Capa: Apesar do incremento do comércio exterior Opinião
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niciado oficialmente o processo eleitoral
deste ano, que vai eleger deputados
estaduais e federais, senadores,
governadores e presidente da República, o
eleitor já pode ir se preparando para
responder na urna ao espetáculo de
corrupção que teve a infelicidade de
acompanhar nos últimos meses, desde as
denúncias sobre um funcionário dos Correios,
que envolveu o deputado federal Roberto
Jefferson, que envolveu dezenas de deputados
federais com o mensalão, que envolveu o
caixa 2 do Partido dos Trabalhadores, que
envolveu o presidente Lula, que não sabia de
nada. De quem acompanhou o noticiário do
período, e está indignado com a inércia do
Congresso Nacional – que não vota a pauta e
engaveta prioridades, agora atolado com as
denúncias de sanguessugas –, e também

A Miramar Construtora, do Grupo Mendes, está
implantando o Brisamar Shopping Center, o primeiro
empreendimento do gênero em São Vicente...Págs. 6 a 8.
Aderbau Gama/Imprensa-PMC
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Viatura: compensação ambiental

Cidadania
A Casa do Sol, antigo Asilo de Inválidos de Santos,
mantém um bazar de pechinchas, onde são vendidos
móveis e eletrodomésticos doados para a obra.......Pág. 4.
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Uma série de distúrbios articulares, lesões na coluna e
males ósseos costuma aparecer nesta época do ano,
exigindo cuidados....................................................Pág. 10.
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estarrecido com a incompetência do Estado –
que não viabiliza um sistema prisional eficaz,
uma das causas do crescimento do poder dos
bandidos e dos recentes atentados contra
policiais –, a expectativa é que tenha
consciência na escolha de seus candidatos.
Afinal, os eleitos terão a oportunidade de
influenciar os rumos do Brasil nos próximos
anos, propondo ou executando projetos para
gerar progresso e desenvolvimento. Mas,
sinceramente, eleger governantes
pretensamente honestos, compromissados com
a ética e a probidade administrativa, será
suficiente para solucionar nossos magníficos
problemas? Efetivamente, não. Será um passo.
Apenas um passo, mas que vale a pena ser
dado, no longo caminho que teremos que
trilhar se quisermos ser considerados, no
mínimo, um País sério.

Direito ao crédito do IPI
PR Murray

Gutierrez: “a nãocumulatividade não pode
ser restringida por simples
lei ordinária”

MIGUEL DELGADO GUTIERREZ

D

A Ultrafértil/Fosfértil, de
Cubatão, entregou em
junho uma nova viatura
antiincêndio ao posto do
Corpo de Bombeiros do
Município..............Pág. 3.
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iversas empresas têm ajuizado
ações para obter o direito ao crédito
do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de
insumos, ainda que se trate da aquisição
de produtos isentos, tributados pela
alíquota zero ou não-tributados pelo IPI.
O direito ao crédito do IPI baseia-se
no princípio da não-cumulatividade,
expressamente previsto no artigo 153, §
3º, II, da Constituição Federal, que
preceitua a compensação do que for
devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores, evitando
o chamado “efeito cascata” do imposto.
Com efeito, a incidência do
IPI deve ocorrer em cada operação de
circulação do produto ocorrida, até atingir
o adquirente final do produto.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal (STF) tem entendido que as
indústrias que adquirem produtos isentos,
tributados pela alíquota zero ou nãotributados pelo IPI, fazem jus ao direito de
crédito presumido de tal imposto, quando
utilizados na industrialização de novos
produtos.
Não obstante, o artigo 165 do
Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI) determina que as
indústrias que adquirem insumos de
comerciantes atacadistas podem se
creditar de apenas 50% do valor do IPI

sobre aqueles incidentes.
Tal posicionamento não pode
prevalecer, pois a não-cumulatividade não
pode ser restringida por simples lei
ordinária. Destarte, este dispositivo legal
leva a uma forma de confisco pelo Poder
Público, não sendo válido, tendo o
contribuinte o pleno direito de se
creditar de 100% do valor do
IPI recolhido na operação anterior. Isso
porque, no que toca ao IPI, a Constituição
Federal, em seu artigo 153, § 3º, II, não
estabeleceu qualquer restrição para a
aplicação do princípio da nãocumulatividade, possuindo este
dispositivo constitucional eficácia plena,
ao contrário do que ocorre com o ICMS,
em que a Constituição, em seu artigo 155,

§ 2º, II, veda a utilização de crédito
quando decorrente de operação isenta ou
não-tributada.
Dessa forma, entendemos que se a
Constituição Federal não estabeleceu
restrições quanto à utilização dos créditos
oriundos do IPI, e, tratando-se de tributo
indireto, sujeito ao fenômeno da
repercussão, não pode a lei ordinária fazêlo. Nesse sentido, o artigo 165 do RIPI
é eivado de inconstitucionalidade.
Diante de tais considerações,
efetuando uma interpretação sistemática
da legislação do IPI, e não apenas literal
e gramatical, somos de opinião de que
todos os insumos adquiridos pelas
indústrias geram créditos de IPI, os quais
podem ser escriturados e utilizados
integralmente para compensação com
quaisquer outros tributos devidos à
Secretaria da Receita Federal, não
importa se adquiridos de fabricantes ou de
comerciantes atacadistas. Tal interpretação
é a que melhor atende aos princípios
maiores do sistema tributário, albergados
por nosso ordenamento constitucional.
Miguel Delgado Gutierrez é advogado
em São Paulo da Paulo Roberto Murray
Advogados Associados.
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Peruíbe formata roteiro

Fotos Cândido Gonzalez/Secom-PMS

Festa
Inverno
2006:
prefeito
Papa
inaugurou
o evento...

Fotos Divulgação

Programa facilita o
turista e traz ganhos para
a população

P

eruíbe terá a partir deste segundo
semestre do ano o seu primeiro
roteiro turístico. O objetivo é
oferecer ao turista opções de passeios
monitorados, que começam no Portal do
Município e terminam no Projeto
Boulevarte. Com o esforço, o
Departamento de Cultura e Turismo da
Prefeitura quer solucionar um problema do
setor, que é a falta de roteiro para expor
em feiras e oferecer às agências de
viagens. “Quem ganhará com isto é a
população”, afirma o prefeito José Roberto
Preto. O Diretor do Departamento, Paulo
Henrique Siqueira, informou que desde
junho a Cidade implantou um conjunto de
Aderbau Gama/Imprensa-PMC

Luiz Mesquita entrega as
chaves: ato foi acompanhado
pelo prefeito Clermont

Corpo de
Bombeiros
ganha caminhão

I

tem do Termo de Compromisso e
Ajustamento de Conduta Ambiental
assinado entre a Ultrafértil/Fosfértil,
Cetesb e Ministério Público, a empresa
do pólo de Cubatão entregou em junho ao
posto do Corpo de Bombeiros de Cubatão
uma nova viatura antiincêndio. O ato foi
oficializado pelo diretor de Suprimentos e
Logística da Ultrafértil/Fosfértil, Luiz
Antonio Veiga Mesquita, ao
subcomandante do Corpo de Bombeiros
em São Paulo, coronel Manoel Antônio
Silva Araújo, na esplanada do Paço, com
a presença do prefeito de Cubatão
Clermont Castor, do vice-prefeito
Raimundo Walter Pinheiro, da promotora
do Meio Ambiente, Liliane Garcia Ferreira.
O veículo é dotado de mangueiras,
esguichos e aparelhos para salvamento.
O compromisso foi assumido como
compensação relativa ao funcionamento
da unidade de ácido fosfórico. Desde
outubro de 2005, o Corpo de Bombeiros
já recebeu vários equipamentos, num
investimento total de R$ 892 mil.

