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Mini-reforma na legislação municipal que trata
do uso e ocupação do solo na área insular de
Santos disciplina a região da Ponta da Praia,
hoje o principal alvo de empreendimentos
imobiliários de alto padrão.....................Pág. 12.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Garimpar a informação

I nício de ano pós-eleitoral, ainda que
no modorrento período pré-

carnavalesco, é intensa a luta por um
espaço na mídia, não só no noticiário
político dos eleitos e reeleitos, mas em
diferentes páginas e espaços –
especialmente quando se tem que
disputar atenção com as tragédias
naturais de Verão e outras, nem tanto
naturais, como o crime de Engenharia
que provocou soterramento e mortes na
obra do metrô de São Paulo. Nessa
batalha, é sempre louvável a prodigiosa
criatividade na produção de pretensos
fatos jornalísticos, coexistindo aqueles
que realmente interessam com outros de
somenos importância. O que, a bem da
verdade, será sempre salutar que
aconteça, na medida em que

despasteuriza o noticiário e o leitor, ah!
o leitor, tem a possibilidade de exercer o
seu direito de escolha e ser contemplado
com algo, no mínimo, inédito. Em meio a
esse tiroteio, os factóides devem merecer
cuidados especiais, pois, como balas
perdidas, revelam tão-somente a
desmedida pretensão de aparecer às
custas da imperícia profissional ou
sabe-se lá o quê. Ao leitor atento caberá
garimpar, em busca da boa informação.
Aliás, a Anvisa, Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, informa: se nos
últimos 30 dias você viajou pelo Estado
da Bahia e apresenta febre, manchas
vermelhas na pele, tosse, conjuntivite e
coriza, é possível que esteja com
sarampo. Procure o serviço de Saúde e
informe o seu roteiro de viagem.

Separação agora em cartório

A Ginástica Holística (GH) tem alcançado resultados
positivos no tratamento de doenças causadas por
alterações na coluna................................................Pág. 10.

Roteiros bem elaborados
na Capital Paulista –
especialmente quando a
Cidade de São Paulo está
completando 453 anos de
fundação - são excelentes
opções de passeio.....Pág. 8.

São PSão PSão PSão PSão Pauloauloauloauloaulo

O prefeito João Paulo Tavares Papa, de Santos, entregou
o Centro de Referência e Tratamento (CRT) Santos, na
festa pelos 461 anos de fundação da Cidade..........Pág. 4.

GH:
exercicios
podem ter
continuidade
em casa
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CINTHIA SAYURI MARUBAYASHI

MORETZSOHN DE CASTRO

Divulgação

CRT:
unidade
atende
pacientes
HIV positivo
e preventivo
às DSTs e
Hepatites

Divulgação

Pateo do Collegio: 453 anos
de muita história

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução

O presidente Lula sancionou a lei que estabelece uma
Política Federal de Saneamento, à qual Estados e
Municípios devem adequar-se .................................Pág. 9.

PR Murray

Com a recente entrada em vigor da Lei
11.441, de 4 de janeiro de 2007,

criou-se a expectativa de redução do
custo das separações e divórcios,
especialmente custas e honorários
advocatícios, aliada à almejada celeridade
do processo. A novidade já levou a OAB
a estudar uma revisão de sua tabela de
honorários, os cartórios a anteverem uma
nova fonte de ganhos, tendo sido criado
inclusive um Grupo de Estudos pela
Corregedoria Geral da Justiça de São
Paulo para examinar as medidas práticas
para implementação da nova lei, cujo
objetivo é a simplificação do processo de
separação e/ou divórcio, já havendo até
os que defendam a instituição de um
formulário, em que as partes
preencheriam seus nomes, a forma de
divisão de bens, instituiriam eventual
pensão alimentícia, restando ao advogado
tão-somente a assinatura do documento,
apenas para cumprir a exigência legal,
relegado, assim, à função meramente
decorativa.

Com a devida vênia, militando na
área de família e sucessões há 20 anos,
tais idéias vêm totalmente contra o que
entendo como sendo a função do
advogado numa separação ou em um
divórcio. O advogado de família é um
advogado diferenciado, muito mais do que
apenas um advogado. Aquele que tem um
problema de família procura muito mais do
que um técnico, num momento de sua
vida em que está completamente
desorientado e perdido. Ele chega ao

escritório do advogado na hora em que
seu mundo está desabando, seus sonhos
estão se esfacelando, está estressado por
desgastes emocionais acumulados ao
longo de meses, às vezes anos, sente
uma preocupação desesperadora com o
futuro e está impotente e frustrado diante
da total impossibilidade de iniciar qualquer
tipo de diálogo com aquela pessoa que,
um dia, elegeu como sua parceira para,
juntos, comungarem uma vida. A
frustração leva ao desespero e mesmo as
pessoas mais sensatas perdem toda a
racionalidade nesse momento. Assim,
cabe ao advogado que recebe esse
fragilizado cliente, primeiro escutá-lo, com
paciência e interesse, ouvir seu desabafo,
entender suas mágoas, procurar as
causas do atroz sofrimento. Com
sensibilidade e delicadeza, aguardar seu
cliente esvaziar seu coração da
amargura, ao mesmo tempo em que, com
tirocínio, competência e perspicácia, o

advogado deve identificar os pontos de
conflito existentes entre o casal, que
levaram à decisão da separação. Depois,
com habilidade, justiça e bom senso, o
advogado deve orientar seu cliente de
forma objetiva, conduzir a negociação,
protegendo os interesses de seu cliente ao
mesmo tempo em que busca a
conciliação. Às vezes, leva-se meses
para se chegar a um acordo. Uma vez
obtida a conciliação entre as partes, o
tempo para homologar a separação
judicialmente ou lavrar o acordo por
escritura pública é praticamente igual.
Quanto às custas, a redução haverá
apenas para aqueles casais que têm bens
a partilhar.

Resta agora aguardarmos a definição
de diversas questões práticas, como a
forma de concessão da gratuidade aos
que se declararem pobres, ou o problema
da comprovação do lapso temporal da
separação de fato no caso do divórcio
consensual direto, ou ainda a questão da
fiscalização do pagamento dos impostos
incidentes sobre a transmissão gratuita e/
ou onerosa de bens entre os cônjuges,
cuja responsabilidade, no meu entender,
passa a ser dos cartórios.

Enfim, entendo que a nova lei
contribuirá para desafogar o Judiciário,
embora em pequena escala, mas não se
pode, em momento algum, menosprezar o
trabalho do advogado no difícil objetivo de
conciliar duas pessoas que estão
rompendo sua união conjugal.

Cinthia Sayuri Marubayashi
Moretzsohn de Castro é advogada de
Paulo Roberto Murray Advogados
Associados.

Cinthia de Castro: advogado
de família é diferenciado

Vagner Dantas/Secom-PMS
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Cidade

Completados no dia 22 de janeiro, os
475 anos de fundação de São

Vicente serão comemorados até 28 de
janeiro. Entre as obras entregues à
população, o prefeito Tércio Garcia
denominou a antiga Linha Amarela de
Complexo Viário “Roberto Mário Santini”,
com melhorias no trecho que liga a Ponte
A Tribuna até a Praia do Itararé. O
destaque da programação, contudo, é a
25ª Encenação da Fundação da Vila de
São Vicente, que acontece até o dia 28,
sempre a partir das 20h30, na arena
montada na areia da Praia do
Gonzaguinha.

C
omemorando os aniversários do
Município, em 26 de janeiro, do
Dia do Portuário, em 28, e do

Porto, em 2 de fevereiro, Santos realizará
a Semana Cidade Porto. O enfoque se
deve à iminência de a Prefeitura assumir
a ocupação dos antigos armazéns
portuários 1 a 8 do Bairro do Valongo,
uma área de 52 mil m2, conforme
autorização dada pelo Ministério dos
Transportes à Codesp, o que tornará
possível a implantação de um complexo
turístico e cultural, em sintonia com o
projeto de revitalização do Centro
Histórico de Santos. De autoria da
Prefeitura, o complexo prevê a instalação
de restaurantes, lojas, espaços para

Em Santos,
a Semana
Cidade Porto
Programa dos 461 anos
celebra perspectivas de
investimento no Centro

eventos e apresentações artísticas e uma
marina.

O primeiro evento da Semana
Cidade Porto acontece no dia 27, a 1ª
Prova Pedestre Cidade-Porto, com 8 km
de extensão e duas categorias: portuários
e comunidade em geral. A largada está
marcada para 18 horas, em frente à sede
da Codesp, na Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, no Bairro do Macuco.

O percurso segue até o Paço, na Praça
Mauá, no Centro, onde acontecerá um
show musical a partir das 19 horas. Para
se inscrever é exigida a doação de uma
lata de leite em pó ao Fundo Social de
Solidariedade (FSS).

O Roteiro Interativo Cidade Porto
será no dia 2 de fevereiro, com passeios
de escuna pelo Estuário para 2.900
pessoas. O projeto visa ampliar o

conhecimento dos
munícipes sobre o porto
santista e também divulgar
programas como o Alegra
Centro, o Santos XXI, que
é a expansão portuária na
região Barnabé-Bagres, e
o complexo previsto para
os armazéns do Valongo.
Os embarques acontecem
a partir das 8 horas na

Ponte Edgard Perdigão, na Ponta da
Praia, com desembarque no cais atrás da
Alfândega, no Centro. As partidas
acontecerão a cada 30 minutos. Os
convites foram distribuídos gratuitamente
entre estudantes das escolas públicas e
universidades, familiares de portuários,
sociedades de melhoramentos de bairros
e emissoras de rádio, que sortearão entre
os munícipes.

Cândido Gonzalez/Secom-PMS

SV festeja
475 anos

Armazéns do
Valongo:
abandonados há
20 anos, abrigarão
complexo turístico
e cultural

Espetáculo vai até o dia 28 na
areia da Praia do Gonzaguinha

Imprensa/PMSV
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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

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@uol.com.br

� Sancionada pelo presidente Lula,
a lei nº 11.441/07 autoriza partilhas
de divórcio e separações por
escritura pública, sem a
necessidade de advogado e
interferência do Judiciário, desde
que haja consenso entre as partes e
não estejam envolvidos direitos de
menores. (Leia artigo na página 2).

Por e-mail, o leitor Fernando Gonçalves mostra indignação com o preço
praticado na venda de cartões indutivos para uso em telefone público
em São Vicente. Ele denunciou o fato ao Ministério Público local, que
formalizou termo com a Telefonica para a instalação de máquinas

automáticas de venda de cartões. A quantidade e a localização dos equipamentos,
porém, não atendem às necessidades e não impedem o preço abusivo. A venda feita
pelos Correios também não tem controle. Para Fernando, funciona na Cidade uma rede
irregular de compra e distribuição dos referidos cartões, sem qualquer ação da Anatel.

� A cobrança de mensalidade por ponto
adicional de TV por assinatura é abusiva,
pois não existem custos adicionais para a
transmissão em outro ponto da residência,
exceto os custos com instalação e
equipamentos, que já são pagos pelo
assinante. Por isso, as cláusulas contratuais
que prevêem a cobrança devem ser
consideradas nulas e os consumidores
receberem em dobro os valores que já
pagaram pelos pontos extras.

�Conscientizar os banhistas sobre a importância da preservação ambiental por
meio de ações simples – como evitar o descarte irregular de pontas de cigarro e
restos de alimentos na Praia, ou ainda tomar o tradicional banho de mar quando as
condições de balneabilidade são consideradas impróprias – é uma das metas da
Campanha Verão Limpo 2007, lançada em janeiro, em Santos. Desenvolvida pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), a 18ª edição da
campanha conta com apoio das Prefeitura de Santos, Guarujá, Bertioga,
Mongaguá, Itanhaém, Ubatuba, Caraguatatuba, Cubatão, Iguape e Ilha Comprida.

� A lei que trata de execuções de
títulos extrajudiciais, de nº 11.382/06,
entrou em vigor em 20 de janeiro de
2007. Ela regulamenta a penhora on-
line, determina a nomeação do
administrador quando a penhora é
feita direto no caixa, proíbe o bloqueio
de menos de 40 salários mínimos da
caderneta de poupança e legaliza a
doutrina da pré-executividade – ou
seja, o devedor não é mais obrigado
a oferecer bem a penhora para se
defender no processo de execução.

� Alerta a estudantes e pais neste período de
matrículas escolares: a retenção do valor da
matrícula por parte das escolas, por
desistência, pode ser de até 20% antes do
início das aulas, caso não conste este item no
contrato. Se constar, será até a data prevista.
As unidades de ensino têm direito de recusar
a matrícula de alunos em débito, mas não
podem reter a documentação necessária para
a transferência. No caso de aumento de
mensalidade, solicite planilha demonstrativa.
Em caso de abuso, denuncie aos órgãos de
defesa do consumidor.

� O setor de serviços, mais uma vez liderado pela
telefonia, foi o campeão de reclamações no Centro de

Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor
(Cidoc), de Santos, em 2006. Em segundo lugar
ficaram os produtos, em especial os
eletroeletrônicos; e em terceiro, a área financeira,

principalmente bancos. Ao todo foram 15.004
reclamações. O Cidoc funciona na Avenida Campos

Sales, 128, quase esquina com a Rua da Constituição, na
Vila Mathias, telefones (13) 3221.8274 e 3221.8275.

� O entendimento é da juíza Maria
Isabel Caponero Cogan, da 40ª Vara
Cível de São Paulo, que declarou nula
a cláusula contratual que autoriza a
cobrança de mensalidade de pontos
adicionais, em Ação Civil Pública
ajuizada pela Associação Nacional de
Defesa da Cidadania e do Consumidor
(Anadec) contra a Sky. Em caso de
descumprimento, a multa é de R$ 10
mil por cada cobrança feita.

� Compensação de jornada de
trabalho durante o período de um ano,
por meio de “banco de horas”, em
substituição ao pagamento de horas-
extras, interessa sobretudo a empresa
e não pode ser pactuado
individualmente, apenas por acordo
coletivo. Acordo da 3ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho.

Cidade

OCentro de Referência e Tratamento
(CRT) Santos foi entregue à

população no dia 22 de janeiro, nas
comemorações pelos 461 anos de
fundação da Cidade. A solenidade teve a
presença do prefeito João Paulo Tavares
Papa, do secretário de Saúde Odílio
Rodrigues Filho, autoridades dos
governos federal e estadual, além de
pacientes, funcionários e representantes
de organizações não-governamentais. O
imóvel localizado na Rua Silva Jardim,
94, no Bairro do Macuco, foi reformado e
ampliado para abrigar os serviços
municipais de tratamento do paciente HIV
positivo e de prevenção às DSTs e
Hepatites, oferecendo aos usuários mais
conforto e qualidade no atendimento. No
CRT funcionarão o Centro de Referência
em Aids (Secraids), a Farmácia, o
Hospital Dia, o Núcleo Integrado de
Atendimento à Criança (Senic) e a Seção
de Prevenção às Doenças Infecto-
contagiosas (Spredin), com o Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA).

“A humanização e a dignidade do
serviço prestado ao paciente depende de
instalações adequadas e do resgate da
auto-estima dos funcionários”, afirmou o
prefeito Papa. “Aqui estará garantida a
qualidade que esperamos para todas as
unidades de saúde da Cidade”. Santos
atende toda a região: 37% dos pacientes
dos serviços unificados no CRT são de
fora, alguns até de outros Estados e
países, que vêm a Santos
semestralmente para fazer exames.

A Prefeitura de Santos investiu R$
1.538.833,15 em 2006, incluindo as obras
do CRT, tratamento e prevenção da Aids,
compra de novos equipamentos,
mobiliário, computadores, veículos,
insumos e preservativos. Parte da verba,
R$ 855.316,48, foi repassada pelo
governo federal. A contrapartida do
Município foi de R$ 683.516,67.

O CRT contempla três blocos
distribuídos num terreno de 1.000 m2,
com 1.200 m2 de área construída.

As obras foram executadas pela
empresa Construpac, vencedora da
licitação, mediante projeto arquitetônico da
Prodesan e concepção desenvolvida pela
Secretaria Municipal de Saúde. Os
serviços começaram em fevereiro de
2006 e tiveram a supervisão da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
da Prefeitura. Eles compreenderam a

Nova unidade centraliza
atendimento e prevenção
de DSTs, Aids e hepatites

SantosSantosSantosSantosSantos
inaugurinaugurinaugurinaugurinauguraaaaa
CRTCRTCRTCRTCRT

reforma do prédio existente, denominado
bloco I; ampliação do bloco II, que
passou a ter o dobro da área original; e
construção do prédio da Farmácia e salas
de coleta de sangue.

O engenheiro Marcos André Moura
Campoy, da Construpac, afirmou que,
entre os diferenciais construtivos, foram
empregados recursos tecnológicos, como
na construção da caixa de água
subterrânea, onde foi utilizado
escoramento com macaco hidráulico no

prédio existente.
A alvenaria foi do
tipo convencional,
com tratamento
hidrófago. “É uma
obra de muito

significado para Santos e de referência
nacional, em termos de modernização
hospitalar. Uma feliz realização do prefeito
Papa, que vem resgatar a dignidade
social e humana de pacientes dessa
natureza”. O engenheiro esclareceu que a
obra foi entregue à Prefeitura em setembro
do ano passado e, em seguida, outros
serviços foram executados por outros
parceiros, como a implantação do sistema
de refrigeração, mobiliário, energia elétrica
de entrada, entre outros.

Vagner Dantas/Secom-PMS
Papa:
dignidade no
serviço
prestado ao
paciente
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Um dos desafios enfrentados pela
Construpac foi manter as características
originais do prédio, cuja construção data
das décadas de 50/60, e ao mesmo
tempo fazer as adaptações necessárias
às novas normas de segurança e
acessibilidade de deficientes, para torná-lo
funcional ao atendimento da população.
Assim, embora mantendo o padrão
arquitetônico do prédio, a fachada foi
revestida com texturização, realçando os
detalhes de grades e janelas, assim como
toda a entrada recebeu sinalização
especial.

Ela detalhou que em todos os blocos,
entre tantas melhorias realizadas, foram
levantadas paredes para readequação de
salas, substituição dos telhados, novas
instalações hidráulica e elétrica,
preparação para implantação de sistema
de informática, janelas com grade para
segurança. Por se tratar de instalação
hospital, houve atenção especial no piso
em paviflex, portas maiores para passar
macas, paredes e portas com pintura
acrílica, pias com bancada de inox e
cubas mais fundas. Além disso, o CRT
Santos garante acessibilidade ao portador
de deficiência. Desde a entrada da
unidade há sinalização de solo e rampa
para deficientes. Plataformas elevatórias
permitem o acesso de cadeiras de rodas
às salas e consultórios do primeiro andar.
Foram instalados cinco banheiros para
deficientes: dois no primeiro prédio e três
no segundo, e colocadas placas em
Braille na entrada dos sanitários.

OEspaço Conviver Caiçara, em
Praia Grande, foi inaugurado em 18

de janeiro, pelo prefeito Alberto Mourão e
pela secretária de Promoção Social,
Maria del Carmen Padin Mourão, a
Maruca. A entrega fez parte das
comemorações do 40º aniversário de
emancipação político-administrativa de
Praia Grande. O espaço atenderá
pessoas da Terceira Idade e, entre as
atrações, possui área de lazer com
churrasqueira, quiosques, quadra
poliesportiva, cancha de malha e horta
comunitária. Localizada na esquina das
Ruas São Domingos e Antunes Navarro,
o prédio é o segundo da Cidade, aos
moldes do que funciona no Guilhermina, e
abrigará a Creche do Idoso, Programa
Conviver e Plantão de Atendimento do
Idoso.

O projeto de construção foi
desenvolvido pela Coordenadoria de
Projetos Especiais, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e

Espaço
Conviver em
Praia Grande
Programas especiais e
área de lazer para as
pessoas da Terceira Idade

Metropolização. Com 497,25 m2 de área
construída, a nova unidade tem dois
pavimentos e uma praça interna com
mais de 2.500 m2. O piso térreo abriga
hall, recepção, administração, sala de
múltiplas atividades, sala de aula com
cozinha para aulas de culinária, repouso
masculino e feminino, copa e sanitários.
No pavimento superior são três salas de
aula e de múltiplo uso, depósito e
sanitários.

Ao entregar o prédio, com
investimento de R$ 900 mil, o prefeito
Mourão frisou que é dever do Poder
Público apoiar a Terceira Idade:
“Proporcionar bem-estar ao idoso é o que
se deve fazer em recompensa aos que
dedicaram suas vidas em prol da boa
formação dos filhos e netos. Infelizmente,
quando atingem a Terceira Idade é natural
que essas pessoas se sintam cada vez
mais sozinhas, porque filhos e netos

Praça da Paz: esculturas
de personalidades

Edmilson Lelo/Imprensa-PMPG

tendem a se afastar, já que também
precisam cuidar de suas vidas. Nossa
função é preencher essa lacuna na vida
dessas pessoas.”

Também no programa de 40º
anivesário, o prefeito entregou em janeiro
a Praça da Paz, no Boqueirão, com sete
esculturas em aço carbono e ferro, que
representam personalidades que lutaram
pela paz: Jesus Cristo, Maria Mãe de
Jesus, Papa João Paulo II, Madre Tereza
de Calcutá, Mahatma Gandhi, Nélson
Mandela e Sérgio Vieira de Mello. Os
trabalhos são de autoria de Gilmar Pinna
e pesam até 30 toneladas, atingindo 10
metros de altura. A reurbanização da área
representou investimento de R$ 240 mil.

A Praça da Paz ocupa a área das
antigas Praças Rotary e Elos e possui 58
metros de diâmetro, com passeio no
entorno e passarelas para facilitar o
acesso às obras, passando sobre um
espelho d’água e entrando nas esculturas,
que são ocas. Ao lado das obras há
inscrições em braile, que informam sobre
as personalidades representadas.

Cidade
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Dia 20
8h30 – Início das provas de remo e

canoagem – Avenida Samuel Augusto
Leão de Moura (em frente ao Aquário)

12h – Início do procedimento de
largada da regata à vela – Avenida
Almirante Saldanha da Gama s/nº - Ponte
Edgard Perdigão, Ponta da Praia.

20h – Baile Oficial da Cidade –
Mendes Convention Center

Dia 21
18h – Abertura da exposição Santos

Pinturas – 2º andar do Teatro Municipal de
Santos (Avenida Pinheiro Machado, 48,
Vila Mathias)

Dia 22
11h – Inauguração do Centro de

Referência e Tratamento de DST/Aids e

Hepatites (Rua Silva Jardim, 94)
17h30 – Homenagem ao Dia do

Surfista – Salão Nobre Esmeraldo
Tarquínio (Paço Municipal)

20h30 – Concerto da Orquestra
Sinfônica Municipal de Santos e
inauguração da iluminação externa do
Teatro Coliseu, patrocinada pela CPFL
Energia (Rua Amador Bueno, 237 – Teatro
Coliseu)

Dia 23
20h30 – Inauguração do Espaço

Câmara, com apresentação do Coral
Municipal de Santos (Rua Amador Bueno,
237, 2º piso – Teatro Coliseu)

Dia 25
15h – Passeio fotográfico ‘Um olhar

sobre o Centro Histórico’, com saída do

Eventos do 461º aniversário de Santos

Cidade

Além do amplo roteiro histórico e
turístico, Santos oferece aos

moradores e visitantes na temporada de
Verão 2007 cinco tendas montadas na orla
da Praia – Pompéia, Gonzaga,
Boqueirão, Embaré e Aparecida –, com
shows e atividades culturais, numa
realização da Prefeitura de Santos, por
meio da Secretaria de Cultura de Santos.
A programação conta com apresentações
musicais de segunda a quinta-feira, a
partir das 19 horas, e bailes com
orquestras às sextas-feiras e sábados,
das 20 às 24 horas, e domingos, das 19
às 23 horas.

As tendas também desenvolvem
atividades educativas e esportivas,
sempre das 9 às 15 horas. Nas tendas 1

e 5, por exemplo, o público pode
participar do Projeto Leitura na Praia, que
reúne a oficina de preservação e restauro
de livros, oficina de pintura e desenho,
além do espaço leitura e varal de poesias.

As aulas da Oficina de Escultura em
Areia acontecem em frente à tenda 3
(Boqueirão). A oficina, que iniciou no dia 9
de janeiro, vai até 11 de fevereiro, sempre
às terças e quintas-feiras, das 8 às 11h e
das 11 às 14h, e aos sábados e
domingos, das 8h às 11h, e das 14h às
17h. Os interessados devem se inscrever
no local, com 15 minutos de
antecedência, e levar um balde e uma
espátula de pedreiro ou pintor. A idade
mínima para participar é 8 anos.
Informações (13) 3226.8000.

Programação variada
na temporada de Verão

Outeiro de Santa
Catarina (Rua
Visconde do Rio
Branco, 48).

Dia 26
8h – 3ª Etapa

da Travessia Renata Agondi – Praia do
Boqueirão, em frente ao Posto 5

8h30 – Ato Cívico junto ao
Monumento Brás Cubas – Praça da
República (Centro)

9h30 – Missa na Catedral de Santos
– Praça José Bonifácio (Centro)

11h – Sessão Solene na Câmara
Municipal de Santos – Sala Princesa
Isabel (Paço Municipal)

16h – Jogo de Basquete Santos x
Marília, pelo Campeonato Nacional
Nossa Liga de Basquete Feminino –
Ginásio de Esportes da Unisanta

Dia 27
18h – 1ª Prova Pedestre Cidade

Porto – Saída em frente à Codesp
(Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/
nº)

21h – Peça Teatral Ricardo III – Rua
Amador Bueno, 237 (Teatro Coliseu)

Dia 28
9h – Caminhada pelo Centro

Histórico de Santos, com saída da Praça
Mauá

20h – Show com o cantor Frank
Aguiar – Praça da Paz Universal, Zona
Noroeste

21h – Peça Teatral Ricardo III – Rua
Amador Bueno, 237 (Teatro Coliseu).

Aquário:
passeio
obrigatório
no circuito
turístico

Anderson Bianchi/Secom-PMS

O programa
comemorativo dos 461
anos de Santos apresenta
opções variadas, com
eventos culturais,
artísticos, esportivos e de
lazer. Santistas e turistas
que estiverem na Cidade
podem escolher entre as
atrações até o dia 28.

Tadeu Nascimento/Secom-PMS

Antonio Vargas/Secom-PMS
Bonde:
resgate do
Centro
Histórico de
Santos

Orla da Praia do Boqueirão:
aos sábados, a Feir’Art
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Cidade

A
reurbanização da Avenida Costa e
Silva, um dos principais
corredores comerciais de Praia

Grande, foi entregue em 19 de janeiro, dia
em que Praia Grande completou 40 anos
de emancipação político-administrativa. Ao
fazer a entrega oficial, o prefeito Alberto
Mourão ressaltou o crescimento da auto-
estima da população de Praia Grande.
“Isso é reflexo das transformações
urbanas pelas quais Praia Grande vem
passando ao longo dos últimos 14 anos”,
disse Mourão.

Após missa de Ação de Graças,
Mourão liderou um passeio pelo trecho
reurbanizado, acompanhado de auxiliares
e população. A Avenida Costa e Silva
ganhou calçadas mais largas, com
cobertura de policarbonato e piso de pedra
Goiás, dando mais conforto e segurança
aos pedestres e acessibilidade a
deficientes. A pista foi revestida com
blocos vermelhos de concreto. Postes
com floreiras, lixeiras e orelhões estão
agora alinhados junto à guia. Uma fonte,
na esquina com a Avenida Castelo
Branco, pérgolas e iluminação especial
completam o projeto desenvolvido pela

Praia Grande reurbaniza Avenida Costa e Silva
Alexandra Giulietti/Imprensa-PMPG

Mudanças deixam via
mais confortável para
moradores e turistas

Coordenadoria de Projetos Especiais. A
obra representou investimento de R$ 4
milhões e foi viabilizada em parceria entre
a Prefeitura e os comerciantes locais.

A nova cobertura da Avenida Costa e
Silva foi executada pela Polo Gomez
Estruturas Metálicas, especializada na
fabricação e montagem de estruturas em
aço. Conforme destacou o presidente da
empresa, engenheiro Fernando José Polo
Gomez, o projeto de reurbanização
executado em Praia Grande avançou em

relação a outras cidades, pois incluiu a
cobertura da calçada. Ele detalhou que o
suporte da estrutura foi feito com a
instalação de perfilados laminados
Açominas, fixados nas fachadas das lojas
por presilhas ajustáveis e chumbadores
químicos de alta performance

As presilhas foram feitas em perfis T
de aço. A ancoragem química utilizou

ampola bi-componente exata em
quantidades, para fixação de alto
desempenho em concreto, com
chumbadores de ancoragem por adesão
química. As tesouras e as terças são em
aço patinável. A cobertura utilizou o
sistema Multi-Function System, com
placas de policarbonato alveolar, na cor
prata refletivo, espessura 6 mm, com
película de proteção anti-UV, bordas termo
soldadas, apoiadas em “perfil conector”
de alumínio natural. O tratamento da
superfície das estruturas de aço foi feito

em jateamento abrasivo, ao metal quase
branco.

O projeto paisagístico foi elaborado
pela Divisão de Praças e Áreas Verdes,
da Secretaria de Serviços Urbanos.
Conforme informou Jorge Wolpert, diretor
da Flora Wolpert, a empresa forneceu os
produtos de jardinagem e as plantas
ornamentais, entre as quais das espécies
ixora e lantana, além das palmeiras cica
revoluta e imperial, utilizadas na orla da
Praia, na área da fonte. Outra parceira
nas obras de Praia Grande, a Termaq
Engenharia forneceu os blocos
intervalados de concreto. A Princesa
Construções foi responsável pelo
fornecimento de materiais de construção,
como grades e alambrados.

Mourão passeou pelo trecho
reurbanizado acompanhado
de auxiliares e população
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P
ara os que moram no Planalto, ou
ainda àqueles que querem
descansar das Praias, uma opção

de passeio aos domingos é o Circuito
Túnel do Tempo, que acontece num
roteiro bem elaborado pelo Centro
Histórico da Capital Paulista –
especialmente quando a Cidade de São
Paulo está completando 453 anos de
fundação no dia 25 de janeiro.

Passear pelo Centro Histórico de
São Paulo já é uma viagem no tempo,
mas se durante o passeio você encontra
personagens que fizeram parte da
história, fica tudo mais interessante. No

São Paulo, 453 anos de fundação
Personagens contam a história da capital paulista

Cidade

Pátio do Colégio, por exemplo, é
possível encontrar Padre Anchieta, que
conta sua história emocionante, ou ainda
ouvir passagens vividas pela própria
Marquesa de Santos.

O roteiro tem início no Bairro da
Liberdade, passa pela Catedral da Sé,
Solar da Marquesa de Santos, Pateo do
Collegio, Complexo São Bento, Viaduto
do Chá, Teatro Municipal e outros pontos
do Centro Histórico. “Não gosto muito
daquele formato tradicional de city tour,
onde os participantes ouvem nomes e
datas e não fixam nada. A idéia é que
eles aprendam sobre a cidade de uma

forma mais divertida e criativa. É o que
eu chamo de circuito vivo”, afirma Aldo
Almeida, idealizador e diretor do projeto.
“Queremos mostrar aos paulistanos e
aos turistas que não só de trabalho e
negócios vive uma das maiores
metrópoles do mundo. São Paulo possui
uma vasta história cultural, além de
muitos pontos de lazer.”

No roteiro, bem no centro da
metrópole de São Paulo, o Pateo do
Collegio sobrevive em meio aos
arranha-céus, bancos e indústrias da
Capital. Com 453 anos de muita
história, o Pateo abriga uma igreja no

local onde foi realizada a primeira
missa da Cidade, museu, a cripta de
José de Anchieta, biblioteca temática,
além de ser sede de eventos,
casamentos e diversos projetos sociais,
como o Oca e o Embu.

