


Capa: Fotos de Luiz Carlos Ferraz e Divulgação Sofitel.

Sinais de vitalidade em duas áreas estratégicas
da economia regional, as obras do novo terminal
de granéis sólidos, no Porto de Santos, e a
entrega do resort Sofitel Jequitimar, na Praia
de Pernambuco, em Guarujá...........Págs. 5 a 8.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Gestão profissional

A gestão do Porto de Santos exige
mudança radical para que o
maior complexo portuário da

América Latina possa gerar a justa
contrapartida em desenvolvimento às
Cidades que o suportam. O
sucateamento deliberado ao longo dos
anos foi o mote para desencadear um
nebuloso programa de arrendamentos,
cujos contratos ainda hoje provocam
espanto, como o que mostramos nesta
edição, referente a uma área
contaminada na Alemoa. O que se
espera é que os recentes
desdobramentos tenham um desfecho
favorável, eis que a questão crucial do
Porto, a sua formidável dívida, hoje
calculada em R$ 800 milhões, não deve
servir de empecilho para que sua gestão
seja transferida de uma vez para o

Governo do Estado, como pleiteia o
governador José Serra, para quem a
Codesp está falida e seu déficit não lhe
confere capacidade para autofinanciar
investimentos.

Serra está certo quando afirma que o
Porto de Santos é indispensável para o
crescimento econômico, não só de São
Paulo, mas do País, já que 80% de sua
movimentação têm origem ou se destina
a São Paulo, sendo que sua ineficiência
é transferida ao Estado. Sua pretensão
é que, gerido por São Paulo, o Porto
tenha também a participação da União
e dos Municípios de Santos, Guarujá e
Cubatão, por meio de uma
administração profissionalizada. Seria
ótimo, pois poderia acabar de vez com a
ingerência política que hoje contamina
a Codesp.

Reunião de sócios e informações
econômico-financeiras

Pesquisa coordenada pelo
médico veterinário Eduar-
do Ribeiro Filetti vai ma-
pear, a partir de abril, a
população de pombos em
29 pontos na Cidade de
Santos.......................Pág. 3.
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A Brasil Terminal Portuário S.A. vai recuperar a área
do antigo “Lixão” da Codesp para implantar um
terminal de granéis líquidos e de contêineres.......Pág. 12.
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GABRIELA GOMES

Área do
“Lixão” (em
destaque):
projetos
anteriores
ficaram só no
papel

Luiz Carlos Ferraz

Estudo em pombos definirá
perfil coproparasitológico

ArquiteturaArquiteturaArquiteturaArquiteturaArquitetura

O Teatro Guarany, no Centro Histórico de Santos,
começou a ser recuperado, mediante a utilização de
recursos da iniciativa privada.................................Pág. 9.

PR Murray

Passado o Carnaval, não apenas o
comércio e os negócios aceleram o

ritmo. Paralelamente à prestação das
diversas declarações ao Fisco, devem as
sociedades limitadas atentar, também, à
realização da reunião de sócios e as
empresas em geral, à prestação de
informações econômico-financeiras ao
Banco Central do Brasil.

Nos termos do artigo 1.078 do novo
Código Civil, devem as sociedades
limitadas realizar reunião de sócios, ao
menos uma vez ano, nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social,
com o fim de debater e tomar
determinadas providências. Considerando
que a grande maioria das empresas
encerra o exercício social em 31 de
dezembro, temos que a reunião de sócios
deverá ser realizada, no máximo, até 30
de abril de 2007.

Dentre as matérias discutidas na
referida reunião, devem os sócios tomar
as contas dos administradores, bem como
deliberar sobre o balanço patrimonial e o
de resultado econômico, os quais, uma
vez aprovados sem reservas, exoneram
os administradores de responsabilidade,
salvo erro, dolo ou simulação. Se for o
caso, devem os sócios, ainda, designar

novo administrador. Da reunião de sócios
deve ser lavrada ata a ser apresentada à
Junta Comercial do Estado no qual se
localiza a sede da empresa, nos 20 dias
subseqüentes à reunião, para
arquivamento e averbação.

