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O estadista Sul-Africano Nelson Man-
dela insere-se em uma linhagem de lí-
deres que ajudaram a dignificar e aper-
feiçoar a humanidade, inspirados pelos
exemplos de antecessores ilustres como
Martin Luter King e outros, não tão fa-
mosos, mas oriundos da mesma cepa de
homens corajosos e ardorosos, defenso-
res da paz e da justiça.
Revoltado contra
a injustiça e a
brutalidade de
um regime de-
sumano como
era o da Áfri-
ca do Sul, há
poucas déca-
das, ele assu-
miu a lide-
rança de
um comba-
te sem tré-
guas para
por termo à
criminosa
opressão
do apar-
theid,  que se abatia naquele país con-
tra os negros e outra minorias persegui-
das pela violência do regime vigente que
adotava política cruel, desumana, gros-
seira e sangrenta - marca de um gover-
no iníquo - para submeter outros gru-
pos humanos a um regime bárbaro, atra-
sado e virulento de dominação.

Passaram-se décadas da barbárie
praticada na contra-mão da Ética, do Di-
reito e dos códigos civilizados para que
um regime cruel, desumano e bestial fos-
se varrido da História, ensejando a  su-
peração de uma realidade política que
envergonhava e humilhava a humani-

Nelson Mandela: que o seu
nome seja honrado para sempre
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Os deputados Sargento Rodrigues e Célio Moreira  e o
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), deputado Dinis Pinheiro (PP), foram agraciados
com o título de cidadão honorário de Teófilo Otoni (Jequi-
tinhonha/Mucuri), concedido pela Câmara Municipal. A
proposição da homenagem partiu da iniciativa dos verea-
dores Gilson Ferreira Gonçalves e de Vânia Resende.

Em solenidade com a presença de funcionários, dirigen-
tes e políticos  e representantes da sociedade mineira  foi
promovida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG)uma Reunião Especial para homenagear os 65 anos
de fundação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Minas Gerais (Emater-MG).

O autor do requerimento para a homenagem foi o depu-
tado Antônio Carlos Arantes (PSDB), que destacou a im-
portância dos “65 anos de vida, prestígio, respeito e do
trabalho que transforma nosso Estado”.

Cidadania
GUILHERME DARDANHAN/ASCOM/ALMG

As pessoas que se interessarem em trabalhar volunta-
riamente no 20º Natal sem Fome, Natal da Alegria, almo-
ço natalino que será servido gratuitamente a pessoas ca-
rentes no dia 25 de dezembro no Restaurante Popular
Herbert de Souza - Unidade I (avenida do Contorno,
11.484, Barro Preto, próximo à Rodoviária), podem se
inscrever até o dia 13 de dezembro, pessoalmente no local
ou pelo telefone 3277-6901.

Todos podem participar doando brinquedos, doces, bis-
coitos, pipoca, jogos, material escolar e de higiene pessoal
(sabonetes, xampu, escovas e pastas de dente), que serão
distribuídos durante o evento.

Voluntários para
almoço de Natal

65 anos da Emater-MG

dade. Isso se deu graças à liderança de
um homem chamado Nelson Mandela,
líder autêntico de um povo oprimido
que, reencontrando a trilha do seu des-
tino rompeu os grilhões que o acorren-
tavam, para ocupar um lugar digno e
merecido na História Contemporânea.
Esse fato de extraordinária importân-

cia só poderia ter
ocorrido pela ação
de uma grande li-
derança, o que se
deu quando um
advogado cha-

mado Nelson
Mandela, antigo
opositor do san-

grento regime – o
que o levou a

c u m p r i r
v á r i o s
anos de
prisão – to-
mou a de-
cisão de
resgatar os
valores do

seu povo. Armado com a chama da in-
dignação e dos conhecimentos hauridos
no curso de Direito, Mandela logo abra-
çou a militância política, pregando va-
lores como a democracia a igualdade e
a dignidade humana.

Ele transformou a aparente derrota
em vitória, ao aproveitar os anos de pri-
são para estudar Direito e refletir sobre
política, direcionando o conhecimento
adquirido ao esforço de emancipação e
libertação do seu povo, acabando por
tornar-se presidente da África. E isto se
fez sem ódio, sem revanchismo, com a
união da maioria do povo.
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Bastou fazer uma reportagem que desa-
gradou o governo chinês para a jornalis-
ta da TV árabe Al Jazeera Melissa Chan
ser expulsa do país. Vejam como a im-
prensa livre incomoda os poderosos do
mundo. O elefante sempre treme diante
de um ratinho... (no bom sentido).

Nelson Mandela e Bill Clinton, ex-presidentes
dos EUA e da África do Sul respectivamente,
trocam impressões políticas sentados em suas
cadeiras Bergére.

China teme imprensa

 Cineasta de “O
cozinheiro, O ladrão,
Sua mulher e o
Amante”, e diretor
de “O Livro de
Cabeceira, o artista
multimídia britânico,
expôs suas brilhantes
teorias no projeto de
conferências
“Fronteiras do
Pensamento”, em
São Paulo. Precisamos
de um projeto semelhante em Minas...

Peter Greenaway e o
futuro do cinema

Gilberto Gil é premiado na França
G i l b e r t o

Gil recebeu
em Paris, o
prêmio Grand
Prix Sacem
2013, na ca-
tegoria Musi-
ques du Mon-
de (Músicas
do Mundo).

T r a t a - s e
de uma pre-
miação anu-
al da Sociedade de Compositores, Autores e Editores
de Música (Sacem). Gil é o primeiro brasileiro a ga-
nhar a láurea.

O músico baiano cantou “Touche pas à mon pote”.
Ainda no palco, ele recebeu uma homenagem da minis-
tra responsável pelos cidadãos franceses que vivem fora
do país, Yamina Benguigui.

Fernanda Montenegro vence EmmyBugleaux: autor do
primeiro gol no Mineirão

Era o jogo de inauguração
no novo estádio, José
Roberto Bugleaux, o
“Buglê”, deu um passe para
Dirceu Lopes, recebeu de
volta e marcou: Seleção
Mineira: 1 x River Plate 0.
Assim foi “batizado” o
Mineirão. Hoje ele vive em
Taguatinga (DF) onde cria
bois e cavalos.

Fernanda Montenegro venceu
o 41º Emmy Internacional, con-
siderado o Oscar da televisão
mundial, na categoria melhor
atriz por sua atuação no especi-
al de fim de ano “Doce de mãe”,
da TV Globo.

Segundo o site oficial
da premiação, Fernanda
é a primeira brasileira a
receber o prêmio.

Fernanda interpretou Dona Picucha, viúva de 85 anos
que quer se casar. A atriz concorreu com a chinesa Li Sun,
de “The Back Palace: Legend of Zhen Huan”; com a britâni-
ca Sheridan Smith, de “Mrs. Biggs”; e com a sueca Lotta
Tejle, de “30 Degrees in February”.

A cerimônia de premiação aconteceu em Nova York,
nos Estados Unidos.

“Gostaria de dividir este Emmy com meus queridos di-
retores, Ana Luiza Azevedo e Jorge Furtado, e com todo o
elenco, meus amigos, maravilhosos e estupendos atores
do Brasil. Muito obrigada”, disse a atriz, visivelmente emo-
cionada, usando um elegante vestido preto de veludo.

“Achava-me fora do páreo. Eu vim tranquila por-
que achava que não iria acontecer nada. Agora eu
estou nervosa (...) Estou feliz”, afirmou Fernanda
após receber o prêmio.

Fotos dos agracia-
dos na solenidade
que marcou a
inauguração do
Memorial da
Assembleia de
Minas, um espaço
que reúne acervo
para a consulta de
todos os interes-
sados, retratando
não só as ativida-
des da organiza-
ção, como sua
inserção no tem-
po e no espaço
que ocupa na
sociedade.

RICARDO BARBOSA/ASCOM/ALMG
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O crochê volta à cena fashion
A etimologia da palavra “crochê”

é originária de “croké” que significa-
va “instrumento de ferro curvado” em
francês medieval. No século XIX, a
expressão “broder au crochet” come-
ça a ser utilizada na França, e quer
dizer “bordar com o gancho”. Nesta
época, a técnica foi difundida através
dos livros da francesa Eleonore Riego
de La Branchardiere, que continham
receitas fáceis de serem reproduzidas.

Nas passarelas internacionais
onde foram desfiladas as coleções Pri-
mavera Verão 2014, o crochê surgiu
trazendo à tona um saudosismo e, ao
mesmo tempo, uma gostosa sensação
de aconchego. Apesar disto, nada ti-
nha de cara antiga nas peças. Ao con-
trário, o crochê foi trabalhado de for-
mas diferenciadas e associado a as-
pectos modernos.

Bottega Veneta sobrepôs o crop top

Em meio a tantas inovações tec-
nológicas propostas pelas indústri-
as têxteis, que têm sido fatores pre-
ponderantes de diferenciação e ino-
vação no mundo da moda, uma téc-
nica secular e artesanal de tecer se
destaca nas passarelas do próximo
verão, o crochê.

Não se sabe ao certo, a origem
desta técnica. Historiadores acredi-
tam que o crochê tenha sur-
gido no período pré-históri-
co. Quanto à forma atualmen-
te conhecida deste trabalho
manual, ela foi desenvolvida
no século XVI. Há indícios
que o berço do crochê seja na
Arábia tendo chegado à Es-
panha através do intenso co-
mércio no mediterrâneo.
Também na China foram en-
contradas evidências de uma
técnica similar, que no sécu-
lo XVIII aportou na Europa.

de crochê tie-dye a uma estampa mo-
derna e machada.

Para Chanel, Karl Lagerfeld de-
senvolveu peças alongadas com fio
mescla em tons intensos.

A coleção de Tory Burch realçou a
trama do crochê fazendo uma sobre-

posição com fundos coloridos, e
criando composês com tecidos es-
tampados nas mesmas cores. Su-
per jovem e charmosa!

Anna Sui utilizou o crochê re-
metendo à década de 70 com
suas túnicas em pontos fantasia
bem abertos e leves.

Caminhando numa direção
mais clássica, a coleção de Oscar
de La Renta apresentou peças
bastante elaboradas compostas
por flores duotone.

Como já foi dito na matéria
anterior, Chanel foi uma propul-
sora da revisão de conceitos so-
bre o vestir colocando abaixo vá-
rias segmentações de gêneros,
logo no começo de sua carreira
no início do século passado.
Mais tarde, um fato histórico
marcante viria a corroborar com
esta tendência de incorporação
do modo de vestir masculino no
universo feminino, que foi a Se-
gunda Guerra Mundial. Neste
momento, as mulheres foram so-
licitadas a cumprir papéis até
então exclusivos dos homens na
sociedade, adquirindo uma pos-
tura mais sóbria de se vestir.

Esta apropriações super de-
vidas, foram ganhando propor-
ções maiores e atualmente as
peças com apelo masculino, se-
jam de alfaiataria ou com sha-
pes boy-fit se tornaram must-

As peças deles nos guarda-roupas delas
haves no closet das mulheres
mais antenadas.

As propostas ganham territó-
rios diversos, desde os mais ca-
suais até os mais formais com pi-
tadas de dandismo. Para um vi-
sual noite, nada mais sexy que
um terninho em um tecido nobre
e aquele salto.

Para ocasiões mais informais
os shorts de alfaiataria são uma
ótima opção assim como os bla-
zers em tecido fosco. Nesta
hora, os mocassins são super
bem vindos!

Além das formas, destacam-se
as estampas de gravataria, a ris-
ca de giz e também a forma de com-
por os looks com as sobreposições
usando e abusando das camisas.

Atenção para o comprimento
das calças, do tornozelo para
cima! Um toque feminino neste
universo masculino.
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Ao longo da história da humanidade, nunca an-
tes as mulheres tiveram seus corpos envoltos por
tantos bichos como na atualidade, exceto na pré-
história quando não havia muitas outras opções
de matérias primas.

Aos já tradicionais animal prints, tão adorados
pela maioria da população feminina do planeta, a
cada estação, são incorporadas novas espécies, sem
contar a infinidade de alterações genéticas e hibri-
dismos que andam ocorrendo, o que eleva a enésima
potência a quantidade de estampas de bichos no
mundo fashion.

Depois de onças, cobras e leopardos, chegaram as
zebras. No auge do preto e branco, elas fazem sua en-

trada triunfal, com o slogan “já nas-
ci chique”. Em homenagem
a elas, a grife italiana Ca-
sadei lançou a linha Ani-

malier em pelo com
estampa de zebra.
Democraticamen-

te, a linha é composta
por flats, por modelos
com o icônico salto sti-
letto que possuem uma
plataforma interna na
frente e por outros
com o salto grosso.

Em termos de estru-
turas, as opções também são

amplas, de slippers, ankle
boots, scarpins, Mary Janes,

botas até as cuissar-
des. Super sofisticadas
as peças pretas com

apenas o salto de zebra.
E como não poderia

faltar logicamente,
uma bela bolsa, figura

fundamental no closet.

Deu ZebraSeguindo os passos deles -
mocassins para elas

Desde que Mademoiselle Chanel revo-
lucionou o guarda-roupa feminino com a
inserção de peças adaptadas diretamente
do masculino, e que as mulheres prova-
ram e aprovaram esta liberdade de estilo,
o boy’s mood reaparece frequentemente
nos anais da moda.

Emancipação da mulher, exigência do
mercado de trabalho, fetiche, transgres-
são ou simplesmente a busca por rou-
pas práticas e adequadas à vida contem-
porânea, as razões podem ser muitas,

mas o fato é que os trajes masculinos
foram efetivamente incorporados ao
modo de vestir feminino. Mas esta pro-
posta não tem um cunho competitivo,
na realidade a ideia é que ambos os se-
xos andem em paralelo.

Com passos firmes os mocassins femi-
ninos entram em cena. Charme total! Vá-
rias marcas que são referência mundial
de estilo apostaram neste modelo de cal-
çado para suas coleções, cada uma dando
seu toque pessoal.

Devido à sua versatilidade, os mocas-
sins fecham com chave de ouro looks com
personalidades bem distintas. Eles podem
um compor um visual mais Office, seguin-
do uma linha mais óbvia com peças de al-
faiataria ou podem adquirir um aspecto
mais jovem quando associados a roupas
com uma pegadinha college.

Conjugar peças extremamente femininas,
no estilo boudoir em seda e com renda, cri-
am um efeito hi-lo moderninho e deixam o
visual mais leve. Seguindo estes passos mais
românticos, o mocassim adquire feminilida-
de por si só quando ele incorpora tons sua-
ves como o nude.

Impossível não se render a eles!
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Serviços de Saúde

Sete benefícios do esporte para o seu bem-estar

Auge da beleza feminina é
atingido aos 31 anos

A pesquisa mostrou que mulheres en-
tre 27 e 30 anos são consideradas mais
atraentes do que garotas com idade entre
18 e 19 anos.

Os pesquisadores ouviram mais de
2.000 homens e mulheres britânicos e
descobriram que a beleza está muito
mais relacionada à personalidade do
que à aparência.

As pessoas que participaram da
pesquisa recebiam fotografias de
celebridades como a apresentado-
ra de TV Christine Bleakley e a
modelo de lingerie Danielle Li-
neker para analisar.

Os participantes, então, deveri-
am dizer quais mulheres eram as
mais atraentes – e as de 31 anos
receberam mais votos do que
quaisquer outras.

Os participantes responderam ainda
à seguinte pergunta: “Para você, o que tor-
na uma mulher bonita?” Para 70% dos entre-
vistados, ser bonita é ser confiante.

Fazer exercícios pode melhorar a autoestima, combater a indisposição e
até mesmo melhorar a memória.

Confira sete benefícios que o esporte pode proporcionar:
Aumenta o convívio social - Esportes coletivos facilitam o convívio social e

uma boa oportunidade para fazer amigos novos.
Autoestima - O convívio com outras pes-

soas que praticam esportes e as modifica-
ções que a atividade física promove no cor-
po, deixando-o mais forte e saudável, tam-
bém influenciam na forma como você se
vê no espelho. Além disso, as conquistas
do esporte proporcionam muita confian-
ça, o que tem interfere de forma positiva
na autoestima.

