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Religião é palavra que vem de re-ligare, religar
ou reconectar, o que leva muitos a acreditar que
essa reconexão vai começar agora, com os seres
humanos assumindo os novos papéis a que estão
destinados, como Trabalhadores da Luz.Pág. 12.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Memória do surfe

H á muito se afirma que este País não
tem memória. É verdade. O problema
não é apenas este, pois o Brasil quase

não tem memória e a pouca que se conhece,
mesmo a difundida em livros oficiais,
apresentada como verdade absoluta, quase
sempre é manipulada por depoimentos
desautorizados, eis que colhidos de pessoas
que sabem de determinados fatos de ouvir
falar, ou seja, uma versão pouco confiável; e
por pessoas sem qualquer compromisso com a
realidade, na maioria das vezes por má-fé,
outras por pura ingenuidade. Pior são as
autobiografias, tão na moda nos últimos
tempos, em que o próprio autor ou partícipe
divulga uma versão distorcida sobre o
desenrolar de fatos – até para que amanhã
não venham a falar que este País não tem

memória... É o que se pode esperar da recente
revelação do ex-ministro José Dirceu,
interpretada como ameaça ao Presidente Lula,
de revelar suas memórias palacianas no texto
encomendado ao jornalista Fernando Morais;
projeto, aliás, momentaneamente suspenso. O
foco, no entanto, descambou para a política, o
que foi apenas acidental, pois que esta fede, e
quando mais se mexe, pior. A memória que nos
inspira é a do surfe, a partir dos pioneiros que
adotaram o esporte e o estilo de vida em
Santos, desde o final da década de 50 e início
dos anos 60, sob influência da onda que se
propagou pelo mundo. É uma memória que
tem que ser resgatada junto aos que viveram
aqueles tempos, num trabalho honesto, que
desde já se pleiteia seja conduzido pela
Fundação Arquivo e Memória de Santos.

PR Murray

‘Flexibilizar’ ou ‘relativizar’ a coisa julgada

Mais uma etapa da Via Expressa Sul, executada pela
Termaq Construção Civil, está sendo entregue em janeiro
pela Prefeitura de Praia Grande............................Pág. 9.

Sandra Netto

Sandra Netto

Destinada ao novo esporte olímpico, a aula Treinamento
em Águas Abertas da Competition, de São Paulo, ajuda
quem quer melhorar o condicionamento físico.....Pág. 10.

AutoAutoAutoAutoAuto-----estimaestimaestimaestimaestima

Ao contabilizar a entrega de 20.519 casas e apartamentos
em 2005, a Secretaria de Estado da Habitação anunciou
a meta de entregar mais 26 mil unidades em 2006.Pág. 5.

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação

Executada pela Latina Pavimentadora e Construtora, a
ampliação do Aquário Municipal de Santos faz do parque
um dos mais modernos do mundo...................Págs. 6 a 8.

Expressa Sul:
via une Praia
Grande, com
reflexo
positivo no
mercado
imobiliário
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PAULO NOGUEIRA PIZZO

Tecnologia utilizada garante qualidade de vida aos animais

Oinstituto da coisa julgada – há muito
considerado de caráter imutável,

indiscutível e integrante da segurança
jurídica – ultimamente vem sendo
questionado por doutrinadores,
advogados, juízes e outros, criando-se
certa polêmica nesse assunto. Todos
ponderam o valor da segurança jurídica
em relação aos de justiça e efetividade.

Alguns doutrinadores, como Teresa
Arruda Alvim Wambier, observam que a
segurança jurídica vem gradativamente
cedendo lugar à justiça e à efetividade.
Apontam como sintomas desse fenômeno
a tutela antecipada (art. 273, CPC), o
novo regime da execução provisória,
com certos atos de alienação (art. 588, IV,
CPC), a crescente aplicação da teoria da
imprevisão a casos concretos etc.

Segundo a doutrina, existe a
flexibilização da coisa julgada prevista em
lei, ou na pendência de alteração
legislativa (art. 485, CPC - rescisória, art.
741, CPC - embargos do devedor, art.
103, CDC e 18 da LAP - coisa julgada
segundo o estado da lide etc.); e a não
prevista em lei, mas, em princípios (da
constitucionalidade, razoabilidade etc.), ou
pela interpretação em sentido amplo (ação
de investigação de paternidade com base
em exame de DNA*).

Para Nelson Nery Jr., Sérgio
Gilberto Porto e outros, a coisa julgada
tem fundamento constitucional (art. 5.º,
XXXVI, e art. 1.º, CF), é cláusula pétrea, e,
pois, não pode ser alterada nem por
emenda constitucional (art. 60, § 4.º, I e IV,

CF). Já para Humberto Theodoro Jr.,
Teresa A. A. Wambier, José Miguel Garcia
Medina e outros, ela tem fundamento
infraconstitucional, é fenômeno processual e
a Constituição Federal só fixa o
entendimento de irretroatividade de lei.

A posição favorável à flexibilização
da coisa julgada sustenta sua não
formação por vícios graves, ou formação
da “coisa julgada inconstitucional”, admite
sua desconstituição por qualquer meio,
tempo e grau de jurisdição e a
interpretação extensiva, ou nova redação
ao art. 485 do CPC. Já a posição
contrária discorda da submissão da coisa
julgada a princípios, defende a decisão
justa “possível” e alerta para o atual
momento histórico-processual (celeridade,
instrumentalidade, efetividade).

Os “favoráveis” à flexibilização,
como Teresa A. A. Wambier e José M.
G. Medina (**), em verdade, não
sustentam o desrespeito à coisa julgada.
Pelo contrário, defendem a integridade

desta, observando que, por vezes, ela
sequer se aperfeiçoou. Se a sentença é
nula, cabível a declaratória de nulidade
desta, a qualquer tempo, pois não se
perfaz relação processual pelo grave vício
que a contaminou, inviabilizando seu
trânsito em julgado. Essa ação é admitida
desde 1990 pelo STJ e STF diante de
vícios como, por exemplo, a falta ou
nulidade de citação (art. 741, I, CPC).

Portanto, antes de se posicionar a
favor ou contra a flexibilização da coisa
julgada, recomenda-se avaliar os detalhes
do caso concreto, para concluir se de fato
se trata de flexibilização desta, ou do uso
corriqueiro de conhecidos mecanismos
processuais pacificamente admitidos de
longa data pelas Cortes Supremas.

(*) AÇÃO RESCISÓRIA - INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE - EXAME DE DNA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO - POSSIBILIDADE -
FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO DE DOCUMENTO
NOVO NESSES CASOS. SOLUÇÃO PRÓ
VERDADEIRO “STATUS PATER” - O laudo do
exame de DNA, mesmo posterior ao exercício da
ação de investigação de paternidade, considera-se
“documento novo” para aparelhar ação rescisória
(CPC, art. 485, VII). É que tal exame revela prova já
existente, mas desconhecida até então. A prova do
parentesco existe no interior da célula. Sua obtenção
é que apenas se tornou possível quando a evolução
científica concebeu o exame intracitológico. (RESP
300084/GO; RESP 2001/0005257-6, STJ, Segunda
Seção, Min. Rel.: Humberto Gomes de Barros, DJ 06/
09/2004)

(**) WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA,
José Miguel Garcia. O Dogma da Coisa Julgada:
Hipóteses de Relativização. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. 275p;

Paulo Nogueira Pizzo é advogado

em São Paulo de Paulo Roberto Murray

Advogados.

