Capa: Os Municípios da Baixada Santista voltaram a Opinião
investir na maior festa popular do País, com a
criação de áreas para desfiles de blocos e escolas
de samba, o que vai garantir diversão para
moradores e turistas..................................Pág. 5.
Capa: Fotos Imprensa-PMC.
Divulgação

Xangai:
centro
marítimo e
financeiro da
Ásia vem
passando por
rápida
remodelação

China

Fora, parentada!

O

Supremo Tribunal Federal (STF) foi
compelido a cortar na carne e
extirpar prática nociva que sempre
proliferou entre os donos do Poder, o
nepotismo, acatando a constitucionalidade da
resolução do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que determinou o afastamento de todos
os parentes de magistrados contratados sem
concurso e que estão aboletados em todas as
esferas deste poder. Singelamente, um dos
argumentos que fundamentaram a iniciativa
do Conselho é a necessidade de se agilizar a
Justiça e prestar um serviço decente ao
cidadão. Também. O nepotismo, contudo, é
muito mais que isso. Não é à toa que é
considerado o irmão da corrupção. Na medida
em que o Judiciário expõe suas entranhas

para revelar essa contaminação, a expectativa
é que os outros poderes da República, quais
sejam, o Executivo e o Legislativo, assumam
postura semelhante e coloquem no olho da rua
a parentada que infesta as repartições
públicas nos diferentes níveis do Governo e do
Parlamento. Higienizando o serviço público, o
País estará dando importante passo para o
fortalecimento das instituições e da própria
Democracia, oferecendo a oportunidade ao
cidadão comum para que participe de
concursos honestos, frise-se, honestos, se
submeta às regras do funcionalismo e possa
exigir que a Administração Pública obedeça
aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

A ‘guerra fiscal’ e a exigência paulista

A infra-estrutura da China cresce em ritmo alucinante,
com obras gigantescas, como o super-porto de Yangshan, DENISE FURUNO
um terminal de contêineres do porto de Xangai..Pág. 12.
“guerra fiscal” suscitada pela

PR Murray

Denise: Município de São
Paulo extrapola a LC 116/03

A

Show
Mais importante banda de jazz do País, a Traditional Jazz
Band vem a Santos no dia 8 de março, às 21h15, para
show beneficente no Teatro do Sesc.......................Pág. 9.

Auto
Auto-- estima
Especialista afirma que é crescente a procura pela
inseminação artificial, com sêmen de doador anônimo,
por parte de mulheres homossexuais......................Pág. 10.
Anderson Bianchi/Secom-PMS

Complexo
beneficia
moradores
do Dique da
Vila Gilda,
na Zona
Noroeste

Cidadania
Voltado à inserção social de jovens e adolescentes, foi
inaugurado em janeiro o Centro da Juventude Prefeito
Sílvio Fernandes Lopes, em Santos........................Pág. 4.
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antiga discussão acerca do local
onde seria devido o Imposto Sobre
Serviços (ISS), em situações nas
quais o tomador e o prestador são
estabelecidos em diferentes
Municípios, e que parecia ter
chegado ao fim com a edição da Lei
Complementar nº 116/03, ganhou
novo capítulo com a edição da Lei nº
14.042, publicada em 31.8.2005
pelo Município de São Paulo.
Referida lei traz em seu bojo a
exigência de que prestadores de
serviços situados em outros
Municípios e que venham a prestar
serviços no território paulistano, se
inscrevam no Cadastro Mobiliário
do Município de São Paulo, ao
mesmo tempo em que transforma o
tomador do serviço - mesmo aquele
imune ou isento ao tributo - em
responsável tributário para fins de
retenção na fonte e recolhimento do
ISS, nos casos de ausência da
inscrição obrigatória.
O objetivo do Município de São
Paulo é a redução da evasão fiscal
verificada por meio de empresas que
prestam serviços em seu território,
mas mantêm seu estabelecimento em
Municípios cuja alíquota ou base de
cálculo têm redução beneficiada do
imposto.
O problema reside nos casos de

empresas que apenas juridicamente
encontram-se estabelecidas noutras
municipalidades, nas quais recolhem
o ISS a alíquotas muito inferiores
aos 5% cobrados em São Paulo, mas
todas as suas atividades são de fato
desenvolvidas no Município de São
Paulo.
O não-cadastramento implica
ônus financeiro, para o prestador, no
Município onde estabelecido (onde
recolhe o ISS regularmente) e
também em São Paulo (onde
ocorrerá a retenção na fonte).
A Lei Complementar nº 116/03
estabeleceu taxativamente as
situações excepcionais em que
haveria recolhimento do imposto no
local da execução do serviço.
Todavia, a lei paulistana foi além dos
limites ali fixados, implicando em

inconstitucional aplicação de sua
legislação fora dos seus limites
territoriais.
Com o advento dessa Lei,
diversos Municípios acenaram com
a possibilidade de instituir legislação
equivalente, visando assim evitar
uma possível perda de arrecadação,
o que prejudica o contribuinte cada
vez mais, especialmente pelo
iminente risco de bitributação.
Há diversos processos em
trâmite na Justiça, ajuizados por
prefeituras, empresas ou sindicatos
empresariais suscitando a
inconstitucionalidade da lei
paulistana. Apesar de que, até o
momento, a maioria teve negado o
pedido de liminar, diversas ações
obtiveram provimento liminar para
suspender os efeitos da Lei nº
14.042/05. Essa discussão ainda
deve se estender por bastante tempo
até que seja julgada pelos Tribunais
Superiores.
A forma pela qual o Município
de São Paulo pretende combater a
evasão fiscal extrapola a
uniformidade estabelecida pela Lei
Complementar nº 116/2003.
Denise Furuno é advogada em
São Paulo de Paulo Roberto Murray
Advogados.
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Cidade
Fotos de Jairo Marques/PMPG e Luiz Carlos Ferraz

Guarujá preparase para o 50º
Congresso

Papa apresenta
programa de
obras em Santos

O

A

50º Congresso Estadual dos
Municípios acontece de 20 a 25
de março no Casa Grande Hotel, na
Praia da Enseada, em Guarujá. O
evento, que comemora seu Jubileu de
Ouro, é promovido pela Associação
Paulista dos Municípios (APM), e terá
uma novidade: durante suas
realização, funcionarão no local os
gabinetes do prefeito Farid Madi, da
primeira dama e presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Haifa Madi.
A expectativa da APM é que o
Congresso atraia não só os prefeitos
dos Municípios do Estado, mas
personalidades de todo o País.
Conforme o programa desenvolvido
pela Prefeitura, as atividades não
ficarão restritas ao Casa Grande
Hotel: no trecho da Avenida Miguel
Estéphano em frente ao hotel, por
exemplo, serão realizadas exposições
e atividades culturais.
Para o secretário de Turismo,
Marcelo Pedroso, a escolha da
Cidade para receber o evento
demonstra a força do Turismo na
“Pérola do Atlântico” e a capacidade
de comportar eventos de porte.
“Serão milhares de pessoas vindas de
diversos lugares do Estado e do País,
o que trará dividendos para todas as
cidades vizinhas e reforça o potencial
turístico e a importância de Guarujá
no cenário político atual”, resumiu.

