Capa: Somado ao medo de novos ataques terroristas, Opinião
os alemães estão preocupados com os focos de
gripe aviária que se propagam em vários países
da Europa e os riscos de se reunir pessoas
procedentes do mundo inteiro.................Pág. 12.
Capa: Fotos Sandra Netto e Divulgação.
Sandra Netto
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Agenda 21: a
“Cubatão do
Futuro” será
debatida no
2º Seminário,
de 18 de abril
e 3 de maio

A

mparada pelo sigilo da votação, a
maioria da Câmara Federal está
demonstrando que é a favor da
roubalheira, da corrupção, enfim, da patifaria,
ao frustrar a expectativa do cidadão
brasileiro que queria, e afinal quer ver
cassados todos os deputados
comprovadamente envolvidos no mensalão,
que foram acusados por seus pares do
Conselho de Ética após minuciosa apuração.
Um dos episódios mais emblemáticos, afora a
dança ridícula em plenário, foi o da
absolvição do petista João Paulo Cunha,
quando 256 deputados votaram a favor de não
se punir o ex-presidente da Casa; que, réuconfesso, já havia admitido ter recebido R$ 50
mil do valerioduto. Ou seja, ao rejeitarem a
cassação, esses parlamentares criaram uma
crise de consciência no Conselho de Ética – o

Cubatão

Cidade

PR Murray

Cinthia: para evitar
pendências
judiciais futuras

N

Com um abraço simbólico do Quebra-Mar, em Santos,
movimento Memória do Surf reivindicou melhorias na
área da plataforma do emissário submarino.........Pág. 5.

Auto
Auto-- estima
Novas técnicas em cirurgias, próteses e tratamentos
podem ser aplicadas contra a artrose, que já atinge 20%
da população com 40 anos de idade......................Pág. 10.
Sandra Netto

Cesari atua nas áreas
de transporte e
armazenagem,
e implantou
Redex

Construção
O Grupo Cesari concluiu mais uma etapa de seu processo
de modernização, com a construção de três armazéns no
pólo industrial de Cubatão.............................Págs. 8 e 9.
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que resultou na renúncia de seis membros – e
assumiram a cumplicidade com a prática
indecorosa; um comportamento que deveria
resultar, de forma automática, no indiciamento
criminal de todos. Duzentos e nove deputados
votaram a favor da cassação, houve nove
abstenções, sete votos brancos e dois nulos.
Com o resultado de João Paulo Cunha, subiu
para oito o número dos parlamentares
absolvidos, sendo que, até agora, dos 19
acusados, só três foram cassados e quatro
renunciaram. Será que, ao final da apuração
parlamentar, todos enfrentarão um processo
judicial? É muito improvável. Num regime que
busca ser democrático, conduzido por
instituições tão frágeis, o único caminho do
cidadão para lavar a vergonha nacional há
de ser por meio do voto popular nas eleições
de outubro.

Conveniência do pacto antenupcial

No programa comemorativo de seu 57º aniversário de
emancipação político-administrativa, Cubatão realiza no
CINTHIA S. MARUBAYASHI M.
dia 12 de abril o Fórum Municipal de Habitação.Pág. 5. CASTRO
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os dias de hoje, em que
são comuns os múltiplos
casamentos, com filhos em
cada um deles, com a
constituição de patrimônios
distintos, com diversas exmulheres, é aconselhável e
muito conveniente, antes do
casamento, a celebração de
um contrato escrito, do qual
constem todas as cláusulas e
condições que vão reger o
regime de bens, o chamado
“pacto antenupcial”.
Os nubentes contratantes
são livres para deliberar as
imóveis que vierem a adquirir
regras que regerão seu regime
onerosamente na constância
de bens. Caso não haja
do casamento, ou
nenhuma estipulação,
valerá o regime da
comunhão parcial de bens,
“O casal poderá optar livremente
nos exatos termos do
artigo 1.640, do Novo
pela adoção de outro tipo de regime
Código Civil.
O casal poderá optar
e, inclusive, até criar um
livremente pela adoção de
regime atípico”
outro tipo de regime e,
inclusive, até criar um
regime atípico. Assim, por
exemplo, o casal poderá
simplesmente adotar o regime
deliberar que a comunhão
da, por exemplo, separação
incidirá somente sobre os bens total de bens.

O pacto antenupcial deve
ser lavrado por escritura
pública, e perde a sua eficácia
se a ele não se seguir o
casamento.
Apesar da liberdade
conferida pelo legislador, há
que se respeitar as restrições
decorrentes de direitos
absolutos, não se admitindo,
por exemplo, cláusulas que
excluam o dever de prestar
alimentos aos filhos comuns.
Salta aos olhos a
conveniência de se ter um
contrato, escrito, discutido
pelas partes e elaborado
com auxílio profissional,
evitando-se, dessa forma,
muitas pendências
judiciais futuras, por
ocasião de eventual
separação, ou da morte de
um dos cônjuges.
Cínthia S. Marubayashi
M. Castro é advogada
especializada em Direito de
Família, do escritório PR Murray
Advogados Associados.
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Complexo portuário
anima Guarujá

‘Santos vai ao Interior’
S

Investimento significa aumento da
arrecadação e geração de emprego

O

prefeito Farid Madi visitou em
março as obras de construção do
complexo portuário que está
sendo implantado em área de 470 mil
metros quadrados, no antigo Terminal de
Fertilizantes (Tefer), na margem esquerda
do estuário, em Guarujá. Iniciadas em
outubro do ano passado, as obras serão
concluídas em dezembro, totalizando
investimento de R$ 440 milhões. São dois
terminais: o Terminal de Granéis de
Guarujá (TGG), para importação de
enxofre e de fertilizantes, e o Terminal
Marítimo de Santos (Termag), para
exportação de soja e farelo de soja.
No local, o prefeito foi recepcionado
pelos diretores superintendentes
Washington Flores, do TGG, e Italino
Staniscia Filho, da Termag. Na
oportunidade, os executivos fizeram uma

apresentação do
projeto,
detalhando os
equipamentos
de última
geração que estão sendo instalados,
capacidade dos armazéns do pátio para
estocagem de enxofre e da pêra
ferroviária – uma estrutura com percurso
circular, que facilitará o tráfego das
composições. Cerca de 1.500
trabalhadores atuam na construção do
TGG/Temarg, que prevê gerar 380
empregos diretos. Uma vez concluído, o
complexo ampliará a capacidade
operacional em cerca de 5 milhões de
toneladas de grãos por ano.
O prefeito destacou que o complexo
é a maior obra portuária em construção no
País e ajudará a economia do Guarujá.

