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Afinal, quais são os riscos no desenvolvimento
dos organismos geneticamente modificados, os
transgênicos, considerando que muitos estão
sendo colocados no mercado sem pesquisas
conclusivas sobre efeitos na Natureza....Pág. 12.
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Impossível e irresponsável

O fórum MegaPólo aconteceu em maio,
em Cubatão, e teve méritos, como o
de revelar conceitos e perspectivas de

desenvolvimento no Município – um
movimento que cria círculos virtuosos,
embora por vezes, de forma lamentável,
viciosos, com reflexos nas demais Cidades
que compõem a Região Metropolitana da
Baixada Santista. A economia animou-se,
por exemplo, por conta de investimentos de
R$ 53 bilhões em programas de ampliação
de plantas e criação de empregos,
patrocinados por empresas do pólo, entre
as quais a Petrobrás, otimista com o
potencial da Bacia de Santos. Na
contramão das notícias alvissareiras,
contudo, divulgaram-se declarações
disparatadas de importantes executivos,

entre as quais sobre a poluição ambiental,
seja atmosférica, do solo ou dos lençóis
d’água de Cubatão, de que já não seria
motivo de preocupação, o que é um engodo.
Outra falácia foi repetida pelo
representante regional das indústrias, ao
afirmar candidamente que é impossível, isto
mesmo, impossível transferir as milhares de
famílias das áreas de risco e instalá-las em
conjuntos residenciais dignos, dando a
entender que este é um problema sem solução
e, como tal, nada há o que se fazer. Queremos
crer que não há de prosperar tal pensamento
em Cubatão, especialmente entre os
empresários que cumprem, efetivamente, uma
agenda social, em sintonia com a enorme
responsabilidade que têm na relação com a
comunidade local.

PR Murray

A quota sem valor nominal

Ação conjunta dos fundos sociais de solidariedade dos
nove municípios da Região Metropolitana da Baixada
Santista lança a Campanha do Agasalho 2006.....Pág. 4.

Henry Cesar Daltoé

O Clube de Emagrecimento Mizuki foi inaugurado em
São Paulo, propondo aos participantes vencer o desafio
de emagrecer e alcançar o peso ideal....................Pág. 10.
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Reunião do Condesb, em Cubatão, revela a estratégia do
Estado para definir políticas e a expansão do sistema de
transporte na metrópole da Baixada Santista.......Pág. 3.
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O complexo portuário Termag/TGG é implantado na
margem esquerda do Porto de Santos, em Guarujá, com
investimento de R$ 440 milhões.....................Págs. 6 a 9.

Slogan da
campanha
metropolitana:
“Quem ama
aquece”
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ALBERTO MURRAY NETO

Recentemente, o Plenário da Junta

Comercial do Estado de São Paulo

(Jucesp) enfrentou a questão da

possibilidade de as sociedades limitadas

possuírem quotas sem valor nominal.

Como Vogal daquela Casa, manifestei

meu voto por escrito, favorável a essa

teoria. Tratou-se de um caso concreto, em

que uma sociedade pretendia ter seu

registro concedido, sem que fosse

conferido valor nominal às suas quotas.

Sou da opinião de que o valor

nominal atribuído às quotas tem

um sentido meramente ilustrativo. Tal

mecanismo é apenas uma ficção jurídica,

criada pelos operadores do Direito para

facilitar a visualização do contrato social.

Entretanto, a inscrição do valor nominal

da quota no contrato social é

absolutamente irrelevante do ponto de

vista jurídico. O importante é que esteja

definido, com clareza, o percentual que

cada sócio possui no capital social.

Por exemplo, em caso de permuta,

compra e venda de quotas, o que se

considera é o valor patrimonial das quotas

(valor de mercado) e não o valor nominal.

Para delimitar-se o poder de voto de cada

sócio em reunião, ou assembléia de

quotistas, o percentual que cada sócio

possui no capital social basta para definir

a questão.

O mesmo princípio deve ser utilizado

para determinar a limitação da
responsabilidade de cada sócio. Poder-
se-ia dizer, pelos contrários a esta tese,
que o valor nominal da quota teria o papel
de proteger os quotistas minoritários contra
possíveis aumentos de capital que
resultassem em sua diluição. Mas, em
minha opinião, nem esse argumento é
válido.

Ora, se a quota não tem valor
nominal e os sócios optaram livremente
pela regência supletiva da Lei das S.A.
(Lei 6.404/76), quando da emissão das
novas quotas, deverão ser seguidas as
normas de emissão previstas na lei
supracitada, aplicáveis, igualmente, aos
casos de ações sem valor nominal. Este
é, de certo, um cuidado que os sócios e a
sociedade deverão tomar, a fim de
estipular o preço das novas quotas. Feito

isso, e respeitado o direito de preferência
garantido no Código Civil, não vejo
impedimento algum.

O Egrégio Plenário da Jucesp adotou
essa tese da quota sem valor nominal por
amplíssima maioria. Todavia, a Douta
Procuradoria do Órgão, discordando da
decisão, recorreu ao Departamento
Nacional do Registro do Comércio, em
Brasília, vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, que acolheu tal apelo,
cancelando a decisão de primeiro grau
administrativo. Respeito, mas lamento a
decisão do DNRC.

A admissão da quota sem valor
nominal, além de legal é uma inovação no
campo do direito societário, como várias
outras que advieram ao longo dos
tempos. Acho que a empresa
que objetivou ter seus atos societários
registrados com as quotas sem valor
nominal deve levar a questão à
apreciação do Poder Judiciário. O debate
jurídico sobre o tema é rico e não pode
se esgotar no âmbito administrativo.

Alberto Murray Neto é advogado em

São Paulo da Paulo Roberto Murray

Advogados Associados.

Alberto: “O valor nominal
atribuído às quotas tem
um sentido meramente
ilustrativo”

Vagner Dantas/Secom-PMS

Obra do Termag/
TGG: complexo
agilizará as
operações de
importação e
exportação de
granéis sólidos
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O
Governo do Estado promoverá

no segundo semestre do ano

uma pesquisa sobre a origem e o

destino dos usuários do transporte coletivo

na Baixada Santista. Ao mesmo tempo,

técnicos estaduais e municipais definirão

qual o tipo de veículo que circulará no

corredor da linha férrea da antiga Fepasa.

As decisões foram anunciadas em maio

pelo secretário de Estado dos Transportes

Metropolitanos, Jurandir Fernandes,

durante reunião extraordinária do

Conselho de Desenvolvimento da Região

Metropolitana da Baixada Santista

(Condesb). Realizado em Cubatão, o

encontro teve a presença dos prefeitos

Clermont Castor, de Cubatão, João Paulo

Tavares Papa, de Santos, Alberto

Mourão, de Praia Grande (atual

presidente do Conselho), Arthur Parada

METRÓPOLE

E técnicos discutirão se
veículos serão sobre pneus
ou trilhos

Pesquisa definirá transporte

Prócida, de Mongaguá, e João Carlos
Forssell, de Itanhaém. Guarujá, Bertioga,
São Vicente e Peruíbe enviaram
representantes.

A contratação da empresa que
realizará a pesquisa está em licitação. O
trabalho vai considerar que a região de
2.373 km2 tem 5.500 residências e
1.476.820 habitantes, e envolverá a coleta
de dados sobre o deslocamento da
população entre os nove Municípios da
Baixada, assim como a circulação de

Sandra Netto
Jurandir na
reunião do
Condesb:
transporte
integrado

veículos nas rodovias.
A interpretação das
informações servirá de
base para a formulação
das políticas públicas e

planos de expansão do sistema de
transporte.