Roteiro inicia no Portal e inclui
pontos, como o Lamário

painéis de sinalização turística para
facilitar os visitantes. Siqueira detalhou
que, a partir do Portal, onde o turista
receberá material promocional, ele poderá
seguir para o Museu Arqueológico e a
Torre de Transmissão de TV, localizados
no Bairro dos Prados. Nesse local serão
instalados binóculos para visualização
panorâmica de Peruíbe. O passeio
prossegue até as Ruínas do Abarebebê, a
segunda igreja mais antiga do Brasil, o
Lamário Municipal, que está sendo
reformado, onde será possível conhecer
os benefícios da Lama Negra, com a
exibição de filme e aplicação facial do
produto. Em seguida, visita à Trilha do
Costão, que será aberta ao público
diariamente das 8 às 17 horas. O roteiro
termina à noite, no Projeto Boulevarte,
com apresentações musicais no centro da
Cidade.

Novo projeto estabelece
compensação financeira
por áreas de proteção
O

Grupo de Trabalho formado
durante o Fórum de Debates
que discutiu a compensação
financeira aos Municípios que
sofrem restrições por força da
instituição de espaços territoriais
especialmente protegidos (como as
áreas de proteção ambiental e de
mananciais, dentre outros),
continua mobilizado. As reuniões
estão sendo realizadas na
Assembléia Legislativa.
Após as explicações do
representante da Procuradoria
Geral do Estado, Marcelo Gomes
Sodré, feitas em reunião realizada
em junho, os componentes do
grupo avaliaram ser impossível a
regulamentação da Lei 9.146/95,
que criou a compensação, mas
ficou engavetada. Como está, a lei
é incompatível com a legislação
nacional que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de
Conservação. Para acelerar as
discussões e viabilizar a
compensação financeira aos
Municípios situados nessas áreas,
prevista constitucionalmente,
minuta de um novo projeto de lei
foi entregue aos componentes do
grupo pelo representante da
Secretaria do Meio Ambiente,
Augusto Miranda.
Outra proposta foi feita pelo
representante da Secretaria da

Fazenda, André Navarro Grandi.
Ele sugeriu alteração na Lei 8.510/
93, que disciplina o repasse da
parcela do ICMS aos Municípios,
que criaria mecanismos diferentes
de repasse desse tributo. Grandi
explicou que hoje, dentro dos 25%
de repasse de ICMS aos
Municípios, 76% são feitos com
base no valor adicionado. Esse
percentual poderia ser reduzido
para 75%, com base na
Constituição Federal. O 1%
restante seria redistribuído para
Municípios por áreas de proteção
ambiental.
As propostas serão enviadas
pelo deputado João Caramez
(PSDB) a cerca de 150 Municípios
paulistas que seriam beneficiados
com a compensação, para que
possam examiná-las e apresentar
sugestões para serem apreciadas
nas reuniões do grupo, integrado,
entre outros, pelos deputados João
Caramez e Ricardo Trípoli
(PSDB), representantes das
Secretarias do Meio Ambiente, da
Fazenda, da Economia e
Planejamento, do Ministério
Público, da Procuradoria Geral
do Estado, o prefeito de São
Lourenço da Serra, o presidente
da Fundação Florestal, um
vereador de Joanópolis,
advogados.

Festa Inverno mobiliza
rede de solidariedade
I
naugurada em 7 de julho pela
Prefeitura e o Fundo Social de
Solidariedade (FSS), a Festa
Inverno Santos 2006 prossegue
até 6 de agosto, das 18 às 24
horas, na plataforma do
Emissário Submarino, no Bairro
José Menino. A entrada é gratuita.
Trata-se do maior evento
beneficente da Cidade, em área de
36 mil metros quadrados, com
parque de diversões, arena de
shows, estacionamento e praça de
alimentação, composta por 30
lanchonetes e oito
restaurantes, cada
qual ocupada por
entidades
beneficentes
cadastradas no
Fundo Social, para

que possam gerar renda com a
venda de quitutes típicos e,
conseqüentemente, aprimorar as
ações sociais. No ano passado, o
evento teve a presença de cerca
de 500 mil pessoas, possibilitando
lucro líquido de mais de R$ 450
mil para as entidades.
Responsável pela organização e
administração da arena, com
promoção diária de shows, a
Paulo Ferreira Promoções foi
contratada por R$ 640 mil, por
meio de tomada de preços.

... que gera
recursos para
as entidades
beneficentes
de Santos

Vila Pelé II inicia obras
O
consórcio Terracom/Galvão iniciou
em junho o estaqueamento do
conjunto habitacional da Vila Pelé II, na
Zona Noroeste, em Santos. O
empreendimento é uma iniciativa da
Companhia de Habitação da Baixada
Santista (Cohab-ST), e compreende a

construção de 480 unidades. Após a fase
de fundações, prevista para terminar em
agosto, terá início a implantação dos
baldrames e lajes do térreo. O conjunto
está sendo implantado no terreno
localizado atrás da creche João Walter
Sampaio Smolka e atenderá famílias que
residem em palafitas e em
Divulgação
condições de risco social no
Dique da Vila Gilda. A
coordenação da obra é dos
engenheiros Waldemar Roberto
Biselli Junior, da Terracom, e
Antônio Carlos Ribas Dalallana,
da Galvão Engenharia.
Estacas profundas
na construção de
480 moradias
Perspectiva
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Bazar funciona
de segunda a
sexta-feira,
das 9 às 17
horas, na Rua
Joaquim
Távora, 260,
em Santos

 A Câmara Americana de Comércio (Amcham) está propondo a alteração de três

pontos básicos na legislação trabalhista brasileira para estimular a geração de
emprego formal no País: instituição do “simples trabalhista”, com tratamento
diferenciado às micro e pequenas empresas (como a dilatação do período de
experiência, dispensa do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), possibilidade de negociação do período de férias e permissão para
negociação do valor do 13º salário); substituição da Carteira de Trabalho e
Previdência Social por um cartão magnético; e transformação do recibo de quitação
em documento liberatório geral do contrato de trabalho, salvo as pendências
ressalvadas e justificadas.
 Projeto da Prefeitura de São Sebastião,

 As lojas de shopping centers estão

no Litoral Norte, autoriza a construção de
prédios nas praias, ampliando o risco
ambiental em paraísos, como Maresias,
que já é alvo da especulação e da
devastação da floresta. Alerta do deputado
estadual Sebastião Almeida (PT), da
Comissão de Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa.

entre as maiores vítimas de perdas por
furtos, com prejuízo de 3%, o equivalente
a R$ 1 bilhão, enquanto a média do varejo
é de 1,68%, segundo a Fundação
Instituto de Administração (FIA). O alvo
pode ser qualquer produto que possa ser
escondido com certa facilidade, desde
roupas até CDs, DVDs, jóias etc.

 A unidade

Santos do
Banco do
Povo
Paulista está
funcionando
na Rua João
Pessoa, 221,
Centro
Histórico, de
segunda a sextafeira, das 9 às 16 horas.
Desde sua inauguração, a
instituição atendeu 7.333
micros e pequenos
empresários interessados em obter financiamento para
expandir os negócios. No período, foram celebrados
1.350 contratos, com a liberação de R$ 3.593.770,10.
O juro é de apenas 1% ao mês.
 O Instituto Brasileiro de Defesa do

Consumidor (Idec) constatou que
adoçantes e bebidas light ou diet
desrespeitam o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) ao não trazer a
informação de risco à saúde. Em 24
adoçantes de mesa analisados, nenhum
deles trazia a informação de limite de
consumo diário. O mesmo ocorreu com
25 bebidas dietéticas e quatro sucos
em pó convencionais. O risco é o
consumidor ultrapassar a IDA (Ingestão
Diária Aceitável) do edulcorante sem
saber.

 O Conselho Regional de

Farmácia de São Paulo
(CRF-SP) lançou um
manual de orientação sobre
os produtos não
relacionados à saúde, que
não devem ser vendidos em
farmácias. Na lista estão
refrigerantes, salgadinhos,
bebidas, filmes fotográficos,
pilhas, produtos de limpeza
e mais de 60 itens que não
contribuem para que a
farmácia ou drogaria seja
um estabelecimento de
saúde. População deve
denunciar pelo e-mail
denuncia@crfsp.org.br

Proibido nos EUA, mas utilizado no
Brasil, o ciclamato sódico pode
comprometer a saúde do consumidor,
pois há indícios de que seja
responsável por alterações genéticas e
atrofia testicular, além de ser contraindicado para hipertensos e portadores
de problemas renais. No Brasil, ele é
encontrado nos refrigerantes Coca-Cola
Light Lemon, Dolly Guaraná Diet, Soda
Limonada Diet Antarctica, entre outros.
O site do Idec www.idec.org.br possui
tabela que calcula o consumo máximo
diário de edulcorantes.