Trecho piloto na esquina da Avenida e Alameda Metropolitana: Mourão deu detalhes do projeto

Shopping a céu aberto
Melhorias contemplarão ruas próximas e criará Espaço Vivência na orla

A

Avenida Costa e Silva, no Boqueirão
de Praia Grande, será transformada
num grande shopping a céu aberto, com a
implantação de um projeto urbanístico
patrocinado pela Prefeitura em parceria
com os empresários locais. A
remodelação prevê a eliminação da
poluição visual e o aumento do espaço
para circulação de pedestres,
modernizando marquises, iluminação,
floreiras, calçamento, entre outros
componentes do corredor comercial. Ao
anunciar as mudanças, que serão
regulamentadas por decreto, o prefeito
Alberto Mourão explicou que as novas
calçadas passam a ter 6,5 metros de
largura e anunciou que bares e
lanchonetes poderão usar parte do
passeio para a colocação de mesas e

cadeiras padronizadas.
O trecho de 440 metros de extensão
terá marquises em aço galvanizado
branco com cobertura em policarbonato
cristal anti-reflexivo. A iluminação será
substituída por luminárias que cruzarão a
avenida. Para garantir a segurança, a
Prefeitura vai instalar câmeras de vídeo a
cada 70 metros. O custo total do
empreendimento ficará em torno de R$ 4,5
milhões. Enquanto a Prefeitura aplicará
cerca de R$ 2 milhões com calçamento,
pavimentação e outras melhorias, os
empresários deverão investir outros R$
2,5 milhões, com modernização da
fachada e adaptações visuais do
estabelecimento.
Pergolados metálicos na cor branca
cruzarão a Avenida, adornados com

plantas. Cada estrutura de aço cruzará a
Costa e Silva. Na esquina com a
Avenida Castelo Branco, na orla, haverá
um chafariz ornamental. O traçado das
vias neste local sofrerá alterações. As
calçadas receberão piso de pedra, para
facilitar o acesso de portadores de
necessidades especiais. Postes serão
enfeitados por vasos de plantas e floreiras
decorarão as calçadas em locais que não
prejudiquem o fluxo de pedestres.
Além de melhorias nas Ruas Jaú,
Dourados e Ponta Porã, na orla, altura da
Rua Pernambuco, está em fase de
licitação o Espaço Vivência, que ocupará
as instalações do atual Posto 2, do Corpo
de Bombeiros. No local, funcionará uma
academia de ginástica gratuita para jovens
e idosos.

s obras projetadas e as que estão em
andamento em Santos foram
apresentadas em fevereiro a dirigentes de
sociedades de melhoramentos de bairros
pelo prefeito João Paulo Tavares Papa e
pelo secretário municipal de Obras e
Serviços Públicos, vice-prefeito Antônio
Carlos Silva Gonçalves. O encontro, no
Paço, foi o terceiro promovido pelo
Executivo com representantes das
entidades comunitárias. Eles assistiram
um vídeo sobre o programa de obras e
fizeram sugestões, solicitações e
esclareceram dúvidas. “Estas reuniões
ajudam o governo a determinar
prioridades e a construir soluções de
consenso para a Cidade”, disse Papa.
Foram detalhados dois projetos para
a Zona Noroeste: a macrodrenagem, que
resolverá o problema das enchentes, e o
túnel para a Zona Leste. A drenagem,
orçada em R$ 50 milhões, prevê a
construção de obras, como estações
elevatórias, inclusive em São Vicente.
Quanto ao túnel e suas vias de acesso,
que ligarão a Rodovia dos Imigrantes, em
São Vicente, à Avenida Francisco
Manoel, a Prefeitura pretende viabilizar o
investimento de R$ 150 milhões. Já as
obras de drenagem e pavimentação
consumirão R$ 1 milhão por mês do
orçamento municipal em 2006,
acrescentou o secretário Antonio Carlos,
ao anunciar melhorias no Macuco,
Embaré, Campo Grande, Vila Belmiro e
Boqueirão, Morro da Nova Cintra e ZN.
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Afif ladeado
por
diretores do
Sescon-BS:
movimento
quer
divulgação
do valor de
impostos

 O Ministério Público do Estado de São Paulo alerta para o Projeto de Lei nº

3057/00, que estaria na iminência de ser votado na Câmara dos Deputados e, caso
aprovado, legalizará os condomínios particulares no Litoral Norte de São Paulo que
limitam o acesso às praias. O projeto também é uma ameaça às áreas de
preservação permanente em zona urbana, como os mananciais de São Paulo, e
modifica o Código Florestal, permitindo o parcelamento em topo de morros e
encostas. A legislação permitirá ainda que bens de uso comum sejam apropriados
por particulares após cinco anos de ocupação.
 A Cooperativa Real da Habitação

 Ação conjunta da Conselho Regional

(CoophReal) sorteia 2 televisores de 21
polegadas, 6 aparelhos de DVD e 2 CD
players no dia 18 de março, pela Loteria
Federal da Caixa. Para participar basta
que o cooperado esteja com sua
mensalidade em dia; e, no caso de
contemplado, em dia com o condomínio.

de Corretores de Imóveis do Estado de
São Paulo (Creci) e da Prefeitura flagrou
em janeiro imobiliárias funcionando
irregularmente em Praia Grande: quatro
empresas foram lacradas e seus
responsáveis denunciados por exercício
ilegal da profissão.

 Duas leis mudam o processo civil

brasileiro e servem para inibir a utilização
da Justiça com fins protelatórios. A 11.276/
06 institui a Súmula Impeditiva de
Recurso, a partir da qual o juiz de
primeira instância não aceitará
apelação se sua sentença estiver
em conformidade com matéria
sumulada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) ou pelo
Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Já a 11.277/06 estabelece
que, em casos de ações de matéria igual
sob a responsabilidade de um mesmo
juiz, e desde que ele tenha decisão
formada de improcedência em relação à
causa – sendo a matéria unicamente de
direito –, a ação poderá ser extinta sem a
necessidade de ouvir as partes.
 Muito diferente do trote animal que prevalece nas instituições de ensino da

Baixada Santista, a FEI (Fundação Educacional Inaciana) recepcionou seus 2.400
calouros com campanha de doação de sangue, de 13 a 17 de fevereiro, no campus
São Bernardo, com a arrecadação de 200 bolsas de sangue para doação. Iniciativa
do Diretório Acadêmico de Engenharia.
Francisco Arrais/Secom-PMS

 O Hospital Santo Amaro de Guarujá
incentiva a doação de sangue durante o
período de pré-Carnaval. As doações
podem ser feitas no Banco de Sangue do
HSA, na Rua Quinto Bertoldi, 40, no
Centro, de segunda a sexta-feira, das 8
às 12 horas e sábados, das 8 às 11
horas.

Placa foi descerrada pelo
prefeito Papa e autoridades
 O Centro da Juventude Prefeito Sílvio

Fernandes Lopes, no Dique da Vila Gilda,
na Zona Noroeste de Santos, foi
inaugurado em janeiro nas comemorações
dos 460 anos da Cidade. O objetivo do
centro é oferecer cursos, atividades de
lazer e cultura aos adolescentes e jovens.

