


Capa: Felipe Simon.

Para ganhar o voto, o político precisa se
identificar com o eleitor, e mesmo sabendo que
não é de sua competência revogar a Lei da
Gravidade, até isso ele prometerá, se achar que
é o que o eleitor deseja.............................Pág. 12.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
O meu candidato

M uitas pessoas têm que perguntado,
nesses dias tenebrosos de agosto, em
quem votarei nas próximas eleições.

Não costumo revelar, mas dou pistas. Em vez
de citar nomes, por exemplo, enumero
condutas; em vez de nomear partidos, defendo
coerência com a ideologia programática;
deixando ao interlocutor a tarefa de ajustar
eventuais receitas aos homens e siglas
disponíveis no deficiente espectro político
nacional. Não será fácil. De modo geral, a
ocupação dos cargos executivos e legislativos
deverá ser feita por pessoas sem vícios. É o
bastante. Estarão, assim, comprometidas com
os princípios exigidos daqueles que se
dispõem a lidar com a coisa pública. É pouco
dizer que a Presidência tem que ser ocupada
por um estadista. Não existe, ou pelo menos
não o reconheço, no Brasil atual. Para o
Senado, o perfil aponta, constitucionalmente,
alguém que defenderá os interesses do Estado

que representa, acima mesmo dos interesses de
seu partido, com a missão, entre outras, de
processar e julgar o presidente da República
nos crimes de responsabilidade. Difícil. Pela
importância nacional, o governo do Estado de
São Paulo merece alguém preparado, com
experiência e disposição de enfrentar
gigantescos problemas deste momento,
despreocupado, naturalmente, em transformar
o cargo em trampolim. Quem? Para
representar o povo na Assembléia Legislativa
e na Câmara Federal, os recentes episódios
revelaram a corrupção como prática normal
nessas Casas, seja por ação ou por omissão, o
que indica a necessidade de uma ampla
renovação, com o repúdio de todos,
absolutamente todos, que têm o cinismo de
buscar a reeleição. A escolha deve recair
sobre os novos. E há gente boa à disposição.
Um lembrete: eleitor da Baixada Santista deve
votar em candidato da Baixada Santista.

PR Murray

MP 315 e as regras para exportação

A 1ª Feirart & Cia. foi realizada pelo Educandário Anália
Franco, de Santos, entre os dias 9 a 12 de agosto,
arrecadando recursos para manutenção da obra..Pág. 4.
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Mês do Folclore, agosto
coloriu as cidades da
Baixada Santista com
apresentações de grupos
vindos de diversos cantos
do País...................Pág. 3.
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A Prefeitura de Santos iniciou em agosto as obras de
estaqueamento e muros de arrimo do Centro Turístico,
Cultural e Esportivo do Morro do São Bento........Pág. 6.

1ª Feirart:
venda de artesasato

com objetivo social

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
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GUSTAVO DEAN GOMES

Luiz Carlos Ferraz

Obras do
complexo
são
executadas
pela
Erbauen
Engenharia

Folclore: grupo Boi da Palha

Luiz Carlos Ferraz

O “esportista de fim-de-semana” é um dos problemas
apontados em pesquisa que avaliou a dor e o inchaço de
lesões durante a prática esportiva...........................Pág. 10.

Em 4 de agosto foi publicada a Medida
Provisória nº 315, que, após longa

negociação entre o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e a Receita Federal, alterou o
regime cambial das exportações.
Conciliar a perda arrecadatória e os
ganhos para o setor exportador foi a
questão central das discussões entre
esses entes públicos. Por fim, as
mudanças atendem parcialmente os
anseios do setor exportador, possibilitando
maior dinamismo e desburocratização dos
trâmites para operação de comércio
exterior.

Antes da nova lei, o exportador era
obrigado a acertar a venda para o país
estrangeiro e embarcava seu produto, que
era pago em dólar no exterior. Era
concedido o prazo de 210 dias para que o
valor da negociação fosse internalizado e
convertido em reais. Incidia sobre a
operação a CPMF, que era ainda onerada
por custos relativos à operação cambial.

As alterações implementadas pela
referida MP permitem ao exportador
manter no exterior 30% do montante
relativo à operação, devendo internalizar
os 70% restantes. Com a nova
regulamentação tão-somente esse último
percentual da negociação estará sujeito a

CPMF e aos custos da operação de
câmbio. Esse percentual, contudo, poderá
ser alterado pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) quando assim
entender conveniente.

Há uma série de vantagens para os
exportadores com o novo regime: a
redução nos custos tributários e cambiais
com a operação; possibilidade de maior
dinamismo para o pagamento de
compromissos em moeda estrangeira, tais
como importações, investimentos,
remessas de lucro e dívidas.

Além dessas disposições, a MP
contempla ainda a simplificação no
processo de fechamento de câmbio,

possibilitando aos exportadores que
tiverem compromissos a serem quitados
com valor superior aos 30% do montante
das exportações que poderão permanecer
fora do País, que realizem,
simultaneamente, operações de compra e
venda de dólares. A principal vantagem
desta alteração é a redução do risco de
variação na taxa de câmbio entre a venda
e a recompra de dólares para remessa ao
exterior.

Se por um lado a União prevê perda
de aproximadamente R$ 200 milhões por
conta das novas regras, por outro, o
Governo espera ter maior controle sobre
as atividades dos exportadores, que
passarão a ser fiscalizadas pela Receita
Federal. Isso porque, ao optar por deixar
até 30% dos dólares no exterior, o
exportador, automaticamente, autoriza a
Receita Federal a acessar sua
movimentação em instituições bancárias
do exterior. Com isso a receita poderá
verificar, por exemplo, se tal exportador
está recolhendo os tributos devidos com
relação a diferentes operações.

Gustavo Dean Gomes é advogado
em São Paulo da Paulo Roberto Murray

Advogados Associados.

Gustavo: “O Governo espera
ter maior controle sobre as
atividades dos exportadores”

Vagner Dantas/Secom-PMS
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Comemorando os 10 anos de criação
oficial da Região Metropolitana, o

Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada Santista
(Condesb) realizou sessão especial no
dia 31 de julho, em Praia Grande. A
sessão foi presidida pelo prefeito local,
Alberto Mourão, atual presidente do
Conselho, que criticou o funcionamento da
metrópole. Para ele, apesar dos avanços
conquistados ao longo dos anos, ainda há
necessidade de um amadurecimento em
termos de visão metropolitana. “É preciso
disseminar o conceito de que, às vezes,
a solução de um problema num Município
está na realização de obra em outro, e
que o homem público tem que se unir
para conseguir esses recursos, mesmo
que não venham para Município da qual é
prefeito”, disse Mourão.