Pizzo: avaliar os detalhes
do caso concreto
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Cidade

Janeiro é sempre mês de festa na
Baixada Santista. Sem contar a

injeção de ânimo (e dinheiro)
proporcionada pelas milhares de
pessoas que escolhem a região para
passar as férias de Verão, no dia 19
Praia Grande completa 39 anos de
emancipação político-administrativa, no
dia 22 é a vez de São Vicente, a
Cellula Mater da Nacionalidade, com
474 anos de fundação, e no dia 26
Santos comemora 460 anos de criação
da Vila. Para marcar a data, a cada ano
as Administrações se superam e
elaboram um amplo programa de
eventos, onde se destacam projetos de
caráter turístico e inaugurações de obras
públicas. Em Praia Grande, o prefeito
Alberto Mourão entrega a nova Avenida
dos Sindicatos e mais um trecho da Via
Expressa Sul (leia reportagem na

página 9), e ainda lança a pedra

fundamental do Santuário Ecológico e
Histórico de Anchieta – que será o ponto
final das rotas de peregrinação Caminhos
de Anchieta (iniciativa semelhante à de
Santiago de Compostela, na Espanha) e
atrairá adeptos do mundo inteiro. Mais
detalhes no site oficial da Prefeitura, em
www.praiagrande.sp.gov.br

São Vicente concentra as
comemorações na 23ª edição da
Encenação da Fundação da Vila, de 22 e
28 de janeiro na arena montada na Praia
do Gonzaguinha, com arquibancada para
oito mil lugares. Com a pretensão de ser
o maior espetáculo teatral em areia de
praia do mundo – tanto que busca o
reconhecimento do Guinness Book of
Records –, o evento tem direção de
Charles Möeller. No elenco, Luciano
Szafir, Flávia Monteiro, Solange Frazão,
Nuno Leal Maia, Ewerton de Castro,
Alexia Dechamps, e a participação de

APrefeitura de Peruíbe iniciou a
revisão do Plano Diretor, sob

coordenação do Grupo de Planejamento
da Administração Municipal (GPAM). Os
trabalhos são elaborados por um grupo
técnico que envolve o Conselho da
Cidade, funcionários de diversos
departamentos da Prefeitura, órgãos
externos governamentais e não-
governamentais e uma equipe de
consultoria. Para ampliar a participação no
processo, a Prefeitura montou uma lista
de discussão por e-mail para quem quiser
receber informações. O interessado deve
enviar um e-mail para planodiretorperuibe-
subscribe@yahoogrupos.com.br

Ao considerar
positivo o

trabalho
desenvolvido à
frente da Agência
Metropolitana da
Baixada Santista
(Agem) em 2005,
o diretor-
executivo Edmur Mesquita (foto) informou
sobre alguns dos eventos programados:
em 3 de fevereiro, no auditório da
Associação Comercial de Santos, às 10
horas, a agência realizará audiência
pública para apresentação das diretrizes
para este ano e abertura de debates com
entidades da sociedade civil; e nos dias
28 a 31 de março, no Hotel Parque
Balneário, promoverá o Fórum Nacional
das Regiões Metropolitanas, envolvendo
as 28 regiões existentes no Brasil, para
troca de informações. No encontro será
elaborado um estatuto nacional das
regiões metropolitanas, para uniformizar
ações, e a “Carta da Baixada Santista”.

Agem programa
eventos

Peruíbe discute
Plano Diretor

800 atores amadores da comunidade.
No dia 22, no Hipódromo de São
Vicente, acontece o Grande Prêmio
São Vicente 2006. Outros eventos no
site www.saovicente.sp.gov.br

Em Santos, entre inúmeros
eventos, o prefeito João Paulo Tavares
Papa entrega dois importantes
equipamentos públicos, viabilizados a
partir de convênios com o Governo do
Estado – o que garantirá a presença do
governador Geraldo Alckmin: o novo
Aquário, cuja ampliação o coloca como
um dos mais completos do País (leia

reportagem nas páginas 6 a 8) e o
Teatro Coliseu, após uma reforma que
durou 10 anos. O programa ainda prevê
a entrega de obras comunitárias; a
realização do Baile da Cidade, no dia
21, com recursos para o Fundo Social
de Solidariedade. Confira todos os
eventos no site www.santos.sp.gov.br

Inaugurações agitam metrópole
AAAAANIVERSÁRIOS

Guaraú: preservar recursos

Divulgação

Divulgação
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Divulgação

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Senador Pinheiro
Machado, 22, cj. 22, Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11075-000, ou por e-mail:
jornalperspectiva@uol.com.br

CidadaniaPOR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@uol.com.br

� A Secretaria de Segurança de Santos
realiza o programa Guardião-Cidadão,
que treina 200 jovens, de 18 a 20 anos,
com aulas práticas e teóricas de primeiros
socorros, turismo, comunicação e
expressão, legislação municipal, estatutos
da criança e do idoso, entre outras
disciplinas. Além da chance do primeiro
emprego, é um reforço para a Guarda
Municipal na orientação ao público e
inibição da prática de delitos.

� A Casa do Sol, antigo

Asilo de Inválidos de Santos,

necessita de doações para o

seu Bazar, que funciona de

segunda a sexta-feira, das 9

às 17 horas, na Rua Joaquim

Távora, 256/260, ao lado da

Beneficência Portuguesa. A

Casa do Sol retira no local,

móveis, eletrodomésticos,

roupas, livros. Informações

pelo telefone 3232.4433 ou

bazar@casadosolsantos.org.br

� O prefeito João Paulo Tavares Papa,
de Santos, sancionou duas leis, a partir
de projetos do vereador Antonio Carlos
Banha Joaquim, que ampliam os direitos
dos idosos nas áreas habitacional e de
saúde pública. A de nº 2.366/06 determina
que todo núcleo de habitação popular
construído por iniciativa ou intermediação
do Município reserve 5% de suas
unidades para idosos carentes. Já a
2.367/06 estabelece que os idosos
internados na rede pública hospitalar têm
direito a um acompanhante.

� Universitário matriculado em faculdade
privada, que eventualmente passe em
outra instituição e queira cancelar a
matrícula, tem direito a reaver o dinheiro.
O Centro de Informação, Defesa e
Orientação ao Consumidor (Cidoc), de
Santos, alerta que o estudante deve
solicitar a devolução por escrito na
Secretaria do curso ou via carta
registrada. Havendo cláusula no contrato
prevendo multa, prevalece o que está no
documento, até 20% do valor da
matrícula, pois acima é abuso. A
recomendação vale para as escolas de
ensino fundamental e médio que cobram
taxa pela reserva de vaga. O Cidoc
atende de segunda a sexta-feira, das 9 às
17 horas, na Rua Bahia, 138, Gonzaga, e
na Avenida Nossa Senhora de Fátima,
456, na Zona Noroeste. Telefone (13)
3284.9811.

� O governador Geraldo Alckmin criou a
Defensoria Pública para prestar
assistência judiciária à população carente
de São Paulo em substituição à
Procuradoria Geral do Estado (PGE). Até
que a Defensoria seja estruturada, será
chefiada pela procuradora Mariangela
Sarrubbo. Na Internet, o endereço
continua o mesmo www.pge.sp.gov.br 

� O Programa de Habilitação
Profissional do Deficiente realiza oficinas profissionalizantes para portadores de
deficiência a partir de 14 anos, de ambos os sexos. Entre as oficinas, pintor de parede,
serigrafia, cerâmica, encadernação, mosaico, biscuit, velas artesanais e bijuteria.
Inscrições na Seção de Recuperação e Fisioterapia, na Avenida Conselheiro Nébias,
267, em Santos, telefone (13) 3223.5984.

� A organização não-governamental Global Exchange divulgou o documento “As

mais procuradas corporações que violaram os direitos humanos em 2005”,

relacionando-as com crimes de homicídio, tortura, seqüestro, degradação ambiental,

repressão violenta contra trabalhadores, abuso de recursos públicos, destruição de

residências e descriminação. São elas: Caterpillar, Chevron, Coca Cola, Dow

Chemical, Dyncorp/CSC, Ford Motor Company, KBR, Lockheed Martin, Monsanto,

Nestlé, Philip Morris, Pfizer, Suez-Lyonnaise des Eaux e Wall Mart.

� O projeto Verão Limpo 2006, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
em parceria com as Prefeituras, incluiu a
praia fluvial do Parque Perequê, de
Cubatão. O diretor-presidente da Cetesb,
Rubens Costa de Lara, em visita ao
prefeito Clermont Castor, disse que a
ampliação servirá de base para
implantação em Municípios do Interior do
Estado, que têm praias de rios como
atrações turísticas. O Verão Limpo
conscientiza o cidadão sobre a
importância da preservação ambiental.

