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Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Cada camada, nível e aspecto de nossa existência 
está sendo drenado, preparando-nos para o 
nascimento da luz de nossa alma no mundo. 
Tão difícil, tão doloroso e tão terrível quanto 
esse processo seja agora, a paz e a tranquilidade 
surgirão após esta violenta tempestade. A partir 
dos nossos medos mais profundos e sombrios, 
uma nova vida nascerá.
A orientação e sabedoria de sua alma contém 
tudo o que você precisa para construir uma base 
sólida neste mundo de mudanças e incertezas 

inevitáveis. É hora de ganhar força interior e 
se preparar para uma nova jornada, uma nova 
vida. Você tem a responsabilidade de se curar e 
se transformar; de perceber que tudo o que você 
faz, sente e pensa afeta tudo e a todos. Medos e 
inseguranças antigos não têm mais espaço na sua 
vida. Ao libertar-se do passado, você encontrará a 
coragem de seguir em frente.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

 reginamadrumond@yahoo.com.br

Pode-se dizer que o que 

era futuro antes, já é 

realidade hoje. 

O grafeno, esse material 
revolucionário, chamado 
o “mineral do século”, 

que graças às suas propriedades 
que incluem leveza, fl exibilidade, 
condutividade e resistência, 
e é capaz de gerar aplicações 
em alta tecnologia antes nunca 
imaginadas, tornou-se o alvo de 
universidades.

Centros de pesquisas, institu-
tos de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação e empresas em todo 
o mundo, os quais têm investido 
quantias enormes de recursos 
para desenvolver  técnicas de 
produção e de desenvolvimento 
de aplicações do material. Assim, 
pode-se dizer que o que era futuro 
antes, já é realidade hoje.

O grafeno, uma das formas 
alotrópicas do carbono, assim 
como o diamante, o carvão e 
a grafi ta, é o primeiro material 
bidimensional do mundo, com 
uma única camada de átomos 
de carbono dispostos em uma 
estrutura hexagonal que possui 
um conjunto de propriedades 
únicas e extraordinárias. Foi iso-
lado pela primeira vez em 2004, 
na Inglaterra, pelos cientistas 
Andre K. Geim e Konstantin S. 
Novoselov, em uma pesquisa que 
ganhou o Prêmio Nobel de Física.

Suas aplicações envolvem inú-
meras áreas do conhecimento: 
energia, sensores, compósitos e 
revestimentos, fotônica e opto-
eletrônica, automotivo e aeroes-
pacial, comunicação, impressão 
3D, biomedicina, polímeros, 
materiais esportivos, construção 
civil, saneamento e tecnologias 
wearable.

O Brasil conta com quatro prin-
cipais centros que se ocupam da 
produção e do desenvolvimento 
de aplicações de grafeno: o Ma-
ckGraphe em São Paulo, o MG 
Grafeno em Belo Horizonte, a 
Universidade de Caxias do Sul e 
o CTNano em Belo Horizonte, os 
quais começaram com projetos 
pilotos na área e atualmente pro-
curam implantar infraestrutura 
tecnológica para a instalação de 
empresas envolvidas na produ-
ção de grafeno e no desenvolvi-
mento de suas aplicações. 

Elas continuarão a realizar 
pesquisa, desenvolvimento e 
formação de pessoal na área, in-
centivando a criação de startups 
em aplicações, as quais, ao terem 
os seus produtos prontos, serão 

transferidas para os correspon-
dentes Parques Tecnológicos 
para exploração comercial.

Como essas iniciativas envol-
vem a produção e o desenvolvi-
mento de aplicações de grafeno 
com interesse comercial, uma 
questão importante veio à tona: 
como e onde a produção e o 
desenvolvimento de aplicações 
estratégicas e de segurança na-
cional de interesse do Governo 
Federal seria realizada? 

Com esse objetivo foi apre-
sentada, ao Presidente da Re-
pública, em junho, a proposta 
de implantação, pelo Governo 
Federal, do Centro Nacional de 
Grafeno – Cenagraph, o qual, 
além de se ocupar das aplicações 
mencionadas acima, iria prover 
grafeno para as instituições de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação nacionais que, através 
de projetos apresentados às 
fontes de fi nanciamento federias 
(Finep, CNPq, BNDES, etc) o 
solicitassem.

