


Capa: Fotos de Sandra Netto.

A retomada dos investimentos na construção
civil no Litoral Paulista é constatada na entrega
de novos empreendimentos em Santos, como o
Timbiras Residencial, da Xavel, e o Edifício
Chico Xavier, da Unisanta..............Págs. 6 a 9.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Sem vetos, presidente?!

C om previsão de entrar em vigor em 1º
de julho de 2007, a Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa não é uma

unanimidade, desde que foi aprovada pelo
Congresso Nacional, mas, com certeza, traz
aspectos positivos aos empresários, ao ponto
de as entidades representativas já terem
iniciado um amplo movimento para que sua
promulgação aconteça sem vetos do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta
disposição, no entanto, ainda não foi
sinalizada pelo Planalto. Afinal, o que
interessa ao Governo, em linhas gerais, é que
a nova legislação não reduza a arrecadação.
E, apesar de projeções em outra direção, a
expectativa é que a aparente redução da
carga tributária, com a criação do
Supersimples e a alíquota única – entre 4% e
17,4% sobre o faturamento das empresas,
conforme a atividade –, resulte num equilíbrio,
pois, no final das contas, o Governo ganhará
com as empresas que sairão da informalidade.

Mas não é só, pois, ao alargar a base de
arrecadação e ter um maior controle sobre a
evasão, o Governo passará a centralizar a
arrecadação de impostos dos demais entes
federativos, como o ICMS dos Estados e o ISS
das Prefeituras. Ou seja, arrecadará esses
tributos e depois fará o repasse. Como isto se
processará, ainda é uma incógnita. Estados e
Municípios que se mobilizem, já que a
arrecadação indireta poderá representar, num
primeiro momento, queda de receita. E, no
caso de algumas cidades, trata-se de uma fonte
que é questão de sobrevivência. Outro aspecto
que poderá representar aumento de
arrecadação é o alcance de empresas, como as
editoras, amparadas pela imunidade
tributária definida na Constituição Federal.
Como a alíquota unifica impostos federais,
estadual e municipal, além das contribuições
sociais, a questão é como será feita a
separação, visando imunizar essas empresas
da incidência dos impostos.

Isenção de multa por atraso de
pagamento de importação

O último trecho da Via Expressa Sul, em Praia Grande,
está em fase final de construção e deverá ser liberado ao
tráfego de veículos em dezembro.............................Pág. 8.

A exposição ao sol, embora
traga benefícios, também
causa implicações para a
saúde quando há exageros,
alerta especialista......Pág. 10.
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O Ministério Público Estadual poderá ser acionado para
investigar eventual irregularidade na concessão de uso
da área da antiga Vila Parisi para a Ecopátio.......Pág. 5.

Via Expressa
Sul: obra
integra as
cidades da
Região
Metropolitana
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TATIANA GUIMARÃES ERHARDT

Edmilson Lelo/PMPG

Antiga Vila
Parisi:
concessão
de uso
transferido
para a
Ecopátio,
empresa da
Ecorodovias

Luiz Carlos Ferraz

Carlos Moura/PMC

Cuidados com o sol do Verão

O Governo
Federal
instituiu,
através da
Medida
Provisória nº
315/06, novo
pacote cambial,

que altera, significativamente, o sistema
em vigor. A modernização do regime
cambial já era esperada com muita
ansiedade, tendo em vista a diferença
brutal da economia contemporânea em
face da vigente à época da promulgação
das leis que regulam o referido sistema,
sendo as mais relevantes datadas de
1933 e 1962.

A referida MP não reestrutura
completamente o sistema, como
desejado, mas altera parte do regime
cambial para exportações, dispõe sobre o
registro do chamado “capital estrangeiro
contaminado” e isenta o importador de
multa imposta pelo atraso do pagamento
de importações.

Chamamos atenção para a isenção
da multa imposta por atraso ou não-
fechamento dos contratos de câmbio de
importação, tendo em vista a disparidade
dos valores das penalidades face aos

valores das importações e a sua forma
discrepante de correção monetária diária.
Conforme divulgado, “cálculos informais
do Banco Central, publicados pelo Jornal
Valor Econômico, situavam o valor das
multas aplicadas em um total de R$ 24
bilhões.”

Diante das imposições de multas
altíssimas, diversas empresas
ingressaram com procedimentos
administrativos perante o Bacen
questionando tais penalidades. A grande
maioria dos recursos analisados pelo
Departamento de Combate a Ilícitos
Cambiais (Decif) foi indeferida, sob a
justificativa de que a “razoabilidade” ou
“proporcionalidade” da multa não
poderiam ser discutidos no foro
administrativo.

A revogada Lei 9.817/99 estabelecia
a multa diária, equivalente ao valor da
importação, corrigida pela Selic.
Posteriormente, a Lei 10.755/03, reduziu o
valor da penalidade, limitando-a a 100%
do valor da importação. Contudo, a
própria Lei 10.755/03, em seu artigo 4º,
mantinha a multa, na forma da Lei 9.817,
às importações registradas no Siscomex
anteriormente à Lei. Recentemente, a Lei
11.196/05 revogou o regime de “multa
diária”. Através da Circular 3.308/06, o
Bacen estabeleceu o valor da multa em

0,5% do valor da importação.
Finalmente, a MP 315 isenta,

totalmente, o importador da multa pelo
atraso no pagamento de importação.
Entretanto, determina que a referida
isenção é aplicada apenas às importações
com vencimentos posteriores à sua
promulgação.

Mais uma vez o legislador afasta, no
corpo da Lei, o princípio constitucional da
retroatividade da lei mais benéfica. A
Constituição Federal dispõe, em seu
Artigo 5º, inciso XL, que “A lei penal não

retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Certamente, tal fato será argüido pelas
empresas que possuem processos
tramitando perante o Bacen.

Questionamos aqui por que o
legislador, sabendo do principio
constitucional da retroatividade da lei mais
benéfica, não consignou, na própria MP, a
isenção da multa para todos os casos,
inclusive para importações anteriores à
sua vigência. Tal coerência legislativa
traria economia processual relevante,
tanto na esfera do Defic, do Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional
e do próprio sistema judiciário.

Tatiana Guimarães Erhardt é

advogada em São Paulo do escritório

Paulo Roberto Murray Advogados

Associados.

MeioMeioMeioMeioMeio-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente-ambiente

Calcula-se que 10% da população nacional possuam
distúrbios auditivos, como resultado da poluição sonora
que vem se agravando nas cidades brasileiras......Pág. 12.



Perspectiva     Novembro/2006     3

Cidade

OSescon Baixada Santista realizou
nos dias 23 e 24 de novembro, em

Santos, o I Encontro das Empresas de
Serviços Contábeis da Baixada Santista,
tendo como tema “As Perspectivas do
Setor Contábil em 2020”. O evento reuniu
100 empresários e profissionais no
auditório do Sindicato e foi marcado por
um bem elaborado mix de palestras, que,
pela qualidade, foi reconhecido pelo
Conselho Regional de Contabilidade
(CRC SP) e contou crédito para os
auditores no Programa de Educação
Profissional Continuada, conforme a
Resolução CFC nº 995/04.

Orival da Cruz, presidente do
Sescon-BS, ressaltou que o evento
serviu de alerta para que o empresariado
contábil assimile as mudanças que estão
revolucionando o setor e defina a melhor
estratégia para se adequar e continuar
atuando de forma competitiva. “Hoje, a
atividade empresarial contábil é
completamente diferente da praticada há
alguns anos e mesmo daquela que se
ensina nas faculdades”, disse Orival.
“Quem não assumir os novos
paradigmas, incorporando as modernas
tecnologias e exigências legais, fatalmente
fechará as portas”.

O presidente da Fenacon, Carlos
José de Lima Castro, foi um dos
expositores e detalhou os esforços da
entidade para desburocratizar o
funcionamento das empresas,
especialmente aquelas dos segmentos
representados. Considerou um avanço a
aprovação da Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa, manifestando a
expectativa de que ela seja promulgada
sem vetos do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, e revelou a articulação de um
núcleo parlamentar para que os pleitos da
Federação sejam ouvidos em Brasília.

A palestra magna do I Encontro foi
proferida pelo deputado estadual Paulo
Alexandre Pereira Barbosa (PSDB), que

enfocou a responsabilidade do setor
contábil no desenvolvimento da Baixada
Santista. Quinto deputado estadual mais
votado no Estado e o segundo do seu
partido, Paulo Alexandre enfatizou a
importância de se discutir o novo perfil do
empresário contábil. “É importante que o
empresariado esteja mobilizado e
preparado para exercer a sua função na
sociedade, tanto no âmbito da iniciativa
privada, quanto da administração pública”,
afirmou.

Ao falar sobre “O Futuro das
Empresas de Contabilidade”, o vice-
presidente do Sescon-SP, Valdemar
Lopes Armesto, ressaltou que o novo
perfil do empresário de Contabilidade
exige que, simultaneamente, seja também
um consultor. “A simples empresa de
Contabilidade vai acabar”, prevê
Armesto. “E passará a existir uma
empresa que seja provedora de soluções
aos seus clientes. Uma situação que,
com certeza, mudará o relacionamento do
empresário não só com os seus clientes,
mas com os próprios funcionários”.

