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Energia que vem dos ventos

Energia dos ventos

Brasil é a bola da vez em geração de energia eólica: Região Nordeste pode gerar mais que toda a Alemanha

A

energia dos ventos vem sendo utilizada para facilitar a vida das
pessoas desde a antiguidade. Moinhos de vento, que
processavam grãos e bombeavam água, são tecnologias eficientes e eram
utilizados até mesmo pela civilização Persa, que viveu há mais de 200 anos
antes de a. c.. A captação da força dos ventos foi aprimorada e, hoje em
dia, é utilizada em diversas partes do mundo para gerar energia elétrica.
Especialistas afirmam que o Brasil é uma nova potência em geração de
energia eólica e que só o Nordeste do país tem melhores condições de
geração que toda a Alemanha.
De fato, nos tornamos a bola da vez em energia eólica na visão das empresas que atuam no setor, posição detida
pela Argentina no final dos anos 1990. Essa é a razão do desembarque de grandes empresas do segmento para
disputar os leilões que vêm sendo promovidos pelo Governo Federal desde o final de 2009.
A capacidade instalada de energia eólica no País era de 606 megawatts em 2009, segundo dados da Global Wind
Energy Council (GWEC), organização não governamental com sede em Bruxelas, na Bélgica, que trabalha pelo
desenvolvimento do setor em todo o mundo. No ano passado, diz a entidade, foram acrescentados mais 326
megawatts à capacidade brasileira, elevando o total para cerca de 930 megawatts, quase metade do que está
disponível em toda a América Latina.
A energia eólica é muito importante, pode ser complementar ao potencial hidráulico do país e é altamente
sustentável. Sua produção não consome recursos e não gera resíduos, não causa danos ambientais, e baixo custo
de produção em relação a outras fontes alternativas de energia.
O homem vive num oceano de energia. Ao redor dele a natureza trabalha constantemente, transformando energia
em enormes quantidades e dela o homem aproveita apenas uma pequena fração.
Se os ventos fossem dominados, eles poderiam produzir duas vezes mais eletricidade do que a força da água o faz
agora.
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Fonte:http://www.cemirim.com.br/pdf/Jornal66_mai_jun.pdf

CONHECENDO NOSSOS FORNECEDORES

A

SAMARITÁ

história da Samaritá começou a ser traçada em 1985 no bairro Samaritá, na cidade de São Vicente/SP.
Na época, seus fundadores começaram a produzir adubos foliares, onde a maior dificuldade foi conscientizar
os produtores rurais da importância desses produtos para o desenvolvimento da planta.
Com o crescimento e a necessidade de mais espaço para suas instalações, a empresa se transferiu para a cidade de
Santos, em 1987. No ano de 1992, atraídos pela ampla disponibilidade de área e pela estratégica localização ao redor do mercado agrícola paulista, a Samaritá
( Divisão Agrícola ) devido a todo o processo de desenvolvimento dos produtos, foi a primeira no Brasil a produzir o Fosfito, elemento fundamental para o
crescimento das plantas. A criação de produtos da mais alta qualidade e tecnologia, tornaram a Samaritá uma empresa líder no mercado em que atua, atendendo
desde pequenas propriedades até os grandes grupos agrícolas do país.
A Samaritá possui a mais completa linha de produtos para diversos seguimentos do setor Industrial e Agrícola. Atua
na área de defensivos agrícolas, fertilizantes e insumos químico com qualidade e confiabilidade, buscando sempre
crescimento e melhoria contínua, procurando sempre oferecer ao cliente produtos de alta qualidade e baixo custo
para satisfazer as necessidades dos clientes.
Em Artur Nogueira, a Samaritá iniciou uma nova era: a Era da Tecnologia. Foram realizados diversos investimentos
em busca da qualidade, tecnologia e da excelência do produto. A empresa criou o Departamento de Qualidade que
através de análises minuciosas, garante a eficiência de seus produtos. Investiu também no atendimento personalizado
à seus clientes dando todo suporte necessário para aplicação dos produtos Samaritá.
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PARABÉNS aos os pais, não
pelo seu dia que passou, mas
por todos outros em que estão
sempre juntos, conectados e
sintonizados com aqueles que
dependem do amor e do seu
exemplo todos os dias.

Parabéns a toda equipe Cerca Viva
pelo empenho e dedicação no mês de
agosto,onde superou todas as
expectativas, inclusive a logística ,que
conseguiu atender toda demanda de
recebimento e entrega de mercadorias.

Exagerou na dose? Saiba o que fazer
- Sempre que você comer mais alimentos
com gordura do que o indicado, procure
adotar um cardápio antioxidante no dia
seguinte. Alimentos como suco de
laranja, kiwi, castanha do Brasil, salmão,
arroz integral e quinoa ajudam a
combater os radicais livres

- Outra dica é beber líquidos à base de chá de urtiga, que é
depurativo, estabiliza a glicose no sangue e age contra os radicais
livres. Uma boa sugestão é o chá de dente-de-leão, que é diurético,
depurativo e facilita o processo digestivo.
- A maneira mais eficiente que existe para gastar as calorias ingeridas em excesso é praticar atividade física., de preferência
caminhada ou natação.

Segue como destaque o consultor
Carlos Eduardo que, até o prezado
momento, conseguiu contemplar suas
metas do período de Janeiro/Agosto. Em
destaque também ficou o Consultor
Marco Antonio que conseguiu no mês de
agosto entregar seu planejamento do
ano de 2011.

- Curtir um churrasco com os amigos ou
devorar aquele hambúrguer com fritas no
fim de semana estão liberados. Os
médicos só recomendam que a exceção
não vire regra. Em caso de eventuais
excessos, basta voltar ao padrão
alimentar usual e tudo bem.

Parabéns à Todos!
Confiança e sucesso sempre!

PIADA - Questão de preço

E STAMOS

NA WEB .

www.cercaviva.agr.br

O cobrador já estava cansado de ir tantas vezes aquela casa sem encontrar o dono.
Lá chegando, disse ao pequeno garoto que lhe atendeu:
- Olhe, te dou 20 reais para você me dizer onde está seu pai.
- Impossível - Disse o menino - A surra que vou levar depois vale 50 pratas, no mínimo!

As Três Peneiras

TREINAMENTO
EQUIPE CERCA VIVA
07/09/2011
H ORÁRIO:0 8 : 0 0 AS 1 7 :0 0 HS
LOCAL CERCA VIVA
MATRIZ

Olavo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer
média com o chefe, saiu se com esta:
- Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do
Silva. Disseram que ele...Nem chegou a terminar a frase, o chefe
aparteou:
ANIVERSARIANTES DO MÊS
- Espere um pouco, Olavo. O que vai me contar já passou pelo crivo
das três peneiras?
- Peneiras? Que peneiras, chefe?
- A primeira, Olavo, é a da VERDADE. Você tem certeza de que
esse fato é absolutamente verdadeiro?
- Não. Não tenho não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram.
- Então sua história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira que é a da
BONDADE. O que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito?
PARABÉNS!!!
- Claro que não! Nem pensar, Chefe.
- Então, sua historia vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira que é a UTILIDADE. Você
16/09
Odalira Berti
acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante?
- Não chefe. Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada do que iria contar - fala Olavo,
17/09
Ricardo (Conchal)
surpreendido.
21/09
Antonio Murilo
- Pois é Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras? - diz
o chefe sorrindo e continua: - Da próxima vez em que surgir um boato por ai, submeta-o ao crivo dessas
28/09
Carlos Eduardo
três peneiras: VERDADE, BONDADE, UTILIDADE,antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante.
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