Italino, da
“Só em ISS
Termag, e o
temos a
prefeito Farid :
estimativa de
inspeção nas
movimentar
obras
cerca de R$ 13
milhões por ano.
Além disso, tem a geração de emprego:
pelo menos 80% dos 1.500 trabalhadores
que atuam nas obras hoje são do
Município”, ressaltou. Farid lembrou que,
em 2005, o Município arrecadou R$ 38
milhões em ISS, dos quais, R$ 22
milhões foram provenientes de empresas
da área portuária.

antos lançou em março o projeto
“Santos vai ao Interior”, para divulgar
a Cidade como destino aos turistas das
principais regiões do Estado de São
Paulo. A iniciativa animou os empresários
do setor, que foram conhecer o estande do
projeto na sede da Secretaria de Turismo,
na Estação do Valongo, no Centro
Histórico. O equipamento é desmontável,
feito em madeira laminada nas cores azul
e branca, tem 3 metros quadrados e
balcão com foto da orla
de Santos. É o espaço
onde a recepcionista fará
a divulgação com auxílio
do vídeo institucional. Há
ainda 16 banners dos
principais atrativos.
Conforme anunciou a

secretária Wânia Seixas, o roteiro será
feito até 29 de outubro e abrange as
cidades de Sorocaba, Itapetininga, Bauru,
Marília, Presidente Prudente, Araçatuba,
São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão
Preto, Araraquara, Piracicaba, Campinas,
São José dos Campos e a Capital de
Minas Gerais, Belo Horizonte. Após a
Capital, o Interior de São Paulo é o
segundo maior mercado brasileiro
consumidor de produtos turísticos.
Sandra Netto

A secretária
Wânia expõs a
estratégia para
atrair turistas
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Divulgação

Vanda Pereira da Silva:
programa habilita ao
mercado de trabalho

 A Baixada Santista terá este ano a 1ª edição da Campanha do Agasalho
Metropolitana, a partir do entendimento entre os fundos sociais das nove Cidades
da região. No dia 3 de abril houve reunião em Guarujá, quando foram analisadas
opções de data e local para o lançamento e o encerramento da campanha, e
sugestões de eventos. O próximo encontro ocorrerá na segunda quinzena deste
mês, em Praia Grande. Na oportunidade, as dirigentes dos fundos sociais
apresentarão o projeto da campanha ao Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada Santista (Condesb).
 Atualização pontual do Código de

 Aproveitando as comemorações do Dia

Processo Civil Brasileiro (Lei nº 5.869/
73), o artigo 154 ganhou parágrafo único:
“Os tribunais, no âmbito da respectiva
jurisdição, poderão disciplinar a prática e a
comunicação oficial dos atos processuais
por meios eletrônicos, atendidos os
requisitos de autenticidade, integridade,
validade jurídica e interoperabilidade da
Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil”.

Internacional da Mulher, em 8 de março, o
Disque-Denúncia revelou que, em 2005,
recebeu 479 denúncias de maus-tratados
contra a mulher. As informações foram
decisivas para a solução de 54 casos.
Mantido pelo Instituto São Paulo Contra a
Violência, o Disque-Denúncia é
acessado, gratuitamente, no Estado de
São Paulo pelo número 181. Em outros
Estados pelo (11) 3272.7373.

 A coleta para exames de DNA no Instituto de

Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
(Imesc) já está sendo feita de forma contínua, em
cada uma das 11 regionais, localizadas em Santos,
Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto, Sorocaba e Taubaté. Os exames de investigação de
paternidade realizados pelo Imesc são feitos por meio de
pedidos judiciais, em processo aberto nas procuradorias de
assistência judiciária ou fóruns do Estado de São Paulo.
 Na esteira do movimento “De Olho

no Imposto”, de âmbito federal, projeto
de lei do deputado estadual Romeu
Tuma (PMDB) obriga que as notas
fiscais emitidas no Estado de São
Paulo contenham, de forma
discriminada, detalhada e visível, os
valores de todas as modalidades de
impostos incidentes nas mercadorias
e serviços. O objetivo é deixar
transparente ao consumidor o quanto
é pago por cada um dos impostos.

 A Secretaria de Saúde de Guarujá, em
parceria com o Corpo de Bombeiros,
inaugurou a Central Integrada 192/193,
para agilizar o atendimento nas remoções
de urgências e emergências na Cidade.
 As entidades que atendem deficientes

visuais aplaudiram a aprovação da lei
municipal que editou em braile, por meio
de um CD, a Lei Orgânica do Município,
afirmou Luciano Marques, coordenador de
Defesa de Políticas para Pessoas
Portadoras de Deficiência (Codep).

AACD
amplia
inclusão
Empresas são obrigadas a
destinar vagas a
portadores de qualquer
tipo de deficiência

A

Associação de Assistência à
Criança Deficiente (AACD) bateu
recorde, em 2005, ao colocar 160
pessoas no mercado de trabalho ao longo
do ano. E, nos dois primeiros meses de
2006, a instituição já intermediou a
contratação de 30 profissionais em
diferentes empresas. Segundo a vicepresidente voluntária, Ika Fleury, os bons
resultados são atribuídos às novas
parcerias do Programa Trabalho Eficiente

(PTE), que oferece cursos
gratuitos aos inscritos. O
projeto possui banco de
currículos com mais de 900
candidatos, todos pacientes e
ex-pacientes da instituição, já
reabilitados e aptos a ingressar
no mercado de trabalho.
Entre as empresas que
têm recorrido ao programa
estão a C&A, IBM Brasil,
Supermercado Yamauchi,
Directv, Natura, Serasa,
Banco Safra, Hotel Hilton,
Vicom, Unip, Agência Abalti,
Veja Engenharia Ambiental,
Drogasil, Pró Recursos
Humanos, Sandvick, TV
Cultura, TMKT Recursos
Humanos, Bic Banco, Uranet, Drogaria
São Paulo, brinquedos Bandeirante, WalMart e Knoor-Bremse.
Coordenadora das atividades do
PTE, Ika cuida da reciclagem dos
profissionais que irão concorrer a uma
vaga, por meio de parcerias com escolas,
que disponibilizam cursos de línguas,
informática e telemarketing, dentre outros,
complementando a formação dos
integrantes do programa. Uma vez
empregado, o profissional é acompanhado
por uma equipe do PTE, que analisará
seu desempenho, verificando eventuais
dificuldades enfrentadas no dia-a-dia e,
simultaneamente, averiguando o grau de
satisfação do empregador.
De acordo com a Lei 8.213, de 1991,
as empresas com mais de 100
funcionários são obrigadas a destinar de
2% a 5% de suas vagas a portadores de
qualquer tipo de deficiência.
Empregadores interessados podem
contatar a AACD pelo telefone (11)
5576.0923.