Um dos blocos que despertou grande
interesse envolveu três painéis, que foram
apresentados por empresários contábeis.
João Aleixo Pereira, de São Paulo,
Marcelo Fernandes Paes Cosme e
Marcelo Antonio Garuti Maurício, ambos
de Santos, falaram sobre as estratégias
que estão adotando para incorporar as
recentes mudanças legais e tecnológicas.
O evento também contou com
exposições do consultor J. B. Oliveira,
que falou sobre “O Empresário da
Contabilidade na Nova Era”, e do
executivo Hélio Ribeiro, da Certisign,
sobre “Certificação Digital”.

O I Encontro foi realizado pelo
Sescon-BS, com patrocínio de Prosoft,
Folhamatic, Contmatic Phoenix, DP
Comp, Certisign, Rizzieri e Tecla Tipo, e
apoio da Associação dos Contabilistas de
Santos (ACS), Sescon-SP e Fenacon.

Luiz Carlos Ferraz

Empresários contábeis
avaliam perspectivas

Mesa do I Encontro: Orival, ao microfone, ladeado pelo deputado
Paulo Alexandre, o prefeito de Santos, João Paulo Papa, o

presidente da Câmara, Paulo Barbosa, o vice de São Vicente,
Paulo de Souza, e o delegado da Receita, Carlos Vinicio Nacif

A Sabesp está restaurando os vitrais

da cúpula e “Os Bandeirantes”, que

ficam no hall do Palácio Saturnino de

Brito, sede da empresa em Santos, na

Avenida São Francisco, 128, no Centro

Histórico. A recuperação irá demorar

três meses, informou o diretor da

empresa Marcelo Sarasá. O trabalho

consiste na desmontagem de 3.000

peças que serão levadas para a oficina

de restauro na Capital. No ateliê, será

feita a troca do chumbo, que apresenta

oxidação e perda de resistência. Em

seguida, as peças serão higienizadas.

O vitral “Os Bandeirantes” é de

Sabesp restaura vitrais

Vitral “Os
Bandeirantes”:
obra de Conrado
Sorgenicht, 3.000
peças

Obras estão no Palácio
Saturnino de Brito, sede
da empresa em Santos

Imprensa/Sabesp

autoria de Conrado Sorgenicht, filho do

artista alemão de mesmo nome que

introduziu os vitrais no Brasil no século

passado. A obra possui seis metros de

altura e retrata a escalada da Serra do

Mar pelos bandeirantes portugueses,

acompanhados de indígenas, no

transporte de riquezas. O Palácio

Saturnino de Brito foi inaugurado em

1910 e tombado pelo Condephaat em

2003. A construção em estilo clássico

ocupa área de 1.050 metros quadrados

e, entre os detalhes do edifício, a

grande porta de entrada de ferro batido

é emoldurada com ornatos de granito,

abrindo-se para o hall de linhas

“jônicas”. O outro vitral está na cúpula

que ilumina o ambiente e em seu centro

destaca-se o escudo do Estado de São

Paulo.

As paredes e o piso do Palácio José
Bonifácio, em Santos, onde

funcionam repartições da Prefeitura e da
Câmara, estão sendo recuperados. Para
não atrapalhar o atendimento ao público os
trabalhos são executados à noite e nos
finais de semana. No total, são 960
metros quadrados de piso e escada em
mármore carrara branco italiano e 550
metros quadrados de parede em mármore
rosa pérola português, incluindo toda área
do térreo até o início da escada da laje
superior do segundo piso.

A recuperação é feita pela Dofer
Engenharia e Construções, vencedora da
licitação, e custará R$ 86.460,60, com
previsão de entrega em janeiro. As obras
tiveram início pelas paredes, com a
remoção da sujeira e da antiga resina.
Além da limpeza, os rejuntes serão
reconstituídos e as peças lascadas e
quebradas serão recuperadas. No piso,
uma máquina faz a raspagem com
abrasivo metálico para nivelamento e
aplicação do acabamento.

O edifício foi inaugurado em 26 de

janeiro de 1939, durante o governo do
prefeito Antônio Iguatemy Martins Jr., com
a presença do então presidente Getúlio
Vargas, como parte das comemorações
do primeiro centenário da elevação de
Santos à categoria de Cidade. Até então,
a Prefeitura funcionava no antigo casarão
do Valongo, hoje em ruínas. O projeto
arquitetônico é do engenheiro Plínio
Botelho do Amaral. Construído durante
dois anos, o prédio possui linhas
clássicas e acabamento em mármore
italiano e jacarandá, e lustres de cristal da
Bohêmia. O estilo sofre influência do
período Eclético, com características
greco-romanas, barrocas e neoclássicas,
sem preocupação com a simplicidade.

Prefeitura recupera paredes e piso
Anderson Bianchi/Secom-PMS

Serviços no piso de mármore
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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 Prefeitura de Santos já autuou sete agências bancárias por não cumprirem a lei

nº 2.331/05, que determina um tempo máximo para atendimento dos clientes. A lei

estabelece que em dias normais o tempo limite de espera na fila deve ser de 15

minutos; nas vésperas ou após feriados prolongados, 20 minutos; e nos dias de

pagamento de funcionários públicos municipais, estaduais e federais, 30 minutos.

Denuncie pelo telefone 0800.112056.

� O Centro de Informação, Defesa e Orientação
ao Consumidor (Cidoc), de Santos, orienta que
a melhor forma de prevenir o desconto
antecipado de cheque pré-datado é exigir que o
fornecedor ponha o número do cheque na nota
fiscal ou pedido, especificando a data a ser
depositado, além de preenchê-lo nominalmente à
empresa, incluindo no verso a que ele se refere.
Juridicamente, não existe cheque pré-datado,
porém, se o fornecedor se compromete a
respeitar a data combinada e não cumpre pode
ser responsabilizado por quebra de contrato.

� Clube de Regatas Tietê, Clube
dos Bancários do Brasil, Nacional
Atlético Clube, Ilha Morena Praia e
Pesca, Multiclube Solazer, Clube
de Campo Associação Atlética
Guapira, Clube Plêiades, Fantasy
Acquaclub e Candeias Esporte,
Lazer e Recreação. Todos esses
clubes de lazer, juntamente com a
Rusk Consultoria e Administração
Ltda., se tornaram réu na Ação
Civil Pública movida pela
Promotoria do Consumidor contra a
cobrança abusiva de associados
que deixaram de pagar
mensalidades há mais de 15 anos,
assim como daqueles que
formalizaram pedido de
cancelamento.

� O Ministério Público de São Paulo obteve
decisão favorável da 7ª Vara Cível de São
Vicente na Ação Civil Pública movida para
que a Metropolitana interrompa a venda do
chamado “Cartão Clube Saúde”. O cartão
oferece “descontos na utilização de serviços
em todas as áreas relacionadas à saúde:
médica, odontológica, laboratorial e hospitalar
– em regime particular –, bem como também
na aquisição de produtos ou serviços
comercializados em áreas correlatas”.
Porém, as investigações do MP apontaram
que alguns dos supostos “conveniados” não
tinham sequer assinado contrato com a
empresa.

� Para prevenir
falsos médicos, que
neste ano somam 25

casos contra 17 no
ano passado, o

Conselho Regional
de Medicina do
Estado de São

Paulo (Cremesp)
recadastrará até 31
de março do ano
que vem os cerca

de 90.000 médicos do
Estado. O Conselho

admite que o problema
pode ser maior,

considerando que os casos registrados são de
médicos contratados por hospitais e serviços de
saúde, e não há como identificar os que atuam
em consultórios particulares.

Berenice Zalmora Garcia escreve indignada com a revenda de veículos

Geniali, de Praia Grande. Conta que comprou em 13/08/06 o Polo 1.8

Classic, 2000, placa DCW 6369, de São Paulo, e, surpresa, recebeu a

cobrança de uma multa aplicada em 11/08/2006, portanto, anterior a

compra. Reclamou na loja, sem resultado, e teve que levar o fato ao Procon. “Quero

que a concessionária assuma perante aos órgãos públicos todos os problemas que

estou tendo em decorrência desse abuso”, protesta Berenice.

� A Comissão de Segurança
Pública da Câmara dos Deputados
aprovou em outubro o projeto de lei
de autoria do deputado federal
Alberto Fraga (PFL-DF), que torna
crime o ingresso e a utilização de
aparelho de comunicação dentro de
estabelecimento penitenciário ou
similar. O PL 7.024/06 prevê pena
de reclusão de quatro a oito anos e
multa para quem ingressar, possuir,
utilizar aparelho de comunicação
no interior de prisões sem
autorização da autoridade
competente.

� Visando diminuir a contaminação

por meio de resíduos sólidos

perigosos, a Secretaria de Meio

Ambiente de Santos faz um trabalho

de conscientização, incentivando os

comerciantes a cumprirem sua

responsabilidade na destinação final

de pilhas e baterias, e alertando os

usuários para a necessidade da

destinação correta, especialmente de

baterias de celulares, telefones sem

fio, aparelhos que usam sistemas

recarregáveis e baterias de veículos.