Já o ex-deputado Koyu Iha, que
esteve à frente da Agência de
Desenvolvimento da Baixada Santista
(Agem), braço técnico do Condesb, frisou
que a meta dos conselheiros é garantir
que a autonomia das cidades continue e

O crescimento econômico

registrado no primeiro semestre

de 2006 nos Municípios da Região
Metropolitana da Baixada Santista foi

maior que no mesmo período nos

anos anteriores, segundo divulgou o
Santos e Região Convention &

Visitors Bureau. Pesquisa do

Dimensionamento Econômico do
Turismo de Negócios, realizada pelo

Sebrae e pela Federação Brasileira de

CVBs, constatou que a receita da
região foi aumentada em cerca de R$

30 milhões, motivada por eventos

captados e apoiados pelo Src&vb, de
janeiro a junho de 2006.

O órgão estima que 30 mil

pessoas estiveram na Baixada
Santista nesse período e

permaneceram até três dias em 14

encontros de negócios. Em 2005,
foram oito tipos de eventos apoiados

pela entidade, que atraíram cerca de
23 mil pessoas. Entre os eventos,

destaque para o VIII Encontro Paulista

de Administradores e Técnicos do
Serviço Público Odontológico, em

Peruíbe; o XXV Seminário de

Logística, em Santos; o 7º Simpósio
de Biologia Marinha, também em

Santos.

Amadurecer a metrópole

Turismo de
negócios
mostra vigor

que, futuramente, os recursos do Dade
passem a ser geridos pelo Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano. Koyu
também enalteceu os projetos realizados,
destacando a importância do Plano Diretor
Regional, que norteia a aplicação de
recursos do fundo.

Entre inúmeras autoridades, a sessão
especial contou com a presença dos
secretários estaduais de Habitação,
Márcio Bueno, e de Agricultura e
Abastecimento, Alberto Macedo, que
representou o governador Cláudio Lembo.

Fotos Jairo Marques/Imprensa-PMPG

Ariqueza do folclore brasileiro foi
apresentada em agosto, Mês do

Folclore, nas cidades da Baixada
Santista. Em Santos, um dos destaques
do Mutirão do Folclore promovido pela
Secretaria Municipal de Cultura foi o
grupo de dança e música popular Boi de
Palha, do Maranhão, que no dia 23
realizou espetáculo na Praça Mauá, no
Centro Histórico. No período, inúmeras
atrações foram exibidas no Teatro
Municipal Brás Cubas.

Criado em 1991 e dirigido pelo
compositor e intérprete Antonio Torres, o
Boi de Palha tem 46 componentes, sete
discos gravados e já se apresentou em
várias partes do Brasil. No espetáculo

Folclore movimenta região

Receita de Municípios
aumentou em R$ 30
milhões no 1º semestre

intitulado Tempo de Guarnicê, os artistas
mostraram diversas manifestações, como
zabumba, matraca e pindaré.

Em Guarujá, até o dia 31 acontece o
XXIV Festival de Folclore de Artesanato,
numa parceria entre a Prefeitura, Câmara
de Vereadores e Associação de Folclore e
Artesanato de Guarujá (AFAG) Baronesa
Esther Karwinsky. Entre os eventos
programados, a Expofeira de Artesanato e
Trabalhos Manuais, na sede da Abrasti/
AFAG, na Avenida Adhemar de Barros,
541. No dia 30, às 15 horas, no plenário
da Câmara, Rosangela Cordaro proferirá
a palestra “O Folclore Brasileiro”. A
solenidade de encerramento será no dia
31, às 19 horas, no Golden Ball.

Lila Covas foi homenageada
pelo prefeito Alberto Mourão

Mourão:
“Às vezes, a
solução de
um problema
num
Município
está na
realização de
obra em
outro”

Luiz Carlos Ferraz
Boi de Palha,
do Maranhão:
apresentação
trouxe a
cultura popular
para o Centro
de Santos
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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

� A Universidade do Livro, vinculada à
Fundação Editora da Unesp, promoveu em
agosto, em São Paulo, o curso “Montagem e
funcionamento de livraria independente”,
ministrado por Aldo Bocchini Neto, professor
e sócio-proprietário da Livraria da Vila de
1984 a 2002. Entre os temas, percepção do
consumidor ao entrar na loja, produtos à
venda, margem bruta, divulgação, relação
entre vendedor e consumidor e a idéia de
nicho. Informações pelo telefone (11)
3242.9555.

� “Criança que brinca de fazer justiça
aprende que justiça não é brincadeira” é o
slogan do projeto Cidadania e Justiça
Também se Aprendem na Escola,

aplicado pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), em
agosto, a 300 alunos de 1ª a 4ª série do
ensino fundamental de Ceilândia, no
Distrito Federal,. Na ocasião, foi lançada
a nova versão da Cartilha da Justiça em
Quadrinhos. Informações no site
www.amb.com.br

� Até 30 de agosto podem ser feitas
inscrições para o Congresso Sul-
Brasileiro de Responsabilidade Social,
que será realizado no auditório da
Associação Empresarial de Joinville, dias
4 e 5 de setembro. O tema central
“Formação de Lideranças Globalmente
Responsáveis” será abordado por
especialistas, como Ricardo Young,
presidente do Instituto Ethos, Lélio Laureti,
do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), e Terezinha Azeredo
Rios, do Departamento de Teologia e
Ciências da Religião da PUC/SP.
Informações no site
www.congressosbrs.com.br

� Para marcar o Dia Nacional de Combate ao

Fumo, em 29 de agosto, a Prefeitura de

Santos lançou o concurso de desenhos
“Ambiente Familiar sem Fumaça”,

dirigido aos alunos de 1ª a 4ª série do

ensino fundamental da rede municipal. O
objetivo é que as crianças levem a

discussão para dentro de casa. A premiação

será realizada em 27 de novembro, Dia
Nacional de Combate ao Câncer.

� Levantamento da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania da
Prefeitura de São Bernardo do Campo, no
Grande ABC, constatou que as mulheres
idosas são as principais vítimas de
violências domésticas. O trabalho foi
realizado entre outubro de 2004 a junho de
2006, com base em 74 casos
denunciados e que foram objetos de
visitas domiciliares. Filhos e filhas
respondem em conjunto por 64,8% das
ocorrências, sendo que a maioria envolve
dependência química, de álcool ou outras
drogas. Denuncie pelo telefone (11)
4332.9009, ramais 290, 298 e 301.

� O Estado de São Paulo conta
com atendimento gratuito de
Disque Denúncia Eleitoral pelo
telefone 0800.600.7400, resultado
da parceria entre o Pensamento
Nacional das Bases
Empresariais (PNBE) e o
Ministério Público de São Paulo.
O serviço funciona de segunda a
sexta-feira, das 8 às 20 horas;
aos sábados, das 8h30 às
12h30.

� Na pauta do Senado, a discussão
de projeto que amplia os prazos para

o consumidor registrar reclamação

sobre problemas em produtos e
serviços utilizados ou adquiridos. A

proposta estende de 30 para 60 dias o

prazo máximo para reclamação em
caso de bens e serviços não-duráveis

e de 90 para 180 dias quando se tratar

de produtos e serviços duráveis.