O técnico da Secretaria de Estado,
Pedro Benvenuto, apresentou o projeto do
Sistema Integrado de Transporte
Metropolitano (SIM) que utiliza a faixa da
linha férrea, com 10 km de extensão, na
qual circulariam ônibus entre Barreiros,
em São Vicente, e o Porto de Santos. O
prefeito João Paulo Tavares Papa
considerou prematuro substituir a idéia do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

U m dos principais pontos
turísticos de Mongaguá, o

Parque Turístico A Tribuna será
reformado. Inaugurado em 1996, no
início do ano a Prefeitura realizou a
reforma do viveiro. Agora, com verba
do Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias
(Dade), serão executados serviços
em todo o parque, cuja área é de
5.877 metros quadrados. Localizado
na Avenida do Mar, em Agenor de
Campos, além de viveiro, o parque
possui lagos artificiais, aquários, o
Pavilhão da Natureza. O projeto de
reforma inclui a instalação de mais um
sistema de filtragem para os lagos,
cerca elétrica, alarmes de presença e
oito câmeras de vídeo, mais um
aquário, manutenção dos telhados,
esquadrias, portas e janelas, peças
sanitárias, pintura geral, entre outros
serviços.

Parque de
Mongaguá terá
melhorias

P ronto, só aguardando
agendamento do presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, a Petrobrás
inaugura a qualquer momento o
Centro de Capacitação e Pesquisa
em Meio-Ambiente (Cepema),
construído junto à Refinaria
Presidente Bernardes, em Cubatão. O
complexo inclui um Centro de Triagem
e Reabilitação de Animais (CTRA) da
fauna silvestre e será
operacionalizado pela Universidade de
São Paulo (USP). O Cepema é
resultado de um Termo de
Compromisso e Ajustamento de
Conduta Ambiental (TCAC) entre a
estatal, a Cetesb e o Ministério
Público, assinado em 4 de março de
2004. Com investimento de R$ 12
milhões, o Cepema foi implantado em
terreno de 20.000 m², em parceria
com renomados profissionais e
empresas da construção civil.

Cepema
aguarda Lula
para inaugurar
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� 31 de maio, Dia Mundial
Sem Tabaco. Só para
lembrar que o fumo
mata e o nosso
leitor, inteligente e
responsável -
afinal, praticante de
exercícios físicos
regulares -, tem o
compromisso de levar
uma mensagem de
otimismo aos que
precisam de
ajuda para se
livrar do vício.

� A Coordenadoria de Assistência
Judiciária Gratuita e Orientação (Cadoj)
da Prefeitura de Santos está atendendo na
Rua da Constituição, 158, 1º andar, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.
O atendimento refere-se às áreas cível,
criminal, infância e juventude, para
pessoas com renda familiar de até três
salários mínimos e que morem em
Santos. Os interessados devem
apresentar comprovante de renda,
residência e RG ou documento similar. A
Cadoj tem convênio com a OAB.
Informações pelo telefone 3221.4619.

� Não é porque os restaurantes que
vendem comida por kilo não cobram a
taxa de serviços de 10% que os garçons
desses estabelecimentos não fazem jus à
gorjeta. O consumidor, além de sempre
exigir respeito a seus direitos, deve
valorizar a excelência do atendimento e
gratificar o prestador do serviço.

� A realização de campanha para a
divulgação na Baixada Santista do
telefone 181, do Disque Denúncia, foi
defendida na primeira reunião da Câmara
Temática para Assuntos de Segurança, do
Conselho de Desenvolvimento da
Baixada Santista (Condesb). O próximo
encontro do grupo será dia 8 de junho na
sede da Agência Metropolitana da
Baixada Santista (Agem), em Santos.

� Ação de responsabilidade social

com base na Resolução nº 257/99 do

Conselho Nacional do Meio Ambiente

(Conama), a Multicoisas abriu espaço

para o recolhimento de pilhas e

baterias nas 49 unidades da rede.

Com isso, colabora para suprir o

principal entrave no processo de

retorno desses produtos aos

fabricantes ou importadores.

� Elo entre as entidades de
Bairros de Santos e a

Prefeitura, o Conselho Municipal
de Entidades de Bairros (Comeb)

agora atende no 3º andar do
prédio do Banco do Brasil, no
Rua XV de Novembro, 195, no

Centro Histórico, telefone
(13) 3201.5251.

� Em Santos e Cidades da região, de 2000 a 2005 foram feitas 766 denúncias

contra médicos ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

(Cremesp), o que representou um aumento de 70%. Em 2000 foram 85 denúncias,

número que subiu para 144 em 2005. Os dados seguem a tendência do Estado de

São Paulo. Em 2000 foram recebidas pelo Cremesp 2.139 denúncias no Estado; já

em 2005 foram registradas 3.660. A Delegacia Regional de Santos funciona na Rua

Olintho Rodrigues Dantas, 343, 5º andar, conj. 57, telefone (13) 3223.2666.

� A Previdência Social, que encerrou mais uma greve, está alertando a população

para que evite usar intermediários para solicitar auxílios, aposentadorias e pensões

em suas agências de atendimento. Para o órgão, ao procurar intermediação de

profissionais de qualquer área, o trabalhador pagará por um serviço que é gratuito e

correrá o risco de se envolver em fraudes, já que os intermediários retêm a

documentação do segurado, que poderá ser extraviada e até usada para fins ilegais.

Além disso, a Previdência Social não se responsabiliza pelos documentos

entregues aos intermediários. Informações no site www.previdencia.gov.br, e no

telefone 0800.780191, de segunda a sábado, das 7 às 19 horas.

� Oded Grajew, presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto Ethos De
Empresas e Responsabilidade Social,
cumprimenta pelo esforço na cobertura do
tema “fracionamento de remédios”. Até o
momento, três laboratórios já aderiram ao

fracionamento: EMS, Altana e
Medley; e mais três aguardam

licença da Anvisa: Eurofarma,
Cristália e Neoquímica.

� A Coordenadoria de Saúde Mental
(Cos-Mental) da Prefeitura de Santos
assinou convênio com o Centro de Teatro
do Oprimido, associação sócio-cultural
idealizada e dirigida pelo dramaturgo
Augusto Boal, com sede no Rio de
Janeiro, para desenvolvimento de trabalho
de capacitação, visando incorporação da
metodologia no tratamento de pacientes de
saúde mental.

Aimportância da pessoa da Terceira

Idade na sociedade foi destacada

pelas religiões que participaram da reunião

ecumênica que a Casa do Sol realizou no

dia 2 de junho, em seu auditório, na

Avenida Santista, s/nº, Morro da Nova

Cintra, em Santos. O evento comemorou

o 102º aniversário de fundação da Casa

do Sol, antigo Asilo de Inválidos de

Santos, e reuniu representantes das

Igrejas Budista, Católica, Judaica,

Messiânica, Muçulmana, Ortodoxa e

Presbiteriana e da filosofia religiosa

Seicho-No-Ie. Além da reunião

ACampanha

Metropolitana do

Agasalho 2006 foi

lançada no dia 29 de

maio, em São Vicente,

numa ação conjunta

entre os fundos sociais

de solidariedade dos

nove municípios da

Região Metropolitana da

Baixada Santista:

Bertioga, Cubatão,

Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe,

Praia Grande, Santos e São Vicente.