Duas das mais
tradicionais

instituições de
Santos, a Casa
do Sol e o
Educandário Anália
Franco também
participam da “Santos
Nossa Luz”. A campanha é desenvolvida
pela Prefeitura de Santos e o Fundo
Social de Solidariedade, e consiste na
venda de cartões de Natal, cada no valor
de R$ 1,00. Há 12 modelos diferentes,
com gravuras de artistas da região.
Desde a sua fundação, em 2 de junho de
1904, a Casa do Sol se dedica à
assistência e a reabilitação de pessoas da
Terceira Idade. Já o Educandário Anália
Franco, que atende crianças em regime
de internato e semi-internato, foi fundado
em 28 de junho de 1922. As instituições
necessitam da colaboração da
comunidade. Para conhecer a Casa do
Sol ligue (13) 3258.5100; sobre o Anália
Franco, (13) 3229.8500.

‘Santos Nossa Luz’
beneficia entidades

OFórum da Cidadania de Santos (FCS), com apoio de organizações da
sociedade civil, promove de 1º a 10 de dezembro a X Semana da

Cidadania, com o tema “Combate à desigualdade social e à exclusão”. O
evento terá atividades realizadas na OAB, Unisantos, Sesc, Senac e
na Estação da Cidadania, sede do Fórum, sempre com entrada gratuita a
todos os interessados. Segundo o coordenador do FCS, Célio Nori, o evento
discutirá formas de atuação da sociedade organizada e participativa para que
esses problemas possam ser enfrentados também por meio do fortalecimento
do poder local.

Com o tema “Lendas, mitos e contos populares”, alunos do Museu de
Arte Jovem expõem a partir de 12 de dezembro, no Bloco Cultural do

Paço de Cubatão. Em sua temporada 2006, o Museu de Arte Jovem apóia
adolescentes em 5 Estados brasileiros, abrangendo 20 cidades e 120 escolas.
O projeto tem o patrocínio da Dixie Toga, Rhodia, Cosipa e Corn Products,
por meio da Lei Rouanet. Em Cubatão, o projeto atende 100 adolescentes de
três escolas: EMEF Rui Barbosa, com 50 alunos; EMEF Dr. Ulisses Silveira
Guimarães, com 25 crianças, e EMEF Martin Afonso de Souza, com 25
alunos. Voltado prioritariamente a jovens de 12 a 17 anos, os alunos são
escolhidos e convidados a se integrar ao projeto por professores e
coordenadores pedagógicos. Os critérios de seleção incluem freqüência às
aulas, participação em todas as disciplinas do currículo escolar, situação
financeira e social e aptidão especial para as artes plásticas. Durante quatro
horas de atividades semanais, monitores ministram aulas sobre técnica e
história da arte e abordam temas, como ética, cidadania, meio ambiente.

Museu de Arte Jovem expõe em Cubatão

Semana da Cidadania debate exclusão
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Frustrado com a forma com que o
prefeito Farid Said Madi (PDT) vem

administrando Guarujá, o vice-prefeito
José Rodrigues Tucunduva Neto (PSB)
anunciou no dia 13 de novembro que
passará a atuar como fiscal dos atos do
Executivo: “Com o devido respeito, Sr.
Prefeito, a cidade não precisa de mais
escândalos. Já os tem em número
excessivo. Basta. A cidade precisa de
transparência, paz e tranqüilidade. Quer
no meio político, quer na administração
púbica. E o executivo municipal, que
compete a V.Exa., poderia dar a sua
contribuição simplesmente observando,
com rigor e em todos os atos, os
princípios administrativos elementares,
fixados em lei”.

Por meio de nota oficial, o prefeito
Farid Madi disse que não iria polemizar
com o vice-prefeito, limitando a declarar-
se “surpreso”: “O prefeito de Guarujá,
Farid Madi, está surpreso e lamenta a
decisão unilateral do vice-prefeito, José
Rodrigues Tucunduva Neto. De acordo

com Farid, Tucunduva sempre teve as
portas abertas e acesso às informações
da Administração, com possibilidade de
discutir todos os assuntos de seu
interesse.” O vice-prefeito detalhou
irregularidades que estariam ocorrendo na
celebração de contratos – situação que
não seria recente e que teria motivado a
sua exoneração, em junho, do cargo de
secretário de Assuntos Jurídicos e

Foto Alexsander Ferraz/PMG
Tucunduva Neto apontou
irregularidades em
contratos e rompeu com
Farid Madi

Vice fiscalizará prefeito de Guarujá

Cidadania: “Quase nunca fui ouvido e,
posteriormente, a Secretaria de Assuntos
Jurídicos e Cidadania, que desde o início
da gestão já não era consultada nos
processos licitatórios, passou a enfrentar
um inadmissível processo de
esvaziamento, que resultou no meu
pedido de exoneração.”

“As conseqüências dessa
equivocada decisão de ignorar o corpo
jurídico permanente do município já se
fazem sentir, bastando se ver o
escandaloso número de ações populares,
ações civis públicas e criminais
promovidas por munícipes e/ou pelo
Ministério Público do Estado de São
Paulo, contra V.Exa., por conta de
contratos irregularmente firmados.
Escândalos esses que não podem ser
creditados simploriamente a ação de

opositores políticos.”
O vice-prefeito frisou que “alguns

contratos já são objeto de ações judiciais
(merenda, carteiras e lixo), outros muito
provavelmente ainda o serão (informática,
cobrança da dívida ativa, CAAT),
cabendo-me referir, agora, em especial,
ao contrato recentemente firmado com a
Advocacia Husni – Paolillo – Cabariti S/
C, tendo por objeto a prestação de
serviços de assessoramento jurídico nos
processos relativos a desapropriação de
responsabilidade do Município, no valor
de R$ 372.000,00, com dispensa de
licitação.” Tal contrato, a exemplo de
outros mencionados, “afronta o
funcionalismo público, na medida em que
usurpa função que por ele poderia e
deveria ser exercida; agride o cidadão,
uma vez que o dinheiro desperdiçado faz
falta em outras áreas carentes do serviço
público; constituindo-se, ainda, em uma
afronta a moralidade administrativa, na
medida em que irregularmente foi
dispensada a licitação.”

O Legislativo de Praia
Grande entregou em

novembro a “Medalha Câmara
Municipal da Estância Balneária
de Praia Grande”, para pessoas
da sociedade praiagrandense que
se destacaram em suas
atividades, tendo prestado
serviços relevantes à
comunidade e contribuído com o
desenvolvimento da cidade.
Foram homenageados o prefeito
Alberto Pereira Mourão, que
recebeu a medalha do presidente
da Câmara, Cássio de Castro
Navarro; o secretário de Obras
Públicas de Praia Grande, Luis
Fernando Lopes; o engenheiro e
gerente da Sabesp, Francisco
Silva Corrêa; a advogada e ex-
vereadora de Praia Grande,
Layde Rodrigues Reis Loria; o
construtor Ananias Alves da
Silva; o zelador aposentado
Francisco Vieira de Souza; o
empresário Fernando Francisco
de Ponte, da construção civil; o
empresário Roberto Gusman, da
Dindinhos Turismo; o arquiteto e
urbanista Luis Fernando Felix de
Paula; o pastor Luiz Augusto
Ferraz, da Igreja Pentecostal
União Cristã; a professora Alina
Trindade Maximiano Soares, da
Secretaria de Promoção Social; o
empresário Reinaldo Gomes da
Silva, da RGS Terramar
Construtora; e o empresário
Manoel Vasques Pereira, da
Mudanças e Transportes A
Pioneira. Outro homenageado foi
o funcionário público aposentado
da Prefeitura, Norberto Gomes
da Silva, que recebeu a medalha
do ex-vereador Dorivaldo Loria
Junior, o Dozinho.

Câmara
entrega
medalhas

Prefeito Alberto Mourão e o
presidente da Câmara,

Cássio de Castro Navarro

Imprensa/CMPG

E
mbora tenha se livrado do
processo político – por possuir
uma folgada maioria na Câmara

de Vereadores –, o prefeito de Cubatão
Clermont Silveira Castor (PL) poderá ser
investigado pelo Ministério Público
Estadual, que será acionado para apurar
eventuais irregularidades na concessão
de uso da área da antiga Vila Parisi para
a Ecopátio Logística Ltda. – uma empresa
criada em abril deste ano e que integra o
grupo da concessionária Ecorodovias. A
área, antes conhecida como “Vale da
Morte”, é hoje denominada Complexo
Industrial de Cubatão (Cincu).