 Pesquisa feita pelo Creci-SP em 79
imobiliárias de 12 cidades do Litoral
Paulista apurou que quem pretende
passar o feriado prolongado de Carnaval
tem à disposição imóveis para alugar com
valores que cabem em todos os bolsos:
de R$ 65,00 por uma quitinete aos R$
406,00 por um apartamento de 4
dormitórios, por locação diária. Mais
informações no site www.creci.org.br

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
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‘De olho no imposto’ é
lançado em Santos
Serão coletadas 1,5
milhão de assinaturas no
Estado de São Paulo

D

enunciando a exagerada carga
tributária em serviços e bens de
consumo, a Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp) e as entidades que participaram
da Frente Brasileira Contra a MP 232
acionaram em Santos, nos dias 21 e 22
de fevereiro, o movimento “De Olho no
Imposto”. No Estado, Santos foi a 17ª
cidade a desencadear o movimento, que
visa conscientizar o eleitor e regulamentar
o parágrafo 5º do artigo 150 da
Constituição Federal, que prescreve que
“a lei determinará medidas para que os
consumidores sejam esclarecidos acerca
dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviços”.
Tal regulamentação será feita
mediante Projeto de Lei a ser proposto ao
Congresso Nacional, mediante um
abaixo-assinado que está circulando
desde 18 de janeiro e que pretende colher
1,5 milhão de assinaturas. A pretensão é
que os Municípios da região colaborem
com 57 mil assinaturas até o próximo 1º
de maio, Dia do Trabalho, quando o
movimento está programando um ato
público conjunto com a Força Sindical.
Entre as mais de 100 entidades que
formam o De Olho no Imposto, destaque
para o Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas da Baixada Santista (SesconBS), Sescon-SP, Ordem dos Advogados
do Brasil Secção São Paulo (OAB SP),
Associação Médica Brasileira (AMB),
Força Sindical e Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp).
Pré-candidato ao governo do Estado,
o presidente da Facesp, Guilherme Afif
Domingos, é o polarizador do movimento.
Ele esteve em Santos no dia 21, proferiu
palestra no auditório do World Trade

Center, no Centro Histórico, e inaugurou
na Praça Mauá, em frente ao Paço, o
Feirão do Imposto, tendo dois focos: a
exposição de produtos com o preço de
venda e a carga de impostos; e a coleta
de assinaturas de adesão à campanha –
que continua sendo feita na Baixada pelas
entidades que participam do movimento.

Campanha
emprega
deficientes

A

Porto Seguro Seguros realizou nos
meses de janeiro e fevereiro, nas
Praias do Litoral Paulista, a campanha “A
Borracha Apaga a Natureza”. Nas tendas
da Operação Praia Limpa em Santos,
São Vicente, Guarujá, Praia Grande e
Peruíbe, pessoas portadoras de
deficiência foram orientadas para atuar na
conscientização da população sobre a
importância da reciclagem de pneus para
fins ambientais e sociais. A campanha
consiste em retirar pneus usados de
circulação e transformá-los em matériaprima para asfalto ou concreto. Os
recursos gerados com as vendas destes
materiais serão repassados à Avape,
entidade de reinserção de portadores de
deficiência no mercado de trabalho, por
meio do Instituto Via Viva, que se dedica
à reciclagem de pneus. Nas tendas, estão
à venda camisetas. Já a doação de
pneus ainda pode ser feita nos Centros
Automotivos da Porto Seguro localizados
na Grande São Paulo e no Litoral.

Carnaval

25 escolas e 26
blocos em PG

O

I Carnaval Metropolitano da Baixada
Santista, de 24 a 28 de fevereiro, em
Praia Grande, terá a participação de 26
blocos e 25 escolas de samba da região e
da Capital. A realização é da Prefeitura
em parceria com a Federação das
Entidades Carnavalescas da Costa da
Mata Atlântica (Feccoma). Os desfiles
acontecem na Avenida do Samba, ao
lado do Terminal Rodoviário Tude Bastos.
Um dos destaques é o Afoxé Ogum
Alada Mejy, que participará no desfile de
abertura, no dia 25 de fevereiro, a partir
das 21 horas.
Divulgação

Xirê do Afoxé Ogum Alada
Mejy: festa louva orixás

Santos retoma os desfiles
Nos dias que antecedem o Carnaval a rede hoteleira na Baixada Santista
registra excelente índice de reservas. Segundo a Ecovias, que administra o
Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI), a previsão é que entre os dias 23 e 28 de
fevereiro cerca de 400 mil veículos desçam a Serra em direção à região.
Fotos Benê Pontes e Francisco Arrais/Secom-PMS

D

epois de cinco anos, Santos se
prepara para ter de volta o brilho e a
alegria dos desfiles de Carnaval. Nos
barracões das escolas de samba, o
trabalho está em ritmo acelerado, e nas
quadras são acertados os últimos detalhes
para as apresentações marcadas para os
dias 26 e 27, a partir das 20 horas, na
passarela do samba na via que corta o
terreno conhecido como ‘Estradão’, no
Bairro Areia Branca, na Zona Noroeste.
Ela terá arquibancadas para 3.000
pessoas, bares, lanchonetes e bolsões de
estacionamento. A obra está sendo
executada pela Termaq Construção Civil.
No dia 26, se apresentam as escolas
Metropolitana, Vila Nova, Brasil, União
Imperial, Real Mocidade Santista e
Mocidade Independente Padre Paulo. Já
dia 27 é a vez da Sangue Jovem,

Carnabonde: prefeito Papa e
o secretário Antonio Carlos
caíram na folia nas ruas do
Centro Histórico

Passarela do samba: comunidade
aprovou a volta dos desfiles

participações especiais: nos dias 26 e 27,
abrirão o desfile, respectivamente,
Amazonense, do Guarujá, e Última Hora,
de São Vicente. A Corte Carnavalesca é
formada pelo Rei Momo Darwin Ferreira,
Babi, a Rainha Cláudia Waléria, a
Princesa Rosemaly dos Santos, a
Cidadã e o Cidadão Samba, Rosemayre
de Almeida e Sidney Bernardo, Cidoca.

Bandeirante do Saboó, Unidos da Zona
Noroeste, X-9 e, encerrando a festa, a
Unidos dos Morros. O evento terá

Cubatão inova para manter animação
Imprensa-PMC

A

exemplo dos anos anteriores, o
Carnaval em Cubatão promete ser
animado. Além da escolha da Rainha e
Princesas Gay, outra novidade neste ano
é a instalação de uma arquibancada para
3.000 pessoas assistirem ao desfile oficial
das escolas de samba, no dia 25 de
fevereiro, a partir das 20 horas, na
Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro.
O título será disputado pelas quatro
agremiações da Cidade: Independência
do Jardim Casqueiro, a campeã de 2005;
Nações Unidas, da Vila Nova; Nove de
Abril, do Jardim Costa e Silva; e Unidos
do Morro, dos Bairros Cota.

Escolha da Rainha e Princesas Gay: festa lotou o ‘Castelão’
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Construção

Sistemas drywall formam instaladores
Fotos Divulgação

Informações
técnicas e
habilidades
práticas para
a correta
execução
com
sistemas
drywall

Parceria de fabricante
investe no treinamento de
mão-de-obra

O

s Centros de Treinamento SenaiKnauf, localizados nas Capitais de
várias regiões do País, estão com
inscrições abertas para os cursos de
instalador de sistemas drywall. A parceria
foi iniciada em 1998 e já capacitou mais
de 20 mil pessoas. A meta para 2006 é
formar cerca de 3 mil instaladores. Podem
inscrever-se profissionais da construção
civil, com ou sem experiência em
execução de obras. Os cursos são
realizados simultaneamente em Belém
(PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF),
Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Joinville
(SC), Manaus (AM), Porto Alegre (RS),
Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São
Paulo (SP); e visam desenvolver
conhecimentos técnicos e habilidades
práticas para a correta execução de
paredes, tetos e revestimentos com
sistemas drywall. A carga horária é de 40
horas/aulas. Informações sobre datas e

que eles proporcionem, na prática, os
benefícios para os quais foram
desenvolvidos. Com essa visão, foram

horários pelo SAC Knauf 0800-70492 ou
no site www.knauf.com.br
Para a Knauf, os cursos oferecem a
oportunidade de valorização da carreira do
profissional e a chance de desenvolver o
próprio negócio. A multinacional alemã
Knauf reconhece a importância da mão de
obra na instalação de seus sistemas, para
Fotos Divulgação

Empreendimento
com 45 mil
metros
quadrados de
área construída...