Ariomar Ferreira da Silva

Camerata de Violões: regida
pelo maestro Manzione

Projeto Cultural
‘Casa do Sol +
100 Anos’

A

versão 2006 do Projeto Cultural
“Casa do Sol + 100 Anos” foi
inaugurada no dia 4 de março com
apresentação da Camerata de Violões
Heitor Villa-Lobos. O grupo, idealizado
e regido pelo maestro Antonio
Manzione, comemora 25 anos de
existência e é o primeiro Corpo
Estável Oficial do Teatro Municipal
Brás Cubas. No dia 1º de abril foi a
vez do Coral Zanzalá, da Prefeitura
de Cubatão, regido por Fernanda
Torres. A exibição foi preparatória à
participação no Mapa Cultural da
Secretaria de Estado da Cultura, na
modalidade “Canto Coral”, no
Memorial da América Latina. O grupo
tem um repertório variado, com
ênfase à Música Popular Brasileira.
Luiz Carlos Ferraz

Coral Zanzalá participa do
Mapa Cultural do Estado

Campanha castra cães e gatos

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

Fotos Jairo Marques e Alexandra Giulietti/Imprensa-PMPG

P

rofissionais voluntários e
representantes de entidades de bairro,
com apoio da Prefeitura de Praia Grande,
estão desenvolvendo campanha para a
castração de cães e gatos. A iniciativa faz
parte da estratégia da Secretaria de Saúde
Pública (Sesap) para evitar a
superpopulação de animais domésticos.
Em abril, a campanha acontece na
Associação de Moradores do Balneário
Esmeralda, na Avenida Ana Pereira de
França, 445, com atendimento nas
quartas, quintas e domingos, das 8 às 16
horas; em maio, na Sociedade
Melhoramentos do Bairro Trevo e
Adjacências, na Avenida Agostinho
Ferreira, 11. Podem ser castrados tanto
machos como fêmeas. Segundo
4
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Castração
tem efeito
benéfico na
prevenção
de doenças
autoridades e entidades ligadas ao bemestar de cães e gatos, cada castração
representa um passo para melhorar a
qualidade de vida dos animais. O chefe
da Divisão de Controle de Zoonoses de
Praia Grande, veterinário Osório
Gonçalves Júnior, explica que há
diversas vantagens na castração: do
ponto de vista da saúde, a castração tem
efeito benéfico ao evitar a hiperplasia de

próstata
em idade
avançada
e a ocorrência de tumores em testículo.
Nos casos de fêmeas, diminui a
incidência de tumores de mama quando
atingem idade mais avançada. O Centro
de Controle de Zoonoses fica na Avenida
Roberto de Almeida Vinhas, 3.893, Bairro
Aviação.

Cidade
Fotos Luiz Carlos Ferraz
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Abraço
mobilizou
500
pessoas na
área do
emissário
submarino

Área do
Bolsão 7, no
Jardim
Casqueiro:
CDHU
constrói 620
unidades
populares e
avalia pedido
da Prefeitura,
de mais 1.000

MOBILIZAÇÃO

‘Memória do Surf’ reivindica
melhorias no Quebra-Mar
Abaixo-assinado propõe
encontro entre as
autoridades envolvidas

O

movimento Memória do Surf realizou
no dia 25 de março um abraço
simbólico do Quebra-Mar, na Praia do
José Menino, em Santos, com o objetivo
de sensibilizar as autoridades para a
necessidade de urbanizar a plataforma do
emissário submarino. Desde que a
Justiça Federal de Santos proibiu a
realização de obras no local, em liminar
concedida pelo juiz Marcelo Souza Aguiar
na ação civil pública movida pela
Procuradoria da República em Santos,
aumenta a preocupação com o processo
de degradação da plataforma, atualmente
servindo de ponto de encontro de

desocupados, o que afugenta os que
buscam esporte e lazer.
Para encaminhar a reivindicação, o
Memória do Surf lançou um abaixoassinado a ser entregue às autoridades
responsáveis pelo impasse, no qual
afirma que, por ser de interesse geral da
população, a situação da plataforma do
emissário submarino deve ser precedida
de ampla discussão com a sociedade
civil, por meio de audiências públicas, em
datas e locais amplamente divulgados.
Em caráter emergencial, o abaixoassinado propõe, para livrar o local da
presença de desocupados, que as tais
autoridades promovam um encontro para
ajustar a execução das melhorias
necessárias, tais como iluminação,
policiamento permanente, ajardinamento e
sinalização.

Escola incentiva esporte

L

ocalizada junto ao Quebra-Mar, a
Escola de Surf do Picuruta é
destinada para quem pretende competir,
cuidar da saúde e do preparo físico ou
apenas se divertir praticando o esporte.
Sob o comando do bicampeão brasileiro
de longboard, com mais de 150 títulos
conquistados, Alexandre Salazar Jr.,
mais conhecido como Picuruta, e sua
esposa Karin, a escola tem como
responsável técnico o professor de
Educação Física Helder Alves. Ela
funciona as quartas e sextas-feiras, das
9 às 11 horas e das 14h30 às 16h30,
sábados, das 9 às 12 horas e das
14h30 às 16h30. Segundo informa
Karin, para participar o interessado
deve trazer uma foto 3x4, preencher
cadastro, comprar a camisa de lycra
que identifica o aluno na água, no valor
de 50 reais, e pagar a mensalidade de
50 reais. Se for menor, é preciso
autorização dos pais. Para os que
pretendem competir, é possível
programar aulas personalizadas com

Picuruta e o pequeno
Matheus: lazer e competição
Picuruta. Além disso, aos moldes das
famosas escolas de surf do Hawaii e
Califórnia, é possível alugar uma
prancha por período. A escola tem apoio
das pranchas New Advance.

Fórum discute habitação
Encontro colherá
subsídios sobre
planejamento, recursos
humanos, infra-estrutura

A abertura oficial do evento está
marcada para as 9 horas, com a
presença do prefeito Clermont Castor, os
secretários municipais de Assistência

Social, Solange das Graças Lima, e de
Planejamento, Carlos Marques, e o
coordenador da Unidade Executora
Municipal, Ricardo Cretella.

E

vento que integra o programa do 57º
aniversário de emancipação políticoadministrativa do Município, Cubatão
realiza no dia 12 de abril, no Bloco
Cultural José Edgard da Silva, no Paço,
o Fórum Municipal de Habitação, com a
pretensão de encontrar soluções para a
precariedade das condições de moradia
com que se depara cerca de 60% dos
habitantes do Município. No programa, a
participação de técnicos das demais
Cidade da Baixada Santista e de Santo
André, no Grande ABC. Também nas
festividades de aniversário, no dia 9 de
abril, às 9 horas, desfile cívico-militar na
Avenida 9 de Abril. E, as 14 horas, show
na Praça Independência, no Jardim
Casqueiro, com artistas locais, Banda
Mahal, as duplas Pedro & Thiago e Cajú
& Castanha e Latino, com banda e
dançarinas.
O Fórum de Habitação é uma
iniciativa da Prefeitura, por meio das
Secretarias de Assistência Social e de
Planejamento e da Unidade Executora
Municipal (UEM), órgão de articulação de
profissionais de diferentes pastas para o
cumprimento de objetivos, uma exigência
do Programa Habitar Brasil Bird (HBB),
para a existência do convênio.
“Queremos colher subsídios sobre
planejamento, recursos humanos, infraestrutura necessária e, especialmente,
sobre a articulação das esferas de poder,
avanços e desafios encontrados”, afirmou
a assistente social Ângela Maria
Menezes Pereira Bertolasio, chefe do
Serviço de Intervenção Social em
Programas Habitacionais.
Perspectiva
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Grupo Cesari amplia atividades em Cubatão
Fotos Sandra Netto

Novos armazéns
atendem demanda de
empresas do pólo
industrial

Desenvolvimento é
realizado com preservação
ambiental

O

Grupo Cesari concluiu
mais uma etapa de seu
processo de
modernização, com a
construção de três armazéns
no pólo industrial de Cubatão,
ampliando a área de
armazenagem para 60 mil
metros quadrados. Contando
com duas unidades
estrategicamente localizadas
no pólo, a empresa atua nos
segmentos de armazenagem
de granéis sólidos e transporte
de líquidos perigosos, com
uma frota de 450 carretas, e
atende a demanda do
comércio exterior com o
funcionamento de um pátio de
contêineres classificado como
Recinto Especial para
Despacho Aduaneiro de
Exportação (Redex).
Os três novos armazéns
entregues em março foram
construídos na unidade 1 da
Cesari, numa área total de 800
mil metros quadrados na Zona
Industrial. O projeto
arquitetônico atendeu à
logística do Plano Diretor da
empresa, que contempla os
dois grandes complexos de
armazenagem, um para
granéis líquidos e outro para
sólidos, e a área para
exportação.