� A Prefeitura quer intensificar a ação contra munícipes que mantém terreno sem

muro, com lixo ou entulho, e calçadas danificadas. Basta ligar para a Ouvidoria

Pública (0800-112056) e denunciar. A partir daí, o proprietário do imóvel será
intimado e, após publicação no Diário Oficial do Município, terá prazo para

regularizar a situação. Caso a limpeza não seja feita em cinco dias, será aplicada

multa de R$ 8.096,38. Se a calçada não for consertada em 30 dias, a multa é de
R$ 1.613,53. Quanto à falta de muro, a multa varia entre R$ 1.340,78 e R$

13.407,82. Depois, o processo é encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente para

que determine a limpeza e serviços no local, cobrando o dobro do proprietário. Caso
ele não pague, será inscrito na dívida ativa.

Iniciativa para gerar recursos e ajudar na
manutenção da instituição, a 1ª Feirart &

Cia. foi realizada pelo Educandário Anália
Franco, de Santos, entre os dias 9 a 12
de agosto. A exposição reuniu artistas de
diferentes técnicas no salão Marfim, que
puderam apresentar suas obras,
artesanato, roupas, bijuterias, com preços
promocionais. Foi uma excelente
oportunidade para comprar o presente do
Dia dos Pais e colaborar com a tradicional
entidade, que desde 1922 presta
atendimento a crianças de 4 a 12 anos em
regime de creche e abrigo. O sucesso do
evento animou os organizadores, que
estão programando a segunda versão da
feira para o final do ano, destacando
motivos natalinos. O Anália Franco fica na
Avenida Ana Costa, 277, Bairro da
Encruzilhada. Informações pelo telefone
(13) 3229.8500.

Estudantes e moradores de diversos
bairros da cidade estão tendo a

oportunidade de conhecer o Aquário
Municipal, sem pagar ingresso nem
transporte, por meio do projeto “Santos da
Gente!”. O roteiro foi anunciado em
agosto, no Aquário, pelo prefeito João
Paulo Tavares Papa e pelas secretárias
Suely Maia e Wânia Seixas,
respectivamente, de Educação e de
Turismo. Em todos os primeiros domingos
de cada mês, 160 pessoas participarão de
visitas monitoradas, das 9 às 16 horas.

O objetivo do projeto, que promove

O Fundo Social de Solidariedade
de Peruíbe e o Departamento

Municipal de Saúde criaram a Oficina

Culinária. O objetivo é reduzir o
desperdício de alimentos e

proporcionar informações sobre

higienização, manipulação, preparo e
armazenamento a partir de receitas

econômicas e que possibilitem a

utilização integral dos produtos,
beneficiando crianças e idosos. A

princípio, a Oficina será itinerante. A

primeira aula aconteceu em agosto,
no Núcleo de Iniciação

Profissionalizante do Caraguava.

Segundo Ivanir Lendimuth,
coordenadora do Programa de Apoio

às Carências Nutricionais (Pacan),

vencer a desnutrição só é possível
através de um processo de educação

alimentar e nutricional. Ela explicou

que o programa é direcionado à
comunidade carente, que recebe

menos informações e onde se

concentra o número maior de crianças
desnutridas. Outra atividade do Pacan

é o acompanhamento médico, social e

nutricional. Peruíbe já foi uma das
cidades com maior índice de

mortalidade infantil do Estado, mas

devido a iniciativas como essa, a
Municipalidade conseguiu reduzir em

22,06% o número de casos.

Educação
alimentar e
nutricional em
Peruíbe

Aquário no Programa
‘Santos da Gente!’

outros roteiros além do Aquário, é garantir
aos munícipes o acesso a pontos
turísticos e culturais. Segundo Papa, o
“Santos da Gente!” surgiu da constatação
de que muitas pessoas que moram da
Zona Noroeste, morros e Área
Continental, por exemplo, nunca haviam
estado na Praia ou no Centro Histórico, e
vice-versa. “Conhecendo as belezas e
riquezas de Santos, as pessoas
conquistam cidadania e os bairros se
integram em harmonia”, afirmou o prefeito.

Para participar do roteiro do Aquário,
estudantes e moradores devem se
inscrever nas escolas do Programa
Nossa Escola /Escola da Família, aos
sábados ou domingos, das 9 às 17 horas.
As crianças devem ser acompanhadas
por responsáveis.

Interessados devem fazer
inscrições nas escolas
participantes

Luiz Carlos Ferraz

Sandra Netto
Aquário:
visitas grátis
para
estudantes e
moradores

1ª Feirart
movimenta
Anália FrancoArtesanato:

bom preço e a
possibilidade

de ajudar o
Anália Franco



Diego Peloi, com o projeto
“Intervenção Urbana na Praia do

Itararé (São Vicente) - Acessibilidade e
Mobilidade Urbana” foi o vencedor do
Concurso Talentos da Costa da Mata
Atlântica, na categoria Arquitetura. Em
segundo ficou Ricardo Patrício Ferreira,
com “Complexo Pedreira - Escola
Radical”, e  em terceiro Miriam Laruccia
dos Santos, com “Revitalização do
Parque Ecológico do Perequê: Cubatão”.
Na categoria Turismo & Hotelaria,
Cláudia Renata de Freitas Campos Torres
e Fernanda Silva Gottmann venceram
com “Centro Cultural dos Imigrantes”. A
premiação foi feita no dia 24 de agosto,
em solenidade na Universidade Santa
Cecília, em Santos. Na mesa dos
trabalhos, Lúcia Maria Teixeira Furlani,
presidente do Santos e Região
Convention & Visitors Bureau, e Ricardo
Yamauti, diretor regional do SindusCon-
SP, entidades que promoveram o evento.

Concurso de
talentos premia
vencedores
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Negócios

C omunicação Audiovisual é a

ferramenta que os técnicos do
projeto Novolhar usa para promover a

ressocialização de jovens em unidades

da Febem, em São Paulo. Os
adolescentes internos recebem

gratuitamente aulas de rádio e

televisão, além de produzirem clips e
cinema sobre o presente e o futuro, em

um trabalho para esquecer o passado.

As aulas são ministradas duas vezes
por semana nas unidades Parada de

Taipas, Parnaíba - Complexo Tatuapé;

Ipê - Complexo Raposo Tavares e Rio
Sena - Complexo Brás.

Cerca de 2.880 jovens passaram

pelo projeto do Novolhar, desde sua
implantação, há seis anos. Fora da

Febem, a associação mantém uma

equipe com 11 jovens, sendo seis ex-
internos da Fundação, que produzem o

programa que vai ao ar pela TV PUC –

Canal Universitário. Os jovens fazem
de tudo no processo, desde elaboração

das pautas, produção até a edição do

Site do projeto Novolhar:
oportunidade de trabalho

para adolescentes

Trabalho para jovens da Febem

produto. “Nosso objetivo é trabalhar

com jovens para que não caiam na
Febem. E trabalhar com os ex-internos

da Febem para que não caiam no

sistema carcerário”, resume Paulo
Santiago, presidente da Novolhar.