Com o slogan “Quem ama aquece”, o

símbolo da primeira edição da campanha

é um coração vermelho enrolado com

cachecol branco, tendo abaixo nove

pequenos corações que representam as

cidades participantes. O objetivo é somar

esforços para arrecadar roupas, calçados

e cobertores. Participaram as presidentes

dos fundos sociais Christina Goulart, de

Bertioga; Glória Castor, de Cubatão;

Cleide Garcia, de Guarujá; Vera Forssell,

de Itanhaém; Ana Maria Preto, de

Peruíbe; Nanci Solano, de Praia Grande;

Silvia Papa, de Santos; e Márcia Papa

Garcia, de São Vicente. Mongaguá foi

representada por Eliana Gracioso.

Também compareceram os prefeitos

V iajar em grupo, conhecer outras
cidades e culturas é o objetivo do

projeto “Em busca de Novos
Horizontes Para a Melhor Idade”,
lançado em maio pela Associação dos
Idosos Pensionistas e Aposentados
de Vicente de Carvalho (Assipavic),
de Guarujá. Embora o lançamento
oficial tenha ocorrido somente agora,
as viagens vêm sendo organizadas
pela entidade há cerca de 10 anos. Ao
longo desse tempo, o grupo cresceu e
hoje cerca de mil pessoas participam
das viagens de intercâmbio.

Além de organizar os passeios,
a entidade ajuda as pessoas a
realizarem sonhos. “No grupo, não
são raros os casos de idosos que,
até então, nunca haviam tido
oportunidade de sair do Estado”,
comentou a vice-presidente da
Assipavic, Sandra Maria Lobato
Antunes. Como a entidade assume o
papel da agência de turismo o preço
é acessível. “Eles só pagam a
viagem. Nós fazemos os contatos e
cuidamos do alojamento, que pode
ser alguma escola ou ginásio, por
exemplo”, informou Sandra.

Entidade é mantida por meio de doações, sócios-colaboradores e convênios

Casa do Sol comemora 102º aniversário

ecumênica, o aniversário da entidade foi
festejado no sábado 3 com mais um
evento do Projeto Cultural “Casa do Sol
+ 100 Anos”: às 16 horas, houve
apresentação do Coral Petrobrás Canto
Mágico, sob a regência de Sonia Onuki.
O concerto foi assistido pelos moradores,
familiares e comunidade em geral, com
entrada mediante a doação de 1 kg de
alimento não-perecível.

Para o presidente Ariovaldo Flosi
Jorge e o diretor de patrimônio Glauco de
Lima Guedes, as comemorações
alusivas aos 102 anos de fundação foram

União foi definida
pelas presidentes

dos fundos sociais
de solidariedade

Metrópole lança
Campanha do Agasalho

uma excelente oportunidade para divulgar
o trabalho e as necessidades da
instituição, que é mantida por meio de
doações, sócio-colaboradores e
convênios com entidades públicas e
particulares. “Embora seja reconhecida
nacionalmente por seu atendimento ao
idoso, a Casa do Sol enfrenta
dificuldades, já que cuida de 98
moradores, o que exige gastos
formidáveis em alimentos, produtos de
limpeza, higiene pessoal, e uma folha
com 100 funcionários”, comentou
Ariovaldo.

Programa
incentiva
intercâmbio

Tércio Garcia,
de São
Vicente, e
João Carlos
Forssell, de
Itanhaém. Ao falar em nome das
dirigentes, Márcia Papa Garcia, de São
Vicente, afirmou que a região vive um
momento histórico, destacou a importância
da união das nove cidades, e pediu o
envolvimento da comunidade de 1,2
milhão de pessoas residentes na região. A
campanha terá eventos em todos os
Municípios da metrópole. O encerramento
está marcado para o dia 28 de julho, às
15 horas, na Prefeitura de Santos, com
prestação de contas para a comunidade.
Informações sobre a campanha podem
ser obtidas pelo telefone (13) 3222.8050.

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Vagner Dantas/Secom-PMS

Programa foi marcado por reunião ecumênica e apresentação do Coral Petrobrás Canto Mágico
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Localizado estrategicamente a cinco

minutos do Aeroporto Internacional de

São Paulo, em Guarulhos, o São Paulo

Airport Marriott Hotel é a melhor opção

tanto para quem mora na Grande São

Paulo – e busca requinte e a qualidade de

uma cozinha especial –, quanto para

quem está em trânsito e quer

tranqüilidade, comodidade e segurança

em seu programa de viagem. Além de

todas as vantagens do atendimento cinco

Orlando, na
Flórida, EUA, já
está preparada
para mais uma
temporada de
Verão, com
inúmeras atrações para os turistas de todo
o mundo que lotam seus parques
temáticos. Para quem colocou Orlando no
roteiro de férias tem que reservar um dia,
talvez dois, para conhecer o SeaWorld
Orlando. Trata-se do primeiro parque de
vida marinha do mundo, com 200 acres
de muita diversão, emocionantes
montanhas-russas, como a “Kraken” e a
“Journey to Atlantis”, que sacodem, viram
de ponta cabeça e encharcam o visitante,
e fantásticos encontros com baleias orcas,
golfinhos, leões marinhos, tubarões.

A grande novidade da temporada
2006 fica por conta do novo Shamu
Stadium, o lar das baleias orcas, onde é
apresentado o show “Believe”, que traz
coreografias impressionantes com a
participação de toda a família de baleias
orcas interagindo ao som de vibrante trilha
sonora. Considerado o mais ambicioso
projeto de entretenimento na história do
parque, “Believe” exigiu dois anos em
sua fase de produção e estreou em 11 de
maio.

São Paulo Airport Marriott Hotel oferece pacotes especiais com serviço cinco estrelas: suíte de núpcias, fitness center, piscina, executive floor...

Datas especiais, como
núpcias; happy hour nos
jogos da Copa; logística
para a sua viagem...

Inverno quente no São Paulo Airport Marriott
estrelas, nos meses de julho e julho o
leque de serviços do São Paulo Airport
Marriott está sendo ampliado, visando
atender diferentes necessidades.

Em datas especiais, como no 12 de
junho, Dia dos Namorados, foram
preparados dois pacotes românticos.
Batizado de “Noite dos Namorados no
Marriott”, o primeiro incluiu jantar a luz de
velas no Restaurante D’Grill e música ao
vivo. O cardápio foi especialmente
desenvolvido para a data e terá delícias
como camarão grelhado ao perfume de
laranja, servido com risoto de cogumelo
selvagem e zuchini grelhado e folhado de
morango com calda de chocolate. Drink e
estacionamento de cortesia. O “Noite

Romântica” foi um pacote mais completo,
que incluiu, além do jantar, hospedagem
em apartamento luxo decorado com
pétalas de rosa, sais de banho para ser
utilizados na banheira, espumante
nacional e presente surpresa. O café-da-
manhã foi servido no quarto, com late

check out até às 18 horas. Para quem
perdeu a oportunidade, mas já decidiu... o
pacote de núpcias tem muitro mais
surpresas para o casal.

Os jogos da Copa do Mundo 2006
são outro destaque na agenda São Paulo
Airport Marriott. Aqueles que assistirem
aos jogos poderão curtir e torcer a
vontade, embalados por uma decoração
temática e cortesias de drinks. No período

da Copa, das 16 às 20 horas, um buffet
de petiscos será servido aos torcedores
no Lobby Bar, que assistirão ao jogo na
TV de plasma instalada no local. Para
animar as partidas, a primeira caipirinha e
a primeira cerveja são cortesia. Além
disso, um telão está instalado no Café
D’Ville durante o horário do almoço e
transmitirá os jogos do horário.