O Brasil conta ainda com 
importantes Universidades, 
Institutos de Pesquisa, Desen-
volvimento e Inovação e outras 
entidades que desenvolvem 
atividades envolvendo o grafeno. 
Deve ser observado, entretanto, 
que não existe ainda a produção 
de grafeno em escala comercial 
no país, embora as instituições 
mencionadas acima o produzam 
para os seus objetivos específi cos.

Infelizmente o Ministério de 
Ciência e Tecnologia tem des-
tinado poucos recursos para 
projetos envolvendo grafeno aos 
Institutos de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Além disso, o projeto 
do Centro Nacional de Grafeno – 
Cenagraph, mencionado acima, 
encontra-se no Ministério sem 
informação alguma sobre a sua 
atual situação.

Nesse contexto, excetua-se a 
Finep, que tem apoiado projetos 
de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação envolvendo grafeno e de 
ter acabado de lançar o Programa 
“Grafeno no Rota 2030: soluções 
para a Indústria Automotiva”, no 
qual foram discutidas tendências 
e oportunidades da cadeia auto-
motiva, além do oferecimento 
de recursos para a realização de 
projetos na área. 

Trata-se do primeiro programa 
federal envolvendo grafeno.

  
(*) - É PhD em Engenharia Elétrica do 

MIT, engenheiro e mestre em Enge-
nharia Eletrônica do ITA e coordena-

dor do projeto do Centro Nacional de 
Grafeno do governo federal.  

Grafeno: o material do 
futuro, hoje

Nelson de Jesus Parada (*)
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O italiano Piero Terracina, um dos 
últimos sobreviventes do campo de 
extermínio nazista de Auschwitz, 
morreu no domingo (8) aos 91 anos, 
em Roma. A confi rmação do óbito foi 
feita por representantes da comuni-
dade judaica na capital italiana. Nas-
cido em Roma, em 12 de novembro 
de 1928, Terracina foi deportado a 
Auschwitz com apenas 15 anos, junto 
com sua família, depois que todos 
conseguiram escapar de um ataque 
nazista na “cidade eterna”. 

O italiano teve dois irmãos, Leo 
e Cesare, e uma irmã, Anna, que 
nunca retornaram da Alemanha. Da 
sua família, Terracina foi o único que 
voltou vivo para a Itália. Em seu país 
de origem, o empresário dedicou sua 
vida a dar palestras e testemunhos 
sobre a época liderada pelo regime de 
Adolf Hitler. O funeral de Terracina 
foi realizado na manhã de ontem (9), 
no Pórtico de Octavia, em Roma. 

A morte do italiano foi lamen-
tada por diversas autoridades do 
país. O primeiro-ministro da Itália, 
Giuseppe Conte, usou sua conta 
no Twitter para lamentar a perda e 
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Sobrevivente de Auschwitz, Piero Terracina morre na Itália

Italiano tinha 91 anos e foi deportado ao campo com apenas 15.

ressaltar que “seu testemunho sobre 
Auschwitz é uma memória coletiva”. 
“Uma herança que agora temos que 
alimentar porque também pode ser 
transmitida às gerações futuras”, 
escreveu.

Já o presidente italiano, Sergio 
Mattarella, prestou solidariedade 
aos familiares de Terracina e à 

comunidade judaica. Por fim, a 
comunidade judaica afi rmou que o 
italiano “representou a coragem de 
lembrar, superando a dor de sua 
imensa família e do que foi visto e 
sofrido no inferno de Auschwitz, 
para que todos conhecessem o 
horror dos campos de extermínio 
nazistas” (ANSA).

A Agência Mundial Antido-
ping (Wada) baniu a Rússia 
ontem (9) de todos os torneios 
esportivos internacionais, in-
cluindo as Olimpíadas e os 
mundiais, por um período de 
quatro anos. Com isso, o país 
não participará dos Jogos Olím-
picos de 2020, em Tóquio, nem 
das Olimpíadas de Inverno de 
2022, em Pequim, e da Copa do 
Mundo do Catar, no mesmo ano. 