Balneário Camboriú
terá shopping center
P

revendo investimento de 70 milhões
de reais, o Grupo Almeida Junior
apresentou o projeto de um shopping
center no Balneário Camboriú, no Litoral
de Santa Catarina. Com projeto
arquitetônico de Dória Lopes Fiuza
Arquitetos Associados, o novo centro de
compras terá 45 mil metros quadrados de
área construída, com 200 lojas e
estacionamento para 900 veículos, e será
implantado na Avenida dos Estados.
Segundo o arquiteto Manoel
Dória, Balneário Camboriú e
toda a região compreendida

...200 lojas e
estacionamento
para 900
veículos
6
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entre as cidades de Itapema e Itajaí não
dispõem de empreendimento similar.
“Estas cidades contam com centros
comerciais, mas nenhum deles se
enquadra nos parâmetros mais modernos
e com conceito de shopping centers
regionais”, afirmou. “O objetivo é criar um
espaço no qual o usuário tenha conforto e
segurança para fazer suas compras, com
grandes redes de lojas, mix de serviços e
opções de alimentação e lazer”. O início
das obras está previsto para este ano,
com término em dezembro
de 2007.

criados os
Centros de
Treinamento
Senai-Knauf, dotados de infra-estrutura
para aulas teóricas e treinamentos
práticos.

Mercado cresceu 8% em 2005

O

mercado brasileiro de drywall –
medido pelo consumo de chapas
de gesso, principal componente desse
sistema – registrou expansão de 8%
em 2005, em comparação com o ano
anterior. Foram consumidos no período
14 milhões de metros quadrados, contra
13 milhões de metros quadrados em
2004. Os dados foram apurados pela
Associação Brasileira dos Fabricantes
de Chapas para Drywall. Para o
presidente Günter Leitner foi um
crescimento razoável em comparação
com os demais índices da economia
brasileira e com a própria expansão da
construção civil no País. “Acreditamos

que em 2006 a expansão será mais
acentuada”, afirmou. O maior consumo
de chapas para drywall foi no Estado de
São Paulo, que responde por 50% do
mercado brasileiro, seguido pelos
demais Estados da Região Sudeste,
com 20%, e pela Região Sul, com
14%. A região Sudeste foi responsável
pelo maior crescimento no consumo de
chapas em 2005, que alcançou 12,5%.
Em seguida, regiões Nordeste, com
8%, e Centro-Oeste, com 3%.
Fundada em 2000, a Associação
Drywall reúne os maiores fabricantes
mundiais de chapas de gesso com
unidades em operação no Brasil.

Engevidros fará fachada
do Caminho Niemeyer
Divulgação

Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba: fachada com brises

D

epois de desenvolver uma solução
de engenharia para a fachada do
Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, a
Engevidros passou a dar suporte
técnico na parte de esquadrias e vidros
para o escritório do Oscar Niemeyer e
executará a fachada do Teatro do
Caminho Niterói, no Rio de Janeiro.
Com 3.500 metros quadrados de área,
o teatro possui forma trapezoidal, uma

cobertura complexa com curvas e a
fachada com brises semelhantes ao
MON de Curitiba. O maior conjunto
arquitetônico desenhado pelo Niemeyer,
após Brasília, se estende por 7 km. São
10 obras, entre as quais, Memorial
Roberto da Silveira, Teatro Popular,
Fundação Oscar Niemeyer, Catedral
Católica, Igreja Batista, Museu do
Cinema Brasileiro.

Construção
Fotos Sandra Netto

Área do parque foi ampliada três
vezes: agora com 3.515 metros
quadrados, 29 tanques, que
abrigam 4.000 animais

Fachada
revitalizada:
parceria entre a
Latina e alguns
dos principais
fornecedores do
mercado da
construção civil

Novo Aquário de Santos supera expectativas
Pretensão é torná-lo o
parque mais visitado no
Estado de São Paulo

O

resultado das obras de ampliação do
Aquário Municipal de Santos
superou as expectativas mais otimistas.
Desde que foi reaberto ao público, no dia
26 de janeiro, nas comemorações dos
460 anos de fundação da Cidade, os
visitantes são unânimes em afirmar que a
modernização das instalações transformou
o parque num dos mais importantes
pontos turísticos da Baixada Santista,
projetando a perspectiva de torná-lo o
mais visitado no Estado de São Paulo,
ultrapassando o Zoológico da Capital.
O Aquário recebeu investimento de
R$ 5 milhões. As obras foram executadas
pela Construtora e Pavimentadora Latina,
sob supervisão da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos da Prefeitura, e
ampliaram a área do parque 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.
Além da avançada tecnologia no
tratamento da água dos tanques (Jornal
Perspectiva, edição 148), as obras do
Aquário foram marcadas pela parceria
desenvolvida entre a Latina e alguns dos
principais fornecedores do mercado da
construção civil. A Belgo Grupo Arcelor,
por exemplo, forneceu aços CA50,
CA60, arame recozido e pregos. A Haiffa
Projetos e Construções fez os forros. O
diretor da empresa, arquiteto Ronaldo
Nicastro, detalhou que foram instalados
300 metros quadrados de forro, fornecidos
pela TWB Plásticos, empresa da qual é

representante na Baixada Santista. A
Haiffa também executou 300 metros
quadrados de forro com o sistema
construtivo drywall, utilizando chapas do
fabricante Knauf. Outro destaque da
ampliação foi o revestimento aplicado na
fachada externa do Aquário, com pastilhas
de porcelana 4x4, referência M 6612/0.
Conforme especificado pelos arquitetos
projetistas da Prodesan, a Latina contou

com assessoria técnica da Cerâmica
Atlas, que desenvolveu a cor azul, de
acordo com o tom solicitado, para compor
a fachada junto com o concreto aparente e
as esculturas metálicas em formato de
animais marinhos. Para as áreas internas
do Aquário, a Atlas forneceu pastilhas
2,5x2,5, das séries Praias e Pantheon,
nas cores azul Juqueí (SG 8442), azul
Una (SG 8443) e preto (M 4337).