 O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Código de Defesa do Consumidor

(CDC) aplica-se aos bancos, pacificando a interpretação do artigo 3º, § 2º, do CDC,
que sempre citou entre os serviços protegidos àqueles de “natureza bancária”. Apesar
dessa citação, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) questionou a
aplicação do CDC aos bancos, por entender que ele acabava por disciplinar questões
referentes ao mercado financeiro e porque inviabilizava economicamente as instituições
financeiras ao limitar o juro. O reconhecimento da aplicação do CDC aos bancos sujeita
as instituições à fiscalização dos organismos de proteção dos consumidores, como
Procon e Ministério Público.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Senador Pinheiro
Machado, 22, cj. 22, Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11075-000, ou por e-mail:
jornalperspectiva@uol.com.br
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Bazar beneficente desenvolve campanha
Entidade conta com o
apoio da comunidade da
Baixada Santista

O

Bazar da Casa do Sol, antigo Asilo
de Inválidos de Santos, está
desenvolvendo uma campanha para
arrecadar recursos visando a construção
de um galpão para dar mais comodidade
às pessoas que colaboram com a obra
adquirindo os produtos em exposição.
Atualmente, por falta de espaço, alguns
móveis doados não são montados, o que
dificulta a venda.
Segundo o diretor Américo da Silva
Corralo, o Bazar funciona de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Rua
Joaquim Távora, 260, ao lado do Hospital
Beneficência Portuguesa, e necessita
permanentemente de doações. “Móveis,
eletrodomésticos, roupas, livros, em
qualquer estado, nós retiramos no local.
Basta ligar e programar”, afirma Corralo.
Para divulgar a campanha pelas
Cidades da Baixada Santista, o diretor
informou que serão realizados bazares
itinerantes. Ou seja, durante alguns dias o
Bazar da Casa do Sol ocupará um
espaço em determinado bairro, facilitando
a participação da comunidade. Em junho,

por exemplo, em parceria com o
Educandário Anália Franco, o bazar foi
montado com sucesso durante três dias
nas dependências do Centro Português,
no Centro de Santos.
Em data que está sendo
programada, o Bazar funcionará duas
vezes por semana na Praça Coronel
Fernando Prestes, 36, Bairro do
Embaré, em Santos. No local, os
moradores dos bairros vizinhos poderão
fazer doações, assim como adquirir
produtos doados.

Chinquini: voluntário do Bazar

Trabalho voluntário – Corralo
destacou que, além de funcionários, o
Bazar da Casa do Sol funciona com o
apoio de voluntários, que ajudam na
triagem das doações, separando livros
por temas, roupas de acordo com modelo
e sexo. Um desses voluntários é Roberto
Nilo Chinquini, aposentado da Ultrafértil,
que desde 2002, diariamente, se dedica a
pequenos reparos nos eletrodomésticos
doados. Ex-mecânico de máquinas
pesadas, Chinquini arma-se de soldador e
outras ferramentas para fazer funcionar
rádios, batedeiras, liquidificadores.
“Desmonto e arrumo. Aqui passo o tempo
e ajudo quem precisa”, diz, orgulhoso.
Além da venda, o Bazar da Casa do
Sol loca equipamentos, como cadeiras de
rodas, cadeiras de banho, muletas e
bengalas. Informações no telefone (13)
3232.4433, e-mail
bazar@casadosolsantos.org.br
Os recursos arrecadados no Bazar
são destinados à manutenção da Casa do
Sol. Em 2006, a instituição comemora
102 anos de fundação, prestando
atendimento a 100 pessoas da Terceira
Idade em suas instalações na Avenida
Santista, s/nº, no Morro da Nova Cintra,
em Santos. Informações no telefone (13)
3258.5100.

Campanha arrecada 330
mil peças

Projeto Ondas
em Guarujá

D

O

esde a inauguração, em
29 de maio, até o início de
junho, a I Campanha
Metropolitana do Agasalho 2006
arrecadou 330.000 peças. O
sucesso da união de esforços
dos nove Municípios da Baixada
foi apresentado em audiência no
Palácio dos Bandeirantes, em
São Paulo, à presidente do Fundo
Social de Solidariedade de São Paulo,
Renéa Lembo. Compareceram à
audiência (foto), a presidente do Fundo
Social de Solidariedade de São
Vicente, Márcia Garcia; de Santos,
Sílvia Papa; de Guarujá, Cleide Garcia;
de Cubatão, Glória Castor; de Bertioga,

Cristina Goulart; de Praia Grande,
Nanci Solano, representando a
presidente do Fundo, Maria Del Carmen
Mourão; de Itanhaém, Vera Forssell; de
Mongaguá, Guilherme Prócida; de
Peruíbe, Kátia Galeano, representando
a presidente Ana Maria Preto. A
campanha prossegue até 28 de julho.

surfista baiano Jocélio de Jesus, o
Jojó de Olivença, 38 anos,
oficializou em junho o Projeto Ondas Surf
& Cidadania, que visa inserir e dar
oportunidade a crianças, adolescentes e
jovens carentes de Guarujá por meio do
surf. Com sede na Rua Almirante
Tamandaré, s/nº, na Praia da Enseada, o
projeto conta com professores e a
participação de Jojó, bicampeão brasileiro
de surf, em 1988 e 1992. Toda quinta-feira,
16 crianças, de seis a 13 anos, participam
de uma hora e meia de aulas teóricas e
práticas. Jojó afirma que o mais
importante do projeto é a conotação social.
“O nosso objetivo não é só fazer
surfistas, mas, principalmente, ajudar na
formação do cidadão”, disse.
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Construção
Sandra Netto

Brisamar: parcerias envolvem
alguns dos principais profissionais
e empresas da construção civil

Brisamar, o shopping
center de São Vicente
Implantação do
empreendimento está
despertando o interesse da
população

I

niciadas em 15 de janeiro, as obras do
Brisamar Shopping Center, em São
Vicente, estão em ritmo acelerado,
com prazo de entrega para maio do ano
que vem. Para isso, a Miramar
Construtora, do Grupo Mendes, traçou
uma detalhada logística, visando um
perfeito entrosamento entre as equipes de
trabalho, que totalizam 180 operários, e
definiu um amplo programa de parcerias,
envolvendo alguns dos principais
profissionais e empresas da construção
civil em atuação na Baixada Santista.
Conforme detalhou o arquiteto
Roberto Saviello, autor do projeto
arquitetônico, o Brisamar ocupará quase a
totalidade de dois quarteirões no Centro de
São Vicente, sendo cada terreno com
8.000 metros quadrados, que formam uma
grande área delimitada pelas Ruas Frei
Gaspar, Tibiriçá, José Bonifácio e Padre
Anchieta. O empreendimento
compreenderá duas edificações distintas,
cada uma sendo erguida num dos
quarteirões, que serão interligadas por
uma passarela sobre a Rua Jacob
Emerich.
Uma edificação abrigará o shopping,