Os adolescentes interessados em

continuar com o trabalho após a
desinternação podem procurar a

Novolhar, na Rua Maria José, 186, Bela

Vista, Capital. Informações no site
www.novolhar.org.br

Divulgação

Empresas que atuam no mercado de
telemarketing estão cada vez mais

adaptadas para trabalhar com pessoas
portadoras de algum tipo de deficiência,
utilizando mobiliário e sistemas especiais
que possibilitam a inclusão de Pessoas
com Necessidades Especiais (PNEs) no
mercado de trabalho. A Softway Contact
Center, por exemplo, fechou parceria com
o Conselho Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (Conede). Há
pelo menos quatro anos a empresa admite
deficientes e agora desenvolveu um
software que possibilitou a entrada
pessoas com baixa visão e criou função
para admitir deficientes auditivos.

“A inclusão de deficientes faz parte do
programa de responsabilidade social da
empresa”, diz Alessandro Goulart,
presidente da Softway. Atualmente, a
companhia tem deficientes exercendo
funções de operadores de telemarketing,

PNE

Tecnologia abre mercado
de trabalho

controladores de qualidade e auxiliares de
operação, com intenção de destinar 200
vagas aos PNEs. Já a TAM Linhas
Aéreas inaugurou um 0800 exclusivo
para que surdos possam fazer reservas,
obter informações e esclarecer dúvidas.
Os deficientes utilizam telefones
especiais, com teclado e visor, para trocar
mensagens com profissionais de call
center especialmente treinados do outro
lado da linha.

Divulgação

Telemarketing: negócios com
a inclusão de deficientes
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Construção

APrefeitura de Santos iniciou em
agosto o estaqueamento e construção

dos muros de arrimo do Centro Turístico,
Cultural e Esportivo do Morro do São
Bento. Os trabalhos são executados pela
Erbauen Engenharia, vencedora de
concorrência pública, sob a fiscalização
do Departamento de Obras, da Secretaria
de Obras e Serviços Públicos. A obra
custará R$ 1.694.479,12 e utilizará
recursos obtidos por meio de convênio
firmado entre a Prefeitura e Fundo
Estadual de Apoio às Estâncias
Turísticas, vinculado ao Departamento de
Apoio e Desenvolvimento das Estâncias
(Dade).

Para iniciar o estaqueamento foi
preciso desmontar as rochas existentes
no terreno de 1.253 metros quadrados, o
que foi feito com auxílio de compressor
com martelete. Conforme o projeto
elaborado pela Prodesan, o prédio será
construído em três níveis. O térreo, de
400,40 metros quadrados, terá saguão de C om a reeleição do

presidente João Claudio
Robusti, tomaram posse no
10 de agosto a diretoria, os
conselhos consultivo e fiscal e
os representantes à Fiesp
para a gestão 2006-2008 do
Sindicato das Indústrias da
Construção Civil do Estado de
São Paulo (SindusCon-SP). A
cerimônia aconteceu na sede
da entidade, Rua Dona
Veridiana 55, em São Paulo.
Após saudação de João
Claudio Robusti, o professor
Luiz Almeida Marins Filho
proferiu palestra motivacional.
Antropólogo, historiador,
consultor de empresas, Luiz
Almeida Marins Filho é
comentarista empresarial do

programa Show Business, da
Rede TV!, e comanda o
programa Motivação &
Sucesso, na Rede Vida. Ele é
autor, entre outros livros, de
“Socorro! Tenho um Sócio”,
“Socorro! Preciso de
Motivação”, “Socorram-me
dos meus Parentes” e “Livre-
se dos Corvos”.

Esta é a diretoria que
tomou posse: Cristiano
Goldstein, Delfino Paiva
Teixeira de Freitas, Edson
Antonio Coghi, Francisco
Antunes de Vasconcellos
Neto, Iskandar Aude, João
Batista de Azevedo, João
Claudio Robusti, José
Antonio Marsiglio Schuvarz,
José Carlos Molina, José
Romeu Ferraz Neto, Luiz
Antonio Messias, Maristela
Alves Lima Honda, Odair
Garcia Senra e Sergio Tiaki
Watanabe.

SindusCon-SP empossa
novos dirigentes

Centro Cultural inicia estaqueamento

exposições, administração, cozinha,
salas de cursos, sanitários e vestiários. O
mezanino servirá para depósitos e sala de
som. Já o andar superior, com 1.000
metros quadrados, abrigará uma quadra
poliesportiva com arquibancada para 165
lugares, salão social, de exposições e um

Fotos Sandra Netto

Diretoria destaca o
empresário João Batista
de Azevedo, de Santos

Robusti, ao centro, na posse: gestão compreende 2006-2008

Empresários do Litoral prestigiaram a cerimônia de posse

SANTOS

Vagner Dantas/Secom-PMS

Complexo
garantirá

cultura,
esporte e

lazer para a
comunidade

palco com 52 metros
quadrados.
Obedecendo às
normas de
acessibilidade, o
centro terá plataforma
elevatória e sanitários para portadores de
deficiência física e idosos.

O complexo do Morro do São Bento
possibilitará a promoção de eventos
culturais, folclóricos, esportivos e de lazer
para toda a comunidade, com o objetivo
preservar e divulgar as antigas tradições
(dança, bordados e doces típicos) dos
imigrantes portugueses originários da Ilha
da Madeira e que escolheram o local para
viver. A idéia do projeto foi desenvolvida
em conjunto com associações de
moradores, dentre as quais o Rancho
Folclórico Madeirense e União das
Bordadeiras.

Empresários da construção civil de
Praia Grande tiveram uma boa

notícia da Prefeitura: a normatização da
forma de cálculo do valor do metro
quadrado da obra resultará em até 40%
de redução no valor do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISS).
Para a população em geral, a redução
poderá representar barateamento no custo
final dos imóveis. O secretário de
Finanças, Roberto Lopes Franco,
explicou que algumas interpretações
jurídicas da legislação elevavam em até
R$ 300,00 o valor do metro quadrado para
a maioria das construções, classificadas
como “boas”. Com a normatização,
passou a ser utilizado no cálculo desse
valor a Ufir corrigida desde a data de sua
extinção (2001) pelo IGPM.

Novo cálculo
reduz ISS em
até 40%
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Fotos Henry Cesar Daltoé

Instalação do sistema de combate à incêndioPreparação da área com escavadeiras hidráulicasUm dos dois novos armazéns do TGG está concluído

As obras 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, estão se

desenvolvendo em ritmo acelerado. Uma
das novidades é a conclusão de um dos
dois novos armazéns graneleiros do
TGG, com capacidade de 120.000 t.
Entre as obras em execução, destaque
para as 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.
Envolvendo investimento de R$ 440

milhões, as obras são realizadas sem
prejudicar as operações portuárias. Os
serviços são executados pela Constran
S.A., por meio de parcerias com
empresas especializadas do setor. Uma
dessas parceiras é a Come Fogo
Sistemas contra Incêndio, que está
implantando os sistemas de prevenção e
combate a incêndio, consistindo em
sistemas de hidrantes, canhões
monitores, alarme de incêndio inteligente,
extintores etc. Conforme destacou o
diretor da Come Fogo, engenheiro Paulo
Henrique, os sistemas estão dentro de

elevados padrões de engenharia e
tecnologia.