No âmbito do Banco Central do
Brasil, a obrigatoriedade de prestação de
informações atinge não apenas as
empresas receptoras de investimentos
estrangeiros, mas também as empresas e
pessoas físicas que tenham investimentos
no exterior.

No primeiro caso, a Circular nº
2.997, de 15 de agosto de 2000,
estabeleceu a obrigatoriedade de as

referidas empresas brasileiras
disponibilizarem os dados econômico-
financeiros solicitados nas telas próprias
do Sistema de Informações do Banco
Central do Brasil, Sisbacen. Assim, os
dados contábeis com data-base em 31 de
dezembro de 2006 devem ser prestados
até 30 de abril de 2007, sob pena de
incorrerem em multas que podem atingir
R$ 250.000,00.

Por outro lado, as pessoas físicas ou
jurídicas, residentes, domiciliadas ou com
sede no País, devem informar ao Banco
Central do Brasil os valores de qualquer
natureza, ativos em moeda e os bens e
direitos detidos fora do território nacional
em valor total superior a US$ 100.000,00.
As informações devem ser prestadas em
prazo ainda a ser estabelecido, mas que
geralmente compreende os meses de
março a maio de 2007. As multas
aplicáveis à não prestação das
informações, ou à falsidade, incorreção,
dentre outros, variam de 1 a 10% do
valor da referida informação.

Gabriela Gomes é advogada de
Paulo Roberto Murray Advogados
Associados.

Gabriela: obrigações do
novo Código civil

Reprodução Site Codesp

A proposta da “Quick Massage” reside na praticidade de
receber uma sessão, que é barata, rápida e eficiente, e
pode ser feita onde o cliente se encontra..............Pág. 10.
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pessoas. Além disso, o trabalho servirá
para avaliar se, desde o primeiro
levantamento feito em 1995, houve
variação na população de pombos na
Cidade, auxiliando a Administração
Pública na definição de metas de controle
ecológico.

“O pombo sempre dividiu opiniões”,
comentou Filetti. “Enquanto muitos
munícipes reclamam da sujeira, sendo
que alguns tomam atitudes radicais,
utilizando visgo para prender a ave ou
mesmo disparando tiros de chumbinho,
outros a consideram símbolo da paz e
oferecem alimento. Em meio a esse

Papa, entregou a Goldman um manifesto
da Associação Brasileira de Municípios
Portuários (ABMP), da qual é diretor,
expondo a posição da entidade sobre o
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‘Porto seco’
mobiliza
região

Goldman: instalação de
indústrias em área
alfandegada

Aderbau Gama/Imprensa PMC

I mportante para o desenvolvimento
econômico e social das regiões

portuárias, a regulamentação de terminais
alfandegados para uso industrial – os
chamados “portos secos” – é tema do
movimento nacional que começou a ser
articulado em Santos, após reunião das
lideranças políticas e empresariais da
região, aglutinadas pelo Condesb, o
Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada Santista, e o
vice-governador do Estado, Alberto
Goldman. A reivindicação é que seja
reapresentada a Medida Provisória nº
320/06, que disciplina essas instalações,
pois após aprovada pela Câmara Federal
foi rejeitada pelo Senado.

Goldman considera os equipamentos
um eficiente instrumento para o Governo
Federal destravar a economia e promover
o crescimento do País. Na reunião, o
prefeito de Santos, João Paulo Tavares

Cidade

P
ara mapear a população de
pombos em Santos, o médico
veterinário Eduardo Ribeiro Filetti

coordenará a partir de abril uma pesquisa
envolvendo 29 pontos no Município,
especialmente na orla da praia e na faixa
portuária. Professor e pesquisador da
Unisanta, Filetti será auxiliado por 80
alunos dos 2º e 3º anos da faculdade de
Biologia da universidade.

Conforme explicou o veterinário, o
principal objetivo é definir o perfil
coproparasitológico dos pombos, ou seja,
constatar se as aves apresentam
parasitas que possam oferecer riscos às

Pesquisa avalia pombos

Luiz Carlos Ferraz

quadro, o pombo não possui predador
natural, o que sugere que a população
esteja se multiplicando em proporção
geométrica”.