ACopebrás doou chuteira, calção,
jaleco, meias e bolas novas para os

meninos da escolinha de futebol do
Esporte Clube Grêmio, da Vila
Esperança, em Cubatão. As aulas
acontecem duas vezes por semana, em
horários alternados, e envolvem 60
garotos de sete a 15 anos. Para o
idealizador e voluntário da entidade, João
de Jesus Rodrigues, o João do Beco, a
doação veio em boa hora, pois os
pequenos atletas não têm condições de
comprar material esportivo. Além da
prática, João do Beco e mais quatro
voluntários também incentivam a estudo.

Crianças recebem
material esportivo

Ação
beneficia

comunidade
de Cubatão

“Se não
freqüentar a
escola não
pode jogar
bola”.

O esforço
dos
voluntários,
aliado ao talento dos alunos, está
rendendo bons frutos: recentemente, três
garotos foram convidados a participar de
uma peneira no Santos Futebol Clube.
Um deles é o atacante Emerson da Costa
Silva, de 14 anos, entusiasmado com os
novos materiais. “O futebol para mim é a

esperança de um
futuro melhor”,
afirma. A Copebrás
é uma empresa
mínero-química
pertencente ao grupo Anglo American, um
dos maiores do setor mineral no mundo.

� A Operação Verão com Segurança funciona em
Santos, em frente à Igreja do Embaré, prestando
serviços à comunidade, como a expedição de
documentos, esclarecimentos sobre direitos do

consumidor, Banco do Povo, informações
turísticas, medidas preventivas

contra a dengue, além
de espaço para

leitura.

L uiz Alberto Verri, gerente-geral da
Refinaria Presidente Bernardes da

Petrobrás, em Cubatão, recebeu em
dezembro a Medalha Centenário do 6º
Batalhão da Polícia Militar do Interior
(6º BPM/I), conferida pela instituição a
personalidades civis e militares, e
organizações públicas e privadas.
Durante a solenidade, que comemorou
os 109 anos do 6º BPM/I e os 30
anos do Comando de Policiamento do
Interior 6 (CPI-6), esteve presente o
general da 1ª Brigada de Artilharia
Antiaérea, comandante Sérgio
Domingos Bonato, que ressaltou a
importância da homenagem: ”Todos
que receberam a medalha
contribuíram com o batalhão ou
realizaram serviço relevante para o
Estado”. Conforme o comandante do
CPI-6, coronel João Leonardo Mele, a
Petrobrás sempre foi parceira da PM
em ações que beneficiam a
comunidade. “É uma empresa que
presta serviços de importância
nacional”, afirmou. Para Luiz Alberto
Verri, a medalha significa o respeito
conquistado pela empresa diante da
comunidade e autoridades.

Verri: reconhecimento ao
trabalho social e ambiental

da Petrobrás

PM homenageia
Petrobrás

Divulgação

APrefeitura de Praia
Grande e o Rotary Clube local se

uniram para construir seis casas no Bairro
Antártica, entregues na programação do
39º aniversário de emancipação político-
administrativa do Município, comemorado
no dia 19 de janeiro. As famílias
beneficiadas são da Coopervida,
cooperativa formada por ex-catadores de
lixo do aterro sanitário de Praia Grande
(desativado em 2004), e que hoje realiza
o serviço de seleção dos detritos
recicláveis. O assistente social Silvio
Amaro, da Secretaria de Urbanismo,
Habitação e Meio Ambiente (Seurb),

Parceria garante
casa própria

Prefeitura cedeu terreno e
Rotary construiu as casas

informou que a Prefeitura doou o terreno e
o projeto, enquanto o Rotary construiu os
imóveis. Empresários e entidades
interessados em desenvolver
empreendimentos podem entrar em
contato com a Divisão de Programas e
Projetos Habitacionais da Seurb, no Paço
Municipal, na Avenida Presidente
Kennedy, 9000, telefone (13) 3496.2229.

Divulgação
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Habitação

Opresidente da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e

Urbano (CDHU), Sérgio de Oliveira
Alves, entregou no dia 5 de janeiro, em
Bertioga, 44 casas que permitirão a
retirada de famílias que vivem em área de
mangue. Foi a primeira entrega de
unidades do 2006 na Baixada Santista – e
a primeira de moradias construídas pela
CDHU em Bertioga, desde que o
Município foi emancipado de Santos, por
meio de plebiscito, em 1991. “Com esta
entrega, a CDHU está trabalhando para
erradicar as favelas em Bertioga”, afirmou
o superintendente de Comunicação Social
da CDHU, Raul Christiano Sanchez.

Ao reunir-se com o prefeito Farid Madi
em janeiro, o governador Geraldo

Alckmin autorizou a transferência de 
terreno da Sabesp em Guarujá para a
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano  (CDHU) construir
700  unidades habitacionais, com
investimento de R$ 40 milhões. O terreno
de 92,3 mil metros quadrados está
localizado no Sítio Cachoeira, na Vila
Zilda. A próxima etapa é a abertura de
concorrência pública, por meio do
programa Empreitada Global, beneficiando
famílias, com renda mensal de um a 10
salários mínimos.  A previsão é iniciar
obras em novembro.

ASecretaria de Estado da Habitação
entregou 20.519 casas e
apartamentos em 2005, através

dos programas desenvolvidos pela
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU). Para o
secretário Emanuel Fernandes, o balanço
é altamente positivo e demonstra a
disposição do Governo em minimizar o
déficit habitacional no Estado. Ele
aproveitou para anunciar a meta para
2006, de entregar 26 mil unidades: “Com
a parceria dos prefeitos, vamos acelerar
ainda mais a produção de casas para
cumprir uma das funções sociais
primordiais do Estado de São Paulo, que

A Prefeitura de Santos doou terrenos
na Zona Noroeste à Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) para a construção de dois
empreendimentos. O conjunto
habitacional do “Estradão” ocupará a
área do pátio de veículos da Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET), no
Jardim Castelo, de 22 mil metros
quadrados, onde serão erguidas
aproximadamente 520 unidades. A obra
será executada por meio do programa
Empreitada Global, da CDHU. Já no
Saboó, em terreno de em 11 mil metros
quadrados, serão implantadas 220
unidades da segunda fase do conjunto
Mário Covas (Vila Pantanal). Neste

700 apartamentos
em Guarujá

20.519 unidades entregues em 2005
Meta da empresa para
2006 é entregar mais 26
mil unidades

é garantir o acesso à moradia”.
Com o resultado de 2005, a CDHU

fechou os últimos 11 anos com 222.243
unidades entregues. “É o maior programa
habitacional popular do Brasil, porque
81% das famílias atendidas ganham de 1
a 3 salários mínimos”, explicou Emanuel
Fernandes. “São famílias que não teriam
renda para ingressar em programas de
financiamento habitacional tradicionais”.
Além das unidades entregues, em 2005
foram liberados recursos para a
construção de 23.154 unidades. Outras
18.727, cujas obras estão em fase de
licitação, deverão ser iniciadas
brevemente. Há, ainda, 27.412 unidades
que aguardam doações de terrenos de
Prefeituras para serem iniciadas. No total,
a CDHU mantém um canteiro de obras
(iniciadas e em fase mais adiantada) de
47 mil unidades habitacionais.

Prefeitura doa terrenos em SantosMais 44 casas em
Bertioga

Entrega de conjunto na Mooca, em São Paulo, em julho de 2005:
premiado pela utilização de tecnologia de ponta

Clovis Deangelo/CDHU-Imprensa

caso, as obras serão executadas pela

Prefeitura, por meio da Companhia de

Habitação da Baixada Santista (Cohab-

ST), em parceria com a CDHU. “A

execução da segunda fase do conjunto

da Vila Pantanal e a construção das

unidades na área do Estradão fazem

parte do compromisso do governo

municipal para o setor da habitação”,

disse o presidente da Cohab-ST, Hélio

Hamilton Vieira Jr. O tipo de construção

dos projetos será semelhante ao do

conjunto Mário Covas, com prédios de

quatro andares, além do térreo, e

apartamentos de dois quatros, sala

cozinha, banheiro e área de serviço,

com cerca de 50 metros quadrados.