Liberdade, o bairro oriental de São
Paulo foi palco de grandes lutas. O
próprio nome vem do período da abolição
da escravatura. Até que no início do
século passado começou a ser ocupado
por imigrantes japoneses, considerando
que a partir de 18 de junho de 1908,
chegou ao Porto de Santos o navio
Kasato-Maru. A princípio, viriam para

plantar café no interior de São Paulo,
mas muitos não se adaptaram e
resolveram se fixar exatamente nas ruas
da Liberdade. Nas décadas continuaram
a chegar mais navios com japoneses e a
Liberdade foi abrigando muitos deles.Os
passeios acontecem aos domingos, com
saída às 10 horas, na Rua Vergueiro,
1.000, próximo ao Centro Cultural São
Paulo. Reservas pelo telefone (11)
5182.3974. Preço R$ 25,00 por pessoa,
sendo que crianças até 5 anos não
pagam e menores de 12 anos pagam R$
10,00. O passeio é gratuito para
hóspedes da rede Mercure.

Atrações do
Centro Histórico

de Sâo Paulo:
Solar da

Marquesa de
Santos, com

detalhes
contados pela

própria, e o
Teatro Municipal

Fotos Divulgação

A
Odyssey South América promove
o “Walking Tour”, para mostrar a
Cidade de São Paulo, sua

história, diversidade arquitetônica, riqueza
cultural e desenvolvimento, através de
uma visita guiada a pé. Há três destinos:
Centro Histórico, Avenida Paulista e
Mercado Municipal. Com duração entre 2
e 3 horas, podem realizados pela manhã
ou tarde. Os guias são bilíngües
(português/inglês). Metrô e ônibus servem
de auxílio para as visitas, tornando os
passeios mais agradáveis. Por passeio o
preço é R$ 26; para quem possui carteira
do Albergue da Juventude, R$ 20 e grupo
de cinco pessoas, R$ 16 por pessoa.

Saídas do Largo do Arouche, 63, no
Centro, telefone (11) 3331.0278.

Centro Histórico – O objetivo é
mostrar o local de fundação da Cidade,
que passou por muitas transformações.
Durante esse passeio os visitantes
poderão contemplar as formas
arquitetônicas que representam cada uma
das fases da história da Capital. O
visitante conhecerá o Vale do

Anhangabaú, o Mosteiro de São Bento,
poderá subir num dos edifícios mais altos
da cidade para contemplar uma vista de
360º de São Paulo, no prédio do
Banespa, além de passar pela Catedral
da Sé, Viaduto do Chá e o Teatro
Municipal, entre outros pontos.

Avenida Paulista – Um dos
símbolos da Cidade e importante centro
financeiro, as construções retratam um

outro período e características de São
Paulo. A avenida foi construída num
momento que a cidade se enriquecia, e
assim há exemplares de residências do
início do século XX, em meio a prédios da
2ª metade do século XX e do século XXI.
No percurso, o turista conhecerá a Casa
das Rosas, o Instituto Cultural Itaú, a
Fundação Cásper Líbero/Gazeta, o
MASP e o Parque Siqueira de Campos

Três
roteiros
Passeios a pé para turistas
e moradores que ainda
não conhecem o melhor
da Capital

(Trianon).
Mercado Municipal - O visitante

passará pelo Largo de São Bento, Ladeira
Porto Geral, Rua 25 de Março, chegando
ao Mercado. Esta é uma excelente
oportunidade para conhecer o mercado
mais luxuoso da América do Sul. Além da
belíssima construção, o local também
funciona como um centro gastronômico
freqüentado por grandes chefes.

Avenida
Paulista: um
dos símbolos

da Cidade.
Mercado

Municipal:
belíssima

construção e
centro

gastronômico
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ARQUITETURAS DA
ENGENHARIA OU
ENGENHARIAS DA
ARQUITETURA
| Yopanan Rebello,

João Marcos Lopes e Maria Borgéa
| Editora Mandarim Comunicação
e Pini | R$ 49,00.

Neste livro, voltado tanto para
engenheiros quanto arquitetos, o foco
principal é a compreensão do
funcionamento estrutural de pontes,
torres e edifícios. O trio de professores
universitários utiliza sua inovadora
experiência didática para explicar a
inter-relação entre arquitetura e
estrutura através de exemplos
brasileiros e estrangeiros: como as
obras do MASP em São Paulo, a
Sagrada Família em Barcelona, na
Espanha, e o Aeroporto de Kansai,
em Osaka, no Japão. O resultado é
uma obra indispensável para
estudantes e profissionais da área.

COLETIVO – 36
PROJETOS DE
ARQUITETURA
PAULISTA | Editora
Cosac&Naify

| R$ 65,00.
A obra, resultante da mostra

“Coletivo – Arquitetura Paulista
Contemporânea”, realizada pelo
Centro Universitário Maria Antônia –
USP, entre agosto e novembro de
2006, reúne 36 projetos expressivos
de seis diferentes escritórios de
arquitetura de São Paulo – Andrade
Morettin, MMBB, Núcleo de
Arquitetura, Puntoni/SPBR Arquitetos,
Projeto Paulista e Una Arquitetos.
Cada um dos escritórios contribuiu
com seis trabalhos, divididos em três
escalas: urbana, da cidade e local. O
livro apresenta ensaios de Ana Vaz
Milheiro, Guilherme Wisnik e Ana
Luiza Nobre.

ATLAS DE EDIFÍCIOS
DO MUNDO | Editora
Monsa
| R$ 61,89.

Uma reflexão sobre
as diferentes visões da realidade,
Atlas de Edifícios do Mundo apresenta
uma seleção de projetos internacionais
que reúne arquitetos de reconhecido
prestígio internacional e jovens em
início de carreira, mas com grande
riqueza criativa. São 29 projetos de
lofts, adegas e escritórios, entre obras
que manifestam um prolongamento
dos esquemas teóricos modernos, e
outras que abrem as portas para uma
arquitetura do novo milênio.

POR FLÁVIA  FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões podem ser
enviadas para titan.com@uol.com.br

Construção

C onstrutoras ou
incorporadoras que

comercializem unidades
imobiliárias por conta própria,
e imobiliárias e
administradoras de imóveis
que realizarem
intermediação de compra e
venda ou de aluguel de
imóveis estão obrigadas até
30 de março a apresentar
informações sobre o valor
das operações e das
comissões recebidas durante
o ano passado. Trata-se da
Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias

ALei do Saneamento Básico, nº 7.361/
06, foi sancionada em janeiro pelo

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em
cerimônia no Palácio do Planalto, em
Brasília. Segundo o ministro das Cidades,
Marcio Fortes de Almeida, a legislação
estabelece regras jurídicas e a relação
entre Estados, Municípios e o setor
privado, possibilitando definir políticas a
serem executadas e atrair novos
investimentos.

Iniciativa do Governo, a lei sofreu
mudanças em sua tramitação no
Congresso Nacional. Ela assegura
direitos do consumidor, prevê controle
social sobre a prestação de serviços e dá
garantias aos investimentos feitos por
concessionárias. Possibilita o
planejamento do setor, estabelecendo
critérios aos Municípios e Estados para

Domingos Tadeu/PR

Lei federal disciplina o
saneamento básico
Regras possibilitam
definir políticas e atrair
investimentos

Lula anuncia lei que contempla Política Federal de Saneamento

acessar recursos do Governo Federal, ou
geridos por ele, assim como a
necessidade de constituir conselhos
formados por representantes da sociedade
civil. Os conselhos têm capacidade de
pressão para influenciar no Município em
assuntos de seu interesse direto, como a
fixação de tarifas públicas e o
estabelecimento do corte ou não de
fornecimento de água por falta de
pagamento.

Embora não trate da Política Nacional
de Saneamento, como previa o PL nº
5.296/05 do Executivo, a lei contempla
uma Política Federal de Saneamento, à
qual Estados e Municípios devem
adequar-se para acessar recursos
públicos federais ou geridos pela União. A
titularidade do serviço, discutida no âmbito
do Supremo Tribunal Federal (STF), não
está definida na Lei, mas o seu artigo 58
prevê que a retomada do serviço implica
indenização dos investimentos realizados
pela concessionária, precedida de
apresentação de garantia real.

