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LOTOMANIA Nº 1.347 11/5/13

O prêmio acumulou em R$ 3.731.606,03
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LOTOFÁCIL Nº 904 13/5/13
3 apostadores acertaram as 15 dezenas e
cada um ganhou R$ 590.743,42
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MEGA-SENA Nº 1.493 11/5/13
Sena (2) R$ 1.471.764,39

Quina (137) R$ 11.663,62

Quadra (9.075) R$ 251,54
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QUINA Nº 3.192 13/5/13
Quina (0) R$ 3.253.879,81

Quadra (132) R$ 4.312,05

Terno (7.399) R$ 109,89
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FEDERAL Nº 4.761 11/5/13

1º Prêmio 28.973 R$ 1.000.000,00

2º Prêmio 76.816 R$ 22.000,00

3º Prêmio 57.665 R$ 16.300,00

4º Prêmio 10.853 R$ 15.800,00

5º Prêmio 04.671 R$ 15.680,00

DUPLA SENA Nº 1.175 10/5/13

1º sorteio

Sena (acumulou) R$ 4.791.660,01

Quina (76) R$ 2.593,96

Quadra (4.754) R$ 39,49
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2º sorteio
Sena (0) R$ 0,00

Quina (61) R$ 3.231,82

Quadra (3.296) R$ 56,96
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LONDRES- Em virtude das
desordens que a policia é impo-
tente para reprimir, o governo
prohibiu as reuniões de suffra-
gistas nas praças publicas de
Londres. Algumas dellas corta-
ram os fios telephonicos e tele-
graphicos perto de Box, outras
lançaram ácidos nas caixas de
correio de Duncaster, destruin-
do muita correspondencia.

HÁ UM SÉCULO

Tour virtual

SP RECLAMA

Edison Veiga

OGoogle está fotogra-
fando o interior das
igrejas católicas pau-

listanas com a mesma tecno-
logia do Street View. Já fo-
ram feitas imagens da Cate-
dral da Sé e da Igreja da Con-
solação – elas ainda não es-
tão no ar, mas o Estado apu-
rou que há intenção de regis-
trar cerca de 15 templos, to-
dos com importância cultu-
ral, artística e histórica.

Entusiasta de novas tecno-
logias – ele atualiza frequen-
temente sua conta no Twit-
ter, @DomOdiloScherer,
por exemplo –, o cardeal arce-
bispo de São Paulo, d. Odilo

Scherer, demonstra otimismo
com fato de as igrejas paulista-
nas, em breve, poderem ser “vi-
sitadas” virtualmente.

“Meu apoio a esse trabalho
foi imediato, porque me parece
algo interessante para que as
pessoas possam conhecer me-
lhor também o patrimônio reli-
gioso que temos na cidade”, diz
o cardeal, que autorizou que as
fotografias fossem realizadas
na Sé e na Consolação como
“iniciativa piloto”. Em sua opi-
nião, “nada impede que a autori-
zação se estenda às demais igre-
jas” sob sua jurisdição.

Ferramenta. “Temos muitas
igrejas bonitas e de valor artísti-
co na cidade. E a Igreja tem gran-

de apreço às novas mídias e vê a
necessidade de estar presente
nelas”, diz d. Odilo. “Quando es-
sa ferramenta estiver no ar, pes-
soas do mundo inteiro vão po-
der conhecer as igrejas paulista-

nas. A visitação eletrônica tam-
bém vai se tornar um hábito e
quem não conhece São Paulo
poderá se encantar com a bele-
za de nossas igrejas.”

O Google se recusou a dar

mais informações sobre o proje-
to das igrejas paulistanas. Por
meio de nota da assessoria de
imprensa, limitou-se a afirmar
que está “sempre trabalhando
em vários projetos”, mas, no

momento, não há “nenhum
anúncio para fazer.”

Museus. Em 2011, o Google
lançou o Art Project, um site
que permite que o usuário vi-
site virtualmente museus de
todo o mundo. No lançamen-
to, havia 17 instituições cata-
logadas – de 11 cidades dife-
rentes. Entre elas, a National
e a Tate Galleries, de Lon-
dres, o Museum of Modern
Art, de Nova York, e o Museo
Reina Sofia, de Madri.