CDHU
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OAquário Municipal de Santos
será reaberto ao público no dia 26
de janeiro, às 15 horas, para

comemorar o 460º aniversário da Cidade,
com a presença do prefeito João Paulo
Tavares Papa, autoridades municipais e o
governador Geraldo Alckmin. Após a
solenidade, o acesso será liberado ao
público. As Secretarias de Turismo e de
Cultura programaram uma grande festa,
com queima de fogos, homens com
perna-de-pau, apresentação do grupo
Acqua Loucos, distribuição de algodão
doce, entrega de mil balões, pintura
artística do rosto e animação de atores
fantasiados como os animais do Aquário,
Banda Carlos Gomes, números de dança
e crianças vestidas de pingüim.

Inaugurado em 1945, o Aquário é o
segundo parque mais visitado do Estado
de São Paulo, só superado pelo Zoológico

da Capital. A modernização significou
investimento de R$ 5 milhões, por meio
de recursos provenientes de convênio
entre a Prefeitura e o Departamento de
Apoio e Desenvolvimento das Estâncias
(Dade). As obras, sob supervisão da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
da Prefeitura, foram executadas pela
Construtora e Pavimentadora Latina, que
venceu a concorrência pública. A área foi
ampliada de 1.000 para 3.515 metros
quadrados, com a criação de 29 tanques,
que totalizam 1,1 milhão de litros de água
doce e salgada, abrigando 4.000 animais,
em ambientes dotados de ambientação
cenográfica, reproduzindo os habitats das
espécies em tanques temáticos.

Segundo o biólogo Paulo de Tarso,
em mais de 60 anos de atividades o
Aquário de Santos conquistou o respeito
no mundo científico. “O papel dos
técnicos, sejam eles veterinários,
biólogos, estagiários, é fazer acontecer a
vida em cativeiro. Isso envolve desde o
planejamento do recinto onde vão estar
expostos, equipamentos para dar suporte
a essa vida, como filtros, iluminação,
aeração, avaliação do animal quando ele
chega, definindo qual processo vai
passar, de recuperação, quarentena e
adaptação para o cativeiro, e, finalmente,
a exposição para o público”, frisou.
Conforme pode observar, após o período
de obras, quando os animais foram
transferidos para outros locais, eles já
estão se adaptando aos novos recintos:
“Já observamos que alguns, inclusive,
estão com comportamento de corte, para
cópula, estão fazendo ninho”.

Além da moderna tecnologia de
tratamento da água implantada nos
tanques (leia matéria na página 7), foram
instaladas lâmpadas de vapor metálico
para facilitar a visualização dos visitantes,
também beneficiados com a climatização
do parque. Junto com a nova
comunicação visual, foram
implementadas rampas e linha guia no
piso, para facilitar o acesso aos
portadores de deficiência. Foram
colocados vidros nas laterais das rampas
de acesso ao novo bloco e na bilheteria,
cobertura de policarbonato na estrutura
metálica da entrada principal. Uma
moderna subestação elétrica e um gerador
de emergência garantem a sobrevivência
dos animais em caso de falta de energia.

O novo Aquário de Santos
Modernização ampliou o
parque com ambientes que
reproduzem habitats

Fotos Sandra Netto e Marcos Garcia

Tanques ganharam cenografia

A entrada tradicional do
Aquário foi repaginada

visando dar mais conforto aos
visitantes. No destaque, uma

das esculturas da fachada
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Todas as instalações hidráulicas do
novo Aquário foram dimensionadas,

fornecidas e executadas pela Martho &
Cia., desde as redes de distribuição
interna, filtragem e soprador de ar dos
tanques, sistemas de bombeamento geral
do prédio, da praia aos tanques, até as
redes de esgoto, de águas pluviais,
sanitários para funcionários e visitantes,
laboratórios e tanques de manuseio. Pelas
próprias características do parque, no qual
tudo gira em função da qualidade da água
e do bom funcionamento dos
equipamentos, a Martho foi uma das
grandes parceiras da Latina nas obras de
ampliação do Aquário.

As soluções adotadas geraram
resultados positivos, especialmente na
qualidade da água distribuída aos animais
e refletem os investimentos na tecnologia
dos equipamentos instalados, frisou o
diretor da Martho, engenheiro Marcos
Garcia. “Os tempos de filtragem estão
dentro dos melhores padrões
internacionais para aquários públicos”,
comemorou Marcos. Tanto de água doce
quanto salgada, o maior tempo entre todos
os 13 espaços com filtros, o costão
rochoso, com 23 metros cúbicos, é de 1
hora e 25 minutos *.

A parte pesada dos equipamentos,
relativa a bombas e filtros, foi fabricada
pela Albacete. Conforme detalhou o

engenheiro, em alguns tanques, caso dos
pingüins e das tartarugas, foram utilizados
filtros de fibra de vidro, com 1,5 metro de
diâmetro. Em situações especiais, foram
implantados sistemas de baterias de
tanques. No recinto dos lobos, por
exemplo, foram instalados 10 tanques
com 6 bombas em paralelo; já a filtragem
do tanque oceânico exigiu 8 tanques com
4 bombas em paralelo.

Além da filtragem, todos os tanques
têm coadeiras de superfície, as quais
retiram óleos e proteínas gerados pela
alimentação e pelos animais. Em tanques
especiais, como das tartarugas, oceânico
e o recinto dos lobos, foram instalados
skimmers que eliminam os materiais
orgânicos e a pigmentação da água.
Também fazendo parte do sistema de
tratamento foi instalado soprador de ar,
com rede de distribuição a praticamente
todos os tanques. Há ainda injeção de

cloro no tanque dos pingüins e no recinto
dos lobos, numa concentração
mundialmente utilizada para auxiliar a
oxidação das fezes dos animais.
Finalmente, o tanque oceânico é dotado
de ozonizadores, fornecidos pela
Mizunami. O gás ozônio, ao entrar em
contato com as substâncias contidas na
água, oxida-as instantaneamente. A água

Tecnologia proporciona tratamento da água

* Nos demais tanques, a performance do sistema de filtragem garante água de

qualidade para os animais: tanque amazônico, 42 metros cúbicos, 1 hora e 15 minutos;

arenoso I, 8 metros cúbicos, 50 minutos; arenoso II, 28 metros cúbicos, 1 hora e 8

minutos; tartarugas, 80 metros cúbicos, 56 minutos; cágados, 3,5 metros cúbicos, 57

minutos; solarium dos pingüins, 43 metros cúbicos, 1 hora e 11 minutos; pingüins, 82

metros cúbicos, 57 minutos; tanque oceânico, 360 metros cúbicos, 1 hora e 15

minutos; recinto dos lobos, 360 metros cúbicos, 1 hora; tanque de toque, cerca de mil

litros, 12 minutos; tanque de carpas, 20 metros cúbicos, 1 hora e 9 minutos. A lâmina

d’água externa também possui sistema de filtros. Obs: volumes aproximados.

Ao lado, filtros e bombas em paralelo. Acima,
ozonizadores do tanque oceânico: tecnologia no
tratamento da água dos animais

fica livre de bactérias, vírus, algas,
gorduras, óleos, amônia da urina e ainda
oxida os íons metálicos, como cobre,
ferro etc.

Diariamente, o Aquário tratará
aproximadamente 1 milhão e 100 mil litros
de água, dos quais aproximadamente 1
milhão de litros de água salgada. Para
dimensionar os equipamentos às

exigências dos animais, o diretor da
Martho disse que foi fundamental a
sintonia com o biólogo responsável pelo
Aquário, Paulo de Tarso. “Os animais têm
a melhor água e o melhor habitat
possível”, elogiou Marcos. “Atuamos
durante mais de um ano dentro do Aquário
e pudemos observar a dedicação dos
funcionários no trato com os animais”.