Osecretário de Estado da Habitação,
Lair Alberto Soares Krähenbühl, é

também o novo presidente da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), empresa responsável
pelo desenvolvimento da política estadual
de habitação. Ele assumir o comando da
CDHU e indicou uma diretoria técnica
para auxiliá-lo na execução dos
programas habitacionais: Manoel Jesus
Gonçalves, administrativo-financeiro;
Reinaldo Iapequino, planejamento e
gestão; Maria Tereza Soares Silveira,
ação regional; e João Abukater Neto,
técnica. Engenheiro civil, Lair Krähenbühl
é professor da FAAP, onde leciona
Urbanismo/Loteamento, vice-presidente
do Secovi-SP, presidente da Comissão
da Indústria Imobiliária da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção,
membro de comissões no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano e
diretor de Planejamento da Secretaria
Nacional de Habitação.

Lair assume
presidência
da CDHU

Lair: secretário de Habitação,
também presidente do CDHU

Imprensa/CDHU

Prazo do Dimob vai até 30 de março
(Dimob), estabelecida pela
Instrução Normativa nº 304/
03, da Receita Federal, que
deve ser cumprida por meio
de programa disponível no
site da Receita em
www.receita.fazenda.gov.br

A falta de apresentação da
Dimop no prazo, ou sua
apresentação com
incorreções ou omissões,
sujeitará o infrator às
seguintes multas: R$ 5.000,00
por mês-calendário, no caso
de falta de entrega da
declaração ou de entrega após
o prazo; e 5%, não inferior a R$

100,00, do valor das
transações comerciais, no
caso de informação omitida,
inexata ou incompleta.

Além disso, a omissão de
informações ou a prestação
de informações falsas na
Dimob configura hipótese de
crime contra a ordem
tributária prevista no artigo 2º
da Lei nº 8.137/90, sem
prejuízo de outras sanções
cabíveis. Nessa situação,
poderá ser aplicado o regime
especial de fiscalização
previsto no artigo 33 da Lei nº
9.430/96.
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Asuspensão de supercílios por fios é
uma opção às pessoas que querem

eliminar as bolsinhas de gordura e
excesso de pele da região dos olhos,
“levantar” o olhar e atenuar as
indesejáveis olheiras. A técnica foi criada
pelo cirurgião plástico Antonio Graziosi,
presidente da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica Regional São Paulo
(SBCP-SP), e é indicada principalmente
para pacientes a partir dos 20 anos, que
buscam uma expressão mais suave. A
intervenção é realizada com anestesia
local mais sedação e dura cerca de 25
minutos. Conforme explica Graziosi,
são feitos quatro pequenos cortes (com

AGinástica Holística (GH) tem
alcançado resultados positivos no

tratamento de doenças causadas por
alterações na coluna. Segundo Patrícia
Lacombe, presidente da Associação
Brasileira de Ginástica Holística,
levantamento feito entre pacientes com
problemas de coluna, joelho, hérnia de
disco e outros tipos de alterações
posturais constatou que não precisaram
se submeter a cirurgias após o tratamento
com a GH.

Diretora de instituto em Campinas, no
Interior de São Paulo, ela atribuiu o
resultado ao caráter educativo da GH,
que trás para o subconsciente das
pessoas todas as informações sobre o
correto alinhamento dos ossos: “Essas
lições são aprendidas durante o tratamento
e os pacientes não esquecem mais.
Dessa maneira é possível tratar a causa
da patologia”. Outro ponto positivo da GH
é que o método proporciona autonomia, no

Expressão mais suave

Benefícios da Ginástica
Holística
Método de correção
postural reduz casos de
cirurgias da coluna

qual os próprios pacientes dão
continuidade aos exercícios em casa sem
a necessidade de um profissional para a
prática dos movimentos.

A Ginástica Holística foi criada pela
médica e fisioterapeuta Lily Ehrenfried, no
início do século passado, na Europa. O
termo “holística” refere-se ao trabalho que
é realizado de forma global, integrando a
biomecânica e o autoconhecimento do
corpo. Dessa forma, obtem-se a
modificação postural, o que elimina, na
maioria das vezes, a possibilidade de
uma cirurgia por problemas de coluna.
Agindo simultaneamente sobre a
respiração, equilíbrio e o tônus muscular,
os movimentos são capazes de relaxar,
alongar, realinhar e tonificar a musculatura,
contribuindo para melhorar todas as
funções do
organismo em
sua unidade
psicossomática.
O tratamento é
feito com
sessões
individuais,ou
em grupo.

“
O cálculo renal pode ter origem
hereditária em cerca de 40% dos

pacientes. Os 60% restantes podem
apresentar algum distúrbio metabólico que
faz com que os cristais, normalmente
eliminados pela urina, se precipitem e
formem a pedra”, afirma o urologista
Ricardo de La Roca, de São Paulo. Ele
explica que são 10 os erros metabólicos
conhecidos, sendo que a hiper-absorção
de cálcio pelo intestino é apenas um
deles, passível de correção com uma
dieta rica em cálcio. Nas outras nove
possibilidades, além de mudanças na
dieta alimentar, é necessária correção
com medicação ou suplementação
mineral.

Alguns cálculos são decorrentes do
excesso de ácido úrico ou oxalato de
cálcio na urina, de infecções urinárias de
repetição, de falta de citrato ou de uma
doença chamada cistinúria. Em mais de
50% dos casos, seja em homens, seja
em mulheres, eles são formadas por
oxalato de cálcio. “Feito o diagnóstico,
recomenda-se uma avaliação metabólica
porque a abordagem terapêutica e o
prognóstico podem ser diferentes de
acordo com o tipo de cálculo”, explica o
especialista.

Para saber o tipo de cálculo, é
necessário fazer a análise laboratorial da
pedra expelida pelo organismo. “Como
nem sempre isso é possível, pode-se
recorrer a exames de urina e sangue para
estabelecer as dosagens de oxalato ou
fosfato, do cálcio sérico e urinário, do
ácido úrico, da cistina ou do citrato
presentes no organismo”.

La Roca: tratamento diferente
para cada tipo de cálculo

Dieta previne o
cálculo renal

Riscos do fumo
Entre tantas doenças, o tabagismo, que é uma
doença, provoca catarata e degeneração macular

E m comparação com quem não

fuma, os fumantes apresentam um

risco duas vezes maior de catarata e de

duas a três vezes maior de desenvolver

a degeneração macular relacionada à

idade. Os maços de cigarro deviam

estampar também estas advertências.

O alerta é do oftalmologista Virgilio

Centurion, diretor-clínico do Instituto de

Moléstias Oculares (IMO), de São

Paulo.

O tabagismo é apontado, hoje,

como uma doença crônica gerada pela

dependência da nicotina, estando por

isso inserido na Classificação

Internacional de Doenças (CID10) da

Organização Mundial de Saúde, OMS.

Os fumantes correm um risco muito

maior de adoecer por câncer e outras

doenças crônicas do que os não-

fumantes. Principal causa isolada

evitável do câncer de pulmão, o

tabagismo é também fator de risco para

câncer de laringe, pâncreas, fígado,

bexiga, rim, leucemia mielóide e,

associado ao consumo de álcool, de

câncer da cavidade oral e do esôfago.

Segundo estudo publicado pelo

Instituto Nacional do Câncer (INCA),

além dos riscos para os fumantes, o

tabagismo passivo é causa de doenças,

inclusive câncer de pulmão e infarto,

em não-fumantes. Pesquisas recentes

do órgão mostram que mulheres e

crianças são os grupos de maior risco

na exposição passiva em ambiente
doméstico. Também há risco na
exposição em ambiente de trabalho,
onde a maioria dos trabalhadores não é
protegida da exposição involuntária da
fumaça do tabaco pela regulamentação
de segurança e saúde de seus países,
fato que levou a OMS a considerar a
exposição à fumaça do tabaco fator de
risco ocupacional. “Portanto, quem
convive com fumantes, no ambiente de
trabalho, também se encontra mais
vulnerável  ao aparecimento da catarata
e da degeneração macular”, explica
Virgilio Centurion.