6

Julho/2006

Perspectiva

com 134 lojas, das quais duas âncoras,
distribuídas em quatro pisos, com uma
área construída de 30 mil metros
quadrados. A outra, estrategicamente
localizada do outro lado da rua, será um
amplo estacionamento com seis pisos,
sendo que um deles também será dotado
de 36 lojas para futura expansão.
A passarela que interligará os prédios
será construída no nível do piso da praça
de alimentação e cinemas, a 15 metros de
altura do nível da rua. Inspirada numa
estação de trem antigo, ela será feita em
estrutura metálica, com 18 metros de
comprimento, por oito metros de largura,
com vidros dos dois lados –
proporcionando um visual de toda a
cidade, especialmente da Praia do
Gonzaguinha. Coberta, será equipada
com mesas e cadeiras, para tornar-se um
ponto de encontro.
A obra está utilizando modernas
técnicas construtivas, afirmou o gerente
de obras do Grupo Mendes, arquiteto
Aristides Damásio, que comentou sobre
os fornecedores do empreendimento. A
Drenamar mais uma vez é parceria nos
serviços de rebaixamento de lençol
freático e, conforme explicou o diretor da
empresa, Marcelo Franco, foram
utilizados equipamentos com tecnologia
própria, mais silenciosos que os
existentes no mercado, que permitem o
uso durante 24 horas sem incomodar a

vizinhança.
Em função das características do
solo, o projeto de fundação indicou a
necessidade de estaqueamento com
profundidade de 32 metros. Foi exigida
também a adoção de paredes-cortina para
a contenção de encostas, considerando
os desníveis existentes em vários pontos
do terreno.
Com a conclusão do estaqueamento,
foi iniciada a estrutura da obra, que tem a
direção técnica do engenheiro Cláudio da
Rocha Soares. Conforme informou, a
mão-de-obra desta fase é executada por
duas empresas: a Miramar, que faz a
parte de escoramento e fôrma, e a
Cavalcante Construções Civis, armação
de pilares, vigas e lajes.
Para a execução das lajes estão
sendo utilizadas fôrmas pré-fabricadas
para concreto da Madewal System. As
fôrmas possuem dimensões
que proporcionam alinhamento e
esquadrias perfeitas, e acarretam
praticidade e qualidade na obra. A grande
vantagem das fôrmas prontas está na
agilização de mão-de-obra no canteiro,
permitindo o cumprimento do cronograma,
sem desperdício de materiais e
reaproveitamento das fôrmas.
Entre outros fornecedores, o
escoramento metálico é executado pela
Jahu Escoramentos e Andaimes. De
acordo com informações da empresa,

Construção
Sandra Netto

A obra utiliza modernas técnicas construtivas: ganhos de qualidade e produtividade
estão sendo utilizadas cerca de 500
toneladas de torres tubulares para
cimbramento das estruturas de concreto.
O equipamento é leve, versátil, eficiente e
facilita a liberação das fôrmas das lajes.
O concreto está sendo fornecido por
um consórcio de concreteiras, cuja
principal é a Concretex. Até início de julho
foram utilizados cerca de 40 mil metros
cúbicos de concreto, sendo FcK 20 nas
fundações e FcK 25 na superestrutura. Já
o material de pedreira é fornecido pela
Arpe Areia.
A Belgo está fornecendo toda a linha
de aço utilizado na obra. O serviço que
envolve a armação da estrutura da obra é
executado pela Cavalcante Construções
Civis. Parceira do Grupo Miramar há 20
anos, a empresa de Antônio Lins
Cavalcante atua com 50 homens e cinco
máquinas elétricas, agilizando os
trabalhos de corte, dobra e armação, para
atender o cronograma, que prevê o
término da estrutura do shopping no
próximo mês de setembro.
De acordo com as juntas de
dilatação, o edifício do shopping foi
dividido em blocos. Em julho, as equipes
próprias da Miramar concluíram a
concretagem dos três primeiros blocos, F,
G e A, sendo a cobertura dos F e G com
pé direito de 12 metros, que vão abrigar
as salas de cinema.
Também está programada a
concretagem do Bloco C, que
compreende o vão central, cujos pilares já
foram concretados. Simultaneamente, são
feitas as escavações de poços das
escadas-rolantes e dos poços dos
elevadores panorâmicos. O engenheiro

Cláudio da Rocha Soares frisa que todos
os blocos têm cinco pavimentos: térreos 1
e 2, primeiro e segundo pisos e cobertura.
Para a área do estacionamento estão

programadas as etapas de terraplenagem,
fundação, infra-estrutura e superestrutura.
Assim que for concluída a estrutura
de concreto de cada bloco do prédio do

Divulgação

shopping, terá início a alvenaria interna,
com a utilização de blocos de concreto,
com grouting a cada três metros;
revestimento; e o piso, que será
preparado para receber pedra natural. Em
sintonia com a entrega da parte de
concreto, serão executadas as
instalações eletromecânicas, como de arcondicionado, elétricas e de combate a
incêndio.
Cláudio da Rocha Soares destacou a
preocupação da Miramar em executar o
serviço com qualidade e o máximo de
proteção, visando a segurança pessoal
dos funcionários. Nesse sentido, a
empresa mantém uma equipe
especializada em Engenharia de

Perspectiva artística da
fachada: empreendimento
valorizará entorno
Segurança, aplicando conceitos modernos
de execução e cumprindo as normas
vigentes.
Adotando a solução do Praiamar
Shopping Center, também construído pelo
Grupo Mendes, a iluminação interna
buscou recursos naturais, a partir de
clarabóias de vidro na cobertura, o que
vai gerar economia de energia elétrica.
No Brisamar o projeto incluiu duas
clarabóias, uma sobre o vão central, com
12 x 18 metros, e outra sobre a praça de
alimentação, com 10 x 18 metros. Ambas

Perspectiva
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Perspectiva
da praça de
alimentação:
100% dos
espaços já
locados

Perspectiva mostra o interior
do Brisamar: pisos interligados
por escadas rolantes e
elevadores panorâmicos

terão a colocação de filme, que resiste até
70% de raios ultravioletas. Já os forros
serão dotados de tratamento acústico para
maior comodidade ao público.
O transporte vertical será fornecido
pela Thyssenkrupp Elevadores. Para
servir os pavimentos do edifício do
shopping serão implantadas seis escadas
rolantes modelo Velino, sendo quatro para
atender dois desníveis de 6 metros e duas
para um desnível de 4,3 metros. As
escadas são dotadas de iluminação nos
pentes e embaixo do corrimão. Também
no shopping serão instalados cinco
elevadores, dos quais dois panorâmicos,

para 12 passageiros, dotados do sistema
Frequencedyne, com cabina tipo R
abrigada; dois elevadores com
capacidade para 24 passageiros, com
cabina Sky, sistema Frequencedyne, e
monta-carga; e um elevador do tipo
hidráulico, com duas paradas, que
interligará uma loja entre os térreos 1 e 2.
O equipamento é destinado a deficientes
físicos e pessoas idosas e está inserido
entre os itens de acessibilidade do
shopping. Já para os usuários do
estacionamento serão instalados mais
dois elevadores, cada um com
capacidade para 20 passageiros, cabina

convencional, com sete paradas.
O Brisamar também atende outras
normas de acessibilidade no que se refere
a rampas e sanitários. Com relação ao
meio-ambiente, está em estudos o
reaproveitamento da água de chuva e o
tratamento da água usada em lavatórios
para reuso nas descargas dos sanitários.
Com 36 anos de experiência, a Artec
Ar Condicionado e Engenharia implantará o
sistema de ar condicionado, com duas
unidades resfriadoras e climatizadores de
ar, dotadas de um gerenciador para as
unidades resfriadoras, bombas, torres,
climatizadores e ventiladores. A empresa
também implantará sistemas inteligentes de
controle de fumaça, que serão instalados
nas áreas de circulação do shopping e nas
grandes lojas, praças e cinemas, visando
garantir o conforto e segurança dos
visitantes e funcionários. Conforme
destacou o diretor da Artec, Antonio Luiz
Schiliró, desde o inicio o Grupo Mendes
solicitou o desenvolvimento do projeto
destacando a necessidade de uma
solução moderna, eficaz e econômica, e
que permitisse no futuro uma operação
simples automatizada com baixo custo de
manutenção. “Estas premissas foram
contempladas através de grupos de
profissionais multidisciplinares integrados
e com equipamento de alta performance
operacional”, afirmou Schiliró.