Filetti detalhou que a pesquisa será
por amostragem. Nos locais previamente
definidos os estudantes farão a coleta de
fezes para análise e utilizarão a técnica de
bioestatística, para projetar a população de
aves no Município. O trabalho em Santos
deverá estar concluído num prazo de dois
meses. Para o segundo semestre, o
veterinário pretende ampliar o
levantamento para outras Cidades da
Baixada Santista.

Armazéns do Porto de
Santos:  um dos 29 pontos
incluídos no estudo

tema. Integrando essa regulamentação, o
vice-governador entende que a
administração do Porto de Santos deve
ser transferida para o Estado: “Não
adianta São Paulo ter ótimas rodovias se
os portos e aeroportos apresentam
problemas de gestão e nos fazem perder
investimentos, representando ‘nós’ que
precisam ser desatados. A gestão da infra-
estrutura precisa ser homogênea,
coordenada pelo Governo do Estado em
conjunto às Prefeituras”.

“
 Desde a formação

do Condesb, há 10

anos, oficializada pelo

ex-governador Mário

Covas, trabalhamos

muito, mas

avançamos pouco em

questões como saúde,

transporte

metropolitano e

ambiente. A

comunidade cobra

maior efetividade e

somente um trabalho

técnico poderá atender

a tais expectativas”.

A avaliação foi feita pelo prefeito de

Santos, João Paulo Tavares Papa, ao

assumir a presidência do Conselho de

Desenvolvimento da Região

Metropolitana da Baixada Santista

(Condesb), para o ano de 2007, na

reunião de fevereiro, no Paço, em

Santos. Para vice, foi eleita a

secretária adjunta da Secretaria de

Papa: trabalho técnico para a comunidade

Papa assume o Condesb
Francisco Arrais/Secom-PMS

Planejamento do Estado, Elizabeth
Cechin, que também é presidente da
Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano S.A. (Emplasa). Ela se
comprometeu a trabalhar “pela
articulação com todas as secretarias
estaduais sobre os projetos dos
Municípios, o que representará um
ganho no atendimento aos pleitos”.
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� A acertada tutela antecipada (decisão provisória) concedida por um juiz do
Juizado Especial de Santos, obrigando operadora de celular a ressarcir o valor
correspondente aos créditos adquiridos por vítima de simulação de seqüestro, alerta
para a qualidade do serviço prestado por esse tipo de empresa. Afinal, a prática
criminosa tem origem na possibilidade de clonagem de aparelhos telefônicos, o que
acontece graças à precariedade do sistema. Compete às operadoras fornecer
serviço adequado, eficiente e seguro, pois, do contrário, serão sempre
responsabilizadas de forma objetiva, ou seja, sem a necessidade de demonstrar
culpa, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em
caso de vício, e do artigo 14 do mesmo código, no caso de defeito.

� A Fundação Procon-SP frisa que é 2%
a multa a ser cobrada no pagamento de
contas em atraso no fornecimento de
produtos ou serviços que envolvam
outorga de crédito ou concessão de
financiamento – o mesmo nas
mensalidades de escolas particulares,
convênio médico, contas telefônicas, luz,
água, fornecimento de gás, consórcio,
condomínio. Mensalidades de clubes,
cursos livres e locação, entre outras, vale
a multa que constar do contrato assinado.

Investimento

A
Petrobras anunciou a construção
da Usina Termelétrica de Cubatão,
denominada UTE Euzébio Rocha,

que funcionará com cogeração de energia
(elétrica e vapor). A divulgação foi feita em
fevereiro, em sessão solene no auditório
da Refinaria Presidente Bernardes de
Cubatão (RPBC), com a presença do
presidente da Petrobras, José Sergio
Gabrielli de Azevedo; do diretor da área
de Gás e Energia, Ildo Sauer, e do diretor
da área de Abastecimento, Paulo Roberto
Costa.

A UTE Euzébio Rocha é uma das 13
termelétricas que compõem o parque
gerador da Petrobras e será instalada num
terreno de aproximadamente 74.000 m2,
na área da RPBC. A planta terá
capacidade instalada de 220 MW, com
capacidade total de produção de 844 t/h
de vapor, que será utilizado para produzir
energia elétrica e atender a demanda da
refinaria (47MW), além de comercializar o
excedente (155 MW) e garantir a
eficiência energética da unidade.