Para executar o projeto, a
Cesari utilizou pré-moldados
reaproveitados. Conforme
explicou o engenheiro Rubén A.
Espinoza Muñoz, gerente de
Engenharia da Cesari, trata-se
de material retirado de
empresas desativadas, que
geram ganhos em meioambiente, além de uma
economia significativa.
A estrutura dos armazéns é
em concreto pré-moldado, com

de pé-direito de 12 metros.
Para cobrir os armazéns, a
empresa optou pelo uso de
telhas estruturais, fabricadas
pela Eternit. O produto utilizado
foi o Canalete 90
(aproximadamente 10.000
metros quadrados), uma telha
estrutural capaz de
proporcionar grandes vão livres
– até 9,20 m –, sem a
necessidade de estruturas de
apoio. Por estas características

e pelo projeto da cobertura, a
utilização do Canalete 90
dispensou a utilização de
tesouras, proporcionando uma
redução no tempo de execução
da obra, como também nos
custos finais da cobertura.
As paredes laterais nos G1
e G2, até a altura de cinco
metros, foram feitos muros de
contenção com bloco de
vedação e estrutural de
concreto, fornecidos pela Luis
M. Bertoldo Blocos. Foram
utilizadas cerca de 30 mil
peças no formato 19x19x39,
medida padrão aprovada pela
ABNT/Inmetro. Nos outros sete
metros também foram
utilizados o Canelete 90 da
Eternit.
Os armazéns são
completamente fechados, para
impedir a emissão de qualquer
material particulado para a
atmosfera, e contam com
sistema de monitoramento, por
meio de câmeras externas.
Atualmente, com a concessão
de licença da Cetesb, os
armazéns estão sendo
utilizados para diferentes
produtos, como fertilizantes e
carvão, atendendo grandes
empresas do pólo de Cubatão.
A implantação dos

armazéns foi beneficiada com
o solo na área da Cesari, que é
firme e dispensou a utilização
de estacas, sendo adotada a
fundação direta, o que gerou
economia. O piso foi reforçado
com 18 cm de concreto, dotado
com dupla malha Telcon. O
concreto específico para piso
acabado ou com acabamento,
de 30 e 35 Mpa, foi fornecido
pela Supermix e pela Cortesia,
que fizeram em curto período
de tempo, um grande volume
de concretragem.
A GHS foi a empresa
responsável pelo tratamento e
o polimento do piso nos três
armazéns. Os serviços
utilizaram equipamentos
próprios e foram executados
durante a fase de
concretagem.
Segundo enfatizou Rubén,
além do aproveitamento da luz
natural, a iluminação é a prova
de explosão, com projeto
desenvolvido pela própria
Cesari.
Além do transporte e da
armazenagem, a empresa está
investindo no comércio exterior,
com a implantação do Redex,
autorizado pela Receita
Federal, em pátio de
contêineres de 30 mil metros
quadrados. No local, o
contêiner é estufado com
produtos para exportação e,
após a fiscalização da
Receita, segue para o
embarque no porto.

Cesari mantém equipe para
cuidar do paisagismo
6
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Construção
Fotos Sandra Netto

Novos armazéns têm
pé-direito de 12 metros:
Cesari adotou soluções
que geraram uma obra
rápida, limpa e
econômica

Empresa está localizada junto ao Parque da Serra do Mar

Responsabilidade
com o meio-ambiente
P
reocupada com a área
ambiental, a Cesari
desenvolve projetos
permanentes de preservação,
considerando que de uma área
total de 2,6 milhões de metros
quadrados, 1,4 milhão de
metros quadrados é intocado.
Para cumprir essa
responsabilidade, a empresa
mantém uma equipe de 10
jardineiros.
Para a operacionalização
dos novos armazéns, a
disposição dos resíduos
mereceu uma atenção
especial no momento da
limpeza do armazém,
especialmente nos casos de
troca do produto. Descartando
a hipótese de jogar os detritos
na drenagem normal, parte
dos resíduos, que é raspada
após as operações, é
devolvida para o cliente fazer o
descarte, já que ele é o
responsável.
Para solucionar o que fazer
com outra parte dos resíduos,

aquela que é carregada na
lavagem da área, foi idealizada
uma caixa com uma grelha,
como um “mata-burro”,
interligada a um tanque de
contenção de concreto
subterrâneo, totalmente
isolado. Com capacidade para
3.000 litros, a água fica contida
nesse tanque e, ao final, é
entregue ao cliente para que
seja tratada.
A armazenagem do carvão
também gerou uma solução
correta. A descarga do carvão é
feita por meio de um sistema
de deslonamento, no qual a
cobertura do caminhão é
aberta e enrolada. Após a
descarga, ao sair do sistema,
o veículo recebe uma lavagem
nos pneus, para não sair da
área da empresa e sujar as
ruas da Cidade. A água do
sistema de lavagem de pneus
é reaproveitada e retorna para
o próprio produto, que não
pode ficar seco e sofrer
aumento de temperatura.

Perspectiva
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Gonzaga terá
investimento

O

Pátio Iporanga será implantado no
terreno do antigo Cine Iporanga, no
Bairro do Gonzaga, em Santos, numa
parceria entre a construtora Vértice e a
AMC Holding.
Investimento de
R$ 45 milhões,
as obras
começarão no
segundo
semestre, com
entrega em 30
meses. O
empreendimento
terá 27 andares,
compreendendo
104
apartamentos,
área de lazer,
piscina e

ginástica; em três pavimentos serão
instaladas 70 salas comerciais; em
outros três, 70 lojas do shopping e
quatro salas de cinema; e três
pavimentos no subsolo, que serão
reservados para o estacionamento com
280 vagas. O prefeito João Paulo
Tavares Papa autorizou a construção e
participou de solenidade
Divulgação
informal no Paço, com a
presença dos diretores
da Vértice, Modesto
Quintas Vilanova e a
filha Iná Loureiro
Quintas Castaldi, e o
diretor da AMC, André
Canoilas, e o viceprefeito e secretário de
Obras, Antônio Carlos
Silva Gonçalves.

Pátio Iporanga:
mix de negócios

Parceria viabiliza reforma da Câmara

A

reforma da Câmara de Peruíbe foi
entregue em sessão solene no dia 18
de fevereiro, quando a Cidade
comemorou seu 47º aniversário de
emancipação político-administrativa. A
obra envolveu o setor administrativo e
parte do plenário e foi executada em
parceria com a Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe
(AEAP), sob coordenação da arquiteta
Edméa Frossard de Castro e a José
Antonio Bertolini Construções, e apoio da
presidente do Legislativo, Maria Onira

Bertiolli Contel, Wanderson Lacerda e
equipe técnica de funcionários da
Câmara. Conforme recordou a arquiteta
Edméa, a AEAP foi consultada pela
Câmara no segundo semestre do ano
passado, para reformulação e adequação
da área interna do prédio e do plenário. A
partir daí, os associados da entidade se
uniram e criaram um grupo de estudos,
formado, além de Edméa, pelos
engenheiros André Luiz de Paula e Maria
do Carmo Rosalin de Oliveira e o
arquiteto Humberto Della Santina Neto.

Brasília: ciclo
de palestras
teve início na
região
Centro-Oeste

Knauf atualiza parceiros
Em abril, treinamento
será com profissionais e
empresas de São Paulo

A

Knauf programou encontros de
treinamento com a rede de
revendedores e instaladores em todo o
País com o objetivo de garantir um padrão
na aplicação dos produtos do sistema
drywall. Em abril, o alvo será os
parceiros de São Paulo. Iniciado em
fevereiro, com empresas e profissionais
das regiões Centro-Oeste e Norte, o ciclo
teve continuidade em março na região
Sudeste, envolvendo os Estados do Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Espírito
Santo. Durante um dia, o programa inclui

EXPOSIÇÃO

‘Jardim do Solar’ no MCB
O

Divulgação

Museu da Casa Brasileira
realiza até 2 de julho a
exposição “Jardim do Solar”, que
foca as árvores do jardim da
entidade, na Avenida Faria Lima,
2705, Jardim Paulistano, em São
Paulo. A mostra integra uma ação
de revitalização do jardim
empreendida pela diretora do
Museu, Adélia Borges, com a
colaboração da Associação
Nacional de Paisagismo (ANP)
e da Associação Brasileira de
Arquitetos Paisagistas (Abap).
Apoio da Fundação CrespiPrado, criada para manter viva a
memória do casal que construiu
o solar. A curadoria está a cargo de
Guilherme Mazza Dourado. A primeira
parte da exposição consiste de painéis
instalados no jardim de 6.600 metros
quadrados, que recuperam a história do
espaço, integrante do solar do casal
Fábio e Renata Prado, em 1945. A
segunda convida a um passeio pelo
bosque, ao apresentar individualmente 30
árvores. São exemplares escolhidos
entre os mais antigos, belos ou
importantes, representando quatro grupos
principais – espécies nativas, exóticas,
8
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reciclagem nas áreas comercial,
marketing, finanças e técnica da empresa,
além de atualização dos novos projetos,
focando as perspectivas para o mercado
drywall no País. A Knauf valoriza o
relacionamento com seus distribuidores e
instaladores, que são os responsáveis
para que seus produtos proporcionem, na
prática, os benefícios para os quais foram
desenvolvidos. Largamente utilizado na
Europa e nos Estados Unidos o sistema
para paredes e tetos drywall chegou ao
Brasil há cerca de 10 anos, conquistando
inicialmente o mercado comercial e
corporativo. Gradualmente as vantagens
da nova tecnologia ganharam o setor
residencial, representando um mercado
em franca expansão.

Exposição integra ação de
revitalização do jardim
frutíferas e palmeiras –, que permitem
resgatar preferências e curiosidades. Há
espécies de Mata Atlântica, como o tapiá
e o araribá, e árvores estrangeiras, como
o ligustro, do Japão, e a aglaia, comum
na China e no Vietnã. Cada uma é
descrita e, em alguns casos,
complementada por ilustrações que
evidenciam características de floração e
frutificação, com desenhos feitos por
Hiroe Sasaki.

Construção

Estação do Valongo ganha Pavilhão de Eventos
Fotos Sandra Netto

Na cobertura,
telhas de
alumínio com
isolamento
térmico

Pronta a primeira fase,
Prefeitura licitará etapa
final do empreendimento

O

Pavilhão de Eventos do Valongo,
localizado junto à estação
ferroviária do Valongo, teve a sua
primeira fase concluída em março, com
investimento de R$ 1,8 milhão. As obras
foram executadas pela Erbauen
Construtora e Incorporadora, vencedora
da concorrência pública, e transformaram
quatro antigas plataformas de embarque
ferroviário numa ampla área, totalizando
3.024 metros quadrados, com estrutura
adequada para receber eventos de porte.
O secretário Antônio Carlos Silva
Gonçalves, de Obras e Serviços
Públicos, informou que a próxima etapa,
cuja licitação está sendo formatada pela
Prefeitura, prevê o fechamento lateral com
vidro, climatização com ar condicionado e
instalação de plataformas elevatórias para
acessibilidade de deficientes físicos.
Conforme destacou Antonio Carlos, o
Pavilhão integra o processo de
revitalização das áreas do Valongo e do
Centro de Santos, de interesse histórico,
cultural e turístico.
O projeto da Secretaria de
Planejamento (Seplan), assinado pelo
arquiteto Ney Caldato, teve a supervisão
da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, e definiu o Pavilhão com dois
pavimentos: no térreo, espaço de 2.160
metros quadrados cobertos, ligado por
quatro escadas ao piso superior, com 432
metros quadrados.
O diretor comercial da Erbauen,
César Di Giacomo, revelou que,
aparentemente simples, a obra exigiu
cuidados especiais para não abalar as
estruturas vizinhas, dos séculos XVII e
XIX, como o Santuário do Valongo, que
data de 1640; o prédio principal da
estação ferroviária; e as ruínas do antigo
prédio localizado em frente à Estação,
onde um dia funcionaram a Prefeitura e a
Câmara de Santos.
O maior desafio da obra foi no início;
primeiro com o acesso de equipamentos,
no espaço entre a estação de trem e a
igreja. “Conseguimos superar os

resistir a ventos de até
140 quilômetros por
hora.
No espaço do
pavimento térreo foram
construídos dois
banheiros grandes e
dois escritórios. Na
cobertura foram
implantadas telhas de
alumínio com isolamento

obstáculos com a colaboração de
fornecedores e parceiros”, comentou o
diretor da Erbauen. Em seguida, as
atenções voltaram-se ao processo de
remoção das antigas plataformas
cobertas: “A demolição foi bem delicada,
principalmente a cobertura da plataforma,
que era robusta e aérea, e teve que ser
quebrada aos poucos”. Depois, a
preocupação foi com o estaqueamento.
Para não causar abalo, foi utilizado o
sistema de estacas escavadas,
considerado um sucesso, que resultou em
menos trepidação nas estruturas e
construções da vizinhança.
Di Giacomo detalhou que o piso foi
então nivelado, e, com a proposta de
possibilitar exposições de material pesado
em toda a área – além de suportar a
estrutura da cobertura –, foi executada
uma laje de concreto armado, cujo
revestimento foi em granito apicoado, antiderrapante, na cor cinza.
A Cimpor forneceu todo o concreto da
obra. No estaqueamento, estrutura,
pilares, vigas e na fachada foi utilizado o
concreto Fck 30 Mpa, enquanto no piso
do terraço foi aplicado concreto colorido.
A curvatura dos arcos da estrutura foi
feita na própria obra, escopada para

térmico, tipo sanduíche (fabricadas com
duas camadas de metal e isolante térmico
no meio). Para a ligação com o piso
superior foram construídas quatro
escadas, duas de cada lado. No piso
superior foram construídos terraços
descobertos, que funcionarão como área
de convívio, com dois bares.
A iluminação foi implantada
diretamente pela Prefeitura e teve como
preocupação a manutenção permanente,
já que o local é de difícil acesso. Foram
instaladas cúpulas de acrílico com
lâmpadas de 400 watts em cada cúpula,
nas partes interna e externa.
A fachada do pavilhão foi feita em
concreto, com quadrados de tamanhos
variados, alguns fechados e pintados com
cores diferentes, e outros com placas de
vidro temperado.
Di Giacomo frisou que a Erbauen
está focada em obras públicas e
empreendimentos do comércio
varejista, como redes de loja, seja na
reforma ou na construção de novos
estabelecimentos, em Cidades do
Interior do Estado, como Jacareí,
Campinas, além de Registro, no Vale
do Ribeira. Em Santos, recentemente,
a empresa entregou o Herbário do
Jardim Botânico, na Zona Noroeste; e
está executando a reforma da escola
Andradas, no Bairro Aparecida.
Um dos terraços do
pavimento superior: piso
recebeu concreto
colorido da Cimpor

Perspectiva
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De olho no
peso

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

Lumina:
medições
auxiliam tratamento

Empire Earth II: novas
civilizações e mais ação

Q

Empire Earth II/expansão – A conquista
épica iniciada em Empire Earth continua.
Agora, no pacote de expansão The Art of
Supremacy, o jogador tem quatro novas
civilizações sob seu comando e ainda
pode criar outras, adequadas ao seu estilo
de jogo. As fronteiras também foram
redesenhadas e há batalhas tanto nas
planícies geladas da Rússia como nos
escaldantes desertos africanos. [../ano06/
0604a006.htm]
Cabeças de impressão – A Facislito
passou a investir em
cabeças de impressão
para impressoras Zebra,
Datamax e Argox. Trata-se
da peça principal, o coração da
impressora de código de barras,
responsável pela liberação da

Tela do jogo GunBound
GunBound – O jogo de estratégia em
rede para grande grupo de participantes
(MMOG - massively multiplayer online
game) GunBound, distribuído pela
empresa OnGame, já é considerado,
definitivamente, um produto de sucesso.
[../ano06/0604a005.htm]
Cabeça de
impressão
de código
de barras
informação do ribbon
para a etiqueta. [../ano06/
0604a003.htm]
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uem quer entrar em forma ou
apenas manter controle sobre a
saúde pode contar com o apoio da
balança digital Lumina, fabricada pela
Plenna. Há modelos que medem a
porcentagem de músculos, a taxa de
gordura e a porcentagem de líquido, e
ainda têm capacidade para armazenar
informações de 10 usuários
diferentes. Para quem esteja fazendo
algum tipo de tratamento médico é
possível monitorar diariamente a
evolução do processo. Através do
Bioelectric Impedance Analysis (BIA),
um sistema de bioimpedância, uma
corrente elétrica imperceptível é
enviada por sensores localizados na
plataforma da balança e move-se em
diferentes velocidades por toda a
musculatura do corpo.

Próteses
para artrose
Reabilitação rápida e
maior qualidade de vida
aos pacientes

N

ovas técnicas em cirurgias, próteses
e tratamentos permitem que doenças
complicadas sejam tratadas de maneira
prática e segura, proporcionando
qualidade de vida aos pacientes. A
artrose, por exemplo, já atinge 20% da
população com 40 anos de idade e quase
100%, se a referência for a população
com mais de 80 anos. Para o ortopedista
Sidney Schapiro, especializado em
joelho, há mitos que devem ser
esclarecidos, como eventuais riscos da
cirurgia e reabilitação demorada: “Todos
devem buscar tratamento adequado, pois

as conseqüências de dores
constantes podem ser mais
dramáticas que qualquer
cirurgia”.
Schapiro é
especializado em
traumatologia do esporte,
artroscopia, cirurgia do
joelho e artrose. Ele explica que a dor e a
limitação causadas pela artrose podem vir
acompanhadas de depressão e essa pode
ter conseqüências sérias em pessoas de
idade avançada, até com chances de
morte, um risco maior que o de uma
cirurgia: “As novas técnicas cirúrgicas,
como substituição da cartilagem articular
por uma prótese, são bem seguras e
permitem uma reabilitação rápida: o
paciente sai da cama e anda em três
dias”.
São muitos os tratamentos
disponíveis, como medicamentos,
fisioterapia especializada e cirurgias.
Hoje, há aparelhos que agem de forma
seletiva nos locais afetados pela doença,
sem tocar em áreas saudáveis. “O que
vai predominar no diagnóstico é o grau de
dor e as limitações que o paciente sofre.
O tratamento deve ser o mais preciso
para que ele tenha qualidade de vida”,
enfatiza o ortopedista, que, entre outras
entidades, é membro titular da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

Watsu contra o estresse
Watsu:
shiatsu
na água

Megatelão: uso no
congresso de jovens
empreendedores

Megatelão – Congressistas, palestrantes
e empresários de vários países puderam
conferir na capital paulista, em março/
2006, um novo sistema de som e
imagem, nunca utilizado antes no Brasil.

10
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Trata-se de um megatelão de 18 metros
de comprimento e 4 m de altura, com
recursos audiovisuais e projetores digitais
que garantem imagem de alta resolução
até mesmo em grandes amplitudes. Além
disso, um programa que integra o
equipamento possibilita inúmeros recursos
de edição, como a mixagem de imagens,
movimentação. [../ano06/0604a004.htm]
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que devem ser
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rática que mistura massagem,
relaxamento, alongamento e
exercícios, o watsu, ou seja, shiatsu na

água (do
inglês water
+ shiatsu),
está sendo
aplicado no
tratamento de
estresse, ansiedade, insônia, enxaqueca,
disfunções neuromusculares e dores
agudas ou crônicas da coluna. A pessoa
fica durante 50 minutos dentro da piscina,
sem tocar os pés no chão, com o auxílio
de um terapeuta. A água é aquecida, em
média, a 34º C e o terapeuta vai fazendo
várias manobras, massageando pontos
de tensão e alongando os músculos
dentro da água. Não é preciso saber
nadar, e mesmo aqueles que têm medo
de água não devem desistir, pois os
terapeutas cuidam para que a submersão
seja feita gradualmente. Informações no
Mizuki Centro de Saúde, Estética e
Beleza, em São Paulo.

Aula no evento de 2005

16º Fitness

O

16ª Fitness Brasil Internacional
acontece entre os dias 20 e 23
de abril, no Sesc Santos. A edição de
2006 inclui congresso, com a
participação de renomados
profissionais; exposição, com
novidades e tendências para o ano
nas academias; e uma grade
programática de cursos divididos em
três níveis: premium, avançado e
reciclagem.