Fotos Sandra Netto e Marcos Garcia

Tanque oceânico:
tubarões, arraias,
garoupas...
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Responsável pela cenografia dos
tanques do Aquário, Renato Ribeiro

atuou durante seis meses com o objetivo
de tentar reproduzir, o mais próximo da
realidade, o habitat dos animais em
exposição. Os efeitos obtidos são
espetaculares e, conforme Ribeiro, não
existe no País parque aquático público
com essa quantidade e qualidade de
cenografia. Para criar os ambientes, ele
fez a base com materiais comuns de
construção, como cimento, blocos, tijolos,
tubos de pvc, utilizou fibra de vidro, com
resina de poliéster atóxica, e
revestimentos variados, como massas e
ataduras de gaze. Também usou algas e
plantas plásticas importadas. “A

Cenografia
reproduz
habitats

Fotos Sandra Netto

As principais obras de estruturas
metálicas foram executadas pela

Plan Metal, outra parceira da Latina nas
obras de ampliação do Aquário. A
empresa é responsável pelas estruturas
atirantadas nas marquises de entrada e
saída, passarela interna de circulação em
dois andares, passarelas de serviço e, o
que já se destacam como marcas do
parque, as esculturas de um tubarão e
dois pingüins em aço com mais de 6
metros de altura colocadas na fachada.
No total, são mais de 20 toneladas de
aço. Segundo afirmou o diretor da Plan
Metal, Paulo Machado, a empresa é
especializada em estruturas metálicas,
desde o projeto até a conclusão da obra,
fornece produtos de qualidade, utiliza
tecnologia avançada e executa, com
rapidez e competência obras dos mais
diversos tipos.

A Ar-Dutos forneceu e instalou todo o
sistema de climatização do Aquário, por
meio de equipamentos modelo split teto
para todos os ambientes – público, área
técnica e lobo marinho – e câmaras
frigoríficas para a área dos pingüins,

Parceiros nas obras de ampliação
totalizando 34 equipamentos. A Ar-Dutos
atua no mercado há 16 anos e executa
serviços na área de manutenção,
fornecimento e instalação de sistemas de
refrigeração, climatização, ventilação,
exaustão e salas limpas (hospitais), UTIs,
empresas de todos os segmentos,
atendendo clientes em várias Cidades e
Estados, entre os quais, Caixa
Econômica Federal, Nossa Caixa, USP,
CPOS, Serpro, Batávia, Tribunal de
Justiça do Paraná, Copel, Ultrafértil e
Prefeitura de Santos.

A Haiffa Projetos e Construções fez
os forros. O diretor da empresa, arquiteto
Ronaldo Nicastro, detalhou que foram
instalados 300 metros quadrados de forro,
em réguas de PVC na cor preta,
fornecidos pela TWB Plásticos, empresa
da qual é representante na Baixada
Santista. A Haiffa também executou 300
metros quadrados de forro branco de
gesso.

A Alumitude teve participação
destacada nas obras do Aquário e foi
responsável pelo fornecimento e a
execução da fachada de pele de vidro,

que deu um toque moderno ao parque. A
empresa também realizou o fechamento
em vidro e caixilhos de alumínio das
passarelas e elaborou os inserts,
instalados dentro dos tanques onde são
encaixados os vidros especiais – que
também foram fornecidos pela Alumitude,
para os tanques oceânico, amazônico,
pingüins e lobo marinho. Segundo o
diretor da empresa, Jarbas Veras Ferreira,
os vidros são laminados e temperados,
de 30 e 36 mm de espessura. O tanque
oceânico, por exemplo, foi fechado com
19 placas de vidro laminado-temperado de
36 mm, cada peça com dois metros de
largura e altura e aproximadamente 400
quilos. O empresário frisou que a pintura
eletrostática das esquadrias foi feira pela
Alumicolor, outra empresa do grupo, que
presta serviços para serralheiros,
revendedores e construtoras em todo o
Estado de São Paulo.

O concreto utilizado nas obras foi
fornecido pela Engemix. Já o tratamento
do concreto aparente foi executado pela T
Recupera. Conforme explicou o
engenheiro Franco Pagani, diretor da
empresa, para a obtenção de um concreto
aparente com bom aspecto foi adotada a
seguinte metodologia: lixamento mecânico
da superfície do concreto aparente com
lixas de várias gramas; estucagem do
concreto aparente, com massa de cimento
branco e comum, executada com
desempenadeira de aço, tampanando as
exsudações, requadrando as quinas e
normalizando a cor; polimento por meio de
lixamento manual fino, deixando as
superfícies preparadas para o acabamento
final; aplicação de uma demão de selador;
e acabamento final, com a aplicação de
duas demãos intercaladas e cruzadas de
verniz acrílico a base de solvente.

cenografia tem seus limites, e um deles foi
determinado pela funcionalidade dos
tanques e os trabalhos de manutenção”,
comentou. O tanque amazônico, por
exemplo, tem árvores, plantas e cipós
que retratam a floresta inundada; o
oceânico, com capacidade para 360 mil
litros de água e que abriga tubarões,
arraias, garoupas, meros, reproduz a
costa rochosa brasileira. Os ambientes
destinados aos pingüins e o espaço do
lobo marinho são inspirados na planície da
Patagônia, no Sul da América do Sul.

O Aquário foi todo climatizado: o forro na cor
preta contrasta com a iluminação nos tanques

A fachada de pele de vidro do prédio novo
assinala a modernização do parque municipal

Tanque amazônico: cenário
retrata a floresta inundada
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Aterceira etapa da Via Expressa
Sul, que compreende trecho de
3,2 quilômetros entre os Bairros

Boqueirão e Aviação, em Praia Grande,
está sendo entregue pela Prefeitura, como
destaque do programa do 39º aniversário
de emancipação político-administrativa,
comemorado no dia 19 de janeiro. O
trecho representou investimento de R$ 28
milhões, dos quais 90% oriundos dos
cofres municipais, e compreendeu a
duplicação do leito carroçável, drenagem,
implantação passagens de nível para
pedestres e veículos, ciclovia e
paisagismo.

A obra foi executada pela Termaq
Construção Civil. No total, a Via
Expressa Sul terá 10 quilômetros de
extensão, ligando o Boqueirão até a
Curva do “S”. Ela representa a
integração entre os bairros da Cidade das
chamadas Primeira e Segunda Zonas
Residenciais (bairros situados entre a
pista e a Praia) com a Terceira Zona
(bairros entre a pista e a Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega, conhecida como
Pedro Taques). Com a construção das
passagens de nível a cidade está unida,
proporcionando reflexos positivos no
mercado imobiliário.

No trecho há três passagens
exclusivas para pedestres: na Rua Quito,
entre as Ruas Filipinas e Guatemala e na
Avenida São Paulo. Para veículos e

pedestres também são três, na altura das
Ruas Sorocaba, Honduras e Avenida
Júlio de Mesquita. O destaque, contudo, é
a passagem na altura da Avenida
Guilhermina, a maior de todas já
construídas, com 30 metros de extensão
e 4,5 metros de altura, permitindo a
passagem de ônibus e caminhões. No
local, a Termaq utilizou guindastes da
Ideal para içar as lajes.

Cada pista tem 2,20 metros de
largura. Foram colocados mais de 14.000
metros de guias, 5.000 metros de
passeio, 19.000 metros quadrados de
asfalto e paisagismo, com a utilização de

Ocomplexo viário da curva do “S”
até a ponte do Mar Pequeno é

denominado Xixová e recebeu as
primeiras intervenções da Prefeitura a
partir de 1993. Com a construção da
Via Expressa Sul, o complexo
consumiu cerca de R$ 75 milhões
desde 93, dos quais apenas R$ 10
milhões vieram do Estado, por meio do
Departamento de Apoio e
Desenvolvimento às Estâncias (Dade).
Tudo começou no primeiro mandato do
prefeito Alberto Mourão, de 93 a 96,
quando ele conseguiu que a
administração do Acesso 291 fosse
transferida do DER para a Prefeitura, o
que melhorou a sua manutenção e
reduziu o número de acidentes.