Agora, se o seu programa de viagem
passa pelo Aeroporto Internacional de São
Paulo, o São Paulo Airport Marriott
oferece todo o apoio, com conforto e sem
correria. De acordo com o seu horário de
embarque, por exemplo, você tem a
opção de chegar com seu carro e deixá-lo
no estacionamento durante o tempo que

for necessário. E enquanto aguarda o
melhor momento para se dirigir ao
aeroporto, cujo translado é feito em
veículo especial, com saídas a cada 20
minutos, você tem a oportunidade de
usufruir os serviços do hotel. No retorno,
a facilidade é a mesma. A cada 20
minutos, há saídas do aeroporto para o
hotel. E, da mesma forma como no
embarque, a parada estratégica prepara
para a viagem final para casa, seja ela
imediatamente, ou no dia seguinte.

O São Paulo Aiport Marriott Hotel

fica na Avenida Monteiro Lobato s/nº.

Informações e reservas pelo telefone (11)

6468.6999, ramal 171,

www.marriottbrasil.com

A peça central do cenário do
“Believe” é a maior cauda de baleia do
mundo, com três andares de altura,
sobrepostos com imagens da Shamu. A
cauda serve de fundo e é ressaltada por
grandes telas móveis em cada lado. O
tradicional “mergulho” que as baleias
orcas utilizam para entrar e sair da piscina
principal durante os shows é realçado
com cascatas, dando ao show um
aspecto de maior dramaticidade.

Quatro telas de vídeo de 18 metros
quadrados criam uma apresentação visual
única. Todas as telas, de 3 por 6 metros,
podem mover-se independentemente ou
simultaneamente em uma ponte
suspensa em cima da piscina da Shamu.
As telas movem-se horizontalmente,
viram e inclinam-se para qualquer
direção. Quando colocadas juntas,
verticalmente, as quatro peças criam
uma tela de 6 metros por 12 metros;
quando colocadas juntas,
horizontalmente, se combinam para criar
uma imagem panorâmica no centro do
palco de 3 metros de altura por 24 metros
de largura.

Várias câmeras de vídeo enviam
imagens para as telas. Câmeras
suspensas sobre a água da piscina da
Shamu apresentam imagens inéditas,

com baleias e treinadores mergulhando
em direção à câmera. Câmeras
subaquáticas capturam imagens com
visibilidade espetacular. Duas câmeras
sobre a água farão cada show parecer
único.

O show mostra 100 movimentos
separados. Nos últimos seis meses,
baleias e treinadores ensaiaram e
praticaram. Alguns dos movimentos da
coreografia requerem a sincronicidade
entre os movimentos individuais de
vários treinadores e várias baleias. A
música para o “Believe” foi composta de
maneira inovadora, fazendo com que
música e treinamento se tornem um
esforço conjunto.

Fotos Divulgação

Negócios

Fotos Luiz Carlos Ferraz e Sandra Netto

‘Believe’ no SeaWorld

Novo Shamu Stadium:
a fantástica
coreografia “Believe”
com as baleias orcas
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Investimento de R$ 440 milhões,
a construção do complexo
portuário do Terminal Marítimo

de Guarujá (Termag) e do Terminal
Graneleiro de Guarujá (TGG), na
margem esquerda do Estuário do
Porto de Santos, no Município de
Guarujá, compreende a reforma e a
ampliação do antigo Terminal de
Fertilizantes (Tefer), construído na
década de 50 com dois berços de
atracação e seis armazéns. Entre as
obras em execução, destaque para a
construção de dois novos armazéns
graneleiros, novas vias de acesso
rodoviário e ferroviário, uma pêra
ferroviária dotada de duas moegas
ferroviárias e pátio de manobras,
duas moegas rodoviárias, novas
redes de água e esgoto, eletricidade,
iluminação, circuito de lógica. E
novas facilidades, tais como castelo
d’água, portarias de entrada e
controle, áreas de estacionamento,
quatro subestações, atracadouro
para lanchas, entre outras
edificações.

As obras são executadas pela
Constran S.A., por meio de
parcerias com empresas
especializadas do setor, como a
Contracta, e, além da complexidade
inerente ao projeto, o maior desafio
é conciliá-las com as operações
portuárias. O saldo tem sido

altamente positivo, pois desde o
primeiro dia de instalação do
canteiro de obras, em julho do ano
passado, em nenhum momento foi
necessária a paralisação das
atividades de operação do terminal
de fertilizantes e enxofre.

O terreno de 470 mil metros
quadrados, onde funcionou o antigo
Tefer, foi dividido ao meio para
abrigar as necessidades do Termag e
do TGG. A logística da obra definiu
primeiro intervir na área do Termag,
continuando a operação de
fertilizantes nas instalações que
permaneciam, tanto na área do
próprio Termag como na área do
futuro TGG. Todo o fornecimento
de pedra, brita, areia utilizado na
obra, totalizando cerca de 150.000
m3, foi feita pela Rubão e Pedreira
Santa Tereza.

TERMAG – Na área do Termag
foi construído um novo pátio de
enxofre com capacidade de 80.000 t
em lugar do antigo de 40.000 t em
fase de desativação. Conforme
exigências, o novo pátio de enxôfre
recebeu proteção anti-corrosiva nas
estruturas, pilares e vigamentos,
além de pinta epóxi, executados pela

GHS. Também foi ampliado o
Armazém 6 para o dobro da
capacidade de estocagem antiga e
que, juntamente com outros dois,
um deles já em obra, atingirão
conjuntamente a capacidade de
estoque de 240.000 t. O píer foi
ampliado para 220 metros de
comprimento e 24 metros de largura,
permitindo a atracação de navios de
até 75.000 dwt. Esta obra, que
combina construção e reforma, teve
uma peculiaridade: o sucateamento
de três guindastes portuários Takraf
de 40 m de altura e 240 t de peso.
Esta operação, em duas etapas para
cada guindaste, foi realizada pela
Dopler Engenharia com auxílio de
quatro macacos hidráulicos de 113,5
t e uma cábrea (guindaste sobre
flutuante) de capacidade de 250 t. O
espaço reduzido, a convivência com

os guindastes e
realização destas
operações durante a
fase de obra foram
alguns dos desafios

encontrados pela Constran durante a
execução.

Está concluída e em fase de
testes operacionais uma moderna
estação de tratamento de efluentes,
com capacidade para descarga de
300 l/s, cuja estrutura de concreto
armado foi revestida com argamassa
epóxica. Também estão prontas duas
subestações, casa de compressores,
portarias de entrada e controle.

Estão em andamento as
seguintes obras: novas vias de
acesso interligando o terminal à
Avenida Santos Dumont e à Rodovia
Piaçaguera; instalações de água,
esgoto, drenagem, elétrica, lógica,
atracadouro para lanchas, escritório,
casa de compressores, tanque e
elevatória para fertilizantes, duas
tulhas geminadas dotadas de car
puller, para carregamento
ferroviário, e uma pêra ferroviária
com cinco vias, operacionalmente a
ser compartilhada com o TGG, para
acesso/saída, manobra e pátio
transitório de composições
ferroviárias.

As montagens mecânicas das
correias transportadoras foram
divididas em circuito de expedição/
execução e circuito de recepção.

