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 Brasil Ferrovias
Depois da divulgação pela im-

prensa da decretação da falência da
Brasil Ferrovias, que tem a parti-
cipação em seu controle acionário
da Funcef, com 23%, da Previ
(24%) e do BNDES (46%), o Con-
selho Deliberativo da Fenacef co-
brou explicações da Funcef sobre
o assunto. A Funcef informou que
o pedido de falência ajuizado de-
corre de um título que a empresa
não reconhece como devido e está
sendo contestado em juízo desde
novembro de 2005.A Brasil Ferro-
vias informou que teria condições
de efetuar o pagamento integral,
caso este fosse devido, pois os R$
5,6 milhões pleiteados, represen-
tam  um valor relativamente peque-
no tendo em vista o porte finan-
ceiro da empresa. O faturamento
estimado da Brasil Ferrovias para
o ano de 2006 é de aproximada-
mente R$ 1 bilhão.

A notícia veiculada no Jornal
O Sul, do dia 24/02/06, na coluna
do jornalista Cláudio Humberto, a
qual dizia que a Funcef estava se
desfazendo de imóveis para equi-
librar as contas e pagar R$ 87 mi-
lhões por 45% do shopping Con-
junto Nacional em Brasília, foi
contestada pela Fundação. A
Funcef informou que tem uma par-
ticipação de 20% neste shopping
e está comprando mais 45,9%, pas-
sando a deter um total de 65,9%.
A administradora detém 11%, sen-
do o segundo maior proprietário.
O objetivo da Funcef é assumir a
administração do shopping,  que é
um dos que garante melhor  retor-
no à Funcef. Somente uma loja não
é de propriedade do shopping, que
é o cinema.

Conjunto Nacional

Água é saúde
A água é fundamental para a

saúde do ser humano. Todo o fun-
cionamento do organismo depende
da água , por isso a importância de
se beber esse líquido precioso na
quantidade adequada. Beber bastan-
te água todos os dias, faz com que o
organismo fique mais equilibrado,
mais resistente, funcionando melhor
em todas as suas áreas, e também con-
tribui para a cura de qualquer proble-
ma de saúde existente.

Dá água depende a respiração,
a circulação, o funcionamento dos
rins, a digestão, enfim todos os ór-
gãos necessários para manter o fun-
cionamento normal do corpo. Com a
falta de água, fica prejudicado o sis-
tema natural de limpeza e
desintoxicação do organismo, permi-
tindo que substâncias tóxicas fiquem
retidas dentro do organismo e provo-
que uma série de doenças.

A falta de água ou a pouca
ingestão trazem uma série de prejuí-
zos à saúde. O ideal seria que as pes-
soas bebessem de 2 a 4 litros de água
por dia (8 a 16 copos), mas essa quan-
tidade vai depender da temperatura
do dia, da atividade e esforço físico,
da exposição ao sol, entre outros fa-
tores. Porém, nunca se deve beber
menos de 2 litros (8 copos) por dia,
porque é aí que começam os prejuí-
zos.

Cansaço, indisposição, pele seca,
cabelos secos, dores de cabeça, pro-

blemas digestivos, inflamações, cis-
tites, formação de cálculos (pedras),
alterações da pressão arterial, da cir-
culação, do sistema hormonal,
irritabilidade, insônia, são alguns
exemplos do que pode acontecer
para quem bebe pouca água.

Sinais para identificar se a
quantidade de água que
você bebe é suficiente
Para você saber se a quantida-

de de água que bebe é suficiente,
basta verificar dois sinais: a quanti-
dade de urina que você elimina e a
cor da urina. No consumo ideal de
água, a urina deve ser eliminada em
grande quantidade e em cor clara,
transparente como a água.

Beba água durante todo o dia,
mesmo que não tenha sede, pois isso
significa  que seu organismo não ne-
cessita de água.