Outra parceira da Constran é a
Transmaq Locação de Máquinas e
Equipamentos. As escavadeiras
hidráulicas locadas pela empresa fizeram
toda a escavação básica do terreno,
preparando-o para as obras civis,
enquanto um guindaste com capacidade
para 70 t é utilizado na construção e
montagem das paredes pré-moldadas em
concreto dos novos armazéns.

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. 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.

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.

TGG – No TGG, além dos dois
armazéns graneleiros, estão em
execução duas moegas ferroviárias e
duas moegas rodoviárias, para a
recepção de soja em grão e em farelo. O
píer está sendo requalificado com reforço
das fundações existentes e com
ampliação de novas áreas. Sobre a
plataforma central do píer estão sendo
erguidas quatro torres pescantes que
atingirão a altura de 45 m acima do nível
do mar. Isto significa que na operação
simultânea com os dois armazéns e os
quatro descarregadores a capacidade
chegará a 6.000 t/h. Outro destaque do
complexo portuário é a pêra ferroviária.

TERMAG / TGG

Obras são desenvolvidas
sem prejudicar as
operações portuárias

Complexo conclui armazém



Perspectiva     Agosto/2006     9

Construção

AMegamix está fazendo 12 anos e
para comemorar a data colocou no ar

o site www.megamixsistema.com.br

Mais abrangente e integrado às
necessidades dos clientes, o novo visual
apresenta páginas bem elaboradas numa
estrutura de informação mais ordenada. A
interface do layout torna a visão do
navegador mais confortável e o site
possibilita o download de diversos
informativos técnicos dos produtos e
serviços. Informações (11) 3616.2244.

A Munte Construções

Industrializadas, que atua no setor
de pré-fabricados em concreto, está

comercializando seus produtos na

Baixada Santista por meio de
representação ao arquiteto Paulo César

Parri, da Tecmark Tecnologia e

Construção. Antes, o atendimento
ficava a cargo da equipe de vendas na

fábrica, em Itapevi, na Grande São

Paulo. Além da venda de tecnologia, o

De olho no mercado do Litoral
representante fará o acompanhamento

das obras e prestará consultoria aos
clientes. Paulo César Parri comenta

que, apesar da tradição, a marca pode

ser melhor divulgada entre os
empresários e profissionais de projeto e

construção civil na região. “Há também

desconhecimento das possibilidades de
aplicação da construção industrializada,

principalmente quanto às novas

soluções”, avalia.

Com o objetivo de gerar recursos e
continuar mantendo um
atendimento gratuito de qualidade

a pessoas da Terceira Idade, a Casa do
Sol, antigo Asilo de Inválidos de Santos,
está construindo uma nova ala em suas
instalações no Morro da Nova Cintra. O
novo espaço, que oferecerá todo o
conforto de um flat, está sendo implantado
aos poucos, com o dinheiro oriundo de
campanhas junto à comunidade. Além das
cinco suítes existentes, o projeto prevê
mais quatro, para solteiro ou casal, com a
possibilidade de serem personalizadas, e
área de convivência, independente.

Conforme o presidente da Casa do
Sol, Ariovaldo Flosi Jorge, a previsão é
inaugurar a nova ala em outubro. Ele

CASA DO SOL

Construção está sendo feita com recursos oriundos de campanhas e doações

Nova ala terá mais suítes

explicou que os recursos obtidos com a
locação dessas suítes serão essenciais
para que a instituição continue sendo
capaz de suportar as crescentes
necessidades das vagas ocupadas por
pessoas que são atendidas gratuitamente.
Hoje, dos 100 moradores da Casa do Sol
explica, 50 são subvencionados.

“Temos um compromisso histórico
com a comunidade carente, e esse lado
beneficente sempre será o diferencial da
Casa do Sol. Contudo, a atual realidade
exige que criemos uma fonte para que
possamos continuar prestando um
atendimento de qualidade”, afirmou.

O importante, frisou Ariovaldo, é que
essa nova fonte de recursos virá do
aperfeiçoamento daquilo que a Casa do

Sol é especializada, ou seja, o
atendimento à pessoa da Terceira Idade:
“Vamos utilizar todo o nosso know-how
para proporcionar um serviço completo,
agregando tudo aquilo que de melhor
temos a oferecer, e que atenda um público
com condições de pagar”.

O ritmo das obras da nova ala segue
de acordo com os recursos disponíveis, A
nova ala compreende quatro suítes
dotadas de closet, cada com 35 m2, que
seguem excelente padrão construtivo,
com todos os itens para garantir a
segurança e o conforto do morador.

A ala possui área de convivência
com refeitório, totalizando 260 m2, onde
os moradores terão à disposição sala de
estar, biblioteca, enfermaria, refeitório,

terminal de computador com acesso à
internet, tv e sala de jogos, além de
banheiros masculino e feminino. As cinco
refeições diárias serão feitas na cozinha
industrial da entidade e transportadas
mediante um elevador monta-carga. Elas
ficarão acondicionadas em balcão térmico
e servidas no local.

Junto à nova ala, a Casa do Sol está
implantando um amplo solarium, com 224
m2, que será equipada com aparelhos
para exercícios físicos e beneficiará todos
os moradores da instituição.

Para colaborar, a Casa do Sol está
localizada na Avenida Santista, s/nº,
Morro da Nova Cintra, em Santos, site
www.casadosolsantos.org.br, telefone
(13) 3258.5100.

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Antigo Asilo de Inválidos, hoje Casa do Sol: objetivo da ala é arrecadar mais para continuar mantendo gratuitade a idosos carentes

Fábrica da
Munte, em
Itapevi, Grande
São Paulo

Divulgação

Novo site marca aniversário

Megamix, 12 anos

Reprodução

Opresidente da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e

Urbano (CDHU), Marcelo Cardinale
Branco, entregará em 31 de agosto mais
364 casas e apartamentos em Cubatão e
Peruíbe, na Região Metropolitana da
Baixada Santista. O investimento na
construção das moradias é de R$ 14,3
milhões. Em Cubatão, serão entregues
140 apartamentos no Conjunto
Habitacional Cubatão A4, no Bolsão 7,
no Jardim Nova República. Já em
Peruíbe, serão 224 moradias (96
apartamentos e 128 casas), no
empreendimento Peruíbe C, no Bairro
Estância dos Eucaliptos. Os conjuntos
de Cubatão e Peruíbe estão sendo
viabilizados por meio dos programas
Pró-Lar Autoconstrução e Pró-Lar Núcleo
Habitacional por Empreitada.