TGG – Com a conclusão das

PORTO

As obras do complexo Termag/TGG
Novas instalações
ampliam a capacidade de
importação e exportação
de granéis sólidos

Ações integradas
possibilitam a realização
das obras sem prejudicar
as operações portuárias Perspectiva artística

mostra o projeto
global do complexo

portuário

Projeto de
fundações adotou
o sistema de
estacas profundas
pré-moldadas de
concreto

Henry Cesar Daltoé
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obras principais do Termag, já que
outras ampliações e serviços
complementares continuam se
desenvolvendo no local, tiveram
impulso as obras do TGG, visando a
construção de dois novos armazéns
graneleiros, duas moegas ferroviárias
e duas moegas rodoviárias, ambas
geminadas, para a recepção de soja
em grão e em farelo.

Para a implantação do TGG, o
píer está sendo requalificado com
reforço das fundações existentes e
com ampliação de novas áreas. Sobre
a plataforma central do píer serão
erguidas quatro torres pescantes que
atingirão a altura de 45 m acima do
nível do mar, sendo cada uma dotada
de descarregador com capacidade
nominal de 1.500 t/h. Isto significa
que na operação simultânea com os
dois armazéns e os quatro
descarregadores a capacidade chegará
a 6.000 t/h. Ao mesmo tempo, no

local onde existiam os armazéns 1, 3
e 5 estão sendo construídos dois
grandes armazéns graneleiros com
capacidade de 120.000 t cada. Na
mesma retroárea estão sendo
construídas duas moegas ferroviárias
e duas rodoviárias, ambas
geminadas.

Considerando as características
do solo – com camadas espessas de
argila marinha e argila orgânica –, o
projeto de fundações do píer propôs
o estaqueamento profundo, com a
cravação de 72 estacas a uma
profundidade de 40 a 45 metros. A
opção foi por estacas fabricadas pela
Scac, de concreto centrifugado, com
diâmetro que varia de 43 a 29 cm e
reforço de armação, dotadas de anel
de emenda e cabeça de reforço, para
possibilitar a cravação por meio de
martelos, tanto hidráulicos como
movidos a diesel.

Após a estaca cravada, ela é
arrasada, e, servindo de apoio, é
erigida a superestrutura da
plataforma, com a montagem de pré-
moldados e concreto in loco.
Durante a cravação, foram usadas
estruturas metálicas auxiliares,

denominadas gabaritos de cravação,
que têm a responsabilidade de
assegurar a linearidade e locação da
estaca a ser cravada. Muitas vezes
elas servem como plataforma auxiliar
para o arrasamento das estacas.
Posteriormente, são montadas
braçadeiras e uma plataforma que
serve de fôrma de fundo. As laterais
são fechadas com painéis fôrmas
devidamente contraventadas, e em
seguida é executada a concretagem,
com concreto fornecido pela
Engemix. Nessas bases está sendo
utilizado concreto especial, com
resistência característica à
compressão de 40 MPa, com adição
de microsílica.

No atracadouro do píer do TGG,
como o projeto estabeleceu um
avanço da linha de atracação, houve
necessidade de serem construídos
novos escudos para defensas
portuárias. Também foram
instalados novos cabeços fornecidos
pela BC, fabricados em aço carbono,
e que receberam pintura à base
epóxi.

Como as obras se desenvolvem
em ambiente agressivo, a norma

Serão implantadas
quatro torres pescantes:
a primeira e maior delas,
com 45 metros de altura
acima do nível do mar
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Fotos Sandra Netto

determina a utilização de um
concreto com alta taxa de cimento,
em torno de 450 quilos por metro
cúbico.

No píer do TGG, a obra é
dinâmica, e assim que a base vai
sendo liberada tem início a
montagem de equipamentos e
componentes das correias
transportadoras. Já na retroárea o
sistema de correias transportadoras
está sendo montado, tanto o circuito
de recepção como o de expedição.

ARMAZÉNS – Em função das

características do solo e prevendo
armazéns com capacidade para
120.000 t, o projeto definiu a
construção de uma grande laje de
concreto armado estaqueada, com
espessura de 25 cm. Em cada
armazém foi consumido um total de
40.000 m de estaca. O objetivo foi
construir uma laje que garantisse
deformabilidade mínima, para
reduzir ao máximo a manutenção e a
conservação.

O piso é em concreto nivelado,
sem juntas, para que a operação com

a pá-carregadeira seja feita sem
grande abrasão à superfície.

As paredes pré-moldadas em
concreto armado foram
confeccionadas pela Zortea. Elas são
pré-montadas e os espaços entre
elas são concretados, consolidando e

dando continuidade à parede. O
telhado é em estrutura metálica,
fabricado pela Zortea Estrutural, que
possui também a tecnologia
construtiva.

MOEGAS – O TGG é dotado
de duas moegas, ou seja, cavas com

O TGG possui duas moegas, uma
ferroviária e outra rodoviária,

interligadas por um túnel, dotadas de
um complexo sistema de correias, que
inicialmente conduz a carga para
armazenagem num dos dois armazéns
em construção (ou para mais dois
futuros armazéns). Quando o produto
chega no armazém ele tem duas
alternativas: ou é jogado numa correia
que passa na cobertura e forma uma
pilha dentro do armazém, ou é jogado
diretamente para o nível de terra, para
uma galeria enterrada sob o armazém,

Flexibilidade do sistema
onde passam as correias extratoras

para expedição, fazendo um circuito

com destinação direta ao navio, sem

acumulação no armazém. Seja num ou

noutro armazém, há a flexibilidade de o

produto ser jogado direto para a correia

de expedição. O sistema de correias

não utiliza elevadores, que são pontos

críticos de manutenção e de

contaminação do produto, e também

reduz de riscos operacionais. A solução

traz segurança, maior eficiência e

menor custo operacional, embora

represente investimento mais alto.

As obras do complexo Termag/TGG

Armazéns com capacidade para 120.000 t: paredes pré-moldadas em concreto armado, com telhado em estrutura metálica
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profundidade de até 9 metros, cuja
infra-estrutura é executada pela
Nova Tecna Consolidações e
Construções com o sistema jet
grouting, de diâmetro de 1,20 m. O
sistema jet grouting compreende a
introdução de uma haste no terreno
com a injeção de uma nata de
cimento a alta pressão: 270 Kgf/cm².
Essa haste vai girando e quebrando a
estrutura do solo, misturando-o com
a nata de cimento e formando uma
coluna de solocimento, que se forma
até a superfície.

Essas paredes com colunas jet
grouting dão condição de
estabilidade durante a escavação e

depois elas se incorporam à obra
para a condição de estabilidade final
desejada. Essa solução agiliza a
execução da obra e gera uma
estrutura bastante eficaz quanto ao
controle do fluxo de água para
dentro das cavas, pois
impermeabiliza de forma
significativa o terreno natural.

Em alguns pontos das moegas –
uma ferroviária e outra rodoviária –
estão sendo colocados tirantes
metálicos para combater a
subpressão. Nesses locais, as
colunas são mais profundas e o
tirante é aplicado a posteriori.
Depois da coluna pronta ela recebe

um furo, onde o tirante é
introduzido e injetado a nata de
cimento, sem alta pressão, somente
para preencher o vazio do furo feito
no núcleo da coluna. O objetivo é
solidarizar o tirante na coluna.
Depois, esse tirante é amarrado à
estrutura da ferragem, da estrutura
de concreto armado que vai ser
colocado no interior na cava.

Outro detalhe é que uma vez que
as colunas jet grouting atinjam a
resistência adequada se dá inicio a
escavação da moega, sem
necessidade de escoramento da cava
uma vez que as colunas fazem este
papel. Em seguida, após a
escavação, as faces laterais das
colunas são regularizadas e aplica-se
um revestimento com argamassa de
cimento e areia. Sobre essa
argamassa vai uma manta
impermeabilizante asfáltica, de 4
mm de espessura, de forma a
garantir um ambiente livre de
infiltrações. Após esta fase, as
paredes laterais e central são
armadas, com aço CA50A, e em
seguida são concretadas contra a
parede formada pelas colunas jet
grouting, já impermeabilizadas.