Ou seja, sua implantação visa
substituir as atuais instalações existentes
na RPBC destinadas à geração de
energia elétrica e de vapor, atendendo os
níveis de confiabilidade adequados à
operação da refinaria, tanto no que se
refere ao suprimento de vapor quanto de
energia elétrica, e também fornecer
energia ao Sistema Interligado Nacional
(SIN).

Petrobras construirá
termelétrica em Cubatão
Produção de energia por
gás natural gera menos
óxido de nitrogênio

O projeto da nova unidade prevê a
instalação de um turbogerador a gás
natural, com 160 MW de capacidade, e
um turbogerador a vapor, com potência de
55 MW. Além disso, integram o projeto
três caldeiras de vapor – uma
recuperadora, que produz 290 t/h, e duas
convencionais, com 285 t/h cada – e uma
subestação de 230kV de conexão à rede
básica do SIN.

A geração de energia por meio de
gás natural, processo a ser utilizado pela
unidade, não emite material particulado e
sulfatos, além de gerar menos óxido de
nitrogênio pela queima de óleo
combustível, método usado atualmente
em Cubatão. A projeção é que haverá
redução de mais de 70% nas emissões
atmosféricas do sistema atual de energia,
que utilizará em média a carga diária de

1,2 milhão de metros cúbicos de gás
natural e 300 mil metros cúbicos de gás
de refinaria. Outro benefício ambiental da
usina é a redução de consumo de água
pela refinaria, da ordem de 4 milhões de
litros de água por hora, que deixarão de
ser retirados do Rio Cubatão.

O projeto desenvolvido pela estatal
prevê o início de obras em junho próximo,
com operação a partir do segundo
semestre de 2008. A construção e
montagem estão a cargo do consórcio
Skanska Brasil-Camargo Corrêa.
Simultâneo ao anúncio do
empreendimento, foi contratado o
detalhamento de Engenharia do projeto e
começou a ser preparado o terreno onde a
UTE será implantada. Entre outros
aspectos da construção, serão utilizados
16.500 m3 de concreto.

Aderbau Gama/PMC

Presença de diretores da estatal, do presidente Gabrielli (dir.) e
familiares do jornalista Euzébio Rocha, que deu nome à UTE

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:
redacao@jornalperspectiva.com.br

Marcus Hyonai Nakagawa envia e-mail indignado com o atendimento
prestado pela revenda Lemar, de São Paulo, alegando que comprou um
Ford Eco Sport, 0 km, em abril de 2006, autorizando a instalação de
alarme, vidro e trava elétrica. Deste então, os equipamentos

apresentam problemas, gerando prejuízos materiais e de cunho moral. Marcus, leve o
veículo em oficina de sua confiança, conserte o defeito, junte os comprovantes com
outros que já possui e ingresse com ação indenizatória no Juizado Especial. Vai
demorar, mas valerá a pena.

� Os contribuintes de Santos com
débitos fiscais pendentes de 2006
com a Prefeitura têm até o dia 27 de
abril para solicitar o parcelamento em
até 10 vezes. A adesão ao programa
só é aceita após o pagamento da
primeira parcela e poderá ser feita no
site da Prefeitura
(www.santos.sp.gov.br).

� A Secretaria de Estado de Assistência
e Desenvolvimento Social (Seads) está
repassando R$ 116,9 milhões referentes
ao Convênio Único de Proteção Social
com Municípios do Estado. Segundo a
diretora regional Almerinda Lopes
Medeiros, o montante destinado à
Baixada Santista totaliza R$ 4,9 milhões,
por meio do Convênio Único e Programas
de Transferência de Renda.

� A lei municipal nº 14.256/06, de São
Paulo, está sendo considerada
inconstitucional por exigir no processo de
transferência de direitos e registro da
escritura de imóveis que os cartórios
cobrem dos proprietários uma certidão
negativa de débito de IPTU.
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Fotos Luiz Carlos Ferraz e Sérgio Penteado Teixeira

Construção

A
Cereal Sul, do Grupo Multigrain,
está implantando terminal em área
de 4.000 m2 junto ao cais do

Paquetá, no Porto de Santos, para
embarque e desembarque de granéis
sólidos, especialmente trigