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Aristóteles não precisava 

de uma máquina de 

lavar roupa. Não que 

não fosse asseado 

como seus colegas e 

alunos, mas por que 

“Tudo o que o homem 

podia descobrir para o 

seu bem já tinha sido 

descoberto”. 

Mas e os computadores, 
elevadores, aviões, 
celulares... Vieram de-

pois, bem depois. Em compen-
sação os moradores da cidade 
mais democrática da Grécia, 
Atenas, tinham, em média uns 
dez ou onze escravos. Eles 
faziam tudo. Até dormiam com 
os donos. Eram verdadeiras 
máquinas humanas. Isto no 
berço da civilização ocidental.  

Se o fi lósofo vivesse hoje 
usando todas as máquinas 
disponíveis, até a de fazer café, 
calcularia que cada cidadão 
tem a sua disposição uns 33 
escravos. Portanto o progresso 
não se esgotou no período mais 
brilhante da cidade-estado de 
Atenas, quando um político 
virtuoso – sim eles existiam – 
Péricles conseguiu aglomerar 
um conjunto formidável de 
sábios e artistas. Ele mesmo 
era um apaixonado pelo belo 
e pela bela Aspásia.

O ser humano andou pelo 
planeta uns 80 milhões de anos 
antes se estabelecer no Iraque, 
ou melhor, na Mesopotâmia. 
Isto aconteceu há 7 mil anos 
e de lá as descobertas alavan-
caram a humanidade. Coisas 
fantásticas que iriam deixar 
os atuais ceo das empresas 
globalizadas de água na boca: 
escrita, moeda, economia, 
direito, contratos, medicina, 
carros de guerra e até ma-
quiagens para a barba. Até a 
astrologia foi codifi cada e os 
advinhos, sérios e picaretas, 
começaram a faturar. 

Outros povos também de-
senvolveram suas próprias 
descobertas ou simplesmente 
copiaram com são acusados 
os chineses hoje por um tal 
de Trump. O fato é que com o 
sem royalties as descobertas 
se cristalizaram primeiro nas 
civilizações hidráulicas, como 
Egito, China, Mesopotâmia, Ín-
dia e depois para outros povos. 
Porém isto tudo, durante muito 
tempo, foi considerado demais 
para uma cabeça tão pequena 

como a de um ser humano e se 
chegou à  conclusão o que  tudo 
o que poderia ser descoberto 
e conhecido já tinha sido feito. 

Agora era deitar na sombra 
de duas tamareiras com uma 
bela rede decorada pelas 
tecedeiras não se sabe de 
onde. A retomada vigorosa de 
novos avanços científi cos se 
concentrou no fi nal da idade  
média ocidental com uma 
nova economia de acumula-
ção de riquezas: o incipiente 
capitalismo.

Depois do advento do capi-
talismo acabou o  sossego da 
humanidade. Acabou a zona 
e conforto onde quer que 
estivesse. Foi uma onda em 
cima da outra, primeiro com as 
navegações e a descoberta do 
planeta, a posse e escravidão 
de novos povos, o acúmulo 
de quantidades de ouro e 
prata. Depois a sociedade das 
máquinas, dos operários, da 
burguesia industrial, das con-
centrações urbanas e do luxo 
para poucos. 

O capitalismo agitou o mun-
do não só por seus avanços, 
mas também pela oposição que 
se formou com o socialismo, 
comunismo, anarquismo e ou-
tras reações políticas e sociais, 
Novas etapas com os bancos, 
fi nanciamentos, empréstimos, 
concentração da riqueza na 
mão de poucas nações, e as 
guerras que devastaram quase 
todo o planeta. Depois de tudo 
isso com as pessoas vivendo 
mais e melhor, menos seres 
humanos na miséria, as comu-
nicações nas mãos de bilhões 
de pessoas, o século  21 poderia 
ser considerado o período de 
descanso. 

De  passar uma tarde em 
Itapuã, no sol que arde em 
Itapuã, ouvindo o mar de 
Itapuã, não é Vinicius? Nada 
disso. Trabalha-se mais horas 
hoje o que na revolução indus-
trial, consome-se tanto que o 
planeta está ameaçado, vive-
-se mais a ponto de diminuir 
os nascimentos mas não cai a 
população global. Quem pensa 
que esta é a era do sossego, se 
enganou. Vem aí pela frente a 
era da colonização  e explora-
ção econômica do espaço. 

Você  já comprou uma pas-
sagem para dar um passeio na 
nave Virgin Galatic, ou na sua 
concorrente Space Ship 2 ?