‘Brisamar mexeu com o orgulho vicentino’
O

arquiteto Roberto Saviello comentou
que a concepção do Brisamar
Shopping Center não difere de outros
empreendimentos do gênero, cuja
pretensão é ser um ponto de encontro de
pessoas, com segurança e comodidade,
visando compras, alimentação e
entretenimento. No caso do Brisamar,
contudo, essa concepção adquire um
significado especial, pois se trata do
primeiro shopping center de São Vicente,
que, aliás, é o primeiro Município do
Brasil, denominado Celula Mater da
Nacionalidade. “O Brisamar mexeu com
o orgulho vicentino. A expectativa é que
ocorra uma grande mudança de
comportamento da população”, afirma
Saviello. “Ainda nesta fase de obras, o
local já se tornou um ponto de
convergência, no qual as pessoas vêm
para conhecer a maquete, perguntar sobre
o funcionamento, enfim, está havendo um
interesse muito grande”. Além disso, de
uma forma natural, a construção do
shopping influenciará no entorno,
impulsionando novos investimentos
imobiliários.
Atualmente, para usufruir as
vantagens de um shopping center, o
8
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vicentino tem que se deslocar para
Santos, Praia Grande ou Guarujá. Com o
Brisamar ele terá bem perto as facilidades
do shopping, especialmente no que se
refere ao lazer proporcionado pelas salas
de cinema, há décadas uma grande
carência do Município. O empreendimento
também será capaz de gerar um
intercâmbio de público, atraindo
consumidores de outros Municípios da
metrópole da Baixada Santista, já que o
mix de lojas que está locando seus
espaços trará novidades para o mercado
da região.
O shopping terá acesso de pessoas
na Rua Frei Gaspar – a tradicional via

que liga com o centro comercial de São
Vicente –, e na esquina das Ruas Tibiriçá
e Jacob Emerich, cuja entrada será
identificada por palmeiras imperiais. Na
entrada da Frei Gaspar terá uma
escadaria de acesso e as rampas de
deficientes. No piso térreo 1, o destaque
será a colocação de uma Rosa dos
Ventos. Já o acesso ao edifício do
estacionamento será pela Rua José
Bonifácio. Apesar de o shopping
programar 12 horas de funcionamento,
pelo fato de ser independente, o
estacionamento vai operar 24 horas,
atendendo a região, que é carente em
vagas.

Locação integrada ao
projeto de construção
A

locação das 130 lojas do Brisamar
está sendo feita de forma integrada à
obra e, sempre que necessário, determina
alterações no projeto de execução para
facilitar o funcionamento dos negócios.
Segundo explica a superintendente Cleide
dos Santos, assim que o negócio é
fechado, os setores de Arquitetura e
Engenharia são informados sobre o tipo
de operação para eventuais ajustes. No
caso de uma ótica, por exemplo, que
requer a instalação de um laboratório, são
tomadas providências para colocação de
ponto de água e esgoto. Quanto se trata

de locação de duas lojas, o espaço é
preparado para evitar a quebra de
paredes. Do conjunto de lojas, 67% já
está locado. Para ocupar as duas âncoras
as negociações estão sendo finalizadas
com a C&A e a Lojas Americanas. As
seis salas de cinema, que totalizam 1.600
lugares, serão exploradas por uma nova
empresa, fruto da parceria entre o Roxy
de Santos e o Grupo Mendes. A praça de
alimentação está 100% locada, com a
maioria de empresas da Baixada
Santista. Uma das novidades é a vinda
da rede Burger King.

Construção

Mais segurança com paredes blindadas
Divulgação

Aparência
final é de uma
parede
convencional

Sistema Safety Wall pode
ser instalado durante ou
após o término da obra

O

sistema Safety Wall de paredes
blindadas foi desenvolvido para a
segurança de áreas residenciais,
comerciais, industriais, públicas, ou outras
que necessitem de proteção contra
armamentos até calibre 7,62 mm. Criado
a partir de estudos realizados e aprovados
pela polícia alemã, o sistema foi
aperfeiçoado pela Knauf, que elevou seu
nível de proteção balística, tornando-o
adequado à proteção contra balas
perdidas, alvos móveis, pessoas e
patrimônio público e pessoal.
O sistema consiste na instalação de
perfis de aço galvanizado, fixados nas
partes superior e inferior, com parafusos
ou chumbadores. Entre as guias são
instalados montantes duplos, também em
aço galvanizado, com 1 mm de
espessura, completando a estrutura de
sustentação da parede. De acordo com o
nível de proteção desejado, são
colocadas de cada lado chapas de aço
aparafusadas aos montantes e
intercaladas com chapas de gesso
acartonado de 12,5 mm de espessura.
Desta forma, a chapa de gesso funciona
como protetor frontal e posterior da chapa
de aço, o que pode ser comparado a um
“sanduíche”. É possível também,
aumentar o número de chapas de aço e
de gesso, de acordo com as
necessidades do projeto, lembrando que o
aumento da massa de gesso reduz o
efeito de rotação do projétil ao encontrar a
parede blindada.
Adaptável a praticamente todas as
situações da construção civil, o sistema
Safety Wall pode ser instalado durante ou
após o término da obra. Sua aparência

final é de uma parede convencional,
podendo receber vários tipos de
acabamento, como pintura, textura, papel
de parede e outros tipos de revestimentos.

Apesar de sua
versatilidade, o
uso do sistema
Safety Wall de
paredes blindadas
é especialmente
indicado para
células de
sobrevivência,
cofres, cabines de segurança, protetores
de caixas eletrônicos, unidades de
trabalho de caixas de bancos, casas
lotéricas e casas de câmbio.

Associação alerta mercado
A
Comissão Técnica da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Chapas
para Drywall encaminhou mensagem a
incorporadores, construtores e prestadores
de serviços especializados que utilizam
drywall, advertindo-os para a
necessidade de só utilizarem nesses
sistemas componentes de acordo com as
normas técnicas, lembrando que o não
cumprimento dessa exigência, além de
anular a garantia de qualidade dada pelos
fabricantes, pode sujeitar as empresas às
sanções previstas no Código de Defesa
do Consumidor (CDC).
A associação Drywall está
empenhada desde 2004 na certificação da
qualidade dos produtos e serviços desse
segmento, por intermédio do Programa
Setorial da Qualidade do Drywall (PSQDrywall), subordinado ao Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade

no Habitat (Pbqph), do Governo Federal.
O PSQ-Drywall é coordenado pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT), que responde
pela coleta de amostras de materiais em
obras e depósitos de distribuidores e por
sua análise. Nos ensaios realizados em
seus laboratórios, o IPT toma como base
os parâmetros definidos pelas normas
técnicas brasileiras para chapas de gesso
e perfis estruturais de aço galvanizado.
No caso de massas para tratamento de
juntas, parafusos e acessórios, baseia-se
nos padrões mais rigorosos fixados nas
normas internacionais. Quatorze
empresas aderiram ao programa e têm
seus produtos submetidos a ensaios no
IPT: Ananda, Audácia, Banos & Banos,
BPB Placo, Ciser, Drynall, IGE, Jorsil,
Knauf, Kofar, Lafarge Gypsum, Multiperfil,
Roll-For, Stela Selamil.