CDHU entrega 364
moradias na região
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Novo MilênioNovo MilênioNovo MilênioNovo MilênioNovo Milênio
em Pem Pem Pem Pem Perspectivaerspectivaerspectivaerspectivaerspectiva

N ovo Milênio é uma proposta de integração plena entre o jornalismo impresso e o

eletrônico, aproveitando as melhores características do jornal e da Internet. No

jornal, o leitor tem um resumo da informação, seguido de um endereço na Web em que
encontrará detalhes, imagens e vínculos que ampliem o conteúdo informativo.

Componha o endereço de cada nota substituindo os dois pontos iniciais pelo padrão

www.novomilenio.inf.br – que é também a página básica de Novo Milênio.

www.novomilenio.inf.br

Pesquisa desenvolvida pelo Hospital
Infantil Cândido Fontoura, da

Secretaria de Estado da Saúde, aponta
que crianças que brincam no hospital
durante o tempo de internação dormem
mais e melhor. O levantamento envolveu
25 crianças entre 4 e 14 anos. Elas foram
divididas em dois grupos, um com
acesso à brinquedoteca, durante o tempo
de internação, e outro sem acesso aos
brinquedos. As do primeiro grupo
dormiram, em média, 9 horas por dia,

A Associação Brasileira de
Nutrologia (Abran) promove

entre 14 a 16 de setembro o X
Congresso Brasileiro de
Nutrologia, no Gran Meliá Hotel
WTC, em São Paulo. Um dos
simpósios tratará da
“Farmacoterapia da
Obesidade”. De acordo com o
médico nutrólogo, Paulo Giorelli,
dados da Organização Mundial
de Saúde (OMS) indicam que
mais de um bilhão de pessoas no
mundo têm excesso de peso e este
número poderá chegar a 1,5
bilhão antes de 2015. Segundo
levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), realizado
entre julho de 2003 e junho de
2004, o excesso de peso atinge
40,6% da população adulta, ou
38,8 milhões de brasileiros.
Deste total, 10,5 milhões são
obesos, 8,9% dos homens e
13,1% das mulheres.

Avançando no tratamento de evitar as
rugas, flacidez e ressecamento da

pele, já é possível repor por via oral o
oligoelemento, responsável pelo
envelhecimento e bloqueá-lo. Trata-se de
silício orgânico biologicamente ativo
estabilizado em colágeno marinho, que
aumenta a síntese do colágeno,
devolvendo a firmeza da pele,
regenerando o micro-relevo cutâneo,
danificado pelo stress, exposição ao sol e
radicais livres. Segundo Luciana Cattini,
da Clínica Carolina Ferolla, de São
Paulo, as células também ficam mais
resistentes aos radicais livres: “É um
excelente auxílio em regimes
hipocalóricos, por sua ação reafirmante,
potencializa a recuperação dérmica após
a ação dos raios UV, coadjuvante no
tratamento de osteoporose e fortalece os
cabelos e unhas”. Uma deficiência em
silício pode resultar na modificação das
trocas celulares, desidratação dos tecidos,
aparecimento de rugas, envelhecimento
precoce, processo lento de cicatrização.

Levantamento avaliou a dor e o
inchaço entre homens e mulheres que

sofreram lesões durante a prática
esportiva nos últimos três meses e um
dos problemas constatados foi o
“esportista de fim-de-semana”, ou seja,
pessoas que concentram toda a atividade
física em um ou dois dias por semana.
Para os especialistas, o ideal é manter
um nível moderado de atividade ao longo
da semana, pois quando se exige muito
fisicamente, mas apenas
esporadicamente, o risco de se machucar
é muito maior. A lesão no tendão de
Aquiles, por exemplo, é mais freqüente
entre os esportistas de fim-de-semana de
meia-idade que não se exercitam

Lesões na prática
de esportes
Maioria das contusões em
homens é durante a
prática de futebol

regularmente ou não reservam tempo
suficiente para alongar os músculos antes
de uma atividade física.

Recomendações para ajudar a
prevenir lesões por esportes:
� Realize exercícios de aquecimento
antes de praticar esportes;
� Alongue-se sempre antes de praticar
exercícios;
� Quando alongar, não dobre os joelhos.
Mantenha a sola inteira dos pés apoiada
no chão;
� Use calçados adequados, que sejam
estáveis e absorvam impacto;
� Exercite-se em superfícies lisas e
planas. Evite pisos de asfalto e concreto;
� Faça exercícios de relaxamento depois
de praticar um esporte ou treinamento
intenso;
� Evite ser um “esportista de fim-de-
semana”. Distribua os exercícios ao longo
de toda a semana.

Brincar no hospital melhora o sono

Medicamentos
antiobesidade

Reposição de
oligoelemento

uma hora a mais que as do outro grupo. A
qualidade do sono foi outro ponto
destacado. As crianças do primeiro grupo
apresentaram nível menor de cortisol,
hormônio do estresse eliminado na urina,
dormindo com menos perturbações. “Os
resultados comprovam que o ato de
brincar, mesmo que seja em um hospital,
agiliza o processo de recuperação, dá
mais segurança às crianças e elimina os
traumas causados pela internação”, afirma
a terapeuta ocupacional Clarisse Potasz.

� O novo Axe Aerosol 90, em embalagem com 90 ml, é uma opção para quem

busca qualidade e preço acessível. O produto oferece rápida absorção, embalagem
que não vaza, tampa transparente para destacar o aplicador aerosol e mais

perfume. Além das fragrâncias Touch, Conviction e Fusion, também presentes no

antigo Axe Compact, a versão Aerosol 90 possui os perfumes Marine e Musk.

Unilever:
novidades
para o
mercado de
desodorantes
masculinos

Divulgação

Torneio de Winning Eleven 9
foi disputado com telões em

cinema paulistano

Claro:
Smartphone

PalmOne
Treo 650

Cineplay – Partidas de futebol disputadas
na tela do cinema. Essa idéia inusitada no
mundo é o Cineplay, o primeiro
campeonato de videojogos realizado
dentro das salas do Cine
MorumbiShopping, na capital paulistana. Em cada uma das salas, oito joysticks foram
conectados ao videojogo, que se conectam aos projetores digitais para exibir as partidas
de Winning Eleven 9. [../ano06/0608d001.htm]

Smartphones/Claro – A nova onda do
momento no mercado de telefonia móvel
são os Smartphones, aparelhos que
mesclam as funções de telefone celular e
computadores de mão. Para atender às
necessidades dos consumidores, que
estão cada vez mais exigentes, a Claro
oferece um portifólio atraente e
diversificado, com opções de
Smartphones para todos os perfis de uso
e com preços variados. [../ano06/
0608d002.htm]

Pantech/Japão – O Grupo Pantech, segundo maior fabricante de celulares da

Coréia do Sul e sétimo do mundo, fornecerá a partir de setembro de 2006 seu

segundo modelo CDMA para a operadora japonesa de telefonia móvel KDDI. O
novo aparelho A1406PT se destaca pela praticidade operacional e conveniência de

estilo, destinados a usuários idosos ou de meia idade. Os aparelhos celulares

CDMA para a terceira idade serão introduzidos no Japão por meio da parceria com a
KDDI. [../ano06/0608d003.htm]

Auto-destrutiva – Empresa

especializada em soluções inovadoras
para correio eletrônico, a Mandic está

lançando a missão.secreta, uma

funcionalidade que destrói
automaticamente a mensagem

enviada, assim que a mesma for lida.

A idéia atende quem precisam enviar
mensagens rápidas, sem necessidade

de serem documentadas. [../ano06/
0608d006.htm]

Encontre pela placa – É uma cena
comum nos filmes, mas uma frustração
na vida real: a garota vê um belo rapaz
dirigindo um carro conversível, sorri e ele
sorri de volta. Mas eles estão em carros
separados, na estrada, e nunca mais
fazem contato. Ou então, um colecionador
de automóveis vê nas ruas o carro do
modelo e do ano que ele há muito
procura, em perfeitas condições. Mas
como fazer para comprá-lo? [../ano06/
0608d005.htm]

          Novo
aparelho LG

LG/celular – A LG Electronics lança um celular para agradar o
público consumidor que exige alta tecnologia e características
inovadoras em um aparelho que oferece mais do que
simplesmente falar ao telefone. Sem antena externa, o LG
StyleShot MX240 possui câmera VGA Integrada. É um
aparelho de tecnologia CDMA voltado a um nicho de mercado
que aprecia praticidade aliada ao bom gosto. Seus principais
características são a câmera digital, que fotografa
na qualidade VGA de 300 mil pixels e captura
até 14 vídeos (com duração de 10
segundos cada). [../ano06/0608d004.htm]
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� O governador Cláudio Lembo virá
a Santos no dia 1º de setembro para
abrir oficialmente as comemorações
da Semana da Pátria no Estado de
São Paulo. A confirmação da Casa
Civil do Governo foi dada no dia 25
de agosto, na cerimônia de
lançamento do livro “O Monumento
aos Andradas”, editado pela Fundação
Arquivo e Memória de Santos (Fams)
e Prefeitura, em parceria com o
governo francês, por meio da Região
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

� V Congresso da Associação
Brasileira de Revistas e Jornais

(Abrarj), de 8 a 10 de setembro, no

Hotel Jaraguá, em São Paulo. Na
oportunidade, será lançado o anuário

“Primeira Página”, com jornais e

revistas de todo o País, e entregue o
prêmio “Manchete” a personalidades.

� São João del-Rei, em Minas
Gerais, foi nomeada a Capital
Brasileira da Cultura 2007 em 21 de
agosto, em ato com a presença do
prefeito Sidney Antonio de Souza, do
governador Aécio Neves e
autoridades. Olinda é a Capital 2006.

� Nada mais justo que a obra

“Caçador de Passarinho”, de Cândido

Portinari, permaneça em Santos e se
incorpore ao acervo da Pinacoteca

Benedicto Calixto, conforme ofício do

prefeito João Paulo Tavares Papa,
que encabeça um abaixo-assinado

subscrito por 1.250 pessoas. O

quadro foi apreendido no Porto, em 6
de dezembro do ano passado.

� XVIII Congresso da Associação
Brasileira de Estudos do Álcool e
Outras Drogas (Abead), de 6 a 9 de
setembro, no Mendes Convention
Center, em Santos. Tema: “Álcool e
outras drogas: mudando o cenário
urbano”. Apoio da Prefeitura e do
Santos e Região Convention &
Visitors Bureau.

� II Congresso Brasileiro de

Pedagogia Espírita, de 7 e 10 de

setembro, na Universidade Santa
Cecília, em Santos. Promovido pela

Associação Brasileira de Pedagogia

Espírita e Unisanta, informações pelo
telefone (13) 3227.6376.

� Mauricio Xavier é o novo chef do
Novotel Jaraguá, em São Paulo,
tendo sob seu comando o Le Bar, a
confeitaria Boulevard e os restaurantes
Côté Jardin (para hóspedes e público
em geral), e Jaraguá (voltado para os
participantes de eventos do Centro de
Convenções do hotel).

� A empresária Adelina Silveira de

Alcântara Machado tomou posse em
São Paulo como presidente da Les

Femmes Chefs D’Entreprises

Mondiales (FCEM), a Organização
Mundial de Mulheres Empresárias.

Roberto, gerente de comercialização, e Luiz
Alberto Verri, gerente geral da Refinaria
Presidente Bernardes, da Petrobrás, em
Cubatão: na inauguração do Centro de
Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente.

Duda Escobar,
diretora da
PhotoImageBrazil
Feira Internacional
de Imagem: 14ª
edição do evento
reuniu os
profissionais e
amantes da
fotografia, em
Sampa.

Marco Marsilli, cônsul geral da Itália
no Estado de São Paulo, e o prefeito

João Paulo Tavares Papa: visita de
cortesia para estreitar cooperação.

João Claudio Robusti, ladeado por Issacarla e João
Batista de Azevedo, e Ana Maria e Ricardo Yamauti:
na posse dos novos dirigentes do SindusCon-SP,
em São Paulo (leia reportagem na página 8).

Vereador Gilson Salgado, presidente da
Câmara de Guarujá: sessões no horário,
utilização do Regimento Interno, valorização
de funcionários e apoio ao prefeito Farid Madi.

Marcos Kim

Izilda e Rogério Pinheiro
Moraes Sanches, Vergínia e
José Eduardo Lima Martins,

Elizabeth e Constantino
Capezzuto: júbilo no jantar

baile em comemoração ao Dia
do Maçom, no Mendes Plaza
Hotel, realização do Grande

Oriente de São Paulo.

Sandra Netto

Sandra Netto

Fotos Sandra Netto

Marcelo Martins/Secom-PMS

Sandra Netto
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Na mira dos candidatos, povo elege as obras que são prioritárias

PROMESSAS ELEITORAIS

Brasil

Todos sabem que promessa de
campanha nada vale, porque, por
mais bem intencionado que o

candidato seja, tem de fazer uma série de
composições, ceder e transigir muito para
estabelecer uma base de ação, e só isso
(sem contar toda a carga de má fé que
desprestigiou os Três Poderes no Brasil)
já seria suficiente para desfigurar qualquer
programa de governo. Que, aliás, pouco
significa, pois tem candidato dizendo, em
plena campanha, que de forma alguma se
considera comprometido com o programa
do partido ao qual se filiou, partido que
talvez abandone assim que alcançar suas
metas eleitorais.

Mas, para ganhar o voto, o político
precisa se identificar com o eleitor, e
mesmo sabendo que não é de sua
competência revogar a Lei da Gravidade,
até isso ele prometerá, se achar que é o
que o eleitor deseja. Neste vale tudo, e
nesta fase da vida política, os candidatos
ficam bastante sensíveis aos interesses
do eleitorado, só dizem o que o eleitor
quer ouvir, e para isso têm de pesquisar o
que a população quer.