Segundo o comitê-executivo 
da Wada, Moscou e a agência 
antidoping do país manipula-
ram dados de laboratórios e 
eliminaram arquivos ligados 
a exames positivos. A agência 
ainda determinou que a Rús-
sia não poderá organizar ou 
disputar o direito de sediar 
torneios internacionais por 
quatro anos. O veto também 
atinge funcionários do gover-
no e dos comitês olímpico e 

Não por acaso, o esta-
do lidera o ranking 
de padarias no Brasil, 

com nada menos que 14.040 
padocas registradas. 

Por trás de cada pãozinho 
que chega à mesa dos pau-
listas, está a fi gura popular e 
indispensável dos padeiros. 
“Os padeiros são a verdadei-
ra força motriz da indústria 
de panifi cação e confeitaria. 
Estamos muito felizes de re-
conhecer e homenagear esses 
profi ssionais dos quais nos 
orgulhamos profundamente”, 
afi rma José Batista de Olivei-
ra, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Pa-
nifi cação e Confeitaria – ABIP.

Em um cenário no qual a 
venda de produtos de fabri-
cação própria se torna cada 
vez mais importante para as 
padarias, a relevância de um 
bom padeiro é ainda maior. 
Em 2018, esse tipo de vendas 
cresceu 5,87% em relação ao 
ano anterior. “A produção 
de fabricação própria vem 
sendo cada vez mais o ponto 
de apoio das padarias, com 
participação crescente no 
faturamento. Assim, contar 
com um bom padeiro é vital 
e indispensável para os negó-
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Na rotina das padocas, são os 
padeiros que movimentam a cidade

Que o paulista é apaixonado por pães não é novidade, afi nal, quem dispensa uma boa média e um pão 
na chapa para começar o dia com o pé direito?

Para Toninho, da padaria Nova Brasília, “um pão gostoso, bem feito, traz alegria”.

cios”, reforça Batista.
A profissão que alimenta 

também faz girar a economia. 
Embora não haja dados espe-
cífi cos sobre o número de pa-
deiros no estado, estima-se que 
o setor gere 920 mil empregos 
diretos e 1,8 milhões de vagas 
indiretas nas 70 mil padarias 
e confeitarias registradas no 
Brasil. Segundo o último levan-
tamento ofi cial, de 2017, cada 
padaria mantém, em média, 12 

profi ssionais (área de produção 
e loja) contratados para atender 
as demandas diárias dos clien-
tes que chegam em busca dos 
produtos fresquinhos.

É justamente pensando na 
satisfação dos fregueses que 
Antônio Ribeiro sai de casa 
há 31 anos para produzir 
seus pães. Só na padaria Nova 
Brasília, na zona sudeste da 
grande São Paulo, onde hoje 
trabalha, ele contribui há 

Agência antidoping bane Rússia de competições por 4 anos

15 anos. “Como padeiro, as 
pessoas se alimentam do pão 
e levam junto um pouco do 
nosso esforço e amor pela pro-
fi ssão. Um pão gostoso, bem 
feito, traz alegria”, garante ele. 
Esse é outro motivo que faz a 
fama de Toninho. Ele é per-
feccionista! “Todo dia começo 
às sete horas disposto a bater 
minha meta de pães deliciosos. 
Nunca quero decepcionar a 
clientela” (AI/ABIP). 

das provas de atletismo das 
Olimpíadas de 2016, no Rio de 
Janeiro. Mais tarde, descobriu-
se um esquema de doping nos 
Jogos de Inverno de 2014, na 
cidade russa de Sóchi, e o país 
não pôde participar da edição 
seguinte, em PyeongChang, 
em 2018. 

Na ocasião, atletas da Rússia 
que comprovaram inocência 
até conseguiram competir, 
mas sem o hino, a bandeira e 
as cores nacionais. Da mes-
ma forma, quem não estiver 
envolvido em irregularidades 
poderá participar das próxi-
mas Olimpíadas, porém sob 
bandeira do Comitê Olímpico 
Internacional (COI). A Rússia 
ainda pode recorrer contra 
a punição na Corte Arbitral 
do Esporte e nega ter havido 
patrocínio estatal ao esquema 
de doping (ANSA).

paralímpico do país.
O escândalo estourou em 

2015, quando a Rússia foi acu-
sada de patrocinar uma rede de 

fornecimento de substâncias 
ilícitas para atletas e de fraudes 
em exames. Por conta disso, 
acabou proibida de participar 

Rússia não poderá participar dos Jogos de Tóquio em 2020. 