Gente & Fatos

POR SANDRA NETTO
sandranetto@uol.com.br

Divulgação

Divulgação

 Olívia Camargo Aranha revela sua

experiência em modelagem de roupa
feminina na obra “Corte em Arte
Olivinha”, livro colorido com 211
páginas, pela Editora Papel Virtual, no
site www.papelvirtual.com.br

O santista Luiz Thomas como o bicheiro
Boca de Ouro, personagem central da peça
de mesmo nome, de Nelson Rodrigues, em
lançamento nacional, em abril, no Teatro
Municipal de Santos.

 O brasiliense Roberto Luiz Barroso

Filho é o mais novo Cidadão Santista,
título conferido em sessão solene no
dia 7 de abril, na Câmara Municipal,
por iniciativa do vereador Fábio
Nunes.
 Tarde beneficente com bingo

movimentou o Salão Marfim do
Educandário Anália Franco, de
Santos, no dia 7 de abril, com renda
revertida para a obra, que atende
crianças carentes.
 Os destaques da cirurgia

endovascular mundial estarão no III
Congresso Internacional de Cirurgia
Endovascular (CICE) de 20 e 22 de
abril no Gran Meliá WTC SP e no
Hospital Samaritano, em São Paulo.
 Flávio Gonzaga Bellegarde Nunes,
secretário-geral da Fiabci/Brasil,
assume em maio a presidência do
Comitê de Legislação e Meio
Ambiente da Fiabci Mundial, durante o
57º Congresso Mundial da Fiabci, em
Bangkok, na Tailândia.
 “Casa viável”, tema da segunda

edição do Guarujá Mostra Casa, na
mansão da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 773, na Praia
das Pitangueiras. Até 14 de maio, de
terça a domingo, das 14 às 22 horas.

Divulgação

O prefeito João
Paulo Tavares
Papa, Lucia Maria
Teixeira Furlani e
Ewaldo Bolivar de
Souza Pinto,
quando o Santos
RCVB lançou o
estande
metropolitano, que
estará presente em
feiras nacionais
deste ano.

A goiana Lis Mie Masuzawa, 23
anos, “Garota Veet 2006”, na
promoção da Reckitt Benckiser,
apresentada durante festa na
Disco, em São Paulo.
Divulgação

Carlos Henrique
Gomes da Cruz,
diretor da ATAC, e a
esposa Carla
Ferreira da Cruz, na
certificação da
empresa no
Programa de
Qualidade de
Empresas
Contábeis (PQEC)
do Sescon-SP, dia
24 de março, no
Olympia, em São
Paulo.

Após 5 anos e 3 meses como Gerente Comercial do São
Paulo Airport Marriott Hotel, administrado pela Rede de
Hotéis Deville, Maylin Salvia assumiu a Gerência Regional
de Vendas São Paulo da Rede Deville, hoje detentora de
nove hotéis no Brasil. Seu antigo cargo é agora
ocupado por Aline Rubbo.
Divulgação

Sandra Netto

Divulgação

 Sob a coordenação de Adeodato
Faconti Neto, a Câmara Setorial
Fisco-Contábil do Sescon-BS se
reúne as segundas-feiras, às 19
horas, no auditório da entidade, na
Avenida Conselheiro Nébias, 592.
 Até 16 de abril, “A Cultura da

Bicicleta”, exposição de fotografias de
Araquém Alcântara, no Sesc Santos,
na Rua Conselheiro Ribas, 136.
 A I Feira de Moda, Acessórios,

Decoração e Artesanato da Baixada
Santista, de 18 a 22 de outubro, no
Centro de Convenções de São
Vicente, está cadastrando artesãos e
artistas . E-mail femadart@gmail.com
 A Associação Comercial de Santos

promoveu no dia 14 de março a
palestra “Câmbio – Facilidades para
sua Empresa”, por Marcelo Ribeiro,
da Concórdia Corretora de Valores.
 O chef Vicente Torres Perez, do La

Sucursal, de Valência, participa do
“Ciclo Les Chefs D’or”, dias 26 e 27
de abril, no Gran Meliá Mofarrej, na
Alameda Santos, 1437, Capital.
 O engenheiro Plínio Tomaz proferiu
no dia 23 de março a palestra
“Aproveitamento de Águas Pluviais”,
iniciativa da AEAA de Bertioga.

Luzita Levy, 24 anos de
colunismo social, festejados
no dia 31 de março, no Atalaia
Palace Hotel, em Guarapuava,
no Paraná.

O presidente da Associação
Paulista de Municípios (APM),
Celso Giglio e esposa, no 50º
Congresso de Municípios, em
março, no Guarujá.

Suzana Vieira e Ademir S. Stein, quando Stein
autografou seu segundo livro “A arte de
vender sonhos”, na Bienal do Livro, em São
Paulo, no estande da Editora Nobel.

“Viagem” é a exposição dos artistas plásticos Iramar
Penteado e Ricardo Bertagnon, de 17 a 30 de abril, na
Oficina Cultural Regional Pagu, na Cadeia Velha, em
Santos. A mostra está aberta para visitação de segunda a
segunda, das 9 às 20 horas. Realização da Secretaria de
Estado da Cultura, com apoio do Perspectiva.
Perspectiva
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Fotos Divulgação

Copa 2006

Zentralstadion de Leipzig, inaugurado em 2004, com
capacidade para 44 mil espectadores

World Cup Stadium Munich, conhecido como Allianz
Arena, será chamado de Estádio de Munique

