórica desi-
gualdade social e regional, diversamente do que
vem ocorrendo em Estados mais  ricos e maio-
res. Um fato digno de atenção é o de não haver
no Estado, neste momento, municípios com de-
senvolvimento precário, diferentemente dos 2l3
que, no ano de 2000, estavam em um patamar
muito baixo. Deve-se também assinalar que, no
mesmo período, os ainda classificados com ín-
dice baixo são 73 (8% do total) diante de 425
no início da última década. Quanto aos demais

A nova realidade mineira
municípios mineiros, cabe ressaltar que 92%
atingiram taxas de desenvolvimento médias, al-
tas e muito altas.

Deve-se ressaltar também, segundo o governo
do Estado, que a distância no IDHM entre a me-
lhor e a pior cidade mineira posicionada no
ranking caiu à metade, “prova de que as políticas
públicas buscaram a equidade de direitos entre
os cidadãos, aperfeiçoando e ampliando suas opor-
tunidades de desenvolvimento”. Entre as 50 ci-
dades do Sudeste com maior crescimento no IDHM
na última década, 48 são de Minas, destacando-
se as regiões Norte e vale do Jequitinhonha, áre-
as prioritárias de programas como o Travessia,
que, nos últimos três anos, beneficiou 3 milhões
de pessoas, com investimentos que chegam a l
bilhão de reais. “Para reduzir cada vez mais a
pobreza, disse o Governador, será mantido o foco
no conjunto de municípios cujo nível de priva-
ção social destoa dos demais.

Essas e outras iniciativas de alto alcance es-
tão colocando Minas Gerais em um patamar ja-
mais alcançado em sua história, bastando res-
saltar, em apoio ao que estamos afirmando, que

Belo Horizonte, já superou os índices de cidades
como Rio de Janeiro e São Paulo, classificando-
se entre as vinte cidades do país com melhor qua-
lidade de vida, atingindo o elevado índice de 0,8l.

Como disse o governador mineiro, “promover
de forma equilibrada o desenvolvimento de um
Estado com 853 municípios marcados por dife-
renças sócio-econômicas é um desafio e tanto para
a gestão pública”. Garantiu ainda que renda, edu-
cação e saúde melhoram continuamente em pe-
quenas cidades de perfil rural-sujeitas até aos
rigores da seca - é a maneira mais eficaz de dimi-
nuir a desvantagem das populações mais sofri-
das. Cabe assinalar que, dentre as três dimen-
sões - renda, longevidade e educação – que com-
põem o IDH municipal – “a educação foi o índice
que mais cresceu em Minas Gerais, alcançando
um percentual de 36%, ficando acima da média
nacional de 0,637, bem como as alcançadas pela
maioria dos Estados brasileiros.

Povo de índole modesta, mais afeito à dis-
crição do que ao barulho, nem por isso os mi-
neiros deixarão de comemorar devidamente os
novos tempos que se anunciam no horizonte.

s imagens das crianças
sírias assassinadas pela
brutalidade desumana

do ditador Assad (aliado e protegi-
do do líder soviético Wladimir Pu-
tin) entrarão para a história como
ilustração perfeita da bestialidade
que ainda existe na alma humana,
por mais que se insista em acredi-
tar que os homens tenham se tor-
nados civilizados. Sírios e soviéti-
cos, os primeiros como executores
e os segundos como coniventes e
protetores, protagonizaram, dian-
te de um mundo estarrecido, um ato
de terror que os fazem regredir à
barbárie primitiva. Diante das ima-
gens tétricas exibidas pela impren-
sa, dos pequenos mártires da Síria,

Massacre das crianças sírias: crime
que não pode ficar impune.

AA a parcela da Humanidade que ain-
da acredita na possibilidade de
construir uma civilização sofreu
um rude golpe em seus valores, ao
contemplar as imagens horríveis da
infância massacrada pela insensi-
bilidade de assassinos que não me-
recem a designação de humanos,
mas de anormais e predadores cu-
jos corações e cérebros (se é que
existem em seus crânios e corações
de carniceiros primitivos) permane-
cem estacionados em uma era lon-
gínqua, quando ainda não havia
sido aprimorado o conceito de hu-
manidade.

Diante das cenas de barbárie
primitiva que ainda ocorrem em
nosso tempo, somos forçados a re-

conhecer que o ser humano, longe
de crescer espiritualmente, ainda
compete com lobos, hienas, leões
e leopardos nas lutas pela con-
quista e manutenção de seus ter-
ritórios e de sua soberania, utili-
zando armamentos sofisticados
para defender seus interesses.

Que humanidade é essa afinal?
Por que ela demora tanto em evo-
luir? Que problemas apresentam
seu córtex cerebral? Porque se tor-
nou tão difícil presentificar a bon-
dade e a ética no cenário da exis-
tência humana? E que sistema in-
ternacional é esse que hesita e, por
fim falha em agir de maneira mais
dura contra os infratores, quando
nada isolando-os do mundo civili-

zado (se é que ele existe)?
Os senhores do mundo, ativos ou

omissos, devem tomar cuidado para
não caírem nas malhas de uma jus-
tiça maior e mais antiga do que os
seus limitados conceitos.

Afinal de contas, os sêres huma-
nos não foram criados para exer-
cer o papel medíocre de predadores
dos demais, mas para viverem à
imagem e semelhança de um Deus
onipotente e grandioso que “há de
vir para julgar os vivos e os mor-
tos”, como está escrito. Tenham
pois cautela os iníquos, pois todos
terão de prestar contas, diante de
uma corte que não perdoará seus
crimes infames.

O povo sírio, tão nobre, bravo e
altivo, não merecia isso...
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