Por acometer cerca de 75% das
pessoas com idade acima de 70 anos,
a catarata é, hoje, uma das principais
causas de cegueira reversível no
mundo, afetando diretamente a
qualidade de vida dos idosos. Em seu
estágio inicial, a catarata causa uma
perda discreta da qualidade visual,
alterando a visão das cores, que se
apresentam mais desbotadas. Outro
sintoma comum é a diminuição da
acuidade visual noturna, às vezes com
certo ofuscamento na presença de
focos intensos de luz, como a luz dos
faróis de automóveis. À medida que a
catarata avança, a visão vai ficando
progressivamente mais turva e
embaçada, prejudicando as atividades
mais comuns tais como a leitura, o
caminhar ou até assistir TV.

1 mm cada) em cada lado do rosto:
dois na altura das sobrancelhas e dois
próximos ao couro cabeludo. A seguir,
passa-se um fio cirúrgico de sutura
tradicional, que acompanha a linha das
sobrancelhas, sob o músculo frontal. São
feitos dois furinhos no supercílio, para dar
nozinhos nos fios que depois são
puxados sob o músculo em direção ao
couro cabeludo e amarrados. Com
cortes mínimos e descolamento de
tecidos (pele, músculos e gordura)
somente nos locais por onde os fios
passam, o resultado é uma recuperação
rápida, com pouco inchaço e sem
hematomas.

Método
proporciona
autonomia: os
próprios
pacientes
podem dar
continuidade
aos exercícios
em casa

GH:
trabalho é
realizado
de forma
global

Fotos Divulgação

Divulgação
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Vereador Antonio Carlos
Rodrigues (PL), em segundo

mandato, eleito presidente da
Câmara Municipal de São

Paulo. Ex-presidente da EMTU,
Rodrigues é recordista em

projetos aprovados na Casa de
Leis da capital paulista.

Os contabilistas Orival da Cruz e Domingos Chiomento,
o prefeito João Paulo Tavares Papa e a secretária de

Finanças, Miriam Cajazeira: assinatura de parceria
entre a Prefeitura de Santos e o Conselho Regional de

Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC SP).

Os irmãos médico-veterinários Eduardo e Celso
Ribeiro Filetti: no novo espaço de hotelaria para os

pets, já planejam a instalação de câmeras para
que o proprietário possa acompanhar pela Internet
a estadia do seu animal de estimação. O hotel da

Clínica Filetti conta com solarium, canis grandes e
totalmente higienizados.

Top do Verão 2007, o
Projeto Canto Pro Mar,

da Tudo, agitou a arena
do Hotel Jequitimar, na
Praia de Pernambuco,

Guarujá: shows d’O
Rappa, Skank, Jota

Quest... Em fevereiro:
dia 3, Detonautas e

CPM 22; dia 10, Charlie
Brown Jr.

� Os jornalistas Hilda Pereira Prado
de Araújo e José Alberto Pereira, o
Sheik, lançam o livro Santos Uma
história de piratas, revoltas, carnaval e
futebol (Realejo) no dia 31 de janeiro,
às 19 horas, na Pinacoteca Benedito
Calixto. O evento comemora o 461º
aniversário de Santos.

� Também em homenagem a Santos,
a exposição “Santos Pinturas”, na
galeria do Teatro Municipal Brás
Cubas, até 11 de fevereiro,
diariamente, das 14 às 21 horas.
Obras de Ademir Fontana, Ana Maria
Baêta, Antonio Ariel Teixeira Filho,
Erika Martins, Ildefonso Torres, Mai-
Britt Wolthers, Maria Inah Rangel,
Miriam Alvim, Neide Pinho, Teresa
Ataíde e Valéria Ayres.

� 3º Santos Surf Festival
homenageou os fundadores do “Big
Kahuna”, o primeiro surf club do
Brasil, na Praia do Boqueirão, em
1969. Iniciativa da Associação Santos
de Surf, receberam placa das mãos
do prefeito João Paulo Tavares Papa:
Miguel Jaime Sealy, o Miguel
Alemão, 56 anos, Luiz Carlos
Frigério, 57, Marcelo “Pardal”
Guimarães, 54, Armando “Nando”
Gouveia, 58, e Jaime Luiz Kannebley
Battendieri, o Petito (in memorian),
representado pela viúva, Ana Maria.

� No calendário chinês, a chegada do
ano do porco em 18 de fevereiro terá
um festival em Hong Kong, na China,
com eventos entre os dias 12 a 28,
repletos de tradições e culturas
ancestrais combinadas com fogos de
artifícios e efeitos de luzes.

� Café Teatro Rolidei, no Teatro
Municipal de Santos, apresenta a
novela teatral “Herculano quem diria,
acabou no Rolidei”, de Renato Di
Renzo, entre outras atrações, com o
Orgone e convidados, parceria da
Associação Projeto Tam Tam e
Prefeitura de Santos.

� BondeBar abriu suas portas em
janeiro, na Avenida Afonso Pena, 317,
mesclando história de Santos com a
inovação e tecnologia do século XXI. .

� Uma Noite nos Mares do Sul, 10
de fevereiro, no Ilha Porchat Clube,
em São Vicente, sob o comando do
presidente Odárcio Ducci.

� Novas atrações em Orlando, na
Flórida, nos EUA: Cypress Gardens
abrirá o Bugsville, uma área para a
criançada; Gatorland incluirá uma
atração aquática em março; Walt
Disney World, que inaugurou o
“Finding Nemo – The Musical”, no
Disney Animal Kingdom, e o “The
Seas with Nemo & Friends”, no
Epcot, programou o “The Laugh Floor
Comedy Club”, no Disney Magic
Kingdom.

Ex-presidente do Conselho
Administrativo de Defesa

Econômica (CADE), Gesner
Oliveira assumiu a

presidência da Sabesp em
janeiro, na presença da

Secretária de Saneamento
e Energia, Dilma Pena,

autoridades e
empresários ligados ao

saneamento básico.

Delegado Valdomiro Bueno
Filho, novo diretor do Deinter-6,

que envolve os 23 Municípios
da Baixada Santista, Litoral Sul

e Vale do Ribeira: em visita ao
prefeito de Santos, João Paulo

Tavares Papa, conheceu a
central do Sistema

Informatizado de
Monitoramento (SIM).

Marcelo Frazão, da Tudo, de Maurício
Magalhães e Nizan Guanaes:
formato do Projeto, com shows ao
pôr do sol, só recebeu elogios.

Entre os famosos circulando no
Jequitimar, Gugu e o pai Augusto.

Fotos Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz Divulgação

Anderson Bianchi/Secom-PMSSandra Netto

Juliana Ferraz esteve por aqui
nas festas de final de ano e

reencontrou amigas do Colégio
São José: Juju, ladeada por

Akeni, Giovana Corralo,
Fabiana Abraco e

Fernanda Talib

Anderson Bianchi/Secom-PMS

Divulgação
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S
antos realizou em dezembro de
2006 uma mini-reforma na
legislação que trata do uso e

ocupação do solo na área insular, por
meio de três novas leis, sendo a mais
impactante a Lei Complementar nº 589/
06, que disciplina a região da Ponta da
Praia, atualmente o principal alvo de
empreendimentos imobiliários de alto
padrão.

A LC nº 589/06 altera dispositivos da
Lei Complementar nº 312/68, que trata do
uso e ocupação do solo na área insular de
Santos e visa o desenvolvimento e a
expansão dessa área, garantindo a
preservação ambiental e a qualidade
urbanística, por meio de Núcleos de
Intervenção e Diretrizes Estratégicas
(NIDE). Esta lei foi aprovada no mesmo
ano de criação do Plano Diretor de
desenvolvimento e expansão urbana,
cujos princípios básicos são a melhoria da
qualidade de vida da população e o pleno
desenvolvimento das funções social e
econômica do Município.