Afasta a indisposição - O exercício
cansa o corpo durante sua a realiza-
ção, mas o efeito nas horas restantes
é inverso: sobra disposição para o tra-
balho e para o lazer.

Diminui a ansiedade - A concentração
no treino ajuda a esquecer, por algum tem-
po, os problemas geradores de ansiedade e
isso já desponta como um grande benefício.

Memória afiada - De acordo com uma pesquisa feita pela Unicamp,
praticar esportes como artes marciais, dança, natação e corrida pode
favorecer o bombeamento de sangue para o cérebro e outras partes do
corpo, além de estimular a criação de novas sinapses (conexões entre os
neurônios) e aumentar a capacidade de comunicação entre as células

nervosas. Tudo isso deixa o raciocínio
mais rápido e melhora a memória, pre-
venindo contra doenças como Alzhei-
mer e outras demências.

Melhora o humor - Os exercícios físicos
aumentam os níveis de serotonina e dopa-
mina, hormônios responsáveis por melho-
rar o humor.

Dormindo melhor - Um estudo da Ame-
rican College Sports Medicine (EUA) des-
cobriu que a prática diária de , pelo me-
nos, 30 minutos de atividade física faz você
dormir melhor e com mais facilidade. Noi-
tes mal dormidas podem levar a problemas
como cansaço durante o dia, redução da
memória e até depressão. Os especialistas
associam a endorfina como a responsável
pelas boas noites de sono.
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tualmente o câncer é a se-
gunda causa de mortes no

planeta, perdendo apenas para as
doenças cardiovasculares, que inclu-
em infarto, acidente vascular cere-
bral e hipertensão.

De acordo com dados da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS),
a cada ano, o câncer provoca cer-
ca de 8 milhões de mortes no mun-
do. Tumores no pulmão, nas ma-
mas, no fígado e na região colo re-
tal provocam a maioria dos óbi-
tos registrados pela doença. Em
geral, o câncer de próstata é a mo-
dalidade que mais mata homens,
e o de mama, o que mais atinge
as mulheres.

A epidemia global de câncer é
grande e deve aumentar. O núme-
ro de casos levando à  morte pela
doença em todo o mundo deve do-
brar ao longo dos próximos 20 a
40 anos. A OMS estimou que, no
ano 2030, podem-se esperar 27 mi-
lhões de casos incidentes de cân-
cer, 17 milhões de mortes por cân-
cer e 75 milhões de pessoas vivas,
anualmente, com câncer. O maior
crescimento é esperado nos países
de baixa e média renda.

No Brasil, são esperados até o fi-
nal de 2013 aproximadamente 520
mil novos casos de câncer. Em 2010,
foram registradas 176.098 mortes
por neoplasias malignas no País.

No entanto, a incidência da do-
ença, de acordo com a OMS, pode
ser reduzida por meio de estraté-
gias de prevenção. Estima-se que
um terço das mortes poderia ter
sido evitado com mais prevenção,
detecção precoce e acesso aos tra-
tamentos existentes.

“Várias doenças, além do cân-
cer, deixam de oferecer risco de
morte se o fator de risco é reconhe-

Câncer deve se tornar a maior
causa de morte do mundo em 2030
PREVENÇÃO AINDA É A MANEIRA MAIS EFICAZ PARA DIMINUIR OS CASOS DE CÂNCER.

AA

cido no início, o que implica
em saúde em geral para as pes-
soas”, destacou o oncologista
Sérgio de Azevedo, membro do
Serviço de Oncologia, Hemato-
logia e Transplante de Medula
Óssea do Hospital Mãe de Deus,
de Porto Alegre (RS).

O alerta foi feito durante o 2º
Encontro de Jornalismo do Ins-
tituto do Câncer Mãe de Deus
(ICMD) que aconteceu em no-
vembro na capital gaúcha, no
qual o Jornal O Debate teve o pri-
vilegio de participar.

Para o especialista, as preven-
ções primárias ainda são a prin-
cipal decisão para evitar o desen-
volvimento da patologia. “Medi-
das simples, como parar de fumar
e fazer uso diário de protetor so-
lar, podem garantir a diminuição
do risco da segunda doença que
mais mata no Brasil” salientou.

Ainda durante o encontro,
o oncologista clínico do Ins-
tituto, Stephen Stefani, apre-
sentou o cenário do câncer no
Brasil e no Mundo. Segundo
ele, estimativas apontam que
uma em cada dez pessoas ain-
da morrem devido à doença, a

segunda maior causa de morte
do Brasil logo após os proble-
mas cardiovasculares.

Segundo estatísticas apresen-
tadas no encontro, Stephen Ste-
fani apontou que o câncer atual-
mente aparece em 255 novos ca-
sos para cada 100 mil habitantes

na América Latina. Somente em Por-
to Alegre, o número de registros da
doença para cada 100 mil pessoas
chega a 450. Esse quadro se asse-
melha ao dos estados de São Paulo
e Rio de Janeiro, que registram cer-
ca de 430 casos para o mesmo mon-
tante populacional.

Para Stefani, os índices não são as-
sustadores apenas no Brasil, mas no
mundo inteiro. Mesmo assim, o espe-
cialista chamou a atenção para uma
boa notícia: o gasto em recursos pú-
blicos com saúde aumentou no país,
mas ainda existe uma grande despro-
porção entre os valores distribuídos
para a redes pública e privada. “Este
problema torna o Brasil a pior políti-
ca de saúde entre os países dos Brics
(Brasil, Rússia, Índia e China), fican-
do atrás até mesmo do Chile e da Ar-
gentina na América do Sul”.

O oncologista destacou que meta-
de dos gastos com saúde são destina-
dos a 20% dos clientes de planos de
saúde. Os outros 80% são divididos
para o SUS. Nos Estados Unidos, 18%
do PIB vão para a área da saúde. Já o
Brasil reserva cerca de 9% para a mes-
ma finalidade.

Stephen Stefani também apontou
os avanços na Medicina que colabora-
ram com o combate à patologia na úl-
tima década. “O desenvolvimento das
técnicas da imunoterapia, a possibili-
dade de resgate de uma parcela dos
doentes com risco de morte para o gru-
po de sobreviventes de longo tempo, a
Medicina personalizada - que reconhe-
ceu o câncer como múltiplas doenças
com comportamentos muito específi-
cos -, e o crescimento da oferta de me-
dicamentos orais e equipamentos de
tratamento foram algumas das cola-
borações dos últimos dez anos” disse.

Henrique Naves Ulhoa
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Espen Andreassen é o orgulhoso
novo proprietário de um Nissan Leaf,
assim como mais de 4 mil noruegue-
ses que, neste ano, adquiriram um
carro elétrico. O número correspon-
de a 9% de todos os automóveis no-
vos comprados no país em 2013.

“Os impostos na Noruega fazem
os carros ficarem muito caros.
Muitas vezes eles custam o dobro
do que em outros países. Para os
modelos elétricos, por outro lado,
quase não há impostos. Se tivés-
semos comprado um automóvel
movido a diesel ou a gasolina, no
fim teríamos pago quase o mesmo”,
calcula Andreassen.

Mas o valor de compra não é a
única vantagem para Andreassen
e outros donos de carros elétricos.
Um fator que os torna muito po-
pulares é a possibilidade de trafe-
garem nas vias exclusivas para
ônibus. Dessa maneira, evita-se o
trânsito da hora do rush, chegan-
do a cortar pela metade o
tempo de viagem.

A revolução dos elé-
tricos no país foi rápi-
da, e o maior cresci-
mento de vendas ocor-
reu nos últimos três
anos. No entanto, essa
evolução se deveu a
anos de trabalho de lobby
por parte dos proprietários
e suas organizações.

“Demorou até que nos concedes-
sem os benefícios”, conta o presi-
dente da Associação de Carros Elé-
tricos da Noruega, Snorre Sletvold.
“Começou com a isenção dos impos-
tos de importação e da taxa de li-
cença para veículos novos. Agora,
podemos estacionar de graça e di-
rigir sem pagar pelas estradas com
pedágio. Além disso, estamos isen-
tos do Imposto sobre Valor Agrega-
do e temos a permissão para usar
as faixas para ônibus. Só que fo-
ram dez anos até conseguirmos es-
ses benefícios todos.”

EMISSÕES DE CO2 CONTROVERSAS
O avanço dos automóveis movi-

dos a eletricidade no país também
tem efeitos ambientais sensíveis. A
atual média de emissões de dióxido
de carbono (CO2) dos carros no-
ruegueses é de 118 gramas por qui-
lômetro, contra 125 gramas em
2012. Esses números estão abaixo
do limite de 130 gramas por quilô-
metro, estipulado pela União Euro-
peia até 2015.

Os críticos apontam, porém, que
essa contribuição não passa de

Noruega possui maior frota de carros
elétricos per capita do mundo

uma gota d’água no deserto, consi-
derando-se a responsabilidade da
Noruega na mudança climática glo-
bal – o país é o oitavo exportador
de petróleo do mundo e o terceiro
de gás natural.

“Mesmo a Noruega sendo o país
com maior quantidade de carros
elétricos por habitante, isso não
salva o planeta. O maior impacto
ambiental norueguês vem da nos-
sa enorme produção de petróleo e
gás natural”, lembra Lars Halt-
brekken, presidente da seção no-
rueguesa da organização ambien-
tal Friends of the Earth. Ele acres-
centa que as emissões dos campos
de petróleo e gás recentemente des-
cobertos no país equivalem às de
40 milhões de carros.

Outros críticos alegam que veí-
culos elétricos não produzem neces-
sariamente menos dióxido de car-
bono do que os modernos modelos
movidos a combustíveis fósseis.

Tanto a produção e eliminação das
baterias, como o petróleo e gás uti-
lizados para gerar a energia que
abastece esses automóveis produ-
zem muito mais CO2 do que se cos-
tuma pensar.

Por outro lado, embora a No-
ruega seja grande exportadora de
combustíveis fósseis, a eletricida-
de no país é gerada quase exclusi-
vamente em hidrelétricas, o que
reduz significativamente as emis-
sões de gases-estufa.

INCENTIVOS PARA PROPRIETÁRIOS
O Parlamento norueguês garan-

tiu generosos benefícios para os au-
tomóveis elétricos até 2017. Porém,
se o aumento das vendas mantiver
o ritmo atual, esse sistema de bô-
nus precisará ser revisto. “É claro
que um dia as faixas de ônibus vão
ter que ser novamente fechadas para
os carros elétricos. Aí vamos ter que
encontrar outros caminhos. Talvez

GOVERNO NORUEGUÊS DÁ NUMEROSOS
INCENTIVOS PARA QUE POPULAÇÃO INVISTA EM

VEÍCULOS MOVIDOS A ELETRICIDADE. PARA
CRÍTICOS, VANTAGENS AMBIENTAIS DE ELÉTRICOS
SÃO QUESTIONÁVEIS, ENQUANTO ENERGIA VIER

DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS.

seja preciso aumentar os impostos
sobre o pedágio para carros movi-
dos a gasolina”, sugere Sletvold.

Não é surpresa que os produto-
res de carros elétricos atualmente
tenham tanto interesse na Norue-
ga. Mesmo com um possível corte
das subvenções estatais, eles se-
guem otimistas com o futuro do
mercado no país.

“A Noruega é, de longe, nosso
maior mercado na Europa e o nos-
so segundo maior em nível global”,
conta Esben Pedersen, da empresa
norte-americana Tesla Motors, que
produz carros elétricos de luxo.

Apesar do preço inicial de
71.400 euros para o modelo bási-
co, o Tesla S foi o carro mais ven-
dido no país em setembro deste
ano, suplantando o veterano Golf
da Volkswagen.

“Enquanto nos outros países da
Europa os políticos só falam mui-
to, os noruegueses agem. É o úni-
co país europeu com uma diretriz

nacional para veículos elétri-
cos”, aponta Pedersen. A

disposição do governo
convenceu a Tesla a in-
vestir numa rede no-
rueguesa de supercar-
regadores e pontos ele-
trônicos de abasteci-
mento, possibilitando
a recarga das baterias

em menos de uma hora.

EXPECTATIVAS

Até o momento, a quantidade de
carros elétricos no mundo é muito
pequena. Mesmo que os demais paí-
ses alcançassem a Noruega, grande
parte da energia para abastecer os
veículos ainda seria gerada a partir
de combustíveis fósseis.

Para alguns, é como o impasse do
ovo e da galinha: deve-se esperar para
comprar um carro elétrico até que a
maioria da energia seja renovável; ou
optar por esses automóveis desde já,
torcendo que isso ajude a acelerar a
produção alternativa de eletricidade?

“Nós não podemos esperar que to-
das as fontes de energia sejam sus-
tentáveis para produzir e comprar
carros elétricos. O volume de ener-
gia renovável na União Europeia está
crescendo, por isso vai ficar cada vez
melhor. Precisamos, no mínimo, ten-
tar e ver se funciona”, encoraja o
proprietário norueguês Andreassen.

Enquanto isso, a preferência pe-
los elétricos em seu país não para
de crescer. Segundo uma pesquisa
recente, mais da metade dos norue-
gueses admite a ideia que seu próxi-
mo automóvel venha a ser um hí-
brido ou um elétrico.



App permite rastrear estação
espacial internacional

CRIADO PELO CENTRO AEROESPACIAL

ALEMÃO, APLICATIVO PARA CELULAR

PERMITE ACOMPANHAR A

TRAJETÓRIA DA ISS PELO

CÉU. OBJETIVO É

DESPERTAR O

INTERESSE DOS

JOVENS PELA

CIÊNCIA.

O Centro Aeroespacial Alemão
(DLR, na sigla original) uniu-se a vá-
rias empresas e instituições científicas
e lançou seu próprio aplicativo para
smartphones. Batizado DLR_next, o
app permite aos usuários conhecer a
localização exata da Estação Espacial
Internacional (ISS, na sigla original)
a qualquer hora e até mesmo acompa-
nhá-la pelo céu noturno.

“É possível ver a ISS a olho nu.
Quando a estação está iluminada pelo
sol, mas o céu está escuro, ela é mais
brilhante do que qualquer estrela e
atravessa o horizonte, a partir do oes-
te, em três ou quatro minutos”, ex-
plica Volker Kratzenberg-Annies, co-
ordenador de educação e desenvolvi-
mento de jovens talentos do DLR.

O app rastreia a ISS e coloca o pla-
no de voo da estação espacial no ce-
lular do usuário, garantindo que qual-
quer pessoa possa acompanhar o
movimento dela em noites de céu es-
trelado, explica Kratzenberg.

Além de seguir a estação internaci-
onal, uma outra função faz com que o
aplicativo seja usado como um interes-
sante instrumento educativo: basta o
usuário apontar o telefone para uma
estrela e obter informações sobre ela.

PORTA DE ENTRADA
PARA A CIÊNCIA

“Nossa intenção com o aplicativo é
usar o fascínio causado pelas estrelas,
pelo espaço e pelo universo para mos-
trar aos jovens as muitas oportunida-
des oferecidas pelas ciências naturais e
pela tecnologia”, diz Kratzenberg.

Ele detalha que o app uniu infor-
mações levantadas por especialistas
do DLR nas mais diversas áreas – in-
cluindo astrofísica, energia e trans-
porte – de uma maneira compacta e
fácil de entender.

“Criamos o aplicativo de maneira
a atrair jovens que não são exatamen-
te interessados nesses temas porque
queremos empolgá-los também”, afir-
ma o diretor, lembrando que a ideia
era produzir algo para aparelhos que
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são populares
entre esse público.

O aplicativo está
disponível para
smartphones que
usam o sistema An-
droid e em breve ga-
nhará também uma
versão para iPhone.

USO EDUCATIVO
Segundo o especialista Ste-

ve Vosloo, da Unesco, apps para
celulares podem ser uma boa manei-
ra de ampliar o interesse de alunos
pelas áreas de ciência e de pesquisa,
pois fazem com que o aprendizado
ocorra também fora da sala de aula.

“Aplicativos bem feitos – tanto da
perspectiva da aprendizagem como da
facilidade de uso – podem apresentar
princípios científicos de forma inte-
rativa e participativa, especialmente
na física, e assim ajudar na compre-
ensão”, afirma.

“Os apps podem ser usados em
qualquer lugar, a qualquer hora, e
também podem ajudar a levar a ciên-
cia para o mundo real, onde os prin-
cípios são aplicados e compreendidos
em termos práticos”, completa.

APPS BEM FEITOS
Assim como qualquer outro apli-

cativo, os científicos precisam ser
bem feitos e ter uma boa aparência,
serem fáceis de usar e permitir às
pessoas compartilhar o que acabaram
de aprender, explica o blogueiro
Sören Schewe, do site SciLogs.de. Só
assim, afirma, eles podem despertar
o interesse das pessoas pela ciência e
pela pesquisa.

“Se o app tem uma aparência le-
gal, funciona bem e contém boa in-

formação, acho que pode despertar
o interesse das pessoas para a área”,
opina Schewe. “Basta instalar no
aparelho e o aplicativo estará lá,
não é difícil.”

O blogueiro ainda não testou o
DLR_next, mas acumula larga expe-
riência com outros aplicativos cien-
tíficos, incluindo um que apresenta
a tabela periódica dos elementos, fei-
to pela empresa química e farmacêu-
tica alemã Merck. “Ele é muito colo-
rido, tem um visual ótimo e é perfei-
to para o meu Nexus 7. É um dos

aplicativos que uso várias vezes por
semana”, comenta.

Há uma grande quantidade de apli-
cativos científicos voltados para pes-
soas que já têm intimidade com a ci-
ência e apenas buscam informações
mais detalhadas em seu campo de es-
tudo. Um deles é o ArXiv, da Univer-
sidade Cornell, nos Estados Unidos,
que provê acesso a uma base de da-
dos de pesquisas científicas. “Você
escolhe suas categorias favoritas e
recebe informações quando há novos
papers”, explica Schewe.

Em breve, aplicativo será oferecido tanto sistema Android quanto para iOS
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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
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CÓDIGO ABERTO É FUNDAMENTAL,
AFIRMAM ESPECIALISTAS, QUE DÃO
ALGUMAS DICAS DE APLICATIVOS

QUE PODEM SER USADOS PARA
PROTEÇÃO DE DADOS.

Algumas dicas para proteger os
smartphones de espiões

Quando se trata da proteção da privacidade,
sabe-se há tempos que os smartphones trazem um
significativo risco para seus usuários. Mas foi ne-
cessário o escândalo envolvendo a Agência de Se-
gurança Nacional (NSA) dos EUA para
que esse risco fosse levado a sério. Só
agora muitas pessoas estão se per-
guntando sobre o grau de seguran-
ça de seus dados pessoais quando
usam um smartphone.

“Sabemos há anos que, do ponto
de vista da segurança, toda a infraestru-
tura de nossa rede de telefonia celular é com-
pletamente inútil. E isso sempre foi usado pela
polícia e pelos serviços secretos, o que não é se-
gredo para ninguém”, diz o jornalista Jürgen Sch-
midt, editor-chefe do portal Heise Security.

Quem quiser recorrer à criptografia de dados
para tentar proteger seu smartphone tem que pri-
meiro superar um obstáculo logístico. “Para utili-
zar a criptografia, é necessário que a pessoa do ou-
tro lado da linha também a utilize. Não basta que
só você codifique seus dados”, explica Schmidt.

OPÇÕES E DICAS DE SEGURANÇA
Desde os escândalos envolvendo espionagem de

dados, muitas pessoas estão dispostas a fazer algo
para proteger seus dados pessoais. E o mercado
tem respondido a essa demanda com um crescente
número de aplicativos (os chamados apps) de se-
gurança para celulares. Com tantas ofertas, as pes-
soas têm que ficar atentas às características espe-
cíficas desses aplicativos, aconselha o consultor
Jürgen Fricke, especialista em comunicações.

Em primeiro lugar, o app deve ter sido progra-
mado de acordo com o princípio do código aberto,
ou seja, o código fonte deve ser visível a todos. Só
é possível garantir segurança quando se sabe tudo

o que o app faz e, para isso, é necessário ter aces-
so ao código fonte. “Isso pode parecer um pouco
paradoxal para um leigo, mas é exatamente o que
precisamos”, diz Fricke.

Diversos programas gratuitos seguem o princí-
pio do código aberto. Para proteger o celular, Fri-
cke recomenda programas como Text Secure, que
criptografa mensagens multimídia e de texto, e o
Chat Secure, segundo ele mais seguro do que pro-
gramas de troca de mensagens como o WhatsApp.

Programas gratuitos para a criptografia de voz
no exato momento em que se fala ao telefone ain-
da estão em desenvolvimento, diz Fricke. Para a
troca de e-mails, ele recomenda softwares como
K9 ou APG como uma boa solução para manter
leitores indesejados longe da caixa de mensagens.

Junto com essas precauções, também é impor-
tante, assim como em qualquer outro computa-
dor, manter o smartphone sempre livre de vírus,
lembra o especialista.

Sobre qual dos três meios de comunicação mó-
vel – chamada telefônica, SMS ou serviços via in-
ternet – é o mais seguro, Fricke recomenda o últi-
mo, desde que criptografado, é claro.

PERIGO VEM TAMBÉM DOS
CRIMINOSOS

Para um cidadão comum, os maiores perigos
não vêm dos serviços secretos, mas de crimino-

sos. “Um exemplo são os navegado-
res de internet: os criminosos fa-

zem uso de pequenas falhas nos
programas – que com frequên-
cia existem há anos e, curio-
samente, nunca são corrigi-

das”, diz Fricke.
Fricke supõe que justamente

as autoridades de segurança sejam
responsáveis por esse desleixo – elas

agiriam em comum acordo com os desen-
volvedores para deixar, de propósito, algumas

frestas nos navegadores. “E os criminosos sabem
disso e dizem: ‘ótimo, enquanto eles não fecharem
essas lacunas por razões estratégicas, podemos con-
tinuar atuando’ – é assim que funciona esse hor-
rendo mercado.”

Essa teoria de ares conspiratórios também é
sustentada por Schmidt. “De um ponto de vista
técnico, seria possível melhorar os padrões de se-
gurança. Mas o problema seria que, nesse caso,
também a polícia, os serviços secretos e as agênci-
as de segurança não conseguiriam mais ter acesso
quando fosse necessário, algo que, aparentemen-
te, ninguém quer.”

Por isso é tanto mais importante, dizem os es-
pecialistas, complicar a vida dos bisbilhoteiros de
todas as maneiras possíveis.

Schmidt diz que, aparentemente, não há
muito interesse em melhorar a segurança
de navegadores de internet

Para Jürgen Fricke, o princípio de código
aberto é um importante passo para
melhorar a segurança
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Dieta rica em proteína animal
aumenta risco de diabetes

Manter um peso saudável e
praticar atividades físicas são al-
gumas das recomendações para
que as pessoas se previnam do
diabetes tipo 2.

A doença pode ser causada
por uma combinação de fato-
res genéticos e ambientais,
como a obesidade e o sedenta-
rismo, por exemplo.

Agora, cientistas franceses
descobriram que diminuir o con-
sumo de alimentos ricos em
proteína animal também
pode ser uma forma de
reduzir o risco da
condição. Isso

porque esses alimentos aumen-
tam a acidez no organismo, o que,
segundo os pesquisadores, pode
levar ao diabetes.

“Este é o primeiro estudo a es-
tabelecer um vínculo entre a car-
ga ácida da alimentação e um au-
mento significativo do risco de di-
abetes tipo 2”, diz Guy Fagheraz-
zi, coordenador do estudo, cujos
resultados foram publicados no
periódico Diabetologia.

Segundo Fagherazzi, carnes,
especialmente as processadas in-
dustrialmente, além de queijos e
produtos derivados do leite, estão
entre os alimentos mais acidifican-
tes. Frutas e legumes, por outro
lado, são alcalinizantes.

A pesquisa, feita no Instituto
Nacional da Saúde e da Pesquisa
Médica da França (Inserm, sigla
em francês), avaliou mais de 66
000 mulheres que foram acompa-
nhadas ao longo de 14 anos. Du-
rante esse período, 1 372 partici-
pantes foram diagnosticadas com
diabetes tipo 2.

De acordo com pesquisa, a maturidade an-
tecipada entre as meninas tem importantes im-
plicações clínicas, tanto em nível psicológico
quanto biológico.

A obesidade nas meninas é o fator mais deter-
minante de uma puberdade precoce, que afeta as
de raça branca mais cedo do que antes, indica um
estudo desenvolvido nos Estados Unidos.

“Uma maturidade antecipada entre as meninas
tem importantes implicações clínicas, tanto em ní-
vel psicológico quanto biológico”, explica o dr.
Frank Biro, da divisão de medicina da adolescên-
cia no hospital de crianças de Cincinnati (Ohio,
norte), principal autor do trabalho.

As meninas que experimentam uma maturida-
de precoce correm o risco de enfrentar múltiplos
problemas, como a falta de confiança em si mes-
mas, mau desempenho escolar e comportamentos
associais, indica o pediatra.

Uma puberdade precoce aumenta também os
riscos de obesidade, hipertensão e vários tipos de
câncer, entre eles de mama e ovário.

Os autores examinaram 1.239 meninas em clí-
nicas da região de San Francisco, Cincinnati e Nova
York, para determinar o início de sua puberdade.

Mediram o desenvolvimento de seu busto e o
impacto deste fenômeno no índice de massa cor-
poral e este em relação à raça e origem étnica.

As participantes tinham entre 6 e 8 anos quan-
do começou o estudo e foram acompanhadas regu-
larmente de 2004 a 2011.

Os pesquisadores empregaram critérios es-
tabelecidos do desenvolvimento da puberdade,
entre eles os cinco estágios conhecidos do cres-
cimento dos seios. Constataram que as diferen-
tes idades nas quais a puberdade aparecia - in-
dicada pelo desenvolvimento do busto - variam
com a raça, o índice de massa corporal e a ori-
gem geográfica.

O desenvolvimento dos seios começa nas meni-
nas brancas com uma idade média de 9,7 anos,
antes do que se havia observado anteriormente.

As meninas negras continuam sendo mais pre-
coces que as brancas e o crescimento de seus seios
começa em média aos 8,8 anos.

Entre as hispânicas, essa idade é de 9,3 anos e
de 9,7 anos entre as meninas de origem asiática.

Os pesquisadores concluíram que um índice de
massa corporal mais elevado (sobrepeso e obesi-
dade) é um fator determinante de uma puberdade
precoce mais importante que a raça.

Apesar de os autores do estudo continuarem
com suas pesquisas para confirmar os fatores
ambientais e fisiológicos que estão por trás do
fenômeno, concluíram que o aparecimento pre-
coce da puberdade entre as meninas brancas pro-
vavelmente é provocado por um peso excessivo.

Obesidade pode provocar
puberdade precoce nas meninas
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Falta de desejo afeta 48% das mulheres com disfunções sexuais
Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo aponta

que a falta ou diminuição do desejo sexual afeta 48,5% das mulheres que procuram
auxílio médico por conta de disfunções sexuais.

A pesquisa feita com 455 pacientes, pelo Cresex (Centro de Referência e Especiali-
zação em Sexologia), revelou que a grande maioria dos distúrbios teve como pausa
aspectos psicológicos e socioculturais.

Além das alterações nos desejos sexuais, 18,2% das mulheres avaliadas apresenta-
vam dificuldade de chegar ao orgasmo, 9,2% tinham dispareunia (dor intensa durante
a relação sexual) e 6,9% mostrava inadequação sexual (níveis diferentes de desejo em
relação ao parceiro).

Entre as principais queixas das mulheres atendidas, estão também vaginismo, dis-
função sexual generalizada e distúrbios de excitação.

Do total dos distúrbios avaliados, apenas 13% tiveram causas predominantemente
orgânicas, como alterações hormonais ou problemas originados por alguma doença.

Entre as mulheres atendidas pelo serviço, 45% têm entre 40 e 55 anos, 36,4%
entre 25 e 39 anos e 7,9% estão na faixa dos 20 a 24 anos.

política de comba-
te ao fumo no Bra-
sil precisa ser re-

vista, defende trabalho prepa-
rado pelo Centro de Estudos
sobre Tabaco e Saúde da Es-
cola Nacional de Saúde Públi-
ca da Fundação Oswaldo Cruz
(Cetab-Fiocruz).

O estudo mostra que,
apesar de os números serem
positivos, as medidas anti-
tabagistas adotadas no País
tiveram um resultado mui-
to desigual entre popula-
ções de baixa e alta renda.

“Pobres fumam mais e
têm menores índices de
abandono do fumo. As men-
sagens de alerta, as políticas
de prevenção e tratamento
não chegam como deveriam
a pessoas com menor renda”,
resumiu a coordenadora do
trabalho, Vera Luiza da Cos-
ta e Silva.

Para ela, resultados que
deixam claro a necessida-
de de se repensar, por

População de baixa renda fuma mais
Controle do Tabagismo,
Paula Johns.

O trabalho foi feito a par-
tir da análise da Pesquisa
Nacional sobre Saúde e Nu-
trição, PNSN e da Pesquisa
Especial de Tabagismo, de
2008. A análise mostra que,
embora o tabagismo de modo
geral tenha caído no País, em
alguns grupos, isso ocorre
num ritmo muito mais lento.

Tanto Vera quanto Paula
afirmam que, além da neces-
sidade de uma revisão na es-
tratégia das campanhas de
alerta contra o fumo, o go-
verno deve trabalhar de for-
ma a ampliar o preço do ci-
garro no País. Uma tática,
afirma Vera, que poderia aju-
dar a combater o tabagismo
sobretudo entre as classes
menos privilegiadas. “O cigar-
ro no Brasil ainda é um dos
mais baratos do mundo”, ga-
rante a pesquisadora. Procu-
rado, o Ministério da Saúde
não se manifestou.

exemplo, as mensagens de
alerta das embalagens dos
cigarros. “Elas têm de ser
concebidas e testadas en-
tre integrantes de classes
econômicas mais pobres”,

disse. O mesmo, completa,
deve ser feito com popula-
ções de áreas rurais, tam-
bém mais refratárias às
mensagens.

“Os dados deixam cla-

AA

ro que o fumo não é um
problema resolvido no
País. É preciso ir além,
pensar estratégias espe-
cíficas”, disse a diretora
executiva da Aliança de

País sofre com desigualdade na assistência à saúde
O Brasil tem 81,4 profissionais de saúde por

10 mil habitantes, muito acima das metas da
Organização Mundial da Saúde (OMS), mas há
uma grande desigualdade entre regiões, revela
relatório divulgado pela entidade.

A conclusão está no estudo Uma Verdade
Universal: Não Há Saúde sem Profissionais, di-
vulgado pela OMS durante o terceiro Fórum
Global sobre os Recursos Humanos da Saúde,
que reúne mais de 1.300 participantes de 85
países, incluindo 40 ministros da Saúde.

O estudo alerta que faltam, atualmente, 7,2
milhões de profissionais de saúde em todo o
mundo e que o déficit subirá para 12,9 mi-
lhões até 2035, com graves implicações para
milhões de pessoas.

No documento, a OMS apresenta os per-
fis de 36 países, incluindo o Brasil, que se-

gundo os dados disponíveis tem 2.523 par-
teiras, 1.243.804 enfermeiros e 341.849
médicos, o que resulta em 1.588.176 pro-
fissionais de saúde qualificados, ou seja,
81,4 por 10 mil habitantes.

Entre os 186 países com informações dis-
poníveis, apenas 68 (36,6%), incluindo o Bra-

sil, atingem ou ultrapassam todas as metas
definidas, revela a agência das Nações Uni-
das para a saúde.

No perfil relativo ao Brasil, a OMS ressal-
ta que há grandes disparidades geográficas
no acesso a profissionais de saúde, e exem-
plifica que embora a média nacional seja 17,6
médicos por 10 mil habitantes, a densidade
varia entre 40,9 por 10 mil no Rio de Janei-
ro e 7,1 no Maranhão.

A organização destaca que o país tem in-
vestimentos e estratégias em curso para
abordar a questão das disparidades e lem-
bra que o Ministério da Saúde lançou, em
junho, o Programa Mais Médicos, para re-
crutar clínicos dentro e fora do país e pre-
encher vagas nas regiões mais carentes em
atenção básica de saúde.
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O metálico do momento tem efeito multicolorido

O boca a boca da estação
Uma mais ousada e outra nem tanto, mas o que

estas duas propostas de maquiagem têm em comum
é deixar os lábios em evidência.

Depois de um inverno pautado em batons com
efeito matte, o verão chega clamando por um bri-
lho nas bocas, o que significa na prática, o retorno
do gloss. Só que desta vez os termômetros indicam
que eles ficarão em alta inclusive no próximo in-
verno, como pôde ser observado nos desfiles inter-

nacionais. A grande novidade deste produto, que
já teve seu lugar reservado em toda nécessaire que
se preze, é que atualmente eles veem com cores
mais intensas e duração prolongada. Mesmo as-
sim, quem quiser uma cor ainda mais forte tem a
opção de usar o gloss sobre o batom.

A outra proposta, mais
audaciosa, são as tonalida-
des de púrpura para a boca.
A YSL lançou uma cartela de
cores de batons com tons de
roxo, que vai do mais clari-
nho até o mais forte,  acom-
panhando as cores tradicio-
nais de rosa, laranja e ver-
melho para a estação. Op-
ções distintas para acompa-

nhar o grau de ousa-
dia de cada pessoa.

Pode parecer
complicado usar
um batom violáceo,
mas na verdade é
bem simples. Assim
como para o gloss,

basta lembrar que todo o fascínio da make up
deve estar voltado para os lábios, portanto, o
ideal é suavizar os outros pontos da maquia-
gem, pouco blush, sem efeito bronzeador, pou-
quíssima sombra, nada que desvie a atenção.
Apenas delineador e rímel são bem vindos como
acompanhantes, conferindo um pouco de dra-
maticidade ao visual.

nalidade for compatível com um grau maior de ousadia, peças-cha-
ve em estruturas mais tradicionais ficam inteiramente revigoradas
quando colocadas num tecido iridescente. Terninhos inteiros em
metalizado tem sido vistos andando por aí com muito glamour!

Numa dose mais sutil, um ótimo exemplo é a saia de organza
Dior da it-girl  Olívia Palermo.

Para estar up to date, minimizando a margem de erros, a me-
lhor opção é usar um acessório iridescente, e apenas um por vez,

conjugado a tons mais neutros de roupas.

Reza a lenda, que Iris, deusa
do arco-íris era mensageira
dos Deuses segundo a mito-
logia grega, e para entregar
as mensagens para os mor-
tais, ela descia do Olimpo
deslizando pelo arco-íris. Há
versões que dizem que suas
asas eram da cor do arco-íris.
Por isto, o efeito ótico refletivo que faz com que de-
terminados materiais adquiram uma coloração va-
riada nos tons coloridos de um dos arcos mais fas-
cinantes da natureza recebeu a denominação de
iridescência.

O fato é que este efeito multicolorido que os me-
talizados estão adquirindo tem proporcionado um
algo a mais bem atraente ao mundo fashi-
on. Principalmente os couros com tex-
tura como crocos, píton e outros mais.

Os acessórios são os mais benefici-
ados pela iridescência dos materiais.
Por serem itens pontuais em um look
eles permitem uma maior liberdade de ex-
pressão, aceitando muito bem cores e efei-
tos mais audaciosos, sem prejudicar a so-
fisticação da produção. Agora, se a perso-
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Em meio a uma profusão de cores
intensas que compõem a cartela do ve-
rão um tom tímido, mas de caráter
marcante, assegura seu espaço na
gama das cores mais sofisticadas e
chiques, é ele o nude.

Nude é uma palavra da língua in-
glesa que significa despido, nu. Exa-
tamente a proposta de uma cor páli-
da, com uma leve nuance rosada, que
se funde a tons de pele mais claros,
causando uma sensação de desnuda-
mento. O efeito é de uma sensualida-
de requintada e estonteante, como o
vestido que Carrie Bradshaw usou
para uma sessão de fotos, e gostou
tanto do seu efeito sedutor que resol-
veu vesti-lo também em seu primei-
ro encontro oficial com Big no seria-
do Sex and the City.

O nude já faz parte da cartela de
neutros há um bom tempo, podendo
ser usado ao invés dos tradicionais
tons de bege que acabam invariavel-
mente empalidecendo tanto as loi-
ras, as ruivas quanto as morenas.
Além do mais, o nude possui a in-

Toda a sofisticação do Nude
crível capacidade de conferir um
aspecto mais saudável devido a sua
pontuação de rosa.

Outra indicação de uso para o
nude é que ele combina facilmente
com uma infinidade de outros tons,
deixando o destaque principal para
a cor ou peça que se quer realçar. Um
sapato nude, por exemplo, é ideal
para ser usado com uma roupa de cor

muito intensa ou estampada, pois
não quebra a estética do look e nem
cria concorrência com a mesma.

O nude é uma cor extremamente
educada, que sabe que seu reinado
está garantido e que ele pode dei-
xar que os convidados chamem a
atenção.  Por outro lado, quando
usado em um visual monocromáti-
co, ele tem o poder extraordinário
de alongar a silhueta.

Na maquiagem, por exemplo,
uma boca e pele nude dão a deixa
para olhos bem marcantes serem o
ponto chave.
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Horoscopiada

Esperto e malandro foi aquele marido que, quinzenalmente,
era obrigado a cortar a grama e limpar as plantas do jardim.
Bolou passar o serviço para sua mulher.

Foi à balança do banheiro e aumentou três quilos. Quando a
mulher foi pesar e viu que havia engordado três quilos, passou
a cortar a grama e limpar até o quintal...

 No hospício, um doido estava sentado na cadeira com um balde de água e
com uma varinha de pescar. O doutor se aproxima e pergunta pra ele:
- O que você está pescando?
- Otários, doutor. - responde o doido.
O médico fala:
- Quantos você já pescou?
- Bom, o senhor já é o quinto!

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

 O Manuel vê uma máquina de refrigerante e fica maravilhado. Coloca uma
fichinha e cai uma latinha. Coloca 2 fichinhas e caem 2 latinhas. Coloca 10
fichas e caem 10 latinhas. Então ele vai ao caixa e pede 50 fichas. O caixa
preocupado diz para ele:
- Desse jeito o Sr. vai acabar com as minhas fichas.
- Não adianta, eu não paro enquanto estiver ganhando... responde Manuel.

 João está tomando banho e grita para Maria:
- Ô Maria, me traz um shampoo.
E Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traz outro shampoo.
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!!!
- É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus.

Rapidinhas  DIVULGAÇÃO

A A A A A PROPPROPPROPPROPPROPAAAAAGANDGANDGANDGANDGANDAAAAA     ÉÉÉÉÉ     AAAAA     ALMAALMAALMAALMAALMA     DODODODODO     NEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIONEGÓCIO

“Na escola da
vida, primeiro

passamos pelas
provas para

depois
aprendermos

as lições.”

Áries - Tem um “ebó” na encruzilhada fa-
zendo trabalho de arrumação na sua vida. A coi-
sa foi encomendada por alguém de sua família e,
naturalmente, você nem desconfiará de quem
possa ser o “trabalho”. Geralmente, é ação de
quem a gente mais confia.

Touro - Suas preferências amorosas costu-
mam mudar do dia para a noite. O seu vazio sen-
timental , forjado com uma insegurança típica
das mentes fracas, tem de compensar sua falta
de objetivos em alguma pessoa. Só que você aca-
ba sufocando quem o admira.

Gêmeos - Não dê tanta chance para o azar.
Procure raciocinar um segundo antes de tomar
qualquer atitude. Será o bastante para evitar que
você se envolva em novos conflitos. Confusão, a
gente não procura. Ela sempre acaba nos achan-
do primeiro.

Câncer - Encomende uma roupa preta. Vai
usá-la dentro em breve. Antecipar a compra do
tecido será uma forma de economia para os pa-
rentes. Não se esqueça da gravata discreta e do
par de sapatos com verniz. Dará mais autentici-
dade à cena final de uma vida inútil.

Leão - Em matéria de imaginação, você vai
muito longe, se as pernas agüentarem o repuxo da
vida. Viver num castelo de sonhos ou navegar sem-
pre em águas tranqüilas é o que todos gostariam.
Haverá sempre um vagalhão perdido anunciando
a próxima vítima: você.

Virgem - Permitindo alguma abertura no seu
próprio espaço pessoal, você vem assistindo até
com certa passividade a invasão do seu lado senti-
mental. Com pessimismo de sua parte, até a gata,
você ainda pode segurá-la pelo rabo. Mas, e  sua
mulher? O que vai fazer com ela?

Libra - Disposição incomum para prejudicar
os fracos e oprimidos. Sem a necessária coragem
para enfrentar os mais poderosos, vinga-se nos
humildes como se fosse um “justiceiro”. Esta mar-
ca do seu caráter é uma herança pérfida deixada
pelos seus antepassados.

Escorpião - Vai continuar selecionando in-
sucessos ainda neste período. Não sendo razoa-
velmente inteligente, suas deduções são sempre
as mais estapafúrdias possíveis. Você há de ser
sempre uma “porta arrombada para a qual não
serve mais a tranca”.

Sagitário - Depende saber se o que você cha-
ma de “verdades” são as suas verdades ou as
dos outros. Se algum dia se ajoelhar, reze. Pro-
meta a si mesmo melhorar seu caráter e a ter
vergonha dos atos cometidos no passado. Faça
isso enquanto ainda tem tempo.

Capricórnio - Pense no amanhã, lembrando-
se que o presente é importante, suba sem pisar
nos outros. A base pode ruir e você cair. Lem-
bre-se que a titular é a mãe de seus filhos. A
“regra três” pode ser uma boa companheira, mas
um dia passa, tá?

Aquário - Seu destino é continuar sendo ra-
bugento e descarado. Pelo que se sabe, não está
respeitando nem a cunhada. Muito cuidado com
certas comidas que anda experimentando e, se pos-
sível, não pegue ônibus neste fim de semana. Dê
folga ao mundo: isole-se.

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

Marido esperto

Um homem de barba grisalha entrou em um posto de re-
crutamento militar.

- Quero me alistar, anunciou.
- Mas que idade tem o senhor? Perguntou o sargento.
- Sessenta e dois.
- O senhor sabe muito bem que com 62 anos está velho

demais para ser um soldado
- Soldado, talvez, retrucou o ancião. Mas vocês não estão

precisando de generais?

Ancião

O gerente do banco, indagando ao lavrador que fazia sua
primeira ficha de cadastro bancário:

- O senhor possui bens imóveis?
- Bom, eu tenho lá em casa um guarda-roupa, umas cadei-

ras, uns ...
- Desculpe - atalhou o gerente, - mas o senhor não entendeu.

Quero saber se o senhor possui bens de raiz ...
- Ah! Por que o senhor não disse logo? Eu tenho lá no meu

sitiozinho uns dois alqueires de mandioca que são uma beleza!

Bens imóveis



*O autor é Redator-chefe de O Debate, escritor e professor de Direito Econômico,  Membro do  Instituto Histórico e
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última reunião do ano, realizada na
sede da Planear – Companhia de Pla-
nejamento Econômico – fora dedica-

da à leitura e discussão de exaustivo relatório,
que incluiu tópicos como o desempenho no exer-
cício anterior, bem como as metas atingidas ou
não, os ganhos a serem distribuídos entre dire-
tores, acionistas e outros. Antes de mencionar
essa última parte, o presidente da Companhia,
Dr. Esperendeus Marcondes, pigarreou, ajustou
o nó da gravata (comprada especialmente para
a ocasião) e dirigiu um olhar maroto aos pre-
sentes, provocando sorrisos de satisfação, à
medida que revelava os números – acima das
expectativas. Mas havia também – como não
poderia deixar de ser – os insatisfeitos, que acha-
vam desnecessário economizar mais e reduzir
despesas com funcionários, para, em suas pala-
vras, “maximizar os lucros”.

Alguns jovens acionistas também exigiram
esclarecimentos referentes a acusações sobre
danos ambientais causados pela empresa em de-
terminada região do Estado, segundo o noticiá-
rio divulgado pela imprensa. Mas o Dr. Esperen-
deus, com a costumeira lábia política, (muito
criticada por alguns, que preferiam chamar de
“politiqueiro” o seu estilo de abordagem) prome-
teu acionar a área jurídica para recolocar as coi-
sas em seus corretos lugares. Em seguida, convi-
dou os presentes a participarem da festa de Na-
tal, que se iniciaria dentro de aproximadamente
dez minutos, no espaço de lazer localizado na
cobertura do prédio. Essa foi, até aí, a fala mais
aplaudida. Antes de se encaminharem à área
mencionada, alguns executivos passaram pela sala
da diretoria, para relaxar um pouco e avaliar a
reunião encerrada há pouco.

- Foi um ano “brabo” exclamou o presiden-
te ao aproximar-se de um grupo de executi-
vos. - Mas felizmente - é a minha avaliação
pessoal, quero frisar - conseguimos conduzir
o barco satisfatoriamente, mesmo enfrentan-
do alguma turbulência. Tomara que não te-
nha sido uma “vitória de Pirro”!

Vi... vi ... vitória de quem? Espantou-se um
diretor, cuja gagueira tinha sido agravada por
alguns drinques ingeridos à socapa.

- De Pirro, seu capadócio – repetiu um asses-
sor da diretoria, que não tinha travas na língua.
Trata-se de um general que venceu decisiva bata-
lha contra as legiões romanas, mas sofreu tan-
tas baixas, que desabafou:

- Mais uma vitória como esta, e estare-
mos perdidos!

- Amigos – riu alto um economista – Não é o
dinheiro nem o status que me constrangem a gos-
tar desta empresa, mas a erudição que se faz pre-
sente em quase todas as conversas.

A reunião foi encerrada entre risos, pilhérias
e votos de Boas Festas.

Passava das 22h e algumas pessoas já se
haviam retirado. Alguns grupos ainda conver-
savam animadamente, acomodados ao redor
de pequenas mesas colocadas nos jardins. No
centro de uma roda animada, o presidente tro-
cava idéias com dois diretores, parceiros de
jogos de tênis nas noites de sexta-feira. Pai-
rava no ar um clima de constrangimento, por-
que, nas últimas semanas, ele havia revelado
aos amigos estar passando por uma crise con-
jugal, o que lhe causava intenso sofrimento,
principalmente por causa dos filhos, que co-
meçavam a ser afetados pela situação.

- Depois de um desentendimento com Syl-
via - confidenciou – decidi sair de casa. Co-
loquei algumas peças de roupa na bagagem
e me dirigi à porta de saída. Para não ser
chamado de grosso, entrei em nosso quarto
para dizer que estava deixando o apartamen-
to. Então presenciei a cena que mudou a
minha vida: ela estava à cabeceira da cama
acariciando o rosto da nossa filha mais

nova, que erguia as mãozinhas para tocar
no rosto materno. Uma brisa tênue agitava
as cortinas; escutei trechos de uma antiga
canção de ninar que ela cantava para a cri-
ança, que olhava e examinava o rosto da mãe.
Pude ouvir então a letra de uma antiga can-
ção que ela cantava para a menininha e vi
quando ela estendeu as mãos para tocar no
rosto materno. Tive o impulso de juntar-me
as duas para compartilhar aquele amor que
inundava o ambiente! Mas achei que não
merecia; voltei pé-ante-pé e me refugiei no
escritório, onde chorei como um bezerro des-
mamado. Horas depois, refeito daquelas tem-
pestuosas emoções, contei a ela o que havia
acontecido e pedimos ambos perdão pelos nos-
sos erros, inaugurando o tempo de uma vida
nova. A paz do senhor nos envolveu e pacifi-
cou nossos corações, por meio de um cânti-
co de Natal dedicado pela mãe à sua filha...

Bom, mas agora, creio que devemos fazer uma
prece, neste momento, não só por nossas famíli-
as, mas também, para que o nosso país se livre
dos escândalos e de outros males que o acome-
tem com tanta freqüência ...

Neste ponto um funcionário idoso tomou a
palavra e pediu uma oração pelo Brasil, para que
o país se livre da corrupção e de outros males, a
fim de melhorar a vida de seu povo e garantir um
futuro digno e seguro às suas crianças...

AA
Cântico de Natal

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Natal: a grande data da humanidade
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