SindusCon-SP
tem novos
diretores

O

novo presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do
Estado de São Paulo (SindusConSP), para o período 2006/2008,
tomará posse em 5 de agosto. A
eleição ocorreu em 7 de junho,
quando, com 93% dos votos válidos,
foram eleitos os integrantes da chapa
única inscrita para a renovação da
Diretoria, os representantes junto à
Federação da Indústria do Estado de
São Paulo (Fiesp) e os membros dos
Conselhos Fiscal e Consultivo. Os
membros da Diretoria, Conselho
Fiscal e representantes à Fiesp terão
mandatos de dois anos, e os
membros do Conselho Consultivo, de
quatro anos.
Foram eleitos para a Diretoria:
Cristiano Goldstein, Delfino Paiva
Teixeira de Freitas, Edson Antônio
Coghi, Francisco Antunes de
Vasconcellos Neto, Iskandar Aude,
João Batista de Azevedo (de Santos),
João Claudio Robusti, José Antônio
Marsiglio Schuvarz, José Carlos
Molina, José Romeu Ferraz Neto,
Luiz Antônio Messias, Maristela Alves
Lima Honda, Odair Garcia Senra e
Sérgio Tiaki Watanabe. Como
representantes à Fiesp, titulares
Eduardo Ribeiro Capobianco e Sérgio
Antônio Monteiro Porto; suplentes
Cristiano Goldstein e Iskandar Aude.
Para o Conselho Fiscal, titulares, Ely
Flávio Wertheim, André Gonzaga
Aranha Campos e Luiz Eduardo de
Oliveira Camargo; suplentes,
Salvador de Sá Campos Benevides,
Maurício Monteiro Novaes Guimarães
e Luiz Cláudio Minniti Amoroso.
Fotos Divulgação

Dago executa
obras e reformas
A

Colocação de filme: conforto térmico em
espaços residenciais e comerciais

Dago Design começou a atuar no mercado de
decoração e criação de ambientes, especializada no
fornecimento de mão-de-obra residencial e comercial. A
empresa possui equipe própria para a execução de obras
e reformas, atendendo toda a Baixada Santista. Segundo
os diretores Thiago Gonçalves e David Chiacchio, entre
os serviços prestados, destaque para pintura e
texturização (mais de 20 tipos), grafiato, pátina, painéis de
mosaico, aplicação de películas em vidro. Qualidade,
segurança e rapidez são alguns dos
diferenciais destacados pelos designers
Aplicação
da Dago. Informações e orçamentos
de painel:
pelos telefones (13) 3252.6676,
detalhe
9702.8887 e 8125.4347, e-mail
valoriza
dago.design@yahoo.com.br
ambiente
Perspectiva
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Novo Milênio
em P
erspectiva
Perspectiva

N

ovo Milênio é uma proposta de integração plena entre o jornalismo impresso e o
eletrônico, aproveitando as melhores características do jornal e da Internet. No
jornal, o leitor tem um resumo da informação, seguido de um endereço na Web em que
encontrará detalhes, imagens e vínculos que ampliem o conteúdo informativo.
Componha o endereço de cada nota substituindo os dois pontos iniciais pelo padrão
www.novomilenio.inf.br – que é também a página básica de Novo Milênio.
Fotos Divulgação

CD ensina inglês com
personagens Disney
Inglês/Disney – Música, escondeesconde, labirinto, pega-pega... São
atividades como essas que o usuário
mirim encontra no CD-ROM Disney
Magic English, o mais recente
lançamento da Positivo Informática,
distribuidora oficial da Disney no Brasil.
Desenvolvido especialmente para crianças a partir de 5 anos, a novidade é sob medida
para iniciar o aprendizado de inglês. [../ano06/0607b001.htm]
Chivas/concurso – O whisky premium
Chivas Regal lança mais uma ação
inspirada na campanha This is The
Chivas Life: o concurso fotográfico
“Chivas Life Moments”, que presenteará
o vencedor com uma viagem com três
acompanhantes para a Patagônia ou para
o Deserto do Atacama em hotel de luxo.
Para participar do concurso é preciso
entrar no site do
Chivas até 31/8/
2006. [../ano06/
0607b003.htm]
Garrafa e
porta-retrato
do Chivas
Regal

Claro/ BlackBerry – A operadora de
telecomunicações Claro amplia seu
portifólio de soluções de correio eletrônico
e passa a oferecer o BlackBerry, um dos
serviços mais revolucionárias no
mercado de soluções móveis e a
ferramenta de correio eletrônico mais
utilizada no mundo. O serviço estará
acessível para todos os tipos e portes de
empresas do
mercado. [../
ano06/
0607b005.htm]
Marco
Quatorze,
diretor da
Claro

TruPrevent/virus – Graças às tecnologias TruPrevent, a produtora de antivírus
Panda conseguiu detectar e neutralizar de forma imediata um novo verme, batizado
de Peerbot.B, caracterizado por um grande número de ações maliciosas nos micro
computadores infectados. A nova praga se propaga tanto por correio eletrônico
como por intermédio de programa P2P e é capaz de realizar ações destinadas a
reduzir a segurança do sistema e se manter oculto. [../ano06/0607b004.htm]
Jogos/celular – Um mercado que pode
chegar a mais de US$ 100 milhões em
poucos anos e onde a pirataria não tem
vez. Esses foram os principais fatores
que levaram a Tec Toy, tradicional
fabricante nacional de videojogos, a
investir nos jogos para celular. A Tec Toy
Mobile, fruto de uma parceria da Tec Toy
com a Level Up!, começa suas
operações com parceiros de peso e
pretende atingir a liderança nesse
segmento já
em 2007. [../
ano06/
0607b006.htm]

Jogos para
aparelhos
celulares
10
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Equipamento
reproduz MP3 e
opera com
transmissão
digital móvel
MP3/DMB –
Especializada em
produtos eletro-eletrônicos de consumo e
comunicação móvel, a LG Electronics
lançou reprodutor de MP3 integrado com
memória que recebe Transmissão Digital
Móvel (DMB – Digital Mobile
Broadcasting). O compacto FM35 tem 55
mm de largura, 92 mm de comprimento e
14 de espessura, e proporciona aos
consumidores a opção adicional de uso
da linha DMB da LG, que inclui celulares,
notebooks e PDAs com funcionalidade
DMB. [../ano06/0607b002.htm]
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Inverno das dores
A estação traz o frio e uma série
de “ais” pelo corpo

O

s problemas respiratórios não são os
únicos a prejudicar o corpo com as
seqüelas do frio. Uma série de distúrbios
articulares, lesões na coluna e males
ósseos costuma aparecer nesta época do
ano, exigindo cuidados e atenção com os
sinais que o corpo apresenta. O
fisioterapeuta da Triathon Academia,
Cristiano Castellani, enumera as
ocorrências mais comuns no Inverno:
contraturas musculares, distensões,
estiramentos, lesões articulares em geral,
entre outros distúrbios. “Os músculos
estão mais contraídos e rígidos para evitar
a perda de calor, aumentando o risco de
lesões”, alerta Castellani.
A situação se agrava aos que não
praticam exercícios físicos regularmente.

Pimenta:
consumo
reduz o
risco de
doenças

 A pimenta
não faz mal,
pelo contrário, faz bem, afirma o
gastroenterologista e cirurgião da
obesidade Almino Cardoso Ramos, de
São Paulo, com base em trabalhos
experimentais. Para Ramos, o consumo
de pimenta é essencial para quem tem
enxaqueca ou dor de cabeça crônica. Ele
informa que a substância química que dá
à pimenta o seu caráter ardido é
exatamente aquela que possui as
propriedades benéficas à saúde. No caso
da pimenta-do-reino o nome da substância
é piperina. Na pimenta vermelha é a
capsaicina. “As pimentas provocam a
liberação de endorfinas, analgésicos
naturais extremamente potentes que o
nosso cérebro fabrica”, diz o
gastroenterologista. Outros benefícios: a
pimenta impede a coagulação do sangue
e evita tromboses; contém vitamina E e
chega a ter seis vezes mais vitamina C
do que a laranja; reduz o risco de
doenças como o câncer, a catarata, o mal
de Alzheimer e até o diabetes.

A dica do
fisioterapeuta,
principalmente
para as
pessoas que
trabalham
sentadas, é
fazer
periodicamente alongamento nas pernas,
nos braços e movimentar o corpo como o
tronco e o pescoço. “O aquecimento dos
músculos é importante porque o frio, além
das dores, é capaz de desconcentrar o
profissional que se preocupa mais em
reclamar da temperatura, além de sentir
seus pés e mãos gelados”, conta
Castellani.
Segundo o massoterapeuta Kiyoshi

Nagaoka, nesta
época do ano os
distúrbios mais
comuns são os
males da coluna,
do nervo ciático
e as dores nos
ossos. “Os
executivos, por exemplo, costumam ter
muitas dores na região do trapézio
(músculos localizados nas costas), por
causa da tensão do dia-a-dia no trabalho e
pelas horas passadas na frente do
computador. O frio costuma intensificar
muito as dores pelo corpo”, explica, ao
indicar o tratamento preventivo com
massagens combinadas como o Shiatsu,
o ANMA e a Quiropraxia.

