
●●● No chão: Protótipo do gigante A380, da Airbus, é reboca-
do em uma estrada em Toulouse, na França. O equipamento passa-
rá por uma série de checagens antes do seu primeiro vôo-teste,
que estava marcado para março, mas foi adiado para este mês.

TECNOLOGIAAVIAÇÃO

A Varig divulga hoje seu balanço
de 2004. Apesar de seu alto en-
dividamento, a expectativa é de
que a empresa registre seu pri-
meiro lucro operacional em
anos. Com a demanda aquecida
e sob os efeitos benéficos do
acordo de compartilhamento de
vôos com a TAM, ela conseguiu
rever um prejuízo operacional
que chegou a R$ 2,8 bilhões em
2002 e a R$ 1,8 bilhão em 2003.
A Varig tem um passivo de mais
de R$ 6,5 bilhões, além de R$ 3
bilhões em contingências.

TELEFONIA

TECNOLOGIA
LONDRES

Talvez o filme de ficção cientí-
fica Matrix não tenha uma his-
tória tão improvável afinal. O
primeiro passo em direção a
uma versão para a vida real,
em que a realidade cibernética
é projetada diretamente no cé-
rebro de uma pessoa, pode es-
tar próxima. A gigante Sony,
fabricante do videogame
Playstation, patenteou uma
idéia para transmitir dados di-
retamente no cérebro, com o
objetivo de fazer com que as
pessoas vejam filmes e jo-
guem videogames em que pos-
sam cheirar, experimentar gos-
tos ou até sentir coisas, de
acordo com a revista New
Scientist. A técnica também
poderia auxiliar pessoas que
são surdas ou cegas.

A patente é baseada em pu-

ra teoria, e não em uma inven-
ção. A técnica descrita pela
Sony seria não-invasiva. Ou
seja, não seria necessário usar
implantes cerebrais ou qual-
quer método cirúrgico. Apesar
de trazer poucos detalhes, a pa-
tente descreve um equipamen-
to que dispara pulsos de ultra-
som à cabeça, modificando o
comportamento dos neurônios
em partes específicas do cére-
bro. O objetivo seria criar “ex-
periências sensoriais”, que
vão desde imagens em movi-
mento até gostos e sons.

Em sua edição de sábado, a
New Scientist informou que
foi negado seu pedido para en-
trevistar o inventor, chamado
Thomas Dawson, que trabalha
no escritório da Sony em San
Diego, na Califórnia. De acor-
do com Elizabeth Boukis, por-
ta-voz da Sony Electronics, o
trabalho é uma “invenção pro-
fética” e ainda não foi feito ne-
nhum experimento. “Ele é ba-
seado na inspiração de que tal-
vez algum dia esta possa ser a

direção que a tecnologia
nos levará”, afirmou Eliza-
beth à revista.

PREOCUPAÇÃO
Especialistas independentes
não descartam a idéia, mas
não deixaram de expressar
preocupações quanto à segu-
rança de longo prazo do mé-
todo proposto. Até agora, a
única forma não-invasiva
de manipular o cérebro é
pouco precisa. A técnica,
chamada estímulo magnéti-
co transcraniano, usa cam-
pos magnéticos para induzir
corrente no tecido cerebral
e, dessa forma, estimular os
neurônios. Os campos mag-
néticos não podem ser foca-
dos em pequenos grupos de
células cerebrais, mas, com
o ultrasom, seria possível.

O neurocientista Niels
Birbaumer, da Universida-
de de Tuebingen, na Alema-
nha, considerou “plausí-
vel” a patente da Sony, de
acordo com a New Scien-
tist. Ele mesmo desenvol-
veu um dispositivo capaz
de ler ondas cerebrais, para
permitir que deficientes físi-
cos se comuniquem.

A interpretação de ondas
cerebrais é hoje um campo
científico mais avançado
do que a transmissão de si-
nais ao cérebro. A chamada
interação cérebro-computa-
dor encontra-se em expan-
são. De acordo com reporta-
gem publicada pela Busi-
nessWeek no mês passado,
mais da metade dos estudos
nesta área foram publica-
das nos últimos dois anos,
com destaque para Jona-
than Wolpaw, do Wadswor-
th Center, laboratório de
pesquisa do Departamento
de Saúde do Estado de No-
va York. Em dezembro,
Wolpaw publicou um resul-
tado de uma pesquisa em
que quatro pessoas, sem im-
plantes, conseguiram mo-
ver cursores ou digitar com
a força do pensamento.●

The Times e Reuters

RESULTADO

A operadora de telefonia ameri-
cana MCI rejeitou a oferta de
aquisição de US$ 9,1 bilhões
feita pela Qwest Communica-
tions. A rejeição marcou a tercei-
ra vez em que a MCI preferiu o
valor de aquisição menor propos-
to pela Verizon Communica-
tions, que na semana passada
melhorou sua oferta para US$
7,6 bilhões. A MCI informou que
a proposta da Verizon oferece
mais certeza de sucesso, en-
quanto a oferta da Qwest se mos-
trou impopular entre os clientes.