Solicitado a prestar esclarecimentos,
o prefeito Clermont não retornou. A
denúncia dos fatos foi feita inicialmente à
Câmara pelo comerciante José Pereira, o
Zé da Burra, com base no artigo 5º e
incisos do Decreto-lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967 – que dispõe sobre a
responsabilidade de prefeitos e
vereadores. Segundo apurou Pereira, ao
assumiu a função de prefeito, o médico
Clermont encontrou em vigor o Contrato
de Concessão Real de Uso de Imóvel,
assinado pelo antecessor, Nei Eduardo
Serra, em favor da vencedora de
licitação, a Markon Comércio e

Denúncia contra Clermont vai ao MP
Comerciante aponta
irregularidades na
transferência de contrato

ANTIGA VILA PARISI

Participações Ltda., para implantar na
área da antiga Vila Parisi três
empreendimentos: Terminal Intermodal de
Cargas Rodoviárias, Pólo de Indústrias
Metal-Mecânico e Centro de Pesquisas
Ambientais.

Tal contrato obedeceu as disposições
dos Decretos nº 7.814/99 e 7.909/00 e da
Lei Municipal 01/99, que detalharam e
regulamentaram o processo licitatório. O
artigo 4º, parágrafo 1º, inciso “c”, do
Decreto nº 7.814/99, por exemplo,
estabeleceu “prazo máximo de 12 meses
contados da homologação do resultado do
certame licitatório para início da
construção e implantação dos
empreendimentos, como também das
obras de infra-estrutura do centro de
pesquisas ambientais no terreno a ele
destinado”.

Contudo, após seis anos de vigência
do contrato, sem que o prefeito atendesse

o disposto na Lei nº 8.666/93, a Lei de
Licitações, especialmente seu artigo 58,
deixando de aplicar sanções pela
inexecução contratual, o prefeito Clemont
decidiu alterar o contrato, transferindo a
cessão de uso do imóvel para a Ecopátio
Logística Ltda. Ao fazer isso, o prefeito
também desprezou os termos da licitação
e especialmente a lei complementar, que
haviam autorizado e dado respaldo legal
ao ato administrativo anterior.

Ao apresentar a denúncia, José
Pereira anexou a cópia da Escritura de
Transferência e Aditamento de Concreto
de Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel do Município, assinada em 28 de
junho passado.

Na visão de José Pereira, em vez
de rescindir o contrato, com base no artigo
58, inciso II, da Lei nº 8.666/93, pelo
atraso no início da obra, o prefeito
resolveu transferir o contrato. E, pior,
repactuando os termos do contrato inicial,
alterando condições, obrigações e direitos
previstos. Entre essas alterações, feitas
por meio do Decreto nº 8.930, de 29 de
maio passado, ficou estabelecida a
“implantação do Centro de Pesquisas
Ambientais na antiga Cetesb, que será
entregue à Prefeitura Municipal de
Cubatão”; que “a antiga escola da Cetesb

será reformada para ser utilizada como
Centro de Pesquisas Ambientais”; e que
“será reservada nesta fase uma área de
12.009,41 metros quadrados, para a
implantação do futuro Pólo Metal-
Mecânico”, quando anteriormente se
destinavam 159.630,49 metros quadrados
para esta finalidade.

O presidente da Câmara, Geraldo
Cardoso Guedes (PSDC), determinou o
encaminhamento da denúncia, formando o
processo nº 820/06. Antes de ir a
plenário, a matéria recebeu parecer da
Comissão de Justiça e Redação, que
considerou a denúncia inepta para formar
uma Comissão Processante. O membro
da Comissão de Justiça e Redação,
vereador Welinghton Ribeiro da Silveira,
contudo, manifestou opinião contrária em
parecer em separado, datado de 30 de
outubro. “O que este Poder não pode, à
evidência ou revelia, é se afastar de seu
dever de apurar e à exaustão os fatos”,
diz o vereador, citando as providências
que poderão ser tomadas pelo MP.

Um dia depois, na sessão de 31 de
outubro, com a presença de seus 11
vereadores, a Câmara rejeitou por 10
votos e uma abstenção, de Welinghton, a
denúncia para formar a Comissão
Processante contra Clermont. No dia 17
de novembro o processo foi arquivado. O
vereador Welinghton cogita requerer a
formação de uma Comissão de
Investigação para apurar os fatos.

Imprensa/PMC
Clermont: Ecopátio, do
grupo Ecorodoviais, no
lugar da Markon

Cidade
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Construção

C   onfiantes na estabilidade da economia, os empresários da construção civil  estão retomando os
  investimentos no Litoral Paulista, sejam residenciais ou comerciais, destacando Santos como centro dessa
onda de desenvolvimento do setor. As reportagens das páginas seguintes demonstram a disposição do

empreendedor da região, ao aproveitar este excelente momento para fomentar negócios, movimentando um
mercado que gera um formidável número de empregos e tem reflexo positivo em diferentes segmentos produtivos.
Nesta primeira de uma série de reportagens enfocamos a entrega do Timbiras Residencial, da construtora Xavel –
que já iniciou as obras de mais um empreendimento; e do Edifício Chico Xavier, da Universidade Santa Cecília,
construído pela Engeplus – que, aliás, já prepara lançamento residencial.

Fotos Sandra Netto

A
construtora Xavel está entregando
em dezembro, em Santos, o
Timbiras Residencial. “Um projeto

exclusivo, localizado em uma rua
tranqüila, próximo ao máximo de
conveniência e com o charme do
tradicional Bairro do Gonzaga”, sintetiza a
diretora da empresa, Ana Carolina
Azevedo Passos. O empreendimento foi
implantado em terreno de 1.044 metros
quadrados e possui dois apartamentos por
andar, todos de frente com 4 dormitórios e
terraço individual, com opção de 2 ou 4

Charme no Gonzaga
Empreendimento possui ampla área de lazer localizada na cobertura

suítes, sendo uma
master com
hidromassagem. São
apartamentos amplos,
com 203 metros
quadrados ou 217
metros quadrados de
área útil, possuem
living para 3 ambientes

em granito natural, com terraço e
churrasqueira privativa mais dependência
completa.

Conforme destaca o arquiteto Carlos
Passos, o projeto possui concepção
moderna encaixando-se no estilo
contemporâneo, procurando impor uma
volumetria ressaltada pelas cores da
cerâmica utilizada na fachada. No acesso
o destaque é para o pé direito duplo,
simetria e volumetria limpa, destacada
pelo hall social com pele de vidro, jardins
e iluminação. “Como as duas unidades

por andar possuem plantas levemente
diferentes, uma das preocupações
principais foi o cuidado para se manter a
simetria na fachada que fica visualmente
mais interessante”, afirma Carlos. Quem
adquiriu sua unidade durante a execução
da obra teve a oportunidade de fazer
alterações na planta original, distribuindo
os ambientes de acordo com suas
necessidades. Essa flexibilidade
proporcionada pela construtora facilita o
proprietário, pois evita futuras reformas.

A área de lazer do Timbiras
Residencial está localizada na cobertura e
inclui piscina, sauna e fitness, além de
dois espaços reservados para festas ou
reuniões gourmets. Entre outros
diferenciais de projeto, as unidades são
dotadas de medição individual de água,
portas dos dormitórios para os terraços
com persianas que possibilitam a abertura
total do vão para iluminação, além de
infra-estrutura para automatização das
mesmas, elevador com controle de
acesso por biometria (sistema que lê a
digital do morador), fachada totalmente
revestida com cerâmica e fundações
profundas. No total o empreendimento
possui 10.489,83 metros quadrados de
área construída, compreendendo uma
torre com subsolo, térreo, 2 mezaninos,
14 andares tipos. No 14º andar, possui 2
coberturas triplex com vaga para até 5
carros, mais depósito individual fechado.

O empreendimento foi desenvolvido
em parceria com tradicionais profissionais
e fornecedores do mercado. No
fechamento em alvenaria foram utilizados
blocos cerâmicos da Cerâmica Saturno
Ltda. Os produtos atendem às normas da
ABNT e, entre as vantagens, destacam-
se a leveza e o isolamento térmico e
acústico. A Pormade forneceu o kit porta
pronta para verniz em madeira padrão
Curupixá nas entradas social, serviço e
dependências dos apartamentos. A Atlas
Schindler equipou o residencial com dois
elevadores de alta velocidade, dotados do
sistema Biopass, que reconhece a digital
do usuário, com cabinas da linha NeoLift.
A Alpha executou o projeto de instalação
da central e da rede de distribuição de gás
(GLP), enquanto a Impermec fez todo o
serviço de impermeabilização nas áreas
frias, envolvendo banheiros, áreas de
serviço e cozinhas. A Gesso Lupa
executou toda a decoração em gesso nas

áreas comuns, salão de festas
e apartamentos.

Para garantir a segurança
da construção, o projeto de
fundações especificou o
estaqueamento profundo, por
meio do sistema de estacas
escavadas em concreto, que
atingiram profundidade média
de 50 metros. Foi adotado
sistema construtivo
convencional, com utilização
de fôrmas e aço prontos. Após
as fases de estrutura,
alvenaria, acabamento interno e
externo, em novembro as
obras chegaram na fase final de
acabamento, com retoques de
pintura, iluminação, faltando

somente a execução das áreas comuns
no térreo, jardins e calçada. A limpeza
geral é feita pela Santa Luzia.