A nova legislação cria o NIDE 8,
específico para as quadras situadas entre
as Avenidas Bartolomeu de Gusmão,
Saldanha da Gama e Rei Alberto I e nas
Ruas Capitão João Salermo e Afonso
Celso de Paula Lima, no Bairro da Ponta
da Praia, exatamente onde estão
localizados os clubes Internacional de
Regatas, Regatas Santista, Vasco da
Gama, Saldanha da Gama e o Museu de
Pesca. A norma estabelece que os
imóveis incluídos neste NIDE, além de
passarem a integrar as zonas de
preservação paisagística e cultural,
passam também a ser subdivididos em
duas áreas.

Na área “A”, que compreende a
extensão de 35 metros a partir da avenida
beira-mar, somente serão permitidos
empreendimentos de uso coletivo, com
caráter turístico, cultural ou esportivo.
Ainda nesta área, todas as edificações
que venham a ser erguidas deverão ter
como parâmetro o Museu de Pesca e,
portanto, não poderão ultrapassar os 15
metros de altura. Já na área “B”,
localizada na parte posterior da “A” até a
Avenida Rei Alberto I, também será
possível a instalação de equipamentos
que beneficiem o desenvolvimento
econômico e gerem empregos
permanentes, consolidando a vocação
turística da área, desde que os
empreendimentos respeitem a outorga
onerosa do direito de alteração de uso,
que garante a compensação da perda de

RAFAELA BIAGIONI

Lei Complementar nº 589/
06 atualiza legislação que
trata do uso e ocupação
do solo na área insular e
preserva a qualidade
urbanística de Santos Vocação turística garantida

PONTA DA PRAIA

espaços de utilização coletiva. Com isso,
a nova legislação pretende estimular o
desenvolvimento da Ponta da Praia e
também preservar a vista privilegiada que

se obtém no trecho da entrada do Canal
do Estuário.

“Na Ponta da Praia nós temos uma
condição ambiental muito boa da

paisagem que nos interessa preservar”,
afirma Bechara Abdalla Pestana Neves, o
novo secretário de Planejamento de
Santos. “Além disso, o bairro possui um

potencial muito grande de
desenvolvimento. Nesse sentido, nós
criamos uma normatização no NIDE da
Ponta da Praia, que atende principalmente
as quadras em que estão localizados
todos os clubes. O NIDE garante que
novos empreendimentos venham para a
cidade, mas ao mesmo tempo, assegura
a proteção dos equipamentos que estão
instalados naquela área”.

Na opinião do secretário, o mercado
da construção civil não será afetado pela
nova lei. No caso de um projeto
imobiliário na região, ele explica que o lote
é medido e em cerca de 40% dele, que
possui testada para a orla da Praia,
poderá ser edificado empreendimento que
preserve o gabarito mais baixo do terreno.
Nos 60% restantes de cada lote, o uso é
estabelecido pelo Plano Diretor. Ele
explica: “Nos 40% de cada lote fica
garantido os empreendimentos com fins
culturais e de entretenimento. Nos demais
60% o Plano Diretor estimula a vinda de
empreendimentos como hotéis, flats etc.
Queremos garantir a vocação turística da
Ponta da Praia”.

Para o empresário Armênio Mendes,
do Grupo Mendes, que atua na
construção civil há 40 anos, a legislação
possui visão de futuro. “O mercado da
construção civil é secundário em função
desta nova lei. Se ainda ninguém
comprou a área em que estão instalados
os clubes, é porque ela é do associado e
da cidade. Portanto, isto deve ser
considerado, colocando sempre os
interesses da cidade à frente de tudo”.
Armênio critica os que estão preocupados
apenas com interesses pessoais:
“Acredito que aqueles que criticam a lei
com certeza não gostam da Cidade e não
querem o melhor para a Cidade”.

Armênio afirma que a preservação da
área onde estão localizados os clubes é
fundamental. “Caso os clubes não
consigam se manter naquele local por
meio do pagamento mensal do seu quadro
associativo, nos 40% do terreno que
possuem frente para a orla da praia,
poderão ser edificados equipamentos
voltados ao desenvolvimento turístico, e
que, portanto, não prejudicariam nem o
clube, nem o associado, na medida em
que eles ficariam mais bem acomodados,
ainda que em uma dimensão menor”.

Conhecido por suas belezas naturais,
o Bairro da Ponta da Praia tem a ambição
de tornar-se referência no esporte náutico.
Preocupada com a preservação da
história do Bairro, a presidente da
Sociedade de Melhoramentos da Ponta
da Praia, Cláudia Marangoni, defende a
legislação. “Eu não ficaria contra a lei. A
área específica dos clubes, por exemplo,
é um referencial da cidade. Nós temos ali
os clubes mais antigos, não só da cidade,
mas do próprio País. Construir espigões
na parte frontal dos clubes acabaria com
os empreendimentos que já fazem parte
da paisagem turística da Ponta da Praia”.

A o assumir a Secretaria de

Planejamento da Prefeitura de

Santos, o arquiteto Bechara Abdalla

Pestana Neves, 45 anos, afirma que sua

principal missão no cargo é expandir o

planejamento urbano e, principalmente, o

planejamento estratégico da Cidade.

Nesta entrevista, Bechara fala sobre os

objetivos da nova lei e tranqüila os

empresários da construção civil,

reiterando que as disposições não

afetarão o mercado.

Perspectiva – Como o sr. avalia o
impacto da LC nº 589/06 na Ponta da
Praia?

Bechara Abdalla Pestana Neves –
Temos na Ponta da Praia uma condição
ambiental e uma paisagem que nos
interessa preservar. Então, criamos para
o Bairro um instrumento chamado NIDE,
(Núcleo de Intervenção em Áreas
Estratégicas), que serve para as quadras
em que estão localizados todos os clubes.
O NIDE tem o cuidado de preservar a
identidade daquele local, garantindo que
esses equipamentos continuem operando
na Cidade.

Perspectiva – Qual o objetivo dela?
Bechara – Sua principal função é

preservar a parte do lote do terreno que
está voltada para a Avenida Saldanha da

Gama, que possui um gabarito mais
baixo – na altura do Museu de Pesca –, e
permitir que na parte de trás dos clubes
seja explorado o potencial construtivo da
área, alavancando, com isso, recursos
para injetar no próprio clube. Dessa forma,
a lei assegura a vocação turística da
Ponta da Praia.

Perspectiva – A lei afetará o
mercado da construção civil?

Bechara – Não. Apenas criamos
mecanismos que favorecem determinados
usos que se quer ter naquela área, ou
seja, queremos potencializar o Turismo, e,
portanto, incentivamos a vinda de hotéis,
flats etc. Mas outros empreendimentos
não estão proibidos, apenas devem seguir
as normas da legislação.

Perspectiva – De que forma ela
incentivará o Turismo?

Bechara – No momento em que se
reserva 40% da área desses lotes, que
possui a testada para a orla da praia, fica
garantido que nesse percentual somente
poderão ser edificados empreendimentos
que estejam relacionados com as
atividades esportivas, culturais, enfim, de
entretenimento em geral. Nos 60%
restantes de cada lote, que é a parte dos
fundos do terreno, o uso é o estabelecido
pelo Plano Diretor. Porém, nessa área,
diminuímos o valor da contrapartida, para
estimular a vinda de empreendimentos
como hotéis e flats. Isso, sem dúvida,
potencializa e consolida a vocação
turística da Ponta da Praia.

Perspectiva – Definida a situação
da venda do Clube de Regatas Santista,
o projeto imobiliário destinado para a área
será inviabilizado?

Bechara – Não, ele não é
inviabilizado. O entendimento da
Prefeitura não é inviabilizar
empreendimentos, mas sim cumprir seu
papel de normatizar, de criar os
instrumentos para que a cidade possa se
beneficiar com esses empreendimentos.
Nosso objetivo principal é fazer com que
o desenvolvimento econômico e social na
cidade aconteça.

‘Queremos potencializar o Turismo’

Cidade

Francisco Arrais/Secom-PMS

Bechara: preservar a
identidade da Ponta da Praia

Sandra Netto

Ponta da Praia: terrenos com testada para a orla ficam com gabarito limitado em 40% de sua área