Perspectiva
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Ambientes mais aconchegantes

Denise Andrade/Divulgação

Banco
Marajoara:
acervo do
Museu
Paraense
Emílio Goeldi

Divulgação

Dicas de mudanças que
incrementam o bem-estar
dentro de casa

A

arquiteta e designer de mobiliários
Cynthia Pimentel Duarte ampliou
atividades com a inauguração de uma filial
em São Paulo no ano passado. Com um
estilo contemporâneo, ela assina projetos
de apartamentos luxuosos e mansões,
veleiros, lanchas e lojas, no Rio de
Janeiro, e sugere que mesmo com pouco
dinheiro é possível realizar mudanças que
incrementam o bem-estar dentro de casa.
Ela explica que pequenos detalhes podem
tornar ambientes mais agradáveis e
aconchegantes: “Basta que seja um lugar
sossegado, com privacidade e não fique
no meio do caminho”.
A cor é elemento de transformação na
Arquitetura, lembra Cynthia. Tanto pode
tornar um espaço agradável, quente, mais
apropriado para uma residência, ou em
lugar frio, impessoal, característico de
uma área comercial. “Com cores também
podemos alterar a sensação de tamanho
dos ambientes”, diz. “Elas convidam a
ficar ou expulsam. O importante é saber
combiná-las para atingir o objetivo a que
se propõe o projeto”. Para obter um clima
relaxante o ideal é usar tons mais claros e
luzes em tom amarelado, aconselha a
arquiteta.
A janela é importante, pois é
responsável pela iluminação e pela
ventilação do ambiente. “Aposte nas

Cynthia: “A cor é elemento de transformação na Arquitetura”
persianas para valorizar as janelas sem
perder a elegância. Elas são boas opções
para trazer conforto e bem-estar”, comenta
Cynthia, lembrando que são fáceis de
limpar, não acumulam poeira, atendem a
vários tipos de vãos e servem como
proteção contra os raios solares intensos
sem impedir a passagem de luz e ar.
Além de integrarem o exterior ao espaço
interno, disfarçam vistas desagradáveis.
Outra dica é explorar com plantas os
espaços interiores disponíveis, trazendo
tranqüilidade para o ambiente. Além de ser
uma ótima alternativa para deixar o
ambiente mais aconchegante, as plantas
têm o poder de aliviar tensões do dia-a-dia
e dar nova vida aos espaços esquecidos.
“Prefira as espécies de fácil manutenção,

não esquecendo dos fatores luz e sombra
na escolha e dos vasos de pequenos e
de médio porte. Outra sugestão é colocar
vasinhos em cachet-pots em prateleiras,
mesas de centro e laterais de sofá no
living”, indica Cynthia. Também é
possível recorrer a elementos que
complementam o clima, como fontes de
água, espelhos e lâmpadas.

Versatilidade do
couro de avestruz

R

esistente e macio, o couro de
avestruz vem sendo utilizado
como uma opção elegante na
confecção de artigos de decoração,
como porta-retratos, mouse-pads,
porta-lápis, forro de jarra térmica,
bandejas de café, e também na
fabricação de móveis, como
poltronas para escritórios e
residências.
“Além de exclusivo em sua
textura, o couro de avestruz permite
muitas variações em seu tingimento
e acabamento, o que possibilita
várias opções de aplicação”, explica
Ana Helena Gentil Faria, gerente da
Struzzo, marca da Avestro. A
Struzzo é líder no desenvolvimento
de técnicas de tingimento e aplicação
do couro e detém técnicas de
manuseio e aproveitamento desse
material.
Divulgação

Produto é alternativa na
confecção de móveis e
artigos de decoração
8
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‘Bancos indígenas - Entre
a função e o rito’, no MCB
A

exposição com bancos de 16
nações indígenas que no ano
passado esteve em Paris, no Espaço
Brasil instalado no Carreau du Temple,
está em São Paulo. O Museu da Casa
Brasileira, na Avenida Faria Lima, 2705,
Jardim Paulistano, apresenta até 30 de
abril, de terça a domingo, das 10 às 18
horas, a mostra “Bancos indígenas –
Entre a função e o rito”. São 58
bancos, esculpidos diretamente em
madeira maciça, sem encaixes nem
emendas. Muitos têm forma de bichos,
enquanto outros apresentam formas
retas, simples.

A versão brasileira da exposição
tem uma introdução com seis peças
arqueológicas, cedidas pelo Museu
Paraense Emílio Goeldi e pelo
Museu de Arqueologia e Etnologia da
USP. Entre elas, está o banco
indígena mais antigo do Brasil – o de
cerâmica Marajoara, cultura que
floresceu na Amazônia entre os
séculos V e XV. As curadoras Adélia
Borges e Cristiana Barreto querem
mostrar ao público a antiguidade da
simbologia dos bancos, que sugere
seu uso para a demarcação de
papéis sociais.
Domingues/Divulgação

Banco com grafismos geométricos: povo Asurini, Pará

Cultura
Divulgação

Iramar Penteado e Ricardo Bertagnon
expõem ‘Viagem’ na Casa da Cultura
Fotos Divulgação

Tela de Ricardo: pintura e palha de coqueiro

O

Criada por um grupo de amigos, banda reproduzir o jazz
tradicional de New Orleans, com toques contemporâneos

Traditional Jazz Band

Jazz para todos
Em maio, a banda representará o Brasil na 35ª edição
do “Sacramento Jazz Jubilee”, nos Estados Unidos

A

Traditional Jazz Band realizará um
show imperdível no dia 8 de março,
às 21h15, no Teatro do Sesc, com renda
revertida para a Casa do Sol e o
Educandário Anália Franco. A banda
desmistifica a idéia de que o jazz é só
para iniciados e apresenta um trabalho
reconhecido internacionalmente, que é
desenvolvido ao longo dos últimos 42
anos. Os ingressos estão à venda na
bilheteria do Sesc-Santos, na Rua
Conselheiro Ribas, 136, ao preço de R$
15,00.
A Traditional é formada por Alcides
Lima, o Cidão (bateria e washboard),
Edo Callia (piano), Eduardo Bugni, o
Dudu (banjo e violão), William Anderson
(Trombone), Carlos Chaim (contrabaixo),
Austin Roberts (trompete) e Marcos
Mônaco (clarinete, sax-alto, sax-tenor,
sax-soprano e flauta).
Criada por um grupo de amigos, a
banda busca não apenas reproduzir o
jazz tradicional de New Orleans, mas
pesquisá-lo e recriá-lo com toques
contemporâneos. A platéia que freqüenta
as apresentações é variada e inclui
crianças, jovens e adultos. O ambiente é
descontraído, e todos acabam entrando
no ritmo e compasso da música dos
negros do Sul dos Estados Unidos.
O trabalho da banda está cadastrado
no Smithsonian Museum de Washington,
Jazz Museum da Louisiana e no Museu
de Jazz de New Orleans, onde sua
discografia encontra-se catalogada, com
20 discos gravados, sendo dois de

trilhas sonoras de filmes nacionais. No
currículo da banda estão centenas de
shows no Brasil e no exterior,
participações em Festivais
Internacionais pelo mundo, programas
de TV, espetáculos e participações em
cinco longas-metragens. Em maio
próximo, inclusive, a Traditional
representará o Brasil na 35ª edição do
“Sacramento Jazz Jubilee”, renomado
festival norte-americano de jazz
tradicional, em Sacramento, nos
Estados Unidos: cerca de 150 bandas,
sendo 50 estrangeiras, estarão se
apresentando durante os 10 dias de
festival, que reúne anualmente 300 mil
pessoas.
Toda a verba arrecadada no show
em Santos será revertida para a Casa
do Sol, o antigo Asilo de Inválidos de
Santos, e o Educandário Anália Franco,
ambas instituições sem fins lucrativos. A
Casa do Sol presta atendimento a 100
pessoas da Terceira Idade, em regime de
internato em sua sede na Avenida
Santista, s/nº, no Morro da Nova Cintra,
enquanto o Educandário Anália Franco
atende 440 crianças de 4 a 12 anos em
regimes de abrigo, creche e centro de
convivência, com sede na Avenida Ana
Costa, 277, em Santos.
O evento conta com apoio da
Prefeitura de Santos, Sesc-Santos, JA
Comunicação Visual, Restaurante Píer
1, Editora Danúbio, Rádio Litoral FM,
Extra.com Comunicação Integrada e
Jornal Perspectiva.

Instalação de Iramar: da tela para o espaço

s artistas plásticos Iramar Penteado e Ricardo Bertagnon
expõem “Viagem”, de 7 a 30 de março, na Casa da Cultura de
Bertioga, na Avenida Thomé de Souza, 130, Praia da Enseada.
Iramar apresenta uma instalação como sua nova proposta de
trabalho. Depois de uma viagem por Bélgica e França, entre agosto e
novembro do ano passado, seu horizonte ficou mais contemporâneo.
Saindo da tela para o espaço, Iramar mostra 11 girassóis de alumínio
em suporte de ferro e madeira, num campo de pedras brancas, onde
o espectador pode viajar nesse imaginário. A sonoplastia fica por
conta de sons de trens e apitos. “A viagem nos conduz a vários
aspectos pessoais e cada visitante tem o seu olhar”, afirma Iramar.
Já Ricardo exibe seu trabalho de pintura e palha de coqueiro sobre
tela, no qual é possível também viajar por aglomerados urbanos e
construções rústicas. Visitação de segunda a segunda, das 14 às 21
horas. Apoio Berty-Ocas Apart Hotel, Armazém Geral
Supermercados, Prefeitura de Bertioga e Jornal Perspectiva.

As ‘Gordas’ de Eliana Kertesz

Fotos Divulgação

A

artista plástica baiana Eliana Kertesz
completa 10 anos de carreira e expõe
“Gordas”, de 15 a 30 de março, na
Galeria Spazio Surreale, nos Jardins, em
São Paulo. Vinte peças em bronze e
resina expressam a arte de Eliana, uma
maneira de ver o mundo e manifestar
irreverência à ditadura da beleza magra.
Conhecida por criar apenas esculturas de
gordas, ela justifica: “Volumes, curvas,
abundância, exagero e fartura. Assim que
nascem minhas gordas. São generosas,
sensuais e extravagantes”. Formada em
administração, a artista plástica fez
carreira no setor público e na política da

Eliane e suas
esculturas de
mulheres gordas:
“Volumes, curvas,
abundância, exagero
e fartura”

Bahia, foi secretária de Educação e
Cultura e vereadora de Salvador. Entre
as últimas exposições e prêmios de
Eliana Kertesz, estão a V Bienale di
Roma, onde foi agraciada em 2004 com a
terceira colocação na categoria esculturas;
os 10 anos de Escultura, em Salvador e
na Costa do Sauípe; o Prêmio
Primavera, em São Paulo; e o Arte
Salvador 450 anos, em Portugal e China.
Perspectiva
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www.novomilenio.inf.br

Espuma de
poliuretano:
mais
conforto
para
homens e
mulheres

Novo Milênio
em P
erspectiva
Perspectiva

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.
Fotos Divulgação

Imagem & Ação: disputado por
duas equipes de internautas

Almofada antivarizes
A

Imagem & Ação – O Gametrack, único
portal brasileiro especializado em jogos
para usuários de banda larga, acaba de
colocar no ar Imagem & Ação, jogo que
está completando 20 anos de sucesso.
[../ano06/0602b005.htm]

Sudoku: nova febre mundial
em jogos, agora em rede
Sudoku – O portal Atrativa de jogos
casuais lançou um desafio para os
internautas brasileiros. É o Sudoku,
um jogo de lógica e raciocínio que
vicia pela simplicidade e se
transformou num fenômeno mundial.
E basta se cadastrar gratuitamente no
portal para jogar em rede. Apesar do
nome japonês (que significa “número
sozinho”), Sudoku foi inventado pelo
suíço Leonhard Euler (1707-1783), um
dos maiores matemáticos de todos os
tempos. [../ano06/0602b004.htm]

Google Hacking – O livro Google
Hacking para Testes de Invasão mostra,
por meio de engenharia reversa, as
técnicas maliciosas mais usadas para
ataques na Rede, também úteis para
ensinar como se defender e barrar
vândalos digitais.
[../ano06/
0602b003.htm]
Como os
hackers
usam as
falhas do
Google
PangYa– Da mesma forma que em
outros dez países, já está no Brasil o jogo
de golfe virtual PangYa, que vem
conquistando pessoas de todas as idades
e gostos. Isso porque este é “um jogo
família”. As possibilidades de jogo são
diversas, pois existem tacadas
diferenciadas, cinco pistas,
caddies, itens que vão de uma
luva até um adesivo, além dos
tacos e personagens, que
compõem a história de magia do
mundo de PangYa. [../ano06/
0602b001.htm]
PangYa: jogo de golfe
simplificado, para
todas as idades

linha Health Care, da Copespuma,
está lançando a almofada antivarizes,
composta de espuma de poliuretano, que
traz mais conforto para homens e
mulheres, sobretudo para os que estão
nas fases agudas de pós-operatório de
varizes, flebites, linfedema e úlcera
varicosa. O produto apresenta superfície

perfilada, evitando a formação de escaras,
é fácil de transportar e vem com capa
removível e lavável em tecido 100%
algodão. Deve ser usada sob as pernas,
promovendo a elevação dos membros
inferiores, a chamada posição
tredelemburg, fundamental para a
recuperação após a cirurgia.

Fevereiro/2006
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U

ma broca que funciona por
vibração a partir de ondas de
ultra-som e que reduz a dor,
dispensando o uso de anestesia na
maioria dos tratamentos, é novidade
na área da Odontologia. Resultado de
seis anos de pesquisas, a nova broca
quase não emite ruídos, ao contrário
das brocas convencionais, que
operam por rotação e fazem um
barulhinho de amedrontar muita gente.
“Os tratamentos com as brocas com
ponta de diamante para aparelhos de
ultra-som são minimamente invasivos
e muito mais precisos. O aparelho de
ultra-som faz essas brocas vibrarem,
atingindo apenas a cárie e
preservando a parte sadia do dente”,
afirma o dentista Manoel Roberto de
Paula Macedo, especialista em
dentística e mestre em estética pela
Universidade de São Paulo (USP).

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Adoção não é a única opção para as mulheres homossexuais que querem ter filhos

A

procura pela inseminação artificial
por parte de mulheres
homossexuais, com sêmen de doador
anônimo, surgiu nos últimos cinco anos
e está aumentando, afirma o
especialista em reprodução humana,
Newton Eduardo Busso. Diretor do
Projeto Beta Medicina Reprodutiva com
Responsabilidade Social, Busso explica
que para a realização do tratamento, o
espermatozóide vem de um banco de
sêmen. “O Conselho Federal de
Medicina permite o tratamento por
reprodução assistida a mulheres sem
parceiros, independente da opção

sexual”, detalha o especialista.
O assunto foi discutido,
recentemente, no Encontro de Psicologia
em Reprodução Humana, durante o IV
Congresso Paulista de Medicina e
Climatério. De acordo com a psicóloga
Liliana Seger Jacob, as homossexuais
que atualmente optam por esta alternativa
apresentam chances de engravidar 57%
maiores do que as heterossexuais, pelo
fato de tomarem a iniciativa mais cedo.
“As homossexuais decidem ser mães por
volta dos 30 anos, pois esse desejo
existe, independente da opção sexual”,
diz a psicóloga. Ela comenta que 10%

das lésbicas nos Estados Unidos são
mães, sendo que 20% delas recorreram
à inseminação artificial para gerar filhos.
No Brasil, ainda não existem
estatísticas, já que as mulheres
preferem o anonimato.
O Projeto Beta disponibiliza
profissionais para tratar o problema em
sintonia com a realidade sócioeconômica dos casais, e realiza
palestras gratuitas de orientação na
Avenida Angélica, 688, Higienópolis, em
São Paulo. As próximas serão em 4 de
março, 1º e 29 de abril e 20 de maio.
Telefone (11) 3826.7017.
Divulgação