Um comitê que agrupa cinco
pesos-pesados da tecnologia
(IBM, Oracle, Nokia, Red Hat e
RealNetworks) juntou-se à
União Européia (UE) com o obje-
tivo de fortalecer a briga contra a
Microsoft por abuso de posição
dominante na área de softwa-
res. A Comissão Européia con-
denou no ano passado a Micro-
soft a uma multa de € 497 mi-
lhões por práticas monopolistas.
Também condenou a empresa a
lançar uma versão do Windows
sem o programa Media Player.

http://link.estadao.com.br

GEORGES GOBET/AFP

Orkut rende-se ao Brasil
e passa a falar português

Economia de Barretos em ritmo de novela
Exibição de América antecipa procura pela Festa do Peão, que só começa em 11 de agosto

1,9
bilhão de dólares foi a receita da
Monsanto, fabricante do herbici-
da Roundup e de sementes gene-
ticamente modificadas, no seu
segundo trimestre fiscal, um cres-
cimento de 27% sobre o mesmo
período do ano anterior

373
milhões de dólares foi o lucro da
companhia no período, mais que
o dobro dos US$ 154 milhões al-
cançados no ano anterior

Informações complementares no site:

MCI rejeita oferta de
US$ 9 bi feita pela Qwest

UE ganha apoio na briga
contra a Microsoft

AÇÃO – Deborah Secco e Murilo Benício (d), atores da novela

Estudos da interação
cérebro-computador
vêm sendo publicados
nos últimos dois anos

Sonyplanejaprojetar filmese
jogosdiretamentenocérebro
AfabricantedeeletrônicosconseguiupatentenosEstadosUnidos,masaindanãofeznenhumaexperiência

Balanço da Varig
será divulgado hoje

MARKETING

Paulo Baraldi
Especial para o Estado
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A pequena Barretos, a 470 quilô-
metros de São Paulo, já sente os
efeitos da novela América, da Re-
de Globo. Com quase um mês de
exibição, a novela tem destacado
o principal chamariz turístico da
cidade: a maior festa do peão da
América Latina. E os negócios,
que em edições anteriores só co-
meçavam a partir de junho, foram
antecipados para março e abril.

A rede hoteleira já está com

parte da sua ocupação reserva-
da. O comércio prepara os esto-
ques de artigos countries. E o
grupo Os Independentes, realiza-
dor da Festa do Peão de Barre-
tos, que neste ano comemora 50
anos, já vendeu quase todas as
cotas masters para o evento.

Com uma freqüente procura,
via telefone, por turistas de todo
o País desde o início da trama, a
Secretaria de Turismo de Barre-
tos adiantou a criação do Conse-
lho Municipal de Turismo (Con-
tur). O grupo vai preparar ho-
téis, bares e o comércio da cida-
de para atender uma possível de-
manda não só durante a Festa do

Peão, mas no ano todo. “A movi-
mentação ainda é interna, mas te-
mos que nos preparar para rece-
ber os visitantes”, disse o secretá-
rio Fernando Bonvino.

A diretoria da Festa do Peão
também tem estimativas otimis-
tas.Depoisde cinco anos investin-
do R$ 8 milhões no evento, deci-
diu aumentar o desembolso nesta
edição para R$ 10 milhões, com
expectativa de lucrar R$ 3 mi-
lhões. Das seis cotas masters de
publicidade, que variam entre R$
800 mil e R$ 1,5 milhão, quatro já
foram vendidas e duas estão pres-
tes a ser fechadas. “Também va-
mos fechar parceria com uma ca-

deia de lojas de roupas para ven-
der a marca Os Independentes”,
diz Marcos Abud, diretor-finan-
ceiro do grupo. Neste ano, a pro-
gramação será de 18 dias (11 a 28
de agosto). Nos anos anteriores,
eram 10 dias de festa. O público
esperado é de 1 milhão de pes-
soas, ante os 800 mil de 2004.

Quem comemora a “lembran-
ça” de Barretos no horário nobre
é a rede hoteleira. O proprietário
do Scala Hotel, André Badra,
disse que o telefone “toca o dia
todo” atrás de informações. E as
reservas já começaram a surgir.
Considerando somente os clien-
tes que já pagaram a hospeda-
gem de agosto, 20% dos 47 apar-
tamentos estão com ocupação
garantida desde março. A Asso-
ciação Comercial e Industrial da
cidade estima que pelo menos
400 vagas de empregos – além
das 1,5 mil criadas anualmente –
devem ser abertas neste ano.●

Mendes Júnior
põe à venda
subsidiária
no Chile

CONSTRUÇÃO

Andrea Vialli

Os ativos da construtora Mendes
Júnior no Chile estão à venda. A
Mendes Júnior &Associados, for-
mada pela Mendes Júnior (com
40%departicipação) emais 3 em-
presas chilenas – Ingecol, Bründl
e Sical – vai entrar em liquidação
para saldar uma dívida estimada
em R$ 84,6 milhões.