Cuidados com os pés

O

s pés, que suportam todo o peso
do corpo, precisam receber
cuidados especiais nos meses mais
frios do ano. Nesta época, os pés
geralmente são abrigados em sapatos
fechados e, por conta do esforço a que
são submetidos, ficam mais
suscetíveis às patologias. A moda
feminina dos saltos altos e bicos finos
contribui para agravar os problemas de
calos e unhas encravadas. Cuidar dos
pés não é apenas um ato de beleza,
mas de preocupação com a saúde e o
bem estar físico. A esteticista Jerry
Magalhães, do Ísis Fashion Hair,
enumera cuidados importantes para que

os pés fiquem saudáveis e bonitos:
 Mantenha uma boa higiene nos pés;
 Lave-os diariamente com água fria e
sabonete neutro suave. Enxugue
cuidadosamente entre os dedos;
 Troque diariamente suas meias;
 Alterne o uso de sandálias e
calçados fechados;
 Durante a prática de esportes utilize
os tênis adequados a cada modalidade;
 Aplique, pelo menos uma vez ao dia,
um creme hidratante;
 Seque e areje seus calçados após o
uso, deixando-os em local aberto e
ventilado;
 Cuide dos pés e das mãos.

Tratamento avançado para eliminar de
vez aqueles terríveis furinhos
 Modernizado o conceito utilizado no
tratamento anticelulítico Crono-Activo
Elancyl, o fabricante desenvolveu o
Concentrado Lipo-Redutor Elancyl, que
reúne praticidade e tecnologia a favor da
beleza: o produto promove a perda de
gordura, estimula a microcirculação e
elimina toxinas e água com apenas uma
aplicação diária. Desenvolvido com base
na cronobiologia, estudo dos ritmos
biológicos que regulam o metabolismo das
células, o produto apresenta uma fórmula

cronoprogramada
que age em
sincronia com os
biorritmos da
redução de
gorduras. Ou
seja, com
apenas uma
aplicação diária
pela manhã a fórmula libera princípios
ativos imediatamente e gradualmente ao
longo do dia.
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 Presidente da Associação Brasileira

de Revistas e Jornais (Abrarj), Walter
Estevam Junior receberá o Mérito D.
João VI Prêmio Nacional da Imprensa
Brasileira, no dia 10 de agosto, no
Hotel Nacional Brasília.
 III Congresso Brasileiro de
Comunicação Ambiental, de 12 a 14
de setembro, na Capital Paulista,
discute “O poder da informação
socioambiental nas corporações”, “O
papel do QCSMS (Qualidade,
Comunicação, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde) em obras de
dutos”, entre outros temas.
 Ampliando o leque de serviços ao

Divulgação

Luciana Lopes, no
lançamento da Real
Corretora de Seguros:
em meio a novidades
de produtos e
coberturas, parceria
com a Porto Seguro
Seguros.

Vanderlei Luxemburgo: palestra no
Santos FC, promovida pelo Santos e
Região Convention & Visitors Bureau,
arrecadou 150 quilos de mantimentos
e 160 peças de roupas, calçados e
cobertores para a Campanha
Metropolitana do Agasalho 2006.
Luiz Carlos Ferraz

Divulgação

Pablo Anjel Sanchez Castro dá a primeira
badalada no sino símbolo da presidência
do Rotary Club de Santos, gestão 2006/
2007: ladeado pelo casal ex-presidente
Roberto Luiz Barroso Filho e Eliane, e a
esposa Irani, à esquerda.

associado empresário, o Sescon-BS,
sob a presidência de Orival da Cruz,
formalizou parceria com a CertiSign
para certificar digitalmente as pessoas
jurídicas e físicas na Baixada Santista.
Orival enfatiza que a Certificação
Digital é tendência na agilização das
relações comerciais e fiscais.

Fotos Divulgação

 Dia 31 de julho, às 13h30, no Hotel

Paulista Plaza, em São Paulo,
seminário “Questões polêmicas no
registro de contratos de sociedades
limitadas na Jucesp”, com exposições
de Alberto Murray e Armando Rovai,
respectivamente, vice-presidente e
ex-presidente da Jucesp.
 O Fashion Noivas Show acontece

dias 29 e 30 de julho, das 9 às 18
horas, no Hotel Parque Balneário, em
Santos, com novidades do mercado.

Luiz Carlos Ferraz

DJ Rodrigo Campos: agitando
a Pepper, que estreou nesta
temporada em Campos do
Jordão, com suas produções
de house, progressive e
electro house.
Maria Helena Silva

 Parceria entre o Santos e Região

Convention & Visitors Bureau e a
Ecovias, concessionária do sistema
Anchieta-Imigrantes, nos finais de
semana de julho serão distribuídos
folhetos nos pedágios, com
informações sobre pontos e roteiros
turísticos na Baixada Santista.
 Férias no Hotel Yacht y Gofl Club

Paraguay, em Assunción, com pacote
de quatro dias a US$ 519 por pessoa,
incluindo passagem aérea ida e volta,
hospedagem em apartamento
duplo, café-da-manhã, almoço
e jantar, devolução de US$ 100 em
fichas para jogar no cassino, entre as
outras vantagens.
 “Em palha de coqueiro” é a
exposição de Ricardo Bertagnon, até
3 de agosto, no Escritório de Arte
Mônica Hernandes, na Rua Luís
Góes, 1.955, em São Paulo, com
homenagem à artista plástica Iramar
Penteado, com a mostra “Viagem”.

Governador Cláudio
Lembo e o presidente
da Adjori-SP Luiz
Carlos Paes Vieira
Serra Negra sediou de 30 de
junho a 2 de julho o XIX
Congresso da Associação dos
Jornais do Interior do Estado
de São Paulo (Adjori-SP),
presidida pelo jornalista Luiz
Carlos Paes Vieira.
Abertura oficial, no auditório do
Hotel Paladium, teve a presença do governador Cláudio Lembo, do presidente da
Assembléia Legislativa, deputado Rodrigo Garcia, do prefeito de Serra Negra, Paulo
Schachetti, entre outros. “Sou jornalista e venho neste congresso como jornalista,
essa profissão que tenho o maior orgulho de ter”, disse Lembo, ao reconhecer as
dificuldades da profissão, principalmente nas menores cidades. Para ele, ser
jornalista no interior é ser herói. “Batalhar a divulgação das notícias da comunidade,
com uma estrutura menor, não é fácil. É uma luta diária”. Painéis dos advogados
Ricardo Maluf e Christian Felipe Tavares Marques da Silva sobre questões
tributárias; Rodnei Silva, da NGM Business Solution, sobre Internet. Jantar
dançante animado pela Banda Microfonia, de Boituva. Secretaria Municipal de
Turismo proporcionou aos congressistas um passeio de “trenzinho” pelos principais
pontos turísticos da estância.

Os irmãos veterinários
Eduardo (acima) e Celso
Ribeiro Filetti: felizes com o
sucesso da 2ª Cãominhada,
em 2 de julho, que
movimentou cães e
respectivos donos na
Avenida da Praia de Santos.

Luiz Carlos Ferraz

Orival da Cruz, presidente da
Associação dos
Contabilistas de Santos
(ACS), ao entregar a Gilmar
Vieira Lins o título de
Contabilista do Ano de 2005.

Alemão Sunless e sua
musa: luau do Terra Surf &
Beach Super Masters, que
em julho reuniu os pioneiros
do esporte em Maresias,
Litoral Norte de São Paulo.

Divulgação

 A Casa da Diversidade, destinada à

temática GLTB, gays, lésbicas,
transgêneros e bissexuais, funcionou
em julho no antigo prédio da Câmara
de Vereadores, em Florianópolis, com
atividades culturais engajadas no
movimento em defesa dos direitos dos
homossexuais.