Gomagem x Esfoliação

P

elo fato de a gomagem e a esfoliação
terem a mesma finalidade, muitas
pessoas pensam que um tratamento é
sinônimo do outro. Porém, são diferentes:
enquanto a esfoliação agride a pele, pois
seu composto tem produtos que “riscam”,
a gomagem é realizada com grânulos
bem pequeninos, também chamados de
microesferas, explica Ana Lia Vandone,

fisioterapeuta do Kyron Spa, de
São Paulo. Enquanto na
esfoliação o produto é friccionado
no rosto ou corpo, forçando a
retirada das células mortas, na
gomagem isso não acontece.
Aplica-se um creme com
microesferas que, após
completamente seco, é retirado
em forma de ‘rolinhos’. O
tratamento é muito eficiente para
clarear manchas de sol, além de
preparar a pele para receber
outros tratamentos, como
hidratações, banhos e sessões de
bronzeamento. O Kyron Spa fica
no Shopping Iguatemi, telefone
(11) 3095.3000.
Sessão de gomagem:
não é o mesmo que
esfoliação
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Silvia e Marcos Garcia:
voltando de férias no Litoral
do Espírito Santo
 Após três mandatos à frente da
Junta Comercial do Estado de São
Paulo, Armando Rovai desde janeiro
está se dedicando à advocacia
empresarial, juntamente com o
professor doutor Fabiano Dolenc Del
Masso.
 O selo Dynafilmes, da Dynacom,
foi lançado em fevereiro no Teatro
Folha, no Shopping Pátio
Higienópolis, em São Paulo, com a
proposta de comercializar clássicos
do cinema brasileiro.
 Comemorando 20 anos, a edição
2006 da Casa Cor será no Jockey
Club de São Paulo. Contrato assinado
por Roberto Dimbério e Márcio Toledo,
presidente do Jockey, prevê o uso de
área de 4 mil metros quadrados,
incluindo jardim, para 60 ambientes.
 Para comemorar 2006, o ano do
Cachorro no calendário Chinês, os
amantes levaram o pet para passear
no dia 12 de fevereiro na calçada da
Avenida Faria Lima, em São Paulo,
no Carnaval da Swatch, organizado
por Fábio Alonso, de Santos.
 19ª Bienal Internacional do Livro de
São Paulo, de 9 a 19 de março, no
Anhembi, de olho num formidável
mercado: em 2004 foram mais de 280
milhões de livros vendidos, que
geraram um faturamento de R$ 2,477
bilhões.
 La Glória Pizza Bar, na Avenida
Macuco, 685, em Moema, São Paulo.
De segunda a domingo, a partir das
18h30, cinco ambientes diferentes
para atender quem gosta de sair à
noite para experimentar pizzas e
pratos especiais.
 Construída pela Fundação Paulo
Gomes Barbosa (Pagoba), foi
inaugurada em fevereiro, no Morro do
Pacheco, em Santos, a creche Maria
Ignez Pereira Barbosa. A Pagoba é
iniciativa dos cinco filhos do exprefeito de Santos: Rosane, Christine,
Adriane, Paulo Eduardo e Paulo
Alexandre.
 Com apoio da SPTuris, o Hotel
Holiday Inn Parque Anhembi realiza o
baile de Carnaval “Hipa Folia”, na
terça-feira, 28 de fevereiro, às 22
horas, com o som da bateria da Nenê
da Vila Matilde. Reservas pelo
telefone (11) 2107.8844.

O governador
Geraldo Alckmin
e o prefeito
João Paulo
Tavares Papa:
noite de 25 de
janeiro, a
entrega do
Teatro Coliseu
marcou as
comemorações
pelos 460 anos
de Santos.

O médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti e
a fox Lady: Filetti alerta que “uma pessoa
que é boa com você, mas grosseira com um
animal, não pode ser uma boa pessoa”. Ele e
o irmão Celso realizam em março Cursos de
Auxiliar de Veterinária.

Geraldo Alckmin também acompanhou o
prefeito Alberto Mourão no dia 25 de
janeiro nas inaugurações da
reurbanização da Avenida dos Sindicatos
e da terceira etapa da Via Expressa Sul:
Alckmin anunciou a liberação de cerca de
R$ 13 milhões para obras na Cidade.
Fotos Sandra Netto

Casais apaixonados na posse de Lígia Figueiredo de Souza, a matriarca do Capítulo
“Sete de Setembro” nº 9, da Ordem Internacional da Estrela do Oriente: Lígia e
Fernando Antonio Mendes de Souza (ao lado); Lori e Marcos Esmerini; Elza e Ivo
Sanches. Com Lígia, assumiu o patriarca Ludgar Teixeira de Oliveira.
Fotos Sandra Netto

Odárcio Ducci e Elisabeth Ferreira recepcionando na 33ª festa
Mares do Sul, que agitou o Ilha Porchat Clube, em São Vicente:
na seqüência, o prefeito Tércio Garcia e a primeira dama Márcia
Papa, o vereador santista Fábio Nunes e a esposa Telma, e os
amigos Fernando Brunini, Fábio Lombardi e Alex Baptista.
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China

Um super-porto para um super-país
Maior terminal de contêineres do mundo estará pronto em 2020, época em que a
China já será a segunda maior potência econômica do planeta
CARLOS PIMENTEL MENDES