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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News@TI
DriveSpan elimina arquivos duplos e libera espaço 
em celular, PC ou Mac

@Uma das principais características da sociedade digital do século 21 é 
a enorme quantidade de dispositivos para armazenar documentos e 

arquivos multimídia. No trabalho ou na vida pessoal, lidamos diariamente 
com centenas de fotos, documentos, vídeos, músicas e arquivos no PC, 
no celular, no tablet - o que, por vezes, acaba saturando as unidades 
de armazenamento e impedindo a rápida busca e uso apropriado dos 
conteúdos.   Para ajudar nessa questão, a companhia alemã Nero AG 
lançou um APP gratuito e fácil de usar, o DriveSpan. Em combinação 
com a suíte Nero 2019 (versão Platinum ou Standard) instalada no com-
putador, o aplicativo mescla e consolida os arquivos de mídia e dados do 
celular, do PC e em discos rígidos externos, eliminando duplicidades e 
liberando memória nos dispositivos (www.drivespan.net).

Preços de produtos no e-commerce sobem 12,6% 
antes do Natal, aponta Precifi ca

@O Natal é a principal data do e-commerce brasileiro e deve fatu-
rar R$ 9,4 bilhões em 2018, de acordo com dados da ABComm 

(Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). Com esse aumento 
na procura, as lojas virtuais aproveitam para subir  os preços de seus 
produtos. É o que aponta o levantamento realizado pela Precifi ca. 
A empresa, especializada em precifi cação dinâmica para o comércio 
eletrônico, fez uma pesquisa entre 1º de novembro e 11 de dezembro 
de 2018. O preço médio dos produtos analisados apresentou infl ação 
de 12,6%.

Ar condicionado no verão: 
vantagens e cuidados

Mário Sérgio de Almeida (*)

O que primeiramente se pode fazer para 
garantir mais prós do que contras é ter 
certeza de que o sistema de ar condicio-

nado foi bem projetado, pensando em diversos 
aspectos de qualidade energética e do ar.

Um sistema de ar condicionado bem dimen-
sionado, adequado às necessidades de cada 
ambiente, faz muito mais do que simplesmente 
resfriar. Apesar de ser esta a sua principal 
função, o controle de temperatura é apenas 
uma das características  que o ar condicionado 
possui, como: 

Auxilio na prevenção contra insetos - No 
verão, se intensifi ca a população de pernilongos, 
mosquitos e outros insetos em geral, muitas 
vezes transmissores de doenças graves. Isso 
se dá por conta do tempo quente e úmido que 
propicia maior população. Em um ambiente 
climatizado, o ar condicionado proporciona uma 
temperatura agradável, que reduz a presença 
dos insetos no ambiente, e gera o afastamento 
desses. Além do fato de que com portas e janelas 

fechadas se reduz a possibilidade da entrada 
desses insetos dentro do ambiente.

Purifi cação do ar - Um sistema de ar condi-
cionado bem projetado, e segundo as normas 
vigentes e adequadas para cada tipo de aplica-
ção, reduz a presença de material particulado 
no interior dos ambientes. A fi ltragem adequada 
reduz a entrada dos poluentes externos, prin-
cipalmente aquelas geradas pela poluição dos 
veículos, assim como outros tipos de partículas 
originadas no ambiente interno. A proliferação 
de fungos, bactérias e outros alergênicos são ini-
bidos de proliferação pela temperatura dentro 
dos limites da aplicação para conforto humano.

Dióxido de Carbono - A renovação de ar in-
terior com ar exterior fi ltrado reduz a presença 
de dióxido de carbono, gás inerte que de acordo 
com estudos, quando metabolizado pelos nos-
sos pulmões e em altas concentrações, acima 
de 1.000ppm (partes por milhão), infl uencia 
nos processos cognitivos. A  má qualidade do 
ar relaciona-se com a difi culdade de tomada 
de decisão. A fi ltragem possibilitada pelo ar 
condicionado reduz essa situação, pois permite 

que haja uma renovação adequada e consequen-
temente melhora a qualidade do ar interno.

Projetos e manutenção - O dimensionamento 
de um sistema de ar condicionado passa sempre 
pela elaboração de um projeto. Na construção 
de uma residência, seja apartamento ou casa, 
comércio em geral, shoppings centers, hospi-
tais, laboratórios e outras aplicações, faz-se 
necessário o desenvolvimento de um projeto. A 
empresa projetista e o proprietário do empre-
endimento irão desenvolver a melhor solução 
de climatização levando em consideração: in-
vestimento, efi ciência energética, manutenção, 
vida útil dos equipamentos, e outros quesitos, 
procurando aquela que melhor se adeque ao 
perfi l de operação da construção. Atenção 
especial deve ser dada à manutenção para 
preservação do patrimônio e dos equipamen-
tos. Uma manutenção adequada, segundo as 
exigências do PMOC irá manter as condições 
climáticas internas e a qualidade do ar dentro 
dos parâmetros estabelecidos no projeto.

(*) É engenheiro e presidente do DNPC.

Procuradora-geral da República,

Raquel Dodge.

A procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, defendeu, em parecer en-
caminhado ao STF, que juízes não podem 
determinar a apreensão do passaporte 
ou da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) para obrigar o pagamento de dívi-
da; que tais medidas são inconstitucionais 
por atingir as liberdades fundamentais 
dos indivíduos, em especial a de ir e vir, 
o que não estaria ao alcance do juiz numa 
ação patrimonial. 

A apreensão de carteira de motorista 
ou passaporte passou a se tornar menos 
rara a partir da aprovação, em 2015, do 
novo Código de Processo Civil (CPC), que 
deixa em aberto a possibilidade de juízes 
determinarem medidas nem sempre 
previstas em lei, as chamadas ‘medidas 
atípicas’. “Esse contorno normativo pos-
sibilitou aos juízes inovações como, por 

Itens de primeira necessidade como alimentos (70%) e remédios (47%) foram os mais adquiridos 

por meio do cartão de crédito.

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
revelam que caiu de 82% em 
outubro para 76% em novembro 
o percentual de consumidores 
que ‘vivem no limite do orça-
mento’. De acordo com o levan-
tamento, 43% dos entrevistados 
terminaram o mês no ‘zero a 
zero’, ou seja, até conseguiram 
pagar as contas, mas não res-
tou nada de seus rendimentos 
e, 33% encerram o mês ‘no 
vermelho’, isso quer dizer que 
eles deixaram de pagar alguma 
conta por falta de recursos. Os 
brasileiros que se encontram ‘no 
azul’ somam 16%. 

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
o percentual de brasileiros 
que vivem sem sobras no or-
çamento segue elevado, mas o 
consumidor tem uma chance de 
melhorar esse quadro com as 
rendas extras de fi nal de ano. “O 
pagamento do 13º salário pode 
aliviar a situação do consumi-
dor, mas vale lembrar que se 
trata de um aumento de renda 
temporário. Uma vez restaura-
do o equilíbrio do orçamento, 
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Cai para 76% o percentual 
de brasileiros que ‘vivem 
no limite do orçamento’

A maior parte dos brasileiros chega às vésperas do fi m de ano sem sobras no orçamento, embora 
tenha diminuído a quantidade de consumidores que se encontram em situação de aperto

o consumidor precisa manter 
o controle dos gastos, estabe-
lecendo prioridades e fazendo 
ajustes quando necessário”, 
afi rma a economista.

Dados mostram que passou 
de 44% para 46% o percentual 
de consumidores que se utili-
zaram de alguma modalidade 
de crédito no mês de outubro 
na comparação com setembro. 

Os cartões de crédito (39%), 
crediário (11%) e o cheque 
especial (7%) foram as moda-
lidades mais usadas. Há ainda, 
6% de consumidores que re-
correram à empréstimos e 5% 
a fi nanciamentos. Os que não 
recorreram a nenhum tipo de 
crédito no período somam 54% 
de entrevistados.

Os itens de primeira neces-

sidade como alimentos em su-
permercados (70%) e remédios 
(47%) foram os mais adquiridos 
por meio do cartão de crédito. 
Gastos com roupas e calçados 
(37%), combustíveis (32%) e 
saídas para bares e restantes 
(27%) completam o ranking 
de principais gastos com o 
chamado ‘dinheiro de plástico’ 
(CNDL/SPC Brasil).

CNH não pode ser apreendida para 
forçar pagamento de dívida

dirigir e a proibição de participação em 
concurso público e licitação. Para a PGR, 
contudo, mesmo com a abertura dada pelo 
novo código civil, o juiz deve se ater ao 
campo patrimonial, não podendo adentrar 
o campo das liberdades individuais. “A 
liberdade do indivíduo não está dispo-
nível nem ao credor, nem ao Estado-juiz 
no momento em que age para efetivar 
direitos patrimoniais”, afi rmou.

Dodge pediu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) que considere inconsti-
tucional medidas restritivas de liberda-
de – como a apreensão de passaporte e 
CNH e a proibição de participação em 
concursos e licitações – como meio de 
garantir a execução de dívidas. O parecer 
foi encaminhado em uma ação direta de 
inconstitucionalidade (ADI). O relator é 
o ministro Luiz Fux (ABr).

exemplo, a apreensão de passaporte ou 
carteira nacional de habilitação”, enfatizou 
Raquel Dodge. 

Entre outras medidas que vêm sendo 
adotadas, estão a suspensão do direito de 

O uso do ar condicionado sempre aumenta no verão, e isso traz diversas discussões sobre prós e 
contras dessa intensifi cação