Hoje, há dezenas de outros
acervos disponíveis. Além de
permitir que o internauta
passeie pelos museus, o Goo-
gle oferece algumas obras de
arte em “super resolução”,
propiciando que sejam vis-
tos detalhes difíceis de ser
percebidos até a olho nu.

Ainda não se sabe se esse
recurso também estará dis-
ponível no projeto das igre-
jas paulistanas.

www.estadao.com.br/acervo

LOTERIAS

blogs.estadao.com.br

FONTE: UIT E NATIONALENCYKLOPEDIN

Português é 5º língua mais usada na web
Com 83 milhões de usuários de internet no mundo, idioma superou árabe, francês e alemão e, em alguns anos, deve desbancar o japonês

Teve algum direito como
cidadão ou consumidor desres-
peitado? Não deixe passar em
branco. O novo blog Seus Direi-
tos pode ajudar. Basta mandar
sua reclamação e seus dados
para os e-mails
spreclama.estado@
estadao.com
consumidor.estado@
estadao.com
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● As línguas na internet e no
mundo, por milhões de falantes

Galeria. Veja
fotos das igrejas

paulistanas
blogs.estadao.com.br/edison-veiga

Catedral da Sé. Mais importante templo
católico de SP, foi erguida de 1913 a 1945

MAIS NA WEB

IGREJASPODERÃO
SERVISITADAS
PELAINTERNET
Google está fotografando templos católicos de SP
ao estilo ‘Street View’; Sé e Consolação são os 1ºs

SERVIÇO: O ESTADO PUBLICA DIARIAMENTE
AS LOTERIAS. FIQUE ATENTO AO NÚMERO
E À DATA DE REALIZAÇÃO DOS SORTEIOS

ATENÇÃO: O QUADRO AO LADO NÃO DEVE SER
USADO PARA A CONFERÊNCIA OFICIAL DAS
LOTERIAS. DEPENDENDO DO HORÁRIO DOS
SORTEIOS E DO FECHAMENTO DA EDIÇÃO,
ALGUNS RESULTADOS PODEM ESTAR DEFASA-
DOS. CONFIRA OS RESULTADOS OFICIAIS NO
SITE WWW.CAIXA.GOV.BR

Patrimônio. Em seu interior, chama a
atenção o imenso órgão de 12 mil tubos

Beleza central. O altar-mor da igreja da
Consolação é importado de Paris

Consolação. Erguida em 1909, atual igreja
substituiu construção feita em 1799

Jamil Chade / GENEBRA

A língua portuguesa já é o
quinto idioma mais “falado”
na internet. Dados divulga-
dos pela União Internacional
de Telecomunicações apon-
tam que o português já supe-
rou o árabe, francês e o ale-
mão entre as línguas com o
maior número de usuários na-
vegando pela web.

Para a entidade, a expansão
da web no Brasil nos últimos
dez anos explica em grande par-
te essa posição de destaque da
língua. Seriam pelo menos 83
milhões de pessoas no mundo
usando o português na rede. Na
avaliação dos especialistas, em
poucos anos o português pode-

rá superar o japonês – hoje com
99 milhões de usuários na rede
– e ocupar a quarta colocação.

Isso porque a expansão da re-
de no Brasil, em Angola e em
Moçambiqueainda teria umam-
plo caminho a percorrer até
atingir os mesmos níveis de pe-
netração dos países ricos, en-
quanto no Japão a realidade é
de uma “maturidade” da tecno-
logia.

Prova disso é que já há mais
lusófonos na web que os 75 mi-
lhões de alemães e 60 milhões
de usuários que usam o francês.
O árabe, apesar de espalhada
por diversas regiões do mundo,
tem hoje uma população de
usuários da internet inferior ao
português, com 65 milhões.

A língua preponderante da in-
ternet continua sendo o inglês,
com uma população de usuá-
rios de 565 milhões. Mas, se esse
domínio era total há dez anos,
hoje ele já enfrenta a ameaça da
China. O número de pessoas
que usam prioritariamente o
chinês na web já chega a 510 mi-
lhões de pessoas. A terceira co-
locação é do espanhol, com 165
milhões de usuários. Para espe-
cialistas, parte da influência de
uma língua será medida em al-
guns anos no mundo justamen-
te pelo seu uso na internet.

Política. A contabilidade do nú-
mero de usuários em cada lín-
gua não serve apenas como indi-
cador da influência de uma cul-

tura. Governos de países emer-
gentes vêm pressionando a
União Internacional de Teleco-
municações a adotar uma posi-
ção mais forte em relação à defe-
sa de que haja um controle
maior por parte de governos so-
bre uma rede que hoje é ampla-
mente dominada por empresas
de tecnologia de países ricos.
Nesta semana, em Genebra, a
UIT realiza outro debate sobre
o assunto e, uma vez mais, paí-
ses emergentes pressionarão
por uma ingerência maior dos
Estados sobre o futuro da rede.

Existem pelo menos três gru-
pos de países que não disfarçam
o choque de opiniões. De um la-
do, americanos e europeus in-
sistem que a internet precisa

continuar sua trajetória semi-
privada, sem um maior envolvi-
mento do Estado. Países emer-
gentes acusam essa posição de

ser “cínica”, já que a própria em-
presa que estabelece os domí-
nios de sites teve sua origem
por um projeto do governo ame-
ricano. “O que os EUA querem
é o não envolvimento de outros
governos na web. Mas eles con-
tinuariam com sua influência
clara”, apontou um conselheiro
de uma agência reguladora sul-
americana.

Controle. No outro extremo es-
tão países como a Rússia, que
defendem controle estatal total
sobre a web. Em uma posição
intermediária está o Brasil, ain-
da que Brasília insista que uma
de suas metas é garantir maior
“democratização” na gestão
mundial da internet.

RANKING

LÍNGUA NA INTERNET NO MUNDO

1º Inglês 565 365 (3º)

2º Mandarim 510 935 (1º)

3º Espanhol 165 387 (2º)

4º Japonês 99 127 (9º)

5º Português 83 204 (6º)

6º Alemão 75 92 (11º)

7º Árabe 65 280 (5º)

8º Francês 60 74 (18º)

Acima de 32°

28°/32°

24°/27°

19°/23°

Abaixo de 19°

NOITE

Nova
9/5 (21h31)

(1h36)

(1h27)

Crescente
18/5

Cheia

(16h00)
Minguante

31/5

25/5

ChuvaNublado Pancadas 
de chuva

Parcialmente 
nublado

Céu 
claro

Nascente

Poente
17h33

6h33

Votuporanga
18°/33°

Presidente Prudente
19°/31°

S. J. do Rio Preto
19°/31°

Bauru
16°/30°

Piracicaba
15°/28°

Campinas
14°/27°

Sorocaba
16°/27°

Itapeva
14°/25°

Cananeia
16°/30°

Iguape
16°/30°

C. do Jordão
7°/20°

S. J. dos Campos
11°/26°

Guarujá
18°/31°

Santos
18°/31°

Ubatuba
16°/30°

São Paulo
14°/27°

Ourinhos
19°/28°

Franca
16°/27°

Ribeirão Preto
15°/31°

Araraquara
14°/28°

27°
14°

PREVISÃO PARA HOJE EM SÃO PAULO
Sol e baixa umidade do ar à tarde
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PRÓXIMOS DIAS EM SP
Frente fria provoca chuva e brusca queda da 
temperatura na quinta e na sexta-feira.

Receba por sms a previsão de onde você está
www.estadao.com.br/sms
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Frente fria

SEMANA TERMINA FRIA
Uma grande massa de ar 
seco atua sobre o Sudeste 
e o Centro-Oeste do País e 
bloqueia uma frente fria 
no Sul. Uma forte massa 
polar entra no Sul na 
quarta-feira, rompe o 
bloqueio e o ar frio chega a 
São Paulo na quinta-feira.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