Marcelo Pedroso, exsecretário de Turismo do
Guarujá, é o novo gerente de
Turismo de Negócios do
Instituto Brasileiro de
Turismo, Embratur.
Perspectiva
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Brasil
Arte Felipe Simon

Comércio exterior
cresce mais pelo
interesse externo
em adquirir
produtos
brasileiros que
pela capacidade
do Brasil em
vendas
internacionais
CARLOS PIMENTEL MENDES

H

á muito já se disse que não é o
Brasil que vende produtos no
mercado internacional, são os
demais países que vêm comprar as
nossas mercadorias. Apesar dos
significativos incrementos em nosso
comércio exterior, na prática continuamos
perdendo oportunidades importantes, por
falta de mecanismos eficientes de apoio,
por falta de divulgação, por falta de
entrosamento entre os elementos da
cadeia de vendas e de transporte, pelas
próprias deficiências no armazenamento e
transporte dos produtos, pela burocracia
ainda existente, por tudo o que se
convencionou englobar no chamado
Custo Brasil.
A antiga afirmação sobre o Brasil não
vender, apenas ser comprado, tinha
origem na constatação de que, em certas
praças de comércio no Oriente Médio,
quando sobravam os petrodólares, uma
única empresa japonesa contava com
cerca de mil vendedores prospectando
oportunidades de negócios, enquanto o
Brasil inteiro era representado por um ou
dois contatos comerciais. E o governo
chegava a atrapalhar os negócios, pois
uma estatal de comércio exterior competia
com as empresas privadas, oferecendo
os mesmos produtos a preços inferiores e
assim alijando-as de negócios que já
estavam certos para o Brasil.
Em anos recentes, algumas
empresas brasileiras amadureceram suas
estratégias de conquista do mercado
externo, mas ao mesmo tempo quase já
não podem ser mais chamadas de
brasileiras. É só verificar a composição
acionária de Petrobrás (da qual até
querem tirar o acento agudo, tal a
desnacionalização havida), da Embraer e
outras. Nossa marinha mercante, que
detinha cerca de 50% do mercado de
transporte de cargas no longo curso,
despencou para menos de 3%, elevando
o dispêndio de divisas com aluguel de
espaço em navios. Dito isso, chega a ser
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QUEM
QUER
COMPRAR?
estranho acompanhar situações como a
do gás natural, em que o Brasil briga com
a Bolívia por interesses que, lá no fundo,
já nem são mais nacionais.
A listagem de nossos principais
exportadores revela muitos nomes
estrangeiros, seja na própria denominação
das empresas, seja numa análise de seu
quadro de acionistas. Em primeiro lugar, a
já citada Petrobrás, seguida pela
Companhia Vale do Rio Doce, pela
Embraer, Bunge Alimentos, Volkswagen
do Brasil, General Motors do Brasil,
Cargill Agrícola, Ford Brasil, Sadia,
Gerdau Açominas. Outros nomes que têm
se destacado pelo seguido crescimento
são ainda a Belgo Siderurgia e a Nokia
do Brasil, enquanto a Aracruz Celulose e
a Coinbra têm registrado quedas nos
negócios em períodos recentes.
O Brasil consegue ótimas
performances nos agronegócios, mas
seus lucros se esvaem nas perdas por
falta de silos e armazéns, de condições
adequadas de transporte, pela inexistência
de um bom planejamento de embarque (é
só observar os congestionamentos nas
estradas, em épocas de safra).
Mais que isso, é contínua a saída de
produtos quase na forma como foram
extraídos (minérios, soja peletizada), que
serão beneficiados apenas no destino,
quando poderíamos agregar valor aqui
mesmo, o que significaria aumento da
demanda de mão-de-obra, ou seja, mais
empregos e riqueza para os brasileiros.
Os complexos industriais poderiam ser
criados junto às zonas produtoras, nos
portos ou mesmo em qualquer ponto no
meio do caminho, e além de aumentarem
o valor médio da tonelada exportada,

reduziriam as demandas e os custos de
telefônicos; temos conhecimentos raros
transporte e armazenamento, da mesma
para a produção de novos remédios,
forma que seriam também minimizados os bioprodutos; conseguimos desenvolver
desperdícios ao longo do caminho entre a
programas de computador como ninguém,
mina/fazenda e o porto.
mas todo esse potencial é perdido (ou
Decerto, o país avançou nas últimas
aproveitado no exterior, para que depois
décadas, saindo da monocultura do café e paguemos direitos autorais e de patente)
abrindo espaço para soja, cana-de-açúcar
por falta de o Brasil acreditar mais em si
(com o álcool combustível em destaque),
mesmo, criar mecanismos que
milho, carnes (apesar dos cuidados
alavanquem seus negócios. E então,
sanitários insuficientes que agora mesmo
caímos em mazelas sociais e
abrem espaço a restrições aos produtos
institucionais, como o baixo nível de
gaúchos). Avançou na siderurgia,
instrução, o alto nível de juros, a falta de
superando as barreiras não-alfandegárias
proteção aos mercados nascentes.
e os
E se é
subsídios
justamente a
“O Brasil consegue ótimas
com a
criatividade
compra de
da
performances nos agronegócios, população
empresas no
exterior.
uma das
mas seus lucros se esvaem nas
Exporta
grandes
veículos,
esperanças
perdas por falta de silos...”
mas tem de
do país, que
importar
consegue
grande parte dos equipamentos eletrônicos na informalidade se defender das mazelas
neles instalados.
de um Estado desaparelhado e quase
Apesar de conseguir desenvolver
paralisado, novamente são essas
produtos criativos, tem como um
mazelas que impedem um crescimento
componente atávico de sua cultura a
substancial das pequenas empresas,
incapacidade de colocá-los no mercado
aquelas que tentam se colocar no
mundial com sua própria marca (se no
mercado externo por si próprias e
passado perdeu a oportunidade de
esbarram em dificuldades e barreiras
patentear a fotografia, o avião, a máquina
criadas pelo próprio aparelho
de escrever, o rádio, agora vê como
governamental, como o excesso de
praticamente descartada a tecnologia
burocracia que sufoca os menos
nacional – superior – de televisão digital,
estruturados, e o excesso de impostos
devido ao peso dos interesses japoneses
que liqüida quem tenta acompanhar toda a
e norte-americanos).
fluída e prolixa legislação brasileira.
Temos tecnologia nacional para a
Nem mesmo o bloco econômico do
construção de navios e aviões, trens,
Mercosul consegue se firmar como tal,
contêineres, computadores, equipamentos
por conta da imaturidade de seus

componentes, que mais se atrapalham do
que ajudam. Quando tenta impor aos
sulamericanos o seu Nafta, os Estados
Unidos sequer precisam fazer força para
desmantelar a força que teoricamente a
ele se contraporia: o Mercosul se
desmancha sozinho, por conta das
intrigas entre Argentina e Brasil, Argentina
e Uruguai, Brasil e Paraguai, Brasil e
Bolívia e assim por diante...
Ainda assim, o Brasil consegue
exportar até moscas... pois foi em
Juazeiro, na Bahia, que surgiu a empresa
Moscamed, uma biofábrica que produz
milhões de moscas estéreis para que se
acasalem com as moscas causadoras de
uma praga nos pomares, extinguindo aos
poucos e de forma natural essa espécie
por falta de reprodução.
Só mesmo por conta da criatividade
nacional, e dos vastos recursos naturais,
que o Brasil não está entregue às
moscas, pois enquanto esse país criativo
e rico luta para crescer, há todo um país
pobre de espírito e de capacidade que o
sufoca, em todo tipo de redes que não é
fácil cortar: financeiras, comerciais,
publicitárias, burocráticas, de infraestrutura sem investimentos...
Não é por acaso que, apesar de todo
o crescimento havido no comércio
exterior brasileiro, continuemos apenas
arranhando de leve o potencial de vendas
que temos no mercado internacional,
potencial que foi bem aproveitado – no
mesmo período – por outros países bem
menos dotados pela Natureza, como a
Índia, o Japão, e agora a China.
Carlos Pimentel Mendes é jornalista,
editor do jornal eletrônico Novo Milênio
(www.novomilenio.inf.br)