Entre os diferenciais do projeto
hidráulico, foi adotada a medição
individualizada e a infra-estrutura completa
para aquecimento a gás (sistema
individual de passagem com 1 ou 2
equipamentos). Já o projeto elétrico foi
desenvolvido de acordo com as normas
da ABNT, com preparação para gerador
de energia. Empresa certificada ISO
9001:2000, a Xavel adotou uma série de
procedimentos de preservação ao meio-
ambiente, cuidando especialmente da
organização e limpeza constante do
canteiro de obras, no controle da emissão
excessiva de ruídos durante a obra e na
separação dos resíduos em metal,
plástico, papel, papelão, entulho e
madeira.

Serviço: plantão de vendas, das 9 às

18 horas, telefone (13) 3286.1588.

Timbiras: parceria com
tradicionais profissionais e

fornecedores do mercado

Entrada social: porta pronta
para verniz em madeira

padrão Curupixá
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Fotos Sandra Netto

C om a entrega do Residencial

Timbiras a Xavel decorou uma

unidade que ficará em exposição à

venda. O projeto é da arquiteta Melba

Nadais Aidar, que apresenta um estilo

contemporâneo e utilizou armários

planejados da SCA, estofados, mesas

e objetos de decoração da Alhambra

Móveis, iluminação da Guido Lustres,

cortinas, persianas e almofadas da In

Decor e detalhes de gesso aplicados

pela Gesso Lupa.

Conforme contou Melba, a

concepção do apartamento-modelo

mantém o máximo possível da divisão

de ambientes da unidade original,

apenas com algumas interferências,

como a transformação da cozinha em

Oprojeto de esquadrias foi
desenvolvido pela Correa

& Costa Jr. Ltda. Segundo um
dos diretores da empresa, o
professor Luiz Corrêa, um dos
diferenciais está no guarda
corpo dos terraços, executado
na Linha Gradil Universal,
patente exclusiva da Alcoa
Alumínio SA, que recebeu
trechos com módulos formados
por brises verticais, com o
objetivo de esconder as
máquinas do sistema de ar
condicionado, sem
comprometer o seu
funcionamento. Uma esquadria
com grande largura e altura faz
a comunicação da ampla sala
com o terraço e foi executada
na Linha Gold, outra patente da
Alcoa, formada por perfis
reforçados para grandes vãos.

Os quartos e suítes receberam portas
da Linha Integrada Suprema da Alcoa,
com persianas em alumínio, cujas
palhetas são preenchidas com poliuretano,
melhorando assim o conforto termo-
acústico. Também foi previsto ponto de
alimentação elétrica para posterior
automatização, conforme interesse de
cada proprietário. Nos últimos anos,
conforme destacou o diretor Hamilton Luiz
Costa Jr., a miniaturização dos
componentes, bem como a redução nos
custos, têm viabilizado a utilização de
controles remotos para a movimentação
de portas e janelas. Ele acrescentou que
o acesso social do Residencial Timbiras
será feito por um monumental conjunto de
esquadrias chamado “pele de vidro”.
Trata-se da Linha Cittá II foi desenvolvida
pela Alcoa e pela  primeira vez, foi
executada em Santos.

APortobello, por meio do canal
Arquitetura e Engenharia,

disponibiliza assessoria técnica de
arquitetos para apresentar às construtoras
soluções na utilização de seus produtos.
No caso do Timbiras, quarto
empreendimento da Xavel na qual a
Portobello participa, a consultora técnica
arquiteta Lucia Simões informou que as
especificações para cada ambiente do
empreendimento adotaram como
concepção a harmonia entre a inovação e
a praticidade. “Essa harmonia foi pontual
desde a fachada com revestimento
cerâmico até no detalhe do acessório de
vidro nos banheiros”, comentou. Na
fachada da frente o Timbiras recebeu
revestimento cerâmico 7,5x7,5 da linha
Prisma Bianco, Bege e Nero; enquanto
nas laterais foi aplicado o revestimento
cerâmico 5x15 da linha Stone Withe. As
peças de porcelanato rústico foram das
linhas Casa Bianco 45x45, Nizza White
45x45 e porcelanato técnico Bianco Tu
30x30. Os banheiros utilizaram
revestimento nas paredes da linha glass
30x60 e detalhes em filetes de vidro. Nas
cozinhas, a linha Image Milk 30x60.

Detalhes das esquadrias

Consultoria auxilia
uso de produtos

Diferenciais do
apartamento-modelo

copa-cozinha e um dos quartos com

closet. Todos os demais espaços do

apartamento padrão não foram

alterados.

Sua expectativa é que os

diferenciais agradem, especialmente as

mulheres. No caso do quarto

transformado em closet, Melba lembra

que as mulheres possuem cada vez

mais roupas e necessitam de um closet

amplo, onde é possível escolher e

vestir-se com conforto. Já a copa-

cozinha traz mais praticidade ao dia-a-

dia da família. Com relação ao living, a

arquiteta frisou que optou em equipá-lo

com uma televisão, considerando a

tendência dos novos aparelhos de

plasma e LCD.

Cozinha: paredes combinam
blocos de vidro e revestimento

cerâmico

Esquadria com grande largura
e altura faz a comunicação da

ampla sala com o terraço

Construção
A Xavel lançou em agosto o Residencial Acordes, também

localizado no Gonzaga, na Rua Pasteur, 68, destinado
para famílias pequenas que não abrem mão de espaço e
qualidade. São plantas de 1 e 2 dormitórios, sendo 1 ou 2

suítes, com terraço. As unidades vão de 58 metros quadrados a 133 metros quadrados,
com diversas opções de planta. Quatro unidades por andar em um prédio totalmente
revestido com cerâmica, hall de entrada e elevadores em granito natural, fundações
profundas, medição individual de água e gerador de energia. Possui área de lazer no
16º andar, com piscina, sauna, fitness e salão de festas com grill. Plantão de vendas na

Rua Paraguai, 142, de segunda a sábado, das 9 às 18 horas, telefone (13) 3289.7444.
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Construção

Novo edifício no
campus Boqueirão
Canteiro de obras serviu para estudos in loco

Unidade Chico Xavier: entrega marca a parceria entre a
construtora Engeplus e a Universidade Santa Cecília

Sandra Netto

O
último trecho da Via Expressa
Sul, em Praia Grande, está em
fase final e deverá ser liberado ao

tráfego de veículos em dezembro. A
pretensão da Prefeitura era entregar a obra
no final de outubro, mas as chuvas do
período atrasaram a conclusão do último
viaduto da Via, que dá acesso ao
complexo administrativo municipal de
Praia Grande, no Bairro Mirim. Com o
término da obra, Praia Grande encerrará a
história do Acesso 291 da SP-55,
marcada por acidentes, mortes e o
excesso de lombadas.

A inauguração do último trecho da Via
Expressa Sul significa a conclusão do
sistema viário Xixová, considerado um
dos maiores investimentos nesta área na
Baixada Santista, totalizando R$ 75
milhões desde 93, dos quais apenas R$
10 milhões, o equivalente a 13,3%,
vieram do Estado, por meio do
Departamento de Apoio e
Desenvolvimento às Estâncias (Dade).

Sistema viário Xixová
recebeu investimento de
R$ 75 milhões

Último
trecho
em fase
final

VIA EXPRESSA SUL
Fotos Edmilson Lelo/PMPG

“Só nesta terceira etapa da Via Expressa,
que totaliza 3,2 quilômetros, foram
investidos R$ 28 milhões, 90% dos quais
provenientes do Município”, informou o

secretário de Obras Públicas, Luiz
Fernando Lopes. “Além da duplicação, a
Prefeitura construiu viadutos para
pedestres e veículos e dotou as marginais
de ciclovias e paisagismo beneficiando os
bairros do Boqueirão, Guilhermina e
Mirim.”

A obra está sendo executada pela
Termaq Construção Civil. Entre os
parceiros, a Pedreira Mongaguá é
fornecedora de brita. Este último trecho
tem 1.100 metros e fica no Bairro Mirim,
entre a Curva do S, na Rodovia Padre
Manuel da Nóbrega, e o antigo trevo do
bairro. No local foram utilizados 45 mil
metros cúbicos de aterro, o equivalente a
4.500 viagens de caminhão tipo trucado.
Para a contenção dos taludes foram
construídos muros de 2,4 metros de altura
nas duas margens. Um dos destaques do
trecho é o viaduto com duas passagens
para veículos com até 4,5 metros de
altura, o que permite o tráfego de ônibus, e
9 metros de largura (passeio de 3,5
metros e pista com 5,5 metros), na altura
das Ruas José Borges Neto e Valter José
Alves. Há também passagem para
pedestres na altura da Rua Rosa Marly
de Souza com 4 metros de largura e 2,5
metros de altura, permitindo a travessia
segura entre os bairros Mirim e Quietude.
Neste local, está sendo finalizado o plantio
de grama nos taludes, com início imediato
do asfaltamento das pistas, cada com 8
metros de largura.