A modernização do antigo Acesso

‘Nova revolução’
VIA EXPRESSA SUL

Prefeitura preocupou-se em preservar as árvores existentes ao longo do trecho: pista dupla, ciclovia e integração dos bairros de Praia Grande

MAIS UMA ETAPA 291 – além da construção de 21

passagens sob a pista, ciclovia, alças

de acesso e duplicação –, implicou na

retirada das lombadas e trevos, o que

facilita a fluidez do trânsito. “A Via

Expressa Sul é a uma iniciativa

concreta de uma Prefeitura da Região

Metropolitana, com vultuoso

investimento próprio, para se adequar à

realidade da duplicação da Imigrantes”,

disse Mourão, ao frisar que a obra

representa uma nova revolução em

Praia Grande, como a ocorrida no

primeiro mandato: “A interferência que

estamos fazendo no Acesso 291 já

provocou um aumento de 1.000% no

número de estabelecimentos comerciais

ao longo dos seus dois corredores

marginais”.

10.000 metros quadrados de gramas
(trecho entre o canal e a ciclovia).

Outro equipamento que compõe o
sistema viário é a ciclovia, com 20
quilômetros de extensão. Cerca de 13
quilômetros já foram concluídos e os
demais estão em fase final. O projeto
prevê a ciclovia, com sinalização
adequada e paisagismo, ao longo das
duas avenidas marginais, em 10
quilômetros de cada lado.

A Prefeitura preocupou-se em
preservar as árvores existentes ao longo
do trecho, que foram plantadas na
construção da antiga pista, há mais de 30
anos, conhecida como Acesso 291 da
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – o
trecho que compreende a cabeceira da
Ponte do Mar Pequeno até a Curva do
“S”. “Das 270 árvores, apenas 30 foram
retiradas e replantadas na mesma área”,
informou o secretário de Obras Públicas

(Seop), Luiz
Fernando Lopes.
“Além do replantio, a
área ganhou novas
mudas e grama”.

Fotos Sandra Netto

Investimento em infra-
estrutura projeta uma
nova revolução na Cidade

Viaduto: trânsito
fluído, sem
cruzamentos
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N ovo Milênio é uma proposta de integração plena entre o jornalismo impresso e o
eletrônico, aproveitando as melhores características do jornal e da Internet. No

jornal, o leitor tem um resumo da informação, seguido de um endereço na Web em que
encontrará detalhes, imagens e vínculos que ampliem o conteúdo informativo.
Componha o endereço de cada nota substituindo os dois pontos iniciais pelo padrão
www.novomilenio.inf.br – que é também a página básica de Novo Milênio.

www.novomilenio.inf.br

Preparar nadadores para travessias no
mar, ajudar aqueles que querem

melhorar o condicionamento físico,
beneficiar surfistas e também treinar
atletas. Esse é o objetivo da aula
Treinamento em Águas Abertas da
Competition, de São Paulo, destinada ao
mais novo esporte olímpico. A aula, que
tem uma hora de duração, é composta em
80% de seu tempo com o nado crawl –
que proporciona uma maior queima de
calorias – intercalado com exercícios de
força. O professor também aplica muitos

� A cefaléia é qualquer tipo de dor de

cabeça. Segundo dados da Sociedade

Brasileira de Cefaléia, calcula-se que

mais de 90% da população do Brasil

teve ou terá cefaléia em algum dia de

sua vida. Em cerca de 50% da

população a dor de cabeça é freqüente.

Os dois tipos de dor de cabeça mais

Águas abertas: nova
modalidade olímpica é
sensação na Competition

Fotos Divulgação

Treinamento
para
travessias

exercícios de palmateios (bastante
praticados no nado sincronizado), com o
objetivo de melhorar a força e sustentação
do aluno na água. A queima chega a 800
calorias.

Além da preparação física, os alunos
aprendem a se comportarem em
situações diversas, como nadar contra o
vento, a favor ou contra a correnteza, e
com o mar cheio de marolas. Por isso a
aula vale tanto para os praticantes ou
iniciantes de travessias, quanto para os
demais amantes de atividades aquáticas.

Segundo o professor e criador da aula
Marcelo Lopes, que também é membro
do conselho técnico de maratonas
aquáticas da Federação Aquática Paulista
(FAP), muitos alunos que não gostam de
participar de competições fazem a aula
para melhorar o condicionamento físico.
“A aula beneficia até mesmo os
praticantes de surfe”, afirma.

Para quem quer competir, a
Competition forma equipes que participam
dos mais importantes eventos do gênero,
como o Campeonato Paulista
(considerado o segundo maior do mundo,
com cerca de 1.200 participantes), a
travessia de Porto Belo e a tradicional
Travessia da Lagoa da Conceição. A aula
acontece na unidade Oscar Freire da
Competition, de segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 9h30.

comuns são a enxaqueca e a cefaléia do

tipo tensional.  A enxaqueca é o tipo mais

grave, pois a dor é mais forte e vem

acompanhada de náusea, vômitos,

aumento da sensibilidade à luz e aos

sons, o que em geral obriga o paciente a

permanecer em repouso. As mulheres

têm mais enxaqueca do que os homens.

Nelas as crises são mais freqüentes e

mais duradouras, principalmente no

período menstrual. Para cada homem

com enxaqueca, há três mulheres com

a moléstia. Isso ocorre por que os

hormônios ovarianos femininos são

potentes desencadeadores de

enxaqueca.

� O protetor solar SunMax, da Stiefel, é
apresentado nas versões creme (FPS
60), gel (FPS 30) e acquagel (FPS 20) e,
além da proteção contra os raios UVA e
UVB, bloqueia os raios IV.  A formulação
contém vitamina E, com características
antioxidante e anti-
fotoenvelhecimento,
contribuindo para o
aumento da hidratação,
elasticidade e proteção
de todos os tipos de
pele, sem irritações.

SunMax:
proteção

para a pele

Um dos problemas causados pela
obesidade é o crescimento que

ocorre na pele para cobrir o volume
corporal aumentado. Considerado um
fenômeno natural e fisiológico, quando o
aumento de pele é pequeno, após a perda
de peso, instala-se uma pequena flacidez,
que geralmente não chega a ser um
incômodo estético. Entretanto, se o
aumento de peso for grande, como nos
casos de obesidade grave, quando a
pessoa recupera o peso normal, seja por
dieta ou cirurgia de redução de estômago,
permanece um excedente de pele flácida.
Por vezes, isso pode levar a situações
de baixa auto-estima. A flacidez se instala
principalmente no abdômen e na porção
mais clara do braço, na linha de projeção
do músculo do tríceps, popularmente
chamado “músculo do tchau”. Segundo a
cirurgiã plástica Deusa Pires Rodrigues,
existem vários graus de flacidez e,
devido às cicatrizes deixadas pelo
procedimento de remoção, só está
indicado em casos de graus moderado ou
intenso de flacidez; o que é observado,
principalmente, após grandes perdas de
peso. As cicatrizes da cirurgia nos braços
seguem o contorno da axila, da frente
para trás, tendo como limite as
extremidades do ombro descendo até o
cotovelo seguindo pelo sulco interno do
músculo bíceps.

Flacidez nos
braços

� A Suave, da Unilever, lançou uma
linha para o Verão, com shampoo,
condicionador e três opções de creme
para pentear. Para tratar o cabelo e
proteger os fios contra as agressões do
sol, vento, sal, cloro e areia, a linha
contém amino, que ajuda a condicionar e
manter a hidratação dos fios, e filtro UV.
O shampoo limpa e remove os resíduos
que ficam nos fios. O condicionador ajuda
a dar maciez e o creme para pentear
protege o cabelo.

Suave Sol: cabelos tratados

Nutridetox é o novo tratamento do
Kyron Spa, de São Paulo, para

combater os males causados pelas
toxinas. Elas são resultantes de uma
alimentação desequilibrada, tabagismo,
estresse e fatores ambientais, como a
poluição, e causam alterações biológicas
no organismo, contribuindo para agravar
as famigeradas celulite e gordura
localizada. O tratamento age na
desintoxicação do organismo, no combate
à celulite e à gordura localizada, além de
proporcionar uma hidratação profunda e a
revitalização da pele. A ação é por meio
da aplicação de um concentrado de Alfa
Hidroxi Ácidos, L-Carnitina e Algas
Marinhas, associado à máscara de
Parafango. Em seguida, faz-se a
drenagem linfática com uma emulsão
termoativa multifásica e lipossomada.