A moega ferroviária possui 52
metros úteis de comprimento,
embora represente uma cava de 60
metros, e comporta a descarga
simultânea de três vagões
ferroviários graneleiros, padrão da
Ferronorte, com 18 metros de
comprimento, ou quatro vagões
antigos. Entre as moegas foi
construído um túnel de ligação, que
se prolonga até chegar a superfície,
com 132 metros de extensão. Toda

Pêra ferroviária:
investimento

integra os modais
de transporte

Construção das moegas: moderna tecnologia garante a
segurança da obra e supera a baixa qualidade do solo

Sandra Netto

O conjunto de obras realizado pela
Constran abarca diferentes

especialidades na Engenharia, desde a
terraplenagem, construção de acessos
viários, internos e externos à área do
terminal, execução de via de acesso
ferroviário, uma pêra ferroviária, para
descarga de produtos e manobra de
composições. E ainda: ampliações do
porto e renovação das estruturas
portuárias. Áreas industriais, armazéns
graneleiros, bases para torres e
edificações em gerais, subestações,
escritórios, estação de tratamento de

efluentes, reservatórios de água, parte

do sistema de drenagem, distribuição

de água, combate a incêndio. Os

projetos estão sendo executados

simultaneamente, sem a interrupção

das operações portuárias, de carga e

transporte de produtos e ainda com a

convivência com outras empresas que

executam os pacotes de montagem e

instalação elétrica dos sistemas de

recepção e expedição dos produtos. O

que é considerado um desafio para a

empresa, que conta com um corpo

técnico de 13 engenheiros.

Logística vence desafios

essa estrutura está sendo construída
com a mesma sistemática, por meio
de colunas jet grouting. Já a moega
rodoviária comporta três
tombadores de caminhão,
representando uma cava com 18
metros de extensão. Essa moega está
colocada exatamente em cima do
túnel. Nesse local as paredes do
túnel vêm até a superfície e formam

uma cava.
Outro destaque do complexo

portuário é a pêra ferroviária.
Segundo a Constran, ela já está 90%
concluída, faltando apenas remanejar
o acesso atual e fazer uma entrada
exclusiva para o TGG e uma para a
área remanescente da Codesp. A
entrada para o Termag está pronta,
só faltando uma alça de acesso.
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N ovo Milênio é uma proposta de integração plena entre o jornalismo impresso e o
eletrônico, aproveitando as melhores características do jornal e da Internet. No

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

Feira Internacional de Imagem, que

acontece de 8 a 11 de agosto de 2006

no Centro de Exposições Imigrantes

em São Paulo, das 14 às 21 horas,

as principais produtoras de câmeras

digitais já anunciam que lançarão

equipamentos com mais recursos,

incluindo monitores maiores e

multifuncionalidade. A Fujifilm aposta

em sua câmera digital FinePix V10,

de 5.1 MP, que apesar de ter apenas

23,3 mm de espessura, definindo-se

como um equipamento compacto (de

bolso), trará um monitor de 3.0

polegadas, ou 7,62 centímetros, de

dimensões similares a um cartão de

visitas. [../ano06/0605d007.htm]

Decodificador
da Motorola:

totalmente digital

Desfibrilador “fala” as
instruções aos leigos

Decodificador/TV – A Motorola expandiu seu leque
de decodificadores totalmente digitais com o
lançamento do DCT3080, gravador de vídeo (DVR)
com sintonizador duplo e definição-padrão, e do DCC100,
modelo fino e compacto com função “siga-me” integrada. [../
ano06/0605d001.htm]

Pelé/Bonfá – O apresentador do
programa RockGol (MTV), Paulo
Bonfá, nos intervalos das gravações,
leva toda sua irreverência para os
celulares. Ele tem um contrato
exclusivo com a Claro para produção
de vídeos e imagens que são exibidas
nas telinhas dos aparelhos. E, pela
primeira vez, Pelé dará um tratamento
profissional à sua marca. [../ano06/
0605d003.htm]

Segurança bancária – A C&M Software apresentou em São Paulo o Neural

Activity Monitor. O programa monitora o comportamento e perfil dos usuários dos

sistemas eletrônicos de bancos em tempo real. Seu objetivo é evitar a conclusão de

operações bancárias fraudulentas, com segurança para correntistas que usam

cartão de débito ou sistemas Internet Banking. O Neural Activity Monitor é baseado

em redes neurais. [../ano06/0605d004.htm]

Charge criada por Bonfá

Desfibrilador – Principal feira de
produtos de segurança da América
Latina, a Exposec apresentou aos
seus visitantes um Desfibrilador
Automático Portátil de última
geração, para socorro imediato em
caso de parada cardíaca. O
equipamento, chamado AED Plus,
destinado ao uso por leigos, se
diferencia de outros similares por atuar muito antes da eventual aplicação do choque.
[../ano06/0605d002.htm]

MP3/Elgin – A Elgin apresentou ao
mercado os primeiros reprodutores de
MP3 de sua marca, com duas opções de
memória interna: 128MB, na cor verde, e
256MB, na cor azul. Com visual
moderno, o produto sintoniza rádio FM e é
gravador de voz. Vêm com monitor de
128 x 32 pixels e contam com 11 opções
de idiomas. [../ano06/0605d005.htm]

Maratona CG – Maior evento de
computação gráfica, animação 3D, pós-
produção e efeitos especiais já realizado
no Brasi, a Maratona High-End CG
reunirá as principais empresas e mais
renomados profissionais do setor. A
Wacom, do segmento de mesas gráficas,
será uma das patrocinadoras oficiais. [../
ano06/0605d006.htm]

� A linha Seda Anti Sponge controla o volume dos

cabelos e a ação anti-frizz (fios rebeldes e eletrizados).

A formulação inclui o Hydracate, um complexo formado

por silicone, aminoácido e extrato de abacate. O

ingrediente ajuda a hidratar em profundidade os cabelos

volumosos e sela as fibras dos fios, para que eles se mantenham hidratados por

mais tempo, reduzindo o frizz. Estudos realizados pela Unilever constataram que

77% das mulheres brasileiras possuem cabelos volumosos e 82% gostariam de

reduzir o frizz. A linha inclui shampoo, condicionador e creme para pentear. � Sweet Pear, Strawberry &
Champagne, Soft Chocolate, Vanilla
Dream e Peach Cream são as
fragrâncias da linha de sabonetes líquidos
Korai Bubbles. Eles têm o pH neutro e
extratos vegetais. O kit é composto por
uma sacola com um sabonete líquido
perfumado e uma esponja, no formato da
fruta ou sobremesa de cada fragrância.

Linha Seda Anti Sponge: ação
anti-frizz e controle de volume
dos cabelos

OMizuki Centro de Saúde, Estética e

Beleza, de São Paulo, inaugurou em

junho o Clube de Emagrecimento. A

proposta é fazer seus participantes vencer

o desafio de emagrecer e alcançar o peso

ideal. As reuniões são semanais,

com duração de uma hora e opção do
período da manhã ou noite, promovidas
em grupo, com acompanhamento de
especialistas.

Fotos Divulgação
Clube de Emagrecimento:
avaliação constante para
conquistar o peso ideal

Estão programadas palestras da
nutricionista Cíntia Ferreira, além de
ações de incentivo, acompanhamento
individual, direcionamento a tratamentos
complementares, como atividades físicas,
programas estéticos, terapias de
relaxamento, com monitoramento via
Internet.