H

á milênios, os chineses estão
acostumados a números grandes.
Assim é a Grande Muralha da
China, única obra humana vista da Lua a
olho nu. Num país-continente, com um
dos maiores contingentes populacionais
do planeta, os desafios são grandes. E a
China tem pressa. Quer passar à
condição de maior potência econômica da
Terra, mesmo sabendo que isso pode
ensejar a revisão de seus valores
políticos e culturais, numa reforma
promovida pelo governo... ou pelas
oposições. Pobreza e falta de escolas são
um dos entraves a superar, e só por isso
o mercado de consumo continua sendo
apenas potencial. A modernização vai
mudar esse quadro e despertar tensões
sociais incalculáveis. Mas, enquanto
isso, a China vai se preparando para ser
não só um país grande, mas também um
grande país. Sua infra-estrutura cresce em
ritmo alucinante, com obras gigantescas.
Uma delas, o super-porto de Yangshan.
Que é apenas um terminal de contêineres
do porto de Xangai.
Distante cerca de 35 quilômetros (mar
adentro) deste importante porto e centro
financeiro do Mar da China, ao Norte da
baía de Hangzhou, próximo à
desembocadura do rio Yangtsé, um dos
mais movimentados do mundo, Yangshan
(ou Yanshan) está sendo ligado a Xangai
por uma super-estrada e ponte (a palavra
super é constante nessa área) de oito
pistas, a Donghai ou Tong-Hai (Mar
Oriental), e inclui uma nova cidade
portuária, Luchao, no condado Nanhui. O
complexo portuário implica na construção
de 1,25 milhão de metros quadrados,
sendo o maior da China em terras
reclamadas ao mar. O conjunto ponteporto-cidade já é considerado uma das
duas maiores obras humanas do mundo
moderno. A outra é a barragem Three
Gorges Dam. Também na China, no
Yangtsé.
Os números impressionam e, para
serem melhor entendidos, lembremos que
o porto de Santos, em 2005, movimentou
cerca de 2,2 milhões de contêinerespadrão (TEU), além de cargas a granel
secas e líquidas. O novo terminal chinês,
denominado Centro Internacional de
Navios de Águas Profundas de
Yangshan, teve em dezembro de 2005
inaugurada a sua primeira fase, com
capacidade nominal de 2,4 milhões de
TEU/ano (mais que Santos, portanto), o
que o transforma no maior porto chinês (o
12
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Até 2050, a China deve deixar para trás os Estados Unidos e se tornar a principal potência econômica e política do
planeta. E quem diz isso não é chinês, mas o doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Michigan, além de
professor da Universidade de Claremont, Jacek Kugler. Sua economia, impulsionada por mão-de-obra com custo
médio bem inferior ao dos próprios trabalhadores brasileiros (eles por si já não muito bem remunerados em
comparação com os de países desenvolvidos), cresce 8% ao ano, dobrando a cada nove anos: já suplantou a da
Inglaterra em 2005, deve superar a da Alemanha em 2010, a do Japão em 2015.
Previsões do mesmo especialista: a Índia também vai crescer bastante nos próximos anos, e as duas, Índia e
China, vão dar uma ajuda importante ao grupo formado por elas e mais o Brasil e a Rússia. Daí, em 2050, estes
quatro terão um conjunto econômico maior que o formado pelo atual G-6 (Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão
e Estados Unidos). No mesmo período, termina a era do petróleo, com grandes impactos na economia mundial.
Fotos Divulgação

Uma nova cidade planejada, em forma
de anéis concêntricos, servirá de
apoio ao porto de Yangshan

Projeto em
computador
faz a
integração
entre o
porto, a
ponte e a
nova cidade
portuária em
construção
país tem 1.430 portos, que totalizaram
4,17 bilhões de toneladas movimentadas
em 2004). Isso, Yangshan consegue
usando apenas os cinco terminais já em
operação, com 1.600 metros de cais e
1,53 km² de área ocupada.
Mas, nos primeiros dois meses de
operação, completados em 10/2/2006, já
movimentou 410 mil TEU, transportados
por 252 navios, com o recorde de 13.350
TEU movimentados no dia 28 de janeiro.
Segundo o gerente da Shanghai
Shendong International Container Co.,
embora a capacidade nominal no
momento seja de uns 200 mil TEU/mês,
as mesmas instalações podem atingir
médias de 300 mil TEU em pouco
tempo.
No fim de 2006, Yangshan
praticamente dobrará de capacidade,
com a inauguração de mais quatro
atracadouros. Em 2012, deverão estar
em funcionamento 30 atracadouros, e
outros 22 serão inaugurados até 2020,

Porto de Yangshan: dias antes de ter
completada a primeira fase da obra

quando se espera a conclusão dos atuais
projetos, atingindo uma capacidade anual
superior a 13,4 milhões de TEU.
O custo das obras está estimado em
US$ 16 a 18 bilhões, incluindo os US$
2,4 bilhões da Ponte do Mar da China
Oriental, uma das mais compridas do
mundo e a primeira da China sobre águas
marítimas. Com 31,5 metros de largura,
entre Xangai e Ilha Menor Yangshan em
Hangzhou, fica 40 metros acima do nível
do mar, permitindo que passem sob sua
estrutura navios cargueiros com 10.000
toneladas de peso-morto (deadweight), na
seção maior da ponte. Em maio de 2005
ocorreu a ligação das duas pontas da
obra, sobre a baía Hangzhou. Cerca de
seis mil pessoas trabalham em tempo
integral na construção dessa ponte.
Então, o complexo portuário de
Xangai será o maior porto do planeta em
movimentação de mercadorias, pois já
em 2004 movimentava 14,55 milhões de
contêineres/ano, superado apenas por

Hong-Kong (que não deixa de ser
China... e movimentou 21,9 milhões de
TEU em 2004) e Cingapura (uma cidadeestado asiática, em território de apenas
648 km², que no mesmo ano registrou a
marca de 21,3 milhões de TEU). A
propósito, Xangai também registrou em
2004 a movimentação de 370 milhões de
toneladas de carga (incluídos os
contêineres), segunda maior marca do
mundo. Mesmo com a limitação a 8
metros da profundidade do canal de
navegação (Santos tem 11 a 13 metros),
que será resolvida com o novo terminal,
em águas com 15 metros de
profundidade, em condições de receber
os maiores navios para contêineres
atuais, com capacidade para 8.000 TEU.
Nova cidade – Para o novo porto,
uma nova cidade portuária está surgindo,
planejada por um grupo internacional de
empresas de engenharia e universidades,
em uma ilha com uma montanha, que terá
importância turística significativa, junto

com marinas, centros comerciais e
hoteleiros, além de áreas para a
instalação das companhias internacionais
de transportes marítimos e logísticas
relacionadas com o porto.
Prevista como uma das 11 cidadessatélites da grande Xangai, distante 30 km
do aeroporto internacional Pudong
(também em fase de expansão) e 10 km
da rodovia expressa de Xangai, a nova
cidade portuária de Luchao está sendo
construída seguindo altos padrões,
definidos no plano mestre dos arquitetos
Von Gerkan, Marg und Partner, de
Hamburgo (Alemanha), misturando os
estilos europeu e chinês. Planejada com
foco na água, será uma cidade ecológica
costeira, com uma cultura marítima.
No centro, haverá um lago circular
com diâmetro de cerca de 2,5 km. A
cidade será disposta em três anéis
concêntricos ao redor do lago, que é
acessado por canais. O primeiro anel ao
redor do lago será um cinturão de
instalações administrativas, culturais e
comerciais. O segundo funcionará como
um corredor verde, decorado por flores e
árvores. O anel externo terá
características residenciais,
complementadas com centros comerciais,
restaurantes, clínicas e escolas. Por fora
do terceiro anel, um moderno sistema de
tráfego deve ligar a nova cidade à via
expressa de Xangai. Um trem expresso
com suspensão magnética sobre os
trilhos também está previsto para essa
ligação.
Luchao começou a ser construída em
2002 e está sendo agora finalizada.
Deverá ter de 80 mil a 100 mil habitantes,
aumentando para 300 mil habitantes até
2025. Para sua construção, o Xangai
Tongsheng Investment (Group) Co. Ltd. e
o Nanhui Land Reservation Centre
uniram-se em abril de 2002, fundando a
Xangai New Harbour City Investment &
Development Co., Ltd, com um capital de
cerca de US$ 157 milhões.
A própria cidade de Xangai parece
um imenso canteiro de obras, com bairros
antigos sendo remodelados por completo.
Dessa forma, o centenário porto marítimo
chinês acelera seu processo de
transformação, tendo como alvo ser o
centro marítimo e financeiro do Nordeste
da Ásia. Pronto a atender um país cuja
meta é se tornar em menos de meio
século a maior potência econômica do
mundo.
Carlos Pimentel Mendes é jornalista,
editor do jornal eletrônico Novo Milênio
(www.novomilenio.inf.br)