Contra as
toxinas

Windows Desktop Search – A Microsoft
lançou o Windows Desktop Search,
habilitado para aplicação empresarial. O
programa gratuito permite ao usuário o
acesso rápido e preciso às informações
do computador, como mensagens
eletrônicas e arquivos compartilhados em
rede, a partir de um único ponto. [../
ano06/0601c006.htm]

Kodak: nova câmera
tem duas lentes

Kodak/câmera – Imagens perfeitas para
várias situações como fotos de grupos,
grandes paisagens, retratos mais
intimistas, detalhes e vídeos de alta
qualidade com zoom. É o que oferece o
novo lançamento da Kodak, a Kodak
Easyshare V570, que chega ao Brasil no final de 1/2006, equipada com duas
sofisticadas lentes Schneider Kreuznach C-Variogon. [../ano06/0601c001.htm]

HD externo – A Western Digital Corp.
anuncia o lançamento do NetCenter,
especialmente projetado para pequenas e
médias empresas. De acordo com
recente estudo
realizado pelo
IDC, que
trabalha com
pesquisas e
tendências
no setor de
tecnologia,
50% de
todas as
empresas
na
América
Latina têm
entre 10 e 100
funcionários.
Outro dado apurado é que em cada 14
empresas pesquisadas, 13 são de
pequeno e médio porte e só uma é
grande. [../ano06/0601c002.htm]

Micro HD – O Micro Hard Drive

(MHD), da Imation,  é disponível nas

capacidades de 2 e 4 GB, ideal para

quem se locomove muito durante o

dia e precisa de um equipamento,

capaz de compartilhar, armazenar e

transportar arquivos com segurança.

[../ano06/0601c005.htm]

Net Center: HD
externo da

Western

Discador  – Após inaugurar um provedor
comunitário para hospedagem de sites de
empresas de pequeno e médio porte, a
ONG Meninos do Morumbi lançou um
discador de acesso grátis à internet. O
projeto, que foi desenvolvido pela Telium
Networks, antiga IFX, que também
forneceu a infra-estrutura, é mais uma
ação da política de inclusão digital da
ONG, que já possui programas de
formação profissional na área de
informática para mais de 5 mil jovens da
Zona Sul de São Paulo. [../ano06/
0601c003.htm]

Fijitsu/digitalizador – Os novos

scanners color duplex da Fujitsu são

equipados com sistema ultra-sônico

de detecção de dupla alimentação e

capacidade de digitalização no

alimentador automático de cartões

duros – como cartão de crédito e de

CPF. [../ano06/0601c004.htm]
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@uol.com.br

� A Traditional Jazz Band vem a

Santos no dia 8 de março, às 21h15,

no Teatro do Sesc, para show

beneficente em prol da Casa do Sol e

do Educandário Anália Franco,

trazendo o puro jazz de New Orleans.

� Mais de 600 municípios paulistas
estarão em Guarujá, de 20 a 25 de
março, no 50º Congresso Estadual
dos Municípios Paulistas, no Casa
Grande Hotel, na Praia da Enseada,
promoção da Associação Paulista dos
Municípios (APM).

� O Pirata Lazer Náutico, ao lado do

ex-Píer do Careca, em São Vicente,

é excelente dica neste Verão, com

passeios pela baía vicentina, de

pedalinho, caiaque, canoas canadense

e havaiana.

� Parceira da Fundação Educar

DPaschoal, a Cooperativa Real da

Habitação (CoophReal) distribuirá

livros infantis no dia 31 de janeiro, às

17 horas, às crianças do Conjunto

Parque dos Eucaliptos, em Praia

Grande.

� Aos domingos, cardápio do café da
manhã, às 10 horas, na Realejo
Livros: café impresso + suco +
torradas + pão francês na chapa +
fatia de bolo = 5 reais. Avenida
Marechal Deodoro, 2, no Gonzaga,
em Santos.

� A Saint-Gobain Glass, que produz

vidros em São Vicente, mantém na

Cidade uma Escolinha de Futsal, que

treina 220 alunos entre 5 e 15 anos,

com foco nas crianças carentes.

� O agito na areia do Canal 3, em
Santos, é na barraca da Dilma, com
as tradicionais batidas de frutas e o
atendimento personalizado.

� Deixa saudades a colunista social

Sylvia Lagus, que assinava “Gente

que Brilha”, na revista Conta Mais, e

nos deixou na madrugada de 9 de

janeiro, em São Paulo.

� O cinco estrelas Gran Meliá WTC
SP, pioneiro na região da Berrini e
premiado com o TOP of Quality 2005,
está oferecendo diárias irresistíveis
para os meses de janeiro e fevereiro.

� Recepcionando os visitantes com

música brasileira, o conjunto “Os

Cinco Companheiros” se apresenta no

Teatro Coliseu, no Centro Histórico de

Santos: 29 de janeiro, 10 horas; 5 de

fevereiro, 15 horas.

� De 24 a 26 de março, em Cubatão,
o 4º Encontro Técnico da Associação
de Fanfarras e Bandas do Litoral
Paulista (Afaban).

� Alexandre Ranieri, de Santos,

disputa o 3º European Jiu Jitsu

Championship, de 25 de janeiro a 1º

de fevereiro, em Lisboa, Portugal,

com patrocínio da Hamburg Süd.

Comemoração do
153º aniversário da
Loja Fraternidade de
Santos, no dia 5 de
janeiro: o Grão Mestre
do Grande Oriente de
São Paulo, Cláudio
Roque Buono Ferreira,
e o Venerável da
Fraternidade, Rogério
Pinheiro M. Sanches.
Na festa, o casal
Magaly e Ariomar
Ferreira da Silva.

Fotos de Fernando Antonio M. de Souza

Rotary Club de Santos
em ação: entrega do
Título Paul Harris aos
associados e
empresários da
construção que
prestam relevantes
serviços à
comunidade.

Leandro
Machado,
gerente da
Natura, e o
prefeito José
Serra, de São
Paulo: no
lounge da
Natura no São
Paulo Fashion
Week, em
janeiro.

Laurindo Luiz, da Belgo
Grupo Arcelor, e Antonio

Rodrigues dos Reis, da
Pred Center: happy hour
no Tênis Club de Santos.

Fotosintese

Sandra Netto

Divulgação

Cândido Gonzalez/Secom-PMS

No 2º Santos Surf Festival, homenagem da Prefeitura aos
pioneiros do surf: Santanna com o prato comemorativo, ladeado
por legends e o prefeito Papa, que vestiu a camiseta da confraria
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Transformações ocorrem motivadas mais pela
economia e pela política do que pelas religiões

Religião

Dois mil e seis é um ano
predestinado? Para os que
acreditam na chamada Nova Era,

sim, é agora que começam as grandes
transformações. Outros pensarão que
neste ano apenas haverá a continuidade
das mudanças pelas quais a Humanidade
passa, e que vem de longe, do tempo de
Cristo, de Maomé, de Alá, dos profetas,
de Buda... ou do macaco. Os mais
céticos dirão que na verdade, existe
apenas um processo de luta pelo poder
temporal, por coisas tão mesquinhas
como... petróleo.

Os sintomas de que algo mais
borbulha sob a superfície podem ser
observados pelos mais atentos. Por
exemplo, vemos novos embates entre
cristãos e muçulmanos, como no tempo
das Cruzadas. Da mesma forma, com
interesses mais geopolíticos do que de
propagação da fé. Como antes, as forças
armadas dos cristãos chegam ao centro
dos países islâmicos, e estes invadem
por dentro o núcleo dos países católicos.

Ou seja, antes os cavaleiros
cruzados, com a cruz de Cristo e santa
autorização para grandes pilhagens pelo
caminho, chegavam a Meca. Agora, são
os fuzileiros que, em nome do combate ao
terrorismo dito islâmico, invadem Iraque e
brevemente o Irã, não por acaso os
principais produtores de petróleo, junto
com o já invadido Afeganistão. Na mão
contrária, os mouros e judeus - que
deixaram suas marcas até na península
ibérica, séculos atrás – retornam como
imigrantes e usam os sistemas legais do
Ocidente para reclamar seus direitos. Ou
bombas explodem em Londres e Madrid,
carros são incendiados na França e na
Alemanha, aviões atingem prédios em
New York e Washington.