O Clube de Emagrecimento do
Mizuki é aberto ao público. Não é
cobrada taxa de adesão, basta passar
pela consulta nutricional para uma
avaliação completa, com informações e
agendamento pelo telefone (11) 3849.0433,
ou na sede, na Rua Dr. Alceu de Campos
Rodrigues, 126, no Bairro do Itaim Bibi.

Emagrecer
com
qualidade
Programa prevê ações de
incentivo, palestras e
acompanhamento

� A formulação
da nova linha
feminina de
desodorantes

antitranspirantes
Rexona
Crystal, em
aerosol e roll-

on, minimiza os
resíduos brancos, característicos dos
antitranspirantes, deixados na pele e na
roupa após a aplicação. Com o
lançamento, a empresa dá continuidade
ao posicionamento da marca.

Crystal: proteção
invisível

Korai Bubbles: pH neutro

� Com
investimento de
R$ 16 milhões,
a Unilever
lançou o
desodorante
antitranspirante

Rexona Men
SportFan. A primeira edição é
comemorativa à Copa do Mundo de
Futebol e será comercializada até junho
no Brasil, Argentina, México, Chile, e
países da Europa e Ásia. A embalagem
brasileira trará as cores da bandeira
nacional junto a uma bola de futebol. O
craque Ronaldinho Gaúcho é a estrela da
campanha publicitária, que conta com
filme de TV e material de ponto-de-venda.
Disponível nas versões aerosol e roll-on.

Rexona Men
SportFan: Copa do
Mundo de Futebol

� O novo creme dental Close Up Xtra
Whitening ajuda a eliminar as manchas
acumuladas com o tempo sobre a
superfície do esmalte do dente, garantindo
resultados em apenas duas semanas. O
produto retira manchas deixadas por
vinho, café, cigarro, refrigerantes e
alimentos ricos em corantes. O novo
produto tem listras azuis e sabor de menta
e traz em sua formulação a Perlita, um
eficiente agente de limpeza e de polimento
no processo de escovação, que não
causa dano ao esmalte. O Close Up Xtra
Whitening também conta com 1500 ppm
de flúor, que protege contra as cáries.

Close Up Xtra Whitening:
listras azuis e sabor de menta
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Rubens Chammas, assessor do prefeito Gilberto Kassab, e a
presidente da Liga Nacional das Mulheres Eleitoras, Adelina

Silveira Alcântara Machado: na pauta, benfeitorias na Capital.

Lúcia Maria Teixeira Furlani, nova presidente
do Santos e Região Convention & Visitors
Bureau: prioridade no lançamento de novo
show case para captação de eventos.

Fábio Miolo, Gugu, Júlio Serra e Luiz Fernando
Natale: vinícola Miolo apresentou em Santos as
novas parcerias na distribuição dos vinhos da
Viasul, do Chile, e da Osborne, da Espanha.

Alberto Mourão, prefeito de Praia
Grande, ladeado pelo coronel Orlando
Geraldi, comandante do Comando de

Policiamento do Interior (CPI-6), e o
tenente-coronel Daniel Onias Nossa,

comandante do 17º Grupamento de
Bombeiros: no dia 24 de maio Mourão

recebeu a Medalha do Centenário,
outorgada pelo Comando Geral da PM.

� As inscrições para a 12ª edição do
Prêmio Avon Color de Maquiagem já
estão abertas e, além das tradicionais
categorias, a premiação traz as
modalidades “Novos talentos” e
“Destaque”. Atenção para os prazos:
Novos Talentos até 7 de julho,
enquanto os demais até 20 de junho:
Caixa Postal nº 11.100-7, CEP
05422-970, São Paulo.

� O vereador Gilson Fidalgo Salgado

é o novo presidente da Câmara de

Guarujá. Compõem a mesa: vice-

presidente Marcelo Gaspar Pinto, 1º

secretário Ituo  Sato e 2º secretário

Joaci Cidade Alves.

� Continua a promoção do China In
Box: a cada R$ 10 em compras, o
cliente recebe 1 China Money, no
valor de R$ 1, que pode ser trocado
por brindes ou descontos no próximo
pedido.

� “Fiança”, de Gildo dos Santos, e a

segunda edição de “A inversão do

ônus da prova”, de Sandra Aparecida

Sá dos Santos, ambos da Editora

Revista dos Tribunais, foram lançados

em maio, no consistório da Unisanta,

em Santos.

� Romero Freire Cavalcanti de
Albuquerque, redator da Thompson, e
Luiz Fernando Macedo Risi, diretor de
arte da mesma agência, venceram o
Young Creatives Brazil 2006 e
integrarão a delegação brasileira ao
Festival de Cannes, de 14 e 24 de
junho.

� Decifrando Símbolos e Referências

do Livro O Código Da Vinci é o curso

que o jornalista Armando Akio realiza

em junho na Ganesha Livraria e

Espaço Esotérico, Rua Monsenhor de

Paula Rodrigues, 201, em Santos.

� Clube dos Corretores de Seguros
do Grande ABC reuniu profissionais e
dirigentes do setor para anunciar a
realização do III Encontro dos
Corretores de Seguros do Grande
ABC, de 10 a 12 de novembro, no
Hotel Fazenda Três Corações, em
Mairiporã, e apresentar o portal
www.clubedoscorretores.org.br

� O presidente do Instituto Brasileiro

de Turismo (Embratur), Eduardo

Sanovicz, reuniu-se em Santos com

os nove secretários de Turismo da

Baixada Santista, profissionais e

entidades do setor, para apresentar o

balanço de 2005 e discutir metas.

� Sob a direção de Luciana Lopes,
lançamento da Real Corretora de
Seguros.

� Clube Vida em Grupo São Paulo,

presidido por Paulo de Tarso

Meinberg, comemorou seus 25 anos

com coquetel no Cenesp, na Bela

Vista.

Olívia Camargo Aranha revela sua
experiência em modelagem de

roupa feminina na obra “Corte em
Arte Olivinha”, com 211 páginas,
pela Editora Papel Virtual, no site

www.papelvirtual.com.br

José Duarte
de Almeida
Alves,
presidente do
Conselho das
Comunidades
Portuguesas
Secção
Brasil, fala
a prefeitos e
empresários
no café-da-
manhã, na

Sociedade União Portuguesa, visando apoio à manutenção do
Consulado de Portugal em Santos.

A artista plástica Yara Tupinambá na
abertura da Exposição Artistas de

Minas, até 13 de junho, no
restaurante Consulado Mineiro, em

São Paulo. Curadoria de Fernando
Carneiro, organização do Consulado

Mineiro e galeria Agnus Dei.

Sabrina Orlov

Alexandra Giulietti

Sandra Netto

Divulgação Sandra Netto

Divulgação

Sandra Netto

Engenheiros
Orlando e

Valéria
recepcionando
na inauguração

dos laboratórios
de ensaios

tecnológicos de
concreto e

químico da L.A.
Falcão Bauer,

em Santos.

Atuante casal Irani e Pablo Anjel
Sanchez Castro, ele que no dia 23
de junho assume a presidência do

Rotary Club de Santos, gestão 2006/
2007, sucedendo Roberto Luiz

Barroso Filho.

Sandra Netto

Divulgação
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Qual o risco dos transgênicos?Qual o risco dos transgênicos?Qual o risco dos transgênicos?Qual o risco dos transgênicos?Qual o risco dos transgênicos?
Falta controle sobre os efeitos na Natureza; faltam informações ao consumidor...