Vale considerar ainda que as
diferenças de coloração partidária no
Brasil são quase imperceptíveis, são
apenas nuanças, o que permite ao
candidato da esquerda adotar o programa

(e o partido) da direita sem nem ficar
vermelho ou sorrir amarelo...

Consideradas essas premissas, é
bastante válido garimpar suas promessas
de campanha, espremendo seus
programas partidários e suas declarações,
para tentar extrair daí um conjunto de
ações que simplesmente representem os
anseios da população. Importa menos
saber se vão acontecer ou virarão

fumaça, e qual candidato conseguirá
transformar alguma dessas aspirações em
realidade. Até porque, depois das
eleições, políticos mudam de partido,
partidos mudam de ideário, e um dos
eleitos recomenda que esqueçam o que
ele disse, outro declara que não sabe de
nada...

Por isso mesmo, seus nomes não
aparecem associados às obras citadas

1) Transposição do Rio São
Francisco e projetos de irrigação para
apoiar a agricultura de exportação. É o
melhor exemplo de obra polêmica, mal
planejada, que se tentou iniciar no atual
governo e tem destino incerto, ao sabor
da política.

2) Obras de pequeno porte
(instalações domésticas de captação de
água) e de grande porte (represas,
açudes, canais) para resolver de vez a
seca no Nordeste. Promessa de
campanha de 100 em cada 100 coronéis
nordestinos...

3) Expansão da armazenagem de
produtos agrícolas, com a construção de
silos e depósitos comuns ou refrigerados,
para evitar a perda atual de 30% da
produção. O problema é conhecido e
urgente, já a solução...

4) Reconstrução das rodovias
destruídas pelo abandono governamental,
através de um programa regular, sem os
inconsistentes “tapa-buracos”.

nesta matéria, que também se restringe ao
conjunto de obras físicas (indiretamente)
prometidas, as que dependem de
máquinas e equipamentos de construção.
Os valores a serem investidos também
não são relacionados: os números
divulgados não merecem crédito,
dependerão mais das comissões (palavra
com duplo sentido evidente) que serão
criadas para cada obra...

Muitas destas obras são polêmicas,
mas se foram (indiretamente) citadas
pelos candidatos, é porque contam com
razoável base de interesses, mesmo que
de certas elites com peso suficiente para
influir num governo. E sempre é bom
lembrar, aos que rotulam algumas de
faraônicas: quem quer, faz. Temos
sobejos exemplos disso, pouco
importando se são realmente relevantes
ou não, ou se ao menos serão
terminadas...

A insistência na palavra
“indiretamente” tem sua razão. Quase
todos os programas, de candidatos e de
partidos, falam apenas de ideologia (como
se tivessem alguma!). Nada de muito
objetivo. As propostas práticas
anunciadas são bem poucas, para um
país-continente que tanto necessita delas.
Nada parecido com as metas de “50 anos
em 5” do “presidente bossa-nova”, por
exemplo. Nesta campanha, os candidatos
estão sendo excessivamente vagos,
falam apenas em políticas genéricas, que
- afinal - bem pouco significam em nosso
contexto político.

O pior é que, faltando cinco semanas
para as eleições, e com a tendência dos
candidatos de apenas ficarem criticando
as declarações dos outros, não é de se
esperar que surjam grandes programas de
governo: o nível será mesmo esse que
vimos até agora.

Particularmente, duplicação das estradas
federais que ligam as capitais do
Nordeste, para permitir a implantação do
projeto turístico da Costa Dourada...

5) Usina nuclear 3 de Angra dos Reis
e outras obras para evitar futuros
“apagões” energéticos, incluindo o
aproveitamento de energias alternativas.
Mesmo que uma ressaca possa “apagar”
as usinas nucleares, construídas sobre
terreno fofinho...

6) Construção de um segundo
gasoduto, que reduza a dependência
brasileira do gás boliviano, e instalação de
novas plataformas de prospecção e
produção petrolífera em alto mar. E de
mais uma refinaria para o Nordeste...

7) Recuperação, ampliação e
modernização da infra-estrutura portuária e
de navegação, especialmente dragagem e
retificação de rios e canais e apoio à
construção naval.

8) Construção e ampliação de
aeroportos internacionais e regionais, com

estrutura adequada ao crescimento da
carga aérea.

9) Instalação de novos pólos
industriais/portuários, incluindo zonas de
exclusão aduaneira para a operação de
empresas que agreguem valor a produtos
estrangeiros destinados à reexportação
(sem que estes entrem na zona aduaneira
secundária).

10) Construção civil (de sete milhões
de moradias populares, talvez por um
novo Banco Nacional da Habitação) e
erradicação de favelas e das moradias
em áreas de risco, com reassentamento
e/ou urbanização dessas áreas. Obras
em apoio à implantação dos novos
conceitos de cidade e de região
metropolitana (construção de parques e de
equipamentos de lazer e cultura).
Exeqüível só com muita vontade
política...

11) Construção de estabelecimentos
prisionais de alta segurança e das “mini-
Febems” locais, operados ou não pela

iniciativa privada.
12) Construção de mini-quartéis junto

às favelas para garantir a segurança dos
moradores. Solução ou um novo
problema?

13) Transformação dos presídios em
centros de reeducação, com as
necessárias obras de adaptação para
serem criadas salas de aula e oficinas em
que os presos trabalhem e aprendam uma
profissão.

14) Fortes investimentos no
aparelhamento do Poder Judiciário, com
instalações para que ele tenha agilidade e
a capilaridade de ação (presença em todo
o Interior brasileiro).

15) Construção de quartéis,
embarcações e aviões para permitir o
adensamento do controle de fronteiras,
especialmente na Amazônia.

16) Obras de recuperação ambiental
e preventivas, incluindo a destinação do
lixo (aterros sanitários, estruturas de
incineração e reciclagem). Especialmente

a despoluição e revitalização do Rio
Paraíba do Sul, com obras para
contenção do despejo de esgoto
doméstico não tratado nesse rio, o mesmo
valendo para toda a extensão do Rio São
Francisco, desde as nascentes.

17) Continuidade na construção de 30
terminais hidroviários na Amazônia.

18) Obras estruturais de apoio ao
assentamento agrícola dos sem-terra,
incluindo o apoio à agricultura familiar, e
que permitam a ampliação das fronteiras
agrícolas.

19) Recuperação e expansão da
malha ferroviária, especialmente a
Transnordestina, a complementação da
Ferrovia Norte-Sul.

20) Captação, tratamento e
distribuição de água, e saneamento/
drenagem, levando esses benefícios a
toda a população.

Carlos Pimentel Mendes é jornalista,

editor do jornal eletrônico Novo Milênio
(www.novomilenio.inf.br)

Quase todas estas 20 propostas não existem, assim explicitadas, nas agendas dos candidatos e seus partidos.
Geralmente é preciso interpretar os termos vagos que eles usam, para extrair esta agenda programática, que além de tudo é

bastante polêmica, com obras de um partido sendo criticadas pelos adversários:

Felipe Simon