Não há santos nessa história...
Poderosos interesses movem todas as
facções, nessa luta que está longe de
terminar. Religião? Só uma desculpa, para
fazer com que fanáticos de todos os tipos
cumpram ordens, após condicionamento
cerebral. Homens-bomba se explodem
acreditando em promessas de Paraíso.
Soldados morrem crendo que seu
governo leva as benesses da democracia
a regiões “bárbaras”, assim libertadas de
lideranças opressoras.

Dentro de 40 anos, acabado o
petróleo no mundo, virão buscar a água
do Brasil. As desculpas já estão prontas:
dar autonomia aos povos indígenas, acabar
com o narcotráfico, talvez mesmo combater
imaginários terroristas que os mesmos
impérios fabricaram, da mesma forma
como criaram Osama bin Laden – que nem
todos os recursos de satélites espiões e
ampla rede de espionagem permitem
capturar. Bem, interessa tal captura? Ou é
melhor deixar solta uma ótima desculpa, a
ser usada a qualquer momento em que se
queira invadir um país?

Afinal, não dá mais para usar aquela
história de levar a civilização e os
ensinamentos divinos aos povos
“bárbaros” – em troca da prata do Potosí,
do ouro de Vila Rica, da escravidão. A
História, bem estudada, geralmente
mostra que quando os ditos “civilizados”
atacavam os “bárbaros”, na verdade a
cultura do povo “bárbaro” era muito mais
rica e pura que a do invasor. Tanto, que
boa parte dos costumes do povo invadido
eram adotados pelo invasor. Que é a
Páscoa dos cristãos, se não uma
adaptação dos cultos pagãos da
fertilidade? Que é o Dia das Bruxas, a
nova sensação do Primeiro Mundo
civilizado? Quem foi Papai Noel?

Por outro lado, que é a Noite de São
Bartolomeu (24/8/1572), senão o
massacre de 70.000 protestantes, nas
ruas de Paris, festejado pelo papa
Gregório XII com um culto em ação de
graças? E a Santa Inquisição, pouco

antes? E os hoje escondidos laços entre o
nazismo e a cúpula da igreja Católica?
Por que essa comunidade, tão inflexível
em normas como as do celibato e do
divórcio, age tão diplomaticamente quando
seus representantes maiores praticam
atos condenáveis por qualquer moral? Se
tantos passam fome no mundo, o que
justifica a suntuosidade dos templos –
aliás, não só católicos -, só comparável à
dos bancos?

E a paz, pela qual todas as religiões
oficialmente suspiram, quem cuida dela?
Os judeus, impedindo a formação da
pátria palestina num solo biblicamente
palestino? Os católicos e protestantes,
lutando entre si pelo poder na Irlanda do
Norte? Talvez a milionária Igreja
Universal, expandindo suas bases
econômicas (digo, de fiéis) na África, em
atritos com as religiões dos povos locais?
O não menos milionário Vaticano, que
apesar das boas intenções de alguns de

seus líderes, tem ramificações
econômicas estranhas – como ser
acionista de fábricas de armamentos e de
laboratórios produtores de
anticoncepcionais –, enquanto o papa faz
discursos em prol da paz e condena o
controle da natalidade...

Será que as religiões querem mesmo
a paz? Antigamente, seus líderes se
diziam apóstolos da fé. Hoje, são
guerreiros na causa do Senhor.
Guerreiros que transportam malas de
dinheiro entre diferentes pontos do mundo,
arrecadado da própria miséria intelectual
de seus fiéis, que não percebem quando
são manipulados para dar até o que não
têm, sob pena do Divino Castigo - como
se o Pai de Todos fosse um carrasco
ególatra, vaidoso, que castiga os filhos
que não O glorificarem (lógico, através
dos “passadores de sacolinha”, que
evidentemente não dizem isso aos
dizimistas, eles têm formas mais
eficientes de aterrorizá-los com a cólera
divina...).

E a Bíblia, o Alcorão e outros livros
sempre têm uma frase que justifica
qualquer coisa, desde que devidamente
“interpretada”... Já os livros e filmes que
contrariarem as interpretações
“adequadas” são imediatamente
expurgados, tanto pelos islâmicos como
pelos católicos. Nos subterrâneos do
papado, por exemplo, corre agora uma
guerra para forçar uma interpretação do
terceiro segredo de Nossa Senhora de
Fátima, que o Vaticano quer considerar
assunto encerrado, não hesitando até em
adulterar uma mensagem escrita pela irmã
Lúcia em maio de 1982, para esconder
que nem a Rússia foi consagrada àquela
santa, nem a profecia se refere ao ataque
sofrido pelo papa João Paulo II.
Esconder, portanto, que a profecia ainda
não se cumpriu.

CARLOS PIMENTEL MENDES Os exemplos são recentes. Até
mesmo nas escolas primárias de um país
que investe alto na pesquisa científica, os
EUA, tenta-se proibir o ensino da teoria
evolucionista, comprovada nos principais
pontos por evidências arqueológicas,
colocando-se no seu lugar a nada
científica tese revisionista.

No dia 24/1/2002, às 8h40, um trem
especial deixou a estação do Vaticano,
levando mais de 300 representantes de
todas as principais religiões do mundo,
numa viagem a Assis, promovida pelo
próprio Papa João Paulo II. Ali, pela
primeira vez, firmaram um solene
compromisso pela paz, pelo fim da
violência, das guerras, do terrorismo.

Mas, querem mesmo as religiões a
paz? Como continuam então abrigando as
respectivas facções fundamentalistas, que
se acreditam as verdadeiras
representantes de Deus na Terra, com a
missão de expurgá-la de todos os não-
fundamentalistas? Se o objetivo é o
mesmo, por quê a Opus Dei briga com o
Vaticano, e bispos evangélicos saem para
fundar suas próprias “religiões”?

Ante essa atitude dupla ou dúbia,
quem tem assumido o papel de promotor
da paz, no lugar das religiões, é a
sociedade civil, através de organizações
não governamentais civis e laicas, que se
articulam via celular e Internet, realizando,
por exemplo, manifestações simultâneas
mundiais contra a invasão do Iraque.
Mesmo que Nações Unidas, governos e
religiões finjam não ouvir o clamor
internacional.

Há quem diga que esses embates
políticos e religiosos, toda a nossa
perplexidade ante o crescimento dos atos
ditos de “barbarismo” e dos entrechoques
violentos de ideologias são parte de algo
maior. Que são conseqüências
necessárias do processo de mudança de
mentalidade, de uma transição conduzida
por espíritos de luz habitantes de
dimensões paralelas, que nos guiam com
suas altas vibrações.

A novidade é que já teríamos
ultrapassado o “ponto sem volta” nessas
mudanças: 2006 é apregoado como o ano
em que a massa crítica dos seres
humanos que completaram a transição
para um nível superior torna possível
enfim chegar ao clímax na transformação
da terra. Um portal de luz foi aberto para
nos ajudar nessa passagem, afirma-se.

Religião é uma palavra que vem de
re-ligare, religar ou reconectar. Muitos
acreditam que essa reconexão começa
efetivamente agora, com os seres
humanos assumindo os novos papéis a
que estão destinados, como
Trabalhadores da Luz, em seus papéis
humanitários em todo o mundo. Como
dizem eles, agora a luz vai chegar e “a
festa vai começar”. Oxalá...

Carlos Pimentel Mendes é jornalista,

editor do jornal eletrônico Novo Milênio

(www.novomilenio.inf.br)

Divulgação

Todas as religiões buscam
alcançar o Céu/Paraíso:
muitas, na verdade,
constróem grandes templos
tentando alcançar o Céu
terreno, o poder temporal.
Daí as guerras, em que o
interesse religioso é apenas
desculpa. Nesse contexto,
organizações leigas têm de
intervir, mobilizando-se em
busca da paz que as
religiões não encontram