N
o Canadá, o cruzamento entre a

canola (colza) transgênica

(resistente ao agrotóxico glifosato)

com a variedade também transgênica

Liberty Link (resistente ao agrotóxico

gluofusinato) e em seguida com a canola

não transgênica Clearfield (resistente ao

herbicida do grupo imidazolinona) resultou

numa erva daninha poderosa, só

combatida por um produto químico

altamente tóxico, chamado 2,4 D.

Este é um exemplo dos pesadelos

não previstos pelos cientistas – que nem

tiveram tempo para toda a

experimentação necessária – no

desenvolvimento dos organismos

geneticamente modificados (OGMs ou

transgênicos). Que têm um propósito

nobre: criar seres melhorados, que não

sejam afetados por agrotóxicos, mais

resistentes aos rigores da natureza e às

pragas... e mais produtivos. Plantas e

animais têm seus genes alterados ou

transferidos de uns para outros, e

variantes aparentemente ideais são

lançadas no mercado, sem que se tenha

feito exaustivos estudos sobre efeitos

colaterais. Autoridades são convencidas a

liberar tais produtos na Natureza, com

base em análises técnicas criadas pelos

próprios interessados e, portanto, de

evidente suspeição. E você, leitor/

consumidor, alvo final de todo esse

processo, nem sabe que já está ingerindo

produtos que poderão ter efeitos incertos

sobre seu organismo. Talvez deixá-lo

estéril, por exemplo.

As denúncias dos ambientalistas – à

frente a organização Greenpeace – são

sérias e documentadas o suficiente para
preocupar qualquer um. Mas a questão é
também econômica e toca nas raias da
soberania nacional. Pois se qualquer um
pode plantar arroz, feijão e soja comuns,
só quem compra da Monsanto pode
plantar soja RoundUp, transgênica e
marca registrada. E se de plantas comuns
se pode obter sementes para novos
plantios, as variedades transgênicas
exigem normalmente que a cada safra
sejam adquiridas novas sementes. Com
o devido pagamento de royalties embutido
no preço. O que significa saída de divisas
nos países importadores das sementes.

Ao mesmo tempo – e talvez
seja a maior preocupação –, os
campos cultivados com produtos
transgênicos ficam ao lado de
fazendas de produção comum. E,
pela ação de ventos, chuvas e
animais, ocorre a miscigenação
entre os cultivos, entre outras
alterações ambientais
insuficientemente documentadas.
Como no caso das canolas
canadenses. Em outros casos, a
vizinhança do cultivo transgênico
inviabiliza o cultivo da variedade comum,
não resistente, por exemplo, à carga de
agrotóxicos aplicada sobre a plantação
transgênica, que contamina lençóis
freáticos e indiretamente leva ao
aparecimento de super pragas e ao
desequilíbrio biológico.

O lobby dos produtores de
transgênicos já cerceia até o direito dos
proprietários de culturas não transgênicas.
Como no Paraná, onde existe inclusive
um acordo comercial com a Europa que
garantiria tratamento diferenciado aos

produtos agrícolas paranaenses, desde
que se possa atestar que produtos
transgênicos não se misturem aos
comuns. Usando uma medida judicial
liminar, já deixou o porto de Paranaguá
um navio com soja transgênica para a
Europa. Em Brest (França), ativistas
tentam impedir a descarga do produto,
acusando a embarcadora Cargill de, entre
outras coisas, concorrer para o
desmatamento da Amazônia, com seus
silos para soja.

Risco real – E o produto transgênico
mais conhecido no Brasil, a soja marca
RoundUp, da empresa Monsanto, é bem

o exemplo do que preocupa os
ambientalistas. Para liberar o cultivo
dessa variedade, a empresa apresentou
às autoridades estadunidenses
documentação onde afirmava que apenas
uma cópia da construção quimérica
(pacote de genes de vírus e bactérias
inserido na planta) estava presente no
produto. Em maio de 2000, entretanto,
foram descobertos fragmentos adicionais
de DNA nessa soja, e a Monsanto alegou
então que tais segmentos são inativos
(não funcionais).

Em 2001, uma equipe independente
de cientistas provou que, ao contrário,

alguns desses segmentos são funcionais,
o que é admitido agora pela empresa.
Significa que este DNA vem
transcrevendo o produto
intermediário, o RNA, a um passo
de produzir uma proteína desconhecida,
imprevista e nunca testada, e, portanto, de
conseqüências inimagináveis. Isso pode
ser desencadeado em algumas gerações
ou em tempos de estresse da planta
(situações de seca ou chuva excessiva).

Desinformação – Já não bastasse o
conhecimento pequeno que a população
tem das diferenças entre organismos
naturais (sem alteração artificial de suas

características), geneticamente
melhorados (em que ocorre seleção
de características favoráveis, mas
não há transplante de genes de
outras origens) e geneticamente
modificados (em que esse
transplante ocorre), os múltiplos
interesses econômicos contribuem
para mascarar os problemas e
aumentar a desinformação reinante.
Empresas consumidoras de

transgênicos lutam para não ser obrigadas
a estampar claramente em seus produtos
alimentares a informação de que foram
elaborados com transgênicos, cerceando
indiretamente o próprio direito do
consumidor de optar por não consumi-los.

Raro é o produto de origem
transgênica vendido no Brasil que tenha
estampado no rótulo o triângulo com uma
letra “T”. Isso é previsto diretamente na
portaria 2.658/03 do Ministério da Justiça
e na lei federal 11.105/05, bem como no
decreto 4.680/03 e indiretamente na lei
federal 8.078/90.

E há riscos nisso? A verdade é que

Meio-ambiente

não se sabe até onde eles
vão. Por um lado, há os

impactos ambientais que
sentiremos a longo

prazo, como
diminuição na

biodiversidade,
contaminação

genética, surgimento de superpragas,
desaparecimento de espécies benéficas,
aumento do uso de herbicidas
(contaminando os solos). Em relação à
saúde humana, notou-se o aumento de
casos de alergia, principalmente entre
crianças, e um aumento da resistência
humana a antibióticos. Pode acontecer
ainda de plantas transgênicas produzirem
substâncias novas e desconhecidas,
tóxicas ao ser humano.

Para completar o cenário, existem
experimentos quanto à produção de
organismos vivos capazes de produzir
medicamentos. Se tais exemplares
saírem dos ambientes controlados de
laboratório e chegarem aos campos, pode
acontecer de em breve futuro ingerirmos
sem saber hormônios que alterem nosso
corpo, talvez nos deixando estéreis. O
mundo tem sobejas provas de que não há
controle absoluto sobre o processo,
mesmo quando ele é conhecido (como no
caso de bois doentes que se misturaram
recentemente no Mato Grosso com os
sadios, obrigando ao sacrifício de
rebanhos inteiros e à suspensão da venda
de produtos bovinos ao exterior). Quanto
mais, se as mudanças são imprevisíveis
e podem não ser detectadas a tempo
(como no caso da gripe aviária, que já
passou aos mamíferos e ameaça chegar
aos humanos)?

Carlos Pimentel Mendes é jornalista,

editor do jornal eletrônico Novo Milênio

(www.novomilenio.inf.br)

“O lobby dos produtores de

transgênicos já cerceia até o

direito dos proprietários de

culturas não transgênicas...”

Autoridades são convencidas a liberar os produtos na Natureza, com base em análises criadas pelos próprios
interessados: colocados à venda, nem sempre estampam o selo exigido pela legislação

F
ot

o 
w

w
w

.m
ds

.g
ov

.b
r