Complementam a obra duas alças de
acesso na altura das Ruas Padre Manuel
da Nóbrega (ligação com a Avenida
Roberto de Almeida Vinhas) e Avenida
Júlio Prestes de Albuquerque (acesso à
Avenida Ministro Marcos Freire), em fase
de acabamento. Com isso será finalizada
a ciclovia. São pequenos trechos, com
cerca de 5 metros cada um, localizados
junto aos ramos de acesso à Avenida
Roberto de Almeida Vinhas e Ministro
Marcos Freire.

Trecho tem 1.100
metros, entre a Curva

do S e o antigo trevo do
Bairro Mirim

Via Expressa Sul: fim da triste
história do Acesso 291

A
Universidade Santa Cecília está
concluindo o Edifício Chico Xavier,
do campus da Rua Oswaldo

Cruz, em Santos, cuja entrega fará parte
das comemorações pelos 45 anos de
fundação da instituição. Conforme
destacou o responsável pelo projeto, o
arquiteto e urbanista Francisco José
Carol, entre os diferenciais da construção
destacou-se a preocupação em

harmonizar o edifício com os prédios
vizinhos da própria universidade, sendo
que num dos lados foi mantido o recuo,
enquanto do outro foi feita a junção com o
bloco existente. Ele detalhou que a
justaposição dos blocos, aliada à
necessidade de ter fundações
independentes, exigiu estudos para definir
a melhor solução, já que a estrutura
existente possuía fundação tradicional.
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Fachada possui
revestimento cerâmico
na cor branca, com
vidros espelhados
azuis nas janelas

Sandra Netto
Optou-se, contudo, pela implantação de
fundações profundas, considerando as
características do projeto e a exigência de
cuidados para não interferir na estrutura já
existente.

A obra é executada pela Construtora
Engeplus e tem o acompanhamento do
engenheiro Antonio de Salles Penteado,
diretor da Faculdade de Engenharia da
Unisanta. O novo edifício foi implantado
em terreno de 600 metros quadrados e
compreende uma proposta inovadora em
relação ao conjunto da Universidade, pois
possui subsolo, uma solução adotada
para facilitar o estacionamento de veículos
e atender exigências municipais, por se
tratar de empreendimento que causa
impacto no sistema viário da Cidade.

Com relação à concepção
arquitetônica, Carol citou como diferencial
a estrutura localizada na periferia dos
pavimentos, sem pilares intermediários na
lâmina da edificação. “Com isso,
conseguimos ter uma planta livre, no qual,
conforme o uso e a necessidade, pode
ser feita a distribuição dos espaços”,
explicou. Essa concepção fez com que
toda a parte úmida, dos banheiros e copa,
fosse colocada nas extremidades,
facilitando qualquer tipo de distribuição
interna. Também foram levadas em
consideração as descidas pluviais e as
subidas das instalações.

Ele detalhou que a proposta do
projeto arquitetônico, com menos pilares e
ainda periféricos, motivou que as vigas
existentes entre os pontos de apoio
fossem redistribuídas em uma malha,
configurando uma grelha estrutural que
serve também como laje piso.

Além do subsolo e térreo, o Edifício
Chico Xavier possui 8 andares e ático,
totalizando cerca de 4.500 metros
quadrados de construção. O primeiro
andar está interligado com o edifício
vizinho já construído, na seqüência onde
funciona a biblioteca geral da instituição.

Assim, este primeiro andar será utilizado
para ampliar as modernas instalações da
biblioteca. No segundo andar, será
instalada a administração, incluindo
recursos humanos, departamento de
contabilidade e tesouraria. O terceiro será
ocupado pela reitoria e presidência.
Conforme informou o arquiteto, será um
andar diferenciado, com acesso
controlado, e terá a exclusividade de um
dos dois elevadores do edifício. Do quarto
até o oitavo andar a ocupação será feita
por salas divididas com painéis drywall,
dotados de tratamento acústico. As salas
são atendidas com iluminação natural e
artificial, assim como condicionamento
climático.

O fechamento externo de todo o
edifício foi feito com alvenaria tradicional,
utilizando blocos de concreto.
Completando o fechamento, a Magenta
Alumínio Ltda. forneceu e instalou
caixilhos em alumínio anodizado preto.
Nos portões foi utilizado alumínio
com pintura eletrostática branca, com
destaque para o sistema de abertura total
do vão e personalização dos mesmos
com vidros jateados.

A fachada possui revestimento
cerâmico na cor branca, em contraste
com os vidros espelhados azuis nas
janelas. Esse padrão está sendo adotado
também nos antigos prédios do campus,
que estão sendo reformados, com a
intenção de criar uma linguagem única
para a universidade, que possa ser
rapidamente identificada.

No ático do edifício funciona a área
técnica superior do edifício, com as
caixas d’água e a casa de máquinas dos
elevadores. No local também foram
programadas instalações para o
desenvolvimento de pesquisas, nas áreas
de hidráulica e elétrica, especialmente no
que se refere a aquecimento solar.

O arquiteto Francisco Carol
esclareceu que os projetos de cálculo

estrutural, hidráulico e elétrico foram
desenvolvidos na própria universidade
por professores dos cursos
correspondentes com a intensa
participação de universitários. Ele
destacou que esses projetos, assim como
o arquitetônico, foram acompanhados in
loco pelos estudantes das respectivas
áreas. “Esta construção serviu como
ponto de referência para o ensino de
diferentes disciplinas, como a Engenharia
Civil, Elétrica, Hidráulica, assim como do
curso de Arquitetura, por meio de vistorias
e até mesmo estágios”, disse.

O edifício foi realizado com
a participação de tradicionais
profissionais e empresas do
mercado. A Enmage fez o
rebaixamento do lençol freático
por meio do sistema well-points,
utilizando bombas à base de
palheta com potência de 5 cv,
que consomem menos energia
que as convencionais. A Areia
Vieira forneceu areia e pedra em
todas as fases da obra,
enquanto a Belgo forneceu aço,

ferro, arame e prego. Já a Cortesia
forneceu a concreto das fundações
profundas, lajes, pilares e vigas, utilizando
modernos equipamentos, como bomba de
alta pressão. A Elétrica Sanchez forneceu
todo o material elétrico, enquanto a Haiffa
Projetos e Construções foi responsável
pelo forro e paredes internas no sistema
drywall Knauf. Todo o revestimento
cerâmico das fachadas foi aplicado pela
Engempre, que possui equipe de mão-de-
obra especializada. Os dois elevadores
do edifício foram fornecidos pela Atlas
Schindler.
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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

P ara atender as mulheres que

apresentarão algum sintoma

climatérico decorrente da redução do

estradiol, como os fogachos, o

Janssen-Cilag desenvolveu um

fitohormônio, que no Brasil é

comercializado como Soyfit. O

diferencial entre o fitomedicamento e

a terapia hormonal (TH) convencional

é a origem natural. Soyfit contém

isoflavonas – substâncias presentes

na soja e em seus derivados –,

diferentes da terapia hormonal, pois

praticamente não existem efeitos

deletérios sobre as mamas (dor e

aumento do volume) e sobre o útero

(sangramento), que são as causas

freqüentes de abandono da TH.

A Sociedade Brasileira de

Climatério (Sobrac) define o climatério

como a fase em que os ovários

deixam de produzir os hormônios,

sendo a transição entre as fases

férteis e a não-reprodutiva. A entidade

informa que no estudo do WorldHeath

Organization (Genebra/1996) estimou-

se que na América Latina existem

cerca de 243 milhões de mulheres,

das quais estima-se que 37 milhões

estão na fase climatérica, ou seja, em

idade entre 45 e 64 anos; cifra que

representa 8% da população total.

Atualmente, a proporção de mulheres

no climatério em países em

desenvolvimento oscila entre 5% e

8% da população, enquanto que em

países desenvolvidos ela aumenta

para 15%. Estima-se que para o ano

2030 esta cifra aumentará para 17%

em países em desenvolvimento.

Desníveis de um ambiente para outro,
tapetes que deslizam, fios que

atravessam áreas de passagem, escadas
sem corrimão, iluminação deficiente, entre
outras armadilhas no ambiente doméstico,
são os principais motivos das quedas
entre as pessoas da Terceira Idade. E,
entre aqueles que já passaram dos 60
anos, as quedas são responsáveis por
grande parte das internações e mortes, de

Com a chegada do Verão, a
preocupação das mulheres aumenta:

corpo magro, sem celulite, bronzeado... A
exposição ao sol, embora traga
benefícios, como auxiliar na absorção da
vitamina D e fixar o cálcio no organismo,
também causa implicações para a saúde
quando há exageros. Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
cerca de 60 mil pessoas morrem por ano,
a maioria devido ao câncer de pele, por
excesso de exposição ao sol. O relatório
também destaca que a radiação solar é
responsável por queimaduras,
envelhecimento da pele, catarata nos
olhos, entre outras doenças.