O impulso para a liquidação
veio a partir da decisão de um dos
acionistas, a Ingecol, de deixar a
sociedade. A venda dos ativos se-
ria a única solução para impedir a
falência da empresa.

Apesar da dívida alta, já há in-
vestidores chilenos interessados
em comprar a Mendes Júnior &
Associados. A empresa possui
“um considerável acervo tecnoló-
gico” segundo o diretor-superin-
tendenteda Mendes Júnior, Ange-
lo Mendes. “Os ativos tornam a
empresa atrativa para os poten-
ciais compradores, com know-
howe estrutura para construir em-
preendimentos de grande porte”,
disse. Embora a Mendes Júnior
Engenharia tenha atuação no Chi-
lehá12anos, as operaçõesdacoli-
gada começaramem2000.O con-
sórcio foi responsável por obras
como a Linha 5 do Metrô de San-
tiago, as Centrais Hidrelétricas do
Lago Atravesado e do aeroporto
de Concepción.

Ontem, o jornal El Mercurio,
de Santiago, citou a brasileira In-
tegral Engenharia como uma das
interessadas em comprar a em-
presa. Segundo o jornal, a reu-
nião dos credores, marcada para
hoje, foi postergada para junho,
devido aos rumores quanto à pos-
sibilidade de a Integral Engenha-
ria apresentar uma oferta formal
para o negócio. A matriz brasilei-
ra, no entanto, prefere não dar de-
talhes sobre o valor do negócio e
as empresas interessadas. “Esta-
mos agindo como bons minei-
ros, sem falar muito”, disse An-
gelo Mendes.

Osprincipais credores da Men-
des Júnior & Associados são os
bancos, comR$71,2 milhões a re-
ceber. Para fornecedores, a empre-
sa deve R$ 13 milhões. Em de-
zembro, o Banco do Chile che-
gou a pedir a falência da empresa.
Em janeiro, ela chegou a sofrer
uma intervenção, que possibilitou
o pagamento de dívidas trabalhis-
tas e operacionais. O faturamento
previsto para este ano é de US$
10 milhões. ● Colaborou: Raquel
Massote

EM TEMPO

DIVULGAÇÃO

Eles não admitiriam, mas algu-
ma coisa deu errada com o site
americano Orkut, que oferece
serviços gratuitos de relaciona-
mento, para as pessoas mante-
rem contato com amigos. On-
tem, 66,49% dos inscritos eram
do Brasil. Os Estados Unidos,
em segundo lugar, tinham so-
mente 8,5% do total, seguido do
Irã (6,72%) e do Paquistão
(3,53%). A presença maciça dos
brasileiros fez com que o Orkut,
que pertence ao Google, lanças-
se na segunda-feira a sua versão
em português, a primeira em
uma língua estrangeira.

O turco Orkut Buyukkokten,

criador do serviço, que mora em
Mountain View, na Califórnia,
não poderia imaginar que isso
fosse acontecer. A empresa colo-
cou um aviso em sua página de
notícias, em português: “A equi-
pe do Orkut tem o prazer de
anunciar que a interface de usuá-
rio do Orkut.com está agora dis-
ponível em outro idioma – portu-
guês! As guias no topo da pági-
na, os botões que você clica, a
descrição sob o seu nome, etc.,
foram todos traduzidos. Muitos
de nossos usuários brasileiros
nos pediram para que o site esti-
vesse disponível na língua ofi-
cial de seu país. E aqui está! (...)

Português é a primeira tradu-
ção do site Orkut.com. Espera-
mos que muitos outros idio-
mas estejam disponíveis futu-
ramente!” Ele só não traduzi-
ram o “stay beautiful”, coloca-
do antes da assinatura da
“Equipe Orkut”.

Em agosto do ano passado
o Orkut já havia colocado um
anúncio no site, procurando
pessoas que tenham o portu-
guês como primeira língua, de
preferência o português brasi-
leiro, para darem suporte onli-
ne aos clientes. O objetivo do
Orkut é criar comunidades, pa-
ra que pessoas interessadas
em um assunto determinado
possam se reunir e discuti-lo.
Uma delas, criada para tratar
da invasão brasileira no servi-
ço, chama-se WTF a Crazy
Brazilian Invasion e tem 1.796
inscritos. ● Renato Cruz
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