Waldstadion, em Frankfurt: teto móvel que permite
proteção contra o mau tempo

SEGURANÇA ESPECIAL NA ALEMANHA
Preocupação é com o terrorismo e a gripe aviária. Frango, só no gol...
CARLOS PIMENTEL MENDES
Sem esquecer o ataque
terrorista ocorrido na
Olimpíada de Munique,
a continuada onda de
violência urbana
desencadeada em
Paris, as charges dinamarquesas de
Maomé que irritaram os muçulmanos, a
onipresente Al-Qaeda do sempre ausente
Osama Bin Laden, os alemães ainda
precisam se preocupar com os vários
focos de gripe aviária que começam a
surgir na Europa, e todos os riscos de se
reunir pessoas procedentes do mundo
inteiro – que poderiam ser focos
irradiadores da ameaçadora pandemia.
Receando que a gripe aviária se
transforme em “gripe alemã”, em
analogia ao que aconteceu em 1919 com
a chamada “gripe espanhola”, os
organizadores da Copa do Mundo de
2006 já decidiram: nada de pratos à base
de carne de ave nos serviços de
refeições prontas da Copa. A Aramark,
detentora dos direitos de venda dessas
refeições durante a competição, só
oferecerá carne de bezerro ou de porco,
mesmo sob os protestos do setor aviário
alemão, que enfrenta uma crise de
demanda por causa da gripe aviária.
Detalhe: o vírus não está mais limitado
às aves, transmitindo-se para mamíferos
em alguns casos – como porcos e gatos.
De qualquer forma, frango na Copa,
só no gol. O que não impede os turistas
de se alimentarem em outros locais,
fugindo à proibição e mesmo ao controle
sanitário. Mas, este é apenas um dos
problemas que a Alemanha precisa
enfrentar – e que quase suspenderam
essa competição futebolística
internacional. Trabalhadores jovens e
imigrantes protestam por toda a Europa
por serem tratados como sub-indivíduos
e, após milhares de carros queimados
entre Paris e Berlim, talvez usem a
12
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Copa do Mundo como vitrine para suas
Recebendo “quatro cartões
hospedagem.
queixas.
vermelhos” antes mesmo do início dos
Arquitetura – Dentro ou fora dos
Da mesma forma, depois do 11 de
jogos, os organizadores iniciaram um
estádios, nas 12 cidades onde se situam,
os apreciadores de belezas
setembro em New York/Washington, dos jogo de ataques e contra-ataques nada
arquitetônicas encontrarão amostras dos
ataques terroristas em Madrid e Londres
objetivo quanto à solução dos problemas
mais diversos estilos arquitetônicos
e das explosões diárias de carros,
apontados. Eles defendem que a
europeus. O Olympiastadion de Berlim,
bicicletas e homens-bomba no Iraque,
disposição das arquibancadas segue
por exemplo, foi construído para os
das questões atômicas dos EUA com o
modernos conceitos de segurança,
Jogos Olímpicos de 1936 e é tombado
Irã e a Coréia do Norte, e de todas as
evitando conscientemente o uso de
convulsões sociais na ex-URSS, para
blocos de patamares e eliminando o risco pelo Patrimônio Histórico. Mesmo
assim, este que é o maior estádio
citar apenas alguns exemplos, as
de esmagamento em uma direção frontal
alemão - e sediará os jogos finais da
autoridades alemãs têm muito com que
graças à disposição das fileiras de
Copa, no dia 7 de julho - foi reconstruído
se preocupar em termos de segurança
assentos: “Assim que os espectadores
e modernizado em 2004, tendo
dos próprios alemães, dos jogadores e
deixam suas fileiras de assentos, eles
capacidade para 74.176 torcedores.
dos torcedores – já não bastassem os
naturalmente escolhem a rota que
Em Colônia, o World Cup Stadium
próprios riscos inerentes às paixões
seguiram para chegar a seus assentos,
Cologne foi reformado e tem
futebolísticas.
capacidade para 51 mil
Peritos da Fundação Warentest
“A polícia alemã se preocupa com a
espectadores, sendo reconhecido
(criada em 16/9/1964 pelo governo
pela sua principal característica,
alemão) apontaram em janeiro
segurança nos 300 lugares em que
os gigantescos pilares de
passado problemas de segurança
iluminação existentes nos quatro
em todos os estádios do Mundial,
serão instalados telões para os
cantos. Não poderá usar na copa
inclusive “falhas graves” em quatro
o nome original, RheinEnergie
deles: deficiências na proteção
torcedores acompanharem os jogos”
Stadion, em razão dos
contra incêndios em Kaiserslautern
regulamentos de patrocínio da
e falta de saídas de emergência para
Federação Internacional de Futebol (Fifa).
situações de pânico em Gelsenkirchen,
um caminho direto utilizando os degraus
Em Dortmund, foi reconstruído o
Leipzig e Berlim. Nestes três últimos
(que ficam mais largos à medida que
Westfalenstadion, um dos maiores da
estádios, fossos ou muros impediriam
sobem), rumo a uma abertura que leva
Alemanha, com capacidade para 69 mil
que os torcedores corressem para o
ao foyer, onde está provado que não há
espectadores. Sua reforma completa
gramado em caso de evacuação das
risco de esmagamento”.
quase levou o clube Borussia Dortmund
arquibancadas. E os peritos lembram
Enquanto isso, a polícia alemã se
à falência. Também o Hanover Stadium
que, embora a probabilidade de ocorrer
preocupa com a segurança nos 300
foi reconstruído, tendo sua capacidade
situação de pânico seja baixa, mais de
lugares em que serão instalados telões
aumentada para 45 mil espectadores. Já
60 acidentes já ocorreram nos últimos 60
para os torcedores acompanharem os
o Fritz-Walter-Stadion, construído em
anos, deixando mais de 1.500 mortos e
jogos. Para as autoridades, os milhares
1920 na cidade de Kaiserlautern, ganhou
10 mil feridos.
de torcedores correm mais risco nesses
uma extensão nas arquibancadas Leste
Nos últimos seis anos, a Alemanha
lugares que nos estádios. O maior
investiu 1,4 bilhão de euros na
problema são os torcedores violentos (na e Oeste, contando agora com 48 mil
cadeiras. Outro reconstruído é o
construção, reforma ou remodelação dos
Alemanha há sete mil hooligans, aos
Franken-Stadion de Nuremberg, agora
estádios, adotando medidas que
quais se juntarão os estrangeiros), e a
com capacidade para 45.500
“cumprem a legislação vigente na
polícia alemã contará com a colaboração
espectadores, e que desde 2001 passou
construção civil alemã e que são bem
dos colegas de outros países para conter
mais rígidas do que em outros países
essa ameaça. De qualquer forma, já está a contar com a Arena Nürnberg,
construída ao lado. Em StuttGart, o
comparáveis”, como garantiu o Comitê
sendo recomendado que se impeça a
Gottlieb-Daimler-Stadion foi reformado em
Organizador, asseverando ainda que as
transformação desses locais em centros
falhas ainda existentes seriam eliminadas de acampamento, sabendo-se que muitos 2004, podendo receber 54 mil torcedores.
São novos os demais locais dos
antes do início dos jogos.
jovens viajarão sem dinheiro ou local de

jogos desta Copa, como o World Cup
Stadium Munich, inaugurado em maio de
2005, e que - embora seja
internacionalmente conhecido como
Allianz Arena – será, por determinação
da Fifa, chamado de Estádio de
Munique. Com capacidade para 66 mil
pessoas, destaca-se pela sua parede
semitransparente, que pode ser iluminada
nas cores das equipes que estão em
campo.
Também novo é o Zentralstadion de
Leipzig, inaugurado em 2004 em
substituição ao anterior, de 1956, e que
chegou a ser o maior da Alemanha, com
capacidade para 100 mil torcedores. O
atual comporta 44 mil espectadores. Já
em Hamburgo foi inaugurado (em 2/9/
2000) o FIFA World Cup Stadium, para
51 mil torcedores, sobre o antigo
Volksparkstadion, de 1953.
Com gramado removível e teto
retrátil, sistema eletrônico de pagamento
de ingressos e estacionamento, capela
(para quem quiser rezar antes do jogo...)
e até um reservatório central de cerveja,
o novo estádio de alta tecnologia Arena
AufSchalke da cidade de Gelsenkirchen,
inaugurado em 2001, é considerado o
melhor estádio do mundo, com
capacidade para 53.804 torcedores.
E o novo Waldstadion, substituindo a
instalação que existia há 80 anos em
Frankfurt, tem capacidade para 48.132
espectadores e um teto móvel que
permite protegê-los do mau tempo. Eles
já não terão que fazer como os
torcedores da Copa do Mundo de 1974,
que viram sob forte chuva a semifinal
entre Alemanha Ocidental e Polônia.
Enfim, entre chuvas e trovoadas,
talvez o clima seja a menor das
ameaças que os torcedores e turistas
enfrentarão a partir do dia 7 de junho na
Alemanha.
Carlos Pimentel Mendes é jornalista,
editor do jornal eletrônico Novo Milênio
www.novomilenio.inf.br