“Alternativas ao sol, como o
bronzeamento artificial e os cremes
autobronzeadores, também devem ser
analisadas com critério”, avalia o cirurgião
plástico Lecy Marcondes Cabral, diretor-
clínico da Clínica Integrada de Cirurgia
Plástica São Paulo. Ele lembra que a
radiação Ultravioleta (UV) do sol, ao
penetrar na pele, desencadeia reações
como queimaduras solares, fotoalergias e
bronzeamento. Além disso, devido ao
efeito cumulativo da radiação durante a
vida, os raios UV também causam o
envelhecimento cutâneo e alterações

Campanha quer evitar quedas na 3ª Idade

Enfrentar o
climatério
naturalmente

Além de bronzear,
sol pode causar
problemas na pele

Verão à vista!
celulares que predispõem ao câncer da
pele.

Cabral alerta para a necessidade de
proteção adequada, especialmente às
crianças e adolescentes: “Se o filtro solar
utilizado permite que a pele fique vermelha
após a exposição solar, é sinal que a
proteção não está sendo eficaz e que o
fator de proteção solar deve ser
aumentado ou o produto deve ser aplicado
em intervalos menores”. O especialista
indica como fator de proteção mínimo o
FPS 30 e a sua reaplicação a cada 2
horas, ou após mergulho, exercício ou
suor excessivo. O protetor para os lábios
também deve ser utilizado durante o
banho de sol.

O uso de chapéus, durante a
exposição solar contribui para a proteção
de áreas sensíveis, como olhos, orelhas,
pescoço e nuca. Os óculos de sol com
99-100% de proteção UV também são
um poderoso auxiliar na proteção dos
olhos, que podem sofrer danos oculares
sérios, como a catarata, quando expostos
ao sol sem proteção. Mesmo os que
decidem ficar na sombra, na praia ou
piscina, não estão livres de sofrer com a
radiação solar que se reflete na água, na
areia e no asfalto.

forma direta ou indireta. O problema
gerado pelas quedas entre os idosos uniu
a Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT) e a Sociedade
Brasileira de Otologia (SOB), na
Campanha de Prevenção a Quedas na
Terceira Idade. A campanha teve impulso
em 20 de outubro, Dia Mundial da
Osteoporose. Afinal, quando associadas à
osteoporose, as quedas formam uma

Luiz Carlos Ferraz

Monitor da Suunto:
informação precisa
ao atleta

Processador VIA:
alta performance

Monitores cardíacos –

Desenvolvida pensando
na máxima avaliação
de desempenho para
seu usuário, a Suunto
lança no Brasil a Linha
Training, que inova o
mercado em estilo e
funcionalidade. Mais que monitores cardíacos
convencionais, os novos relógios da Linha Training
oferecem informação precisa para o atleta alcançar suas
metas. Os modelos Suunto T-Series, T1, T3 e T4, se
unem ao sofisticado T6, eleito pela revista Health
Magazine como o melhor aparelho de fitness do mundo
em 2006 e oferecem uma variada gama de aparelhos
para treinamento adequado a todas as necessidades e
que complementam o exercício nas mais várias
atividades físicas, sobretudo a corrida. [../ano06/
0611d001.htm]

Internet/negócios – No Brasil quase 14 milhões de pessoas já acessam a Web em
suas residências e ficam conectados por volta de 20 horas/mês, dando o título ao Brasil
de primeiro colocado mundial em tempo de permanência na Internet doméstica. O Japão
vem em segundo lugar com 18 horas, seguido pela França com 17 horas e 43 minutos
e os Estados Unidos em último lugar com 17 horas. [../ano06/0611d002.htm]

10 Megapixels – As câmeras de 10

Megapixels são a nova coqueluche do

mercado de câmeras digitais, e a

Elgin Info Products aproveita a

oportunidade e lança um modelo da

PowerShot série A com todas

vantagens do uso da resolução de 10

MP, a A640. Entre as principais

características do lançamento está

justamente o alto nível de

detalhamento da imagem, decorrente

da alta resolução. [../ano06/

0611d004.htm]

Loja virtual grátis – Pequenos
varejistas que não têm condições de
investir em seu próprio site na Web agora
têm uma saída, simples e gratuita. O
Keero, maior classificado independente da
Internet brasileira, com 1,2 milhão de
usuários únicos e 50 mil ofertas, está
lançando um serviço de hospedagem
gratuito no qual o próprio usuário monta
sua página. Os interessados se
cadastram no site Keero e terão à sua
disposição uma página exclusiva da
empresa, sempre no vínculo
www.keero.com.br/“logindaloja”.
Internamente, escolhem a cor de fundo e
inserem logo... [../ano06/0611d005.htm]

Fotos Divulgação

Mesa gráfica – A mesa

gráfica Graphire4 4x5 é

divulgada pela Wacom

Technology como a

forma mais rápida e

confortável de se editar

fotos digitais, desenhar,

pintar, criar, assinar ou

fazer anotações em

documentos do Acrobat

ou do Powerpoint,

compatível tanto em

PCs quanto em Mac. [../

ano06/0611d003.htm]

Pagar com celular – A MasterCard

Worldwide anunciou em 22/11/2006

mais um grande avanço na realização

do sonho de disponibilizar os

pagamentos sem contato para o

público em geral. Em parceria com a

Nokia e a 7-Eleven, Inc., a

MasterCard está implementando

testes com consumidores na cidade

de Dallas, Texas, com celulares

incorporando a tecnologia Near Field

Communications (NFC) e o sistema

PayPass da MasterCard. O teste

deve ser concluído em seis meses.

[../ano06/0611d007.htm]

Processador – A
VIA Technologies,
Inc.,
desenvolvedora
de tecnologias de
processadores e
de plataformas
para PCs, anuncia o chipset IGP para
mídia digital VIA CN800, solução
altamente integrada que oferece suporte à
memória PCI Express e DDR2. Além
disso, o novo chipset tem uma série de
funcionalidades como placa gráfica IGP
VIA UniChrome Pro com equipamento
para execução de MPEG-2 e saída
DuoView+ para dois monitores. [../ano06/
0611d006.htm]

combinação de alto risco, que afeta a
qualidade de vida e pode levar à morte. A
osteoporose acomete mais de 20 milhões
de brasileiros, particularmente mulheres
após a menopausa e homens a partir dos
60 anos. Em mulheres, as fraturas
osteoporóticas são três vezes mais
comuns que as doenças coronarianas,
sete vezes mais que o AVC e oito vezes
mais que o câncer de mama.
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@uol.com.br

Orival da Cruz,
presidente do

Sescon-BS, e o
empresário João Aleixo Pereira:

I Encontro das Empresas de Serviços
Contábeis da Baixada Santista debateu
estratégias para incorporar mudanças

tecnológicas e legais que revolucionam o
setor. Ao lado, em sentido horário, o

prefeito de Santos, João Paulo Papa, e o
delegado da Receita Federal, Carlos

Nacif; o presidente da Fenacon, Carlos
Castro; o deputado Paulo Alexandre e

seu pai, o vereador Paulo Barbosa,
ladeando Maria Aparecida Santiago Leite

e a secretária de Finanças, Miriam
Cajazeira; e o vice-presidente do Sescon-

SP, Valdemar Armesto.

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Fotos Sandra Netto
Maria Helena de Almeida

Lambert, reitora da Unisantos, e
Sílvia Teixeira Penteado, reitora
da Unisanta; Danilo Nunes, pró-
reitor do Unimonte, e Adriana

Bertini, do Santander: no evento
promovido pelas universidades

para apresentar o projeto do
Intercom 2007

XXX Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação,

que terá como tema
“Mercado e Comunicação na

Sociedade Digital”.

À esquerda, Mario Froio e Glen
Gordon Findlay, presidente da
Fenamar; Eduardo Lopes e
Edouard Grieg: no evento em que
a Federação Nacional das
Agências de Navegação
Marítima (Fenamar) premiou
profissionais com a Medalha do
Mérito Nacional do
Agenciamento Marítimo, pela
contribuição ao avanço do
segmento no comércio
internacional.

� Com homenagem aos gêmeos

Carlos e Eduardo Argento (Twin

Surfboards), dia 16 de dezembro, a

partir das 8 horas, o II Encontro dos

Pioneiros do Surf, na Praia do José

Menino, em Santos. Apoio Semes,

Surf Store, Viking e Euro Max.

Evento arrecada produtos de limpeza

para o Núcleo para Reabilitação de

Excepcionais (Nurex).

� Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São
Paulo realiza encontro com a
Imprensa no dia 6 de dezembro, em
São Paulo, para análise do presidente
João Claudio Robusti, sobre o
desempenho da construção civil em
2006 e expectativas para 2007.

� Jardim dos Amiguinhos, que abriga

animais abandonados, está

precisando de ajuda na forma de

rações, remédios, produtos de

limpeza, ou adoção de animais.

www.jardimdosamiguinhos.com.br,

telefone (11) 6102.1091.

� Educadora Lúcia Maria Teixeira
Furlani lançou o livro Tudo é possível,
Incrível Viagem no Tempo, para
crianças e jovens. Um passeio pela
Baixada Santista, com noções de
cidadania, cultura, com bom-humor.

� Associação de Mulheres de

Negócios e Profissionais de São

Paulo entregou o Prêmio Construtora

da Paz, em novembro, na Associação

Cristã de Moços, em Sampa.

Homenagem a Lia Diskin, Fundadora

da Associação Palas Athenas, e

Clotilde Rabinovich Pasternak (in
memoriam).

� Palestra e lançamento do livro
Estudo de Venda de Valores Santos,
realização da Seção Regional de
Santos do Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia
de São Paulo (Ibape SP), 21 de
novembro, no auditório da AEAS.

� Em Vez de Esmola, Ofereça Ajuda
é a campanha lançada pela Prefeitura

de Santos, coordenada pelo secretário

Carlos Teixeira Filho, de Assistência

Social.

� Etoile Hotels lançou o atendimento
aos animais de estimação em
algumas suítes de seus dois
empreendimentos em São Paulo.

� Portofino, especializada em

materiais de construção de alto

padrão, inaugurou loja na Praça do

Mar Casado, Praia de Pernambuco,

em Guarujá.

� Reveillon Místico 2007, de 28 de
dezembro a 1º de janeiro, em
Campos do Jordão, São Paulo:
renovar energias, desenvolver uma
nova consciência corporal, convida o
Centro Integrado Yoga Sandri
www.yogasandri.com.br

Imprensa/Fenamar
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CARLOS PIMENTEL MENDES

D
iferente de outros tipos de
poluição, em que basta calcular a
quantidade do elemento poluente,

a poluição sonora é agravada pelo tempo
de exposição dos seres vivos a ela. Nas
cidades, esse crescimento do problema é
exponencial, pois enquanto aumentam as
fontes de barulho (como o ronco da moto
que passou aqui às 13h11), a
concentração de prédios impede que o
som se disperse (como o do arranque na
partida de um ônibus às 13h12). Até o
gorjeio dos pássaros é abafado pela
multiplicidade de sons de fundo (o som de
um aparelho de rádio no prédio vizinho,
às 13h15). Quem ainda percebe hoje o
badalar dos sinos de alguma igreja
santista, com todo esse barulho (como o
alarme do carro que disparou do outro
lado da rua, às 13h17)?

Afirma a Organização Mundial da
Saúde que o limite tolerável de barulho
para o ouvido humano é de 65 decibéis.
“Acima disso, nosso organismo sofre
estresse, o qual aumenta o risco de
doenças. Com ruídos acima de 85 dB,
aumenta o risco de comprometimento
auditivo”, informa a entidade (enquanto um
carro de som passa às 13h20 anunciando
algo que não pude ouvir direito, porque
um vizinho na mesma hora acionou um
barulhento liquidificador). Escapamentos
enferrujados ou furados, alterações no
silencioso ou no cano de descarga,
alterações no motor e maus hábitos ao
dirigir, como acelerações e freadas
bruscas e uso excessivo de buzina,
fazem com que nas principais ruas os
níveis de ruído atinjam de 88 a 104 dB.
Mesmo nas áreas residenciais, variam de
60 a 63 dB, muito mais que os 55

NÃO AGÜENTO MAIS ESSE BARULHO!
Numa cidade cada
vez mais vertical, o
efeito da poluição
sonora literalmente
sobe pelas paredes
e se multiplica, ao
mesmo tempo em
que aumenta pelo
simples incremento
na densidade
populacional

Cidade

estabelecidos como limite pela Lei de
Silêncio na capital paulista.

Calcula-se que 10% da população
nacional possua distúrbios auditivos, e
cerca de 5% das insônias sejam
causadas por fatores externos,
principalmente ruídos. “O ruído de trânsito
de veículos automotores é o que mais
contribui na poluição sonora e cresce
muito nas grandes cidades brasileiras,
agravando a situação” (são 13h23, uma
viatura da polícia acaba de passar na
avenida, com a sirene ligada). Voltando
às informações citadas do portal Ambiente
Brasil (www.ambientebrasil.com.br),
(enquanto o terceiro vendedor de gás toca
o interfone de todos os moradores do
prédio, mesmo num domingo às 13h27):
“No âmbito doméstico, a poluição sonora
ocorre pela emissão de ruídos acima das
especificações produzidas por
eletrodomésticos” (pode-se chamar de
eletrodoméstico aquele equipamento que
aciona um sinal sonoro cada vez que a
porta da garagem abre, como agora às
13h29?).

Faltam ainda estudos sobre um outro
tipo de estresse causado pelo barulho nas
cidades. Nelas, é preciso considerar não
apenas o cansaço auditivo causado pela
continuidade dos sons altos, mas também

que muitos deles são sinais de alerta que
sobressaltam as pessoas (campainhas,
sirenes, buzinas e alarmes, todos
disparados repentinamente e destinados
justamente a provocar uma ação imediata
em quem ouve, o que é bem diferente de
se ouvir música em som altíssimo).
Submetido a esses sobressaltos
constantes, aos quais não há como se
adaptar satisfatoriamente, o organismo
humano sofre descargas de adrenalina
que devem elevar sobremaneira os riscos
de doenças nervosas e suas
conseqüências.

“Por se tratar de problema social
difuso” (como é difuso e irritante o som do
helicóptero que sobrevoa o bairro, agora
às 13h30), “a poluição sonora deve ser
combatida pelo poder público e pela
sociedade, individualmente, com ações
judiciais de cada prejudicado, ou
coletivamente, através da ação civil
pública (lei 7.347/85), para garantia do
direito ao sossego público, o qual está
resguardado pelo artigo 225 da
Constituição Federal” (mas como localizar
e processar o sujeito que às 2h45 da
madrugada passa impune pela avenida,
acelerando e freando de forma
espalhafatosa, e com o auto-rádio de som

ultragrave, fazendo estremecer as janelas
de vidro no terceiro andar, como se
estivesse havendo um terremoto?).

Na legislação ambiental – registra
ainda aquela página Web – “poluição é
definida no art. 3, III, da Lei 6.938/81,
como a degradação da qualidade
ambiental resultante de atividades que,
direta ou indiretamente, prejudiquem a
saúde, segurança e o bem estar da
população; criem condições adversas às
atividades sociais e econômicas; afetem
desfavoravelmente a biota; afetem as
condições estéticas ou sanitárias do meio-
ambiente; lancem matérias ou energia em
desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos.” (13h35: um caminhão e
outra moto passam na avenida,
competindo em barulho com o televisor de
outro vizinho)

A lei 9.605/98, que trata dos crimes
ambientais, em seu artigo 54, configura
crime “causar poluição de qualquer
natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar danos à saúde
humana...”, o que inclui nesta figura
delituosa a poluição sonora pelas
conseqüências que produz (13h38: hora
da passagem do vendedor de queijo de
Minas, com seu alto-falante...). A lei
8.078/90 (Código do Consumidor), proíbe

o fornecimento de produtos e serviços
potencialmente nocivos ou prejudiciais à
saúde (artigo 10), podendo-se considerar
como tais os que produzem poluição
sonora. E a revista Meio-Ambiente

Industrial, de maio-junho de 2001, lembra
que a resolução 008/93 do Conama
estabelece limites máximos de ruídos
para vários tipos de veículos automotores
(será que vale para o helicóptero que
passou por aqui às 13h39?).

Trens e navios - Através de páginas
Web como a do YouTube
(www.youtube.com/
watch?v=_QN_SvpAwb4), podemos ver
santistas reclamando da poluição sonora
representada por trens apitando
excessivamente durante a madrugada (e
os maquinistas são obrigados a isso por
lei, por não existirem cancelas eletrônicas
nas passagens de nível, coisa que as
autoridades deveriam providenciar e não
o fazem). A ouvidoria municipal santista
ouve gente reclamando até de sirene de
navio, que está fora de seu escopo de
atuação. E afirma ter agido contra casas
noturnas que exageram no ruído. Mas,
quem já ouviu falar de uma batida policial
para coibir os excessos automobilísticos
do pessoal que sai alta madrugada dos
clubes e bares, cantando pneu?

Existem no mercado produtos de
isolamento acústico, que poderiam em
tese reduzir bastante o excesso de som
de uma residência ou escritório. Em tese,
pois na prática o custo é sensivelmente
elevado. O que deixa a maioria da
população à mercê da poluição sonora.
Sem muita perspectiva: se para a
emissão de gases poluentes existem até
protocolos de compensação financeira
internacional para entidades que
promovem a melhoria ambiental, no caso
da poluição sonora ainda não foi divulgada
a existência de algo parecido. Se alguém
falou nisso, aqui não foi ouvido.

Será necessário invocar alguma
ONG protetora dos direitos dos pássaros
– daquelas sempre prontas a embargar
alguma obra que possa um dia
eventualmente prejudicar a audição das
avezinhas, para que a poluição sonora na
cidade seja controlada? Argumento existe:
a poluição sonora produzida pelo homem
também afeta os coitados dos
passarinhos... Já que não ouvimos (!)
nenhuma entidade atuando para proteger
nossos ouvidos, pelo menos que os
animais nossos vizinhos sejam
resguardados de tanto barulho (como o do
foguetório iniciado às 14h17 em algum
ponto de tráfico de drogas, quando este
texto recebia já o seu ponto final!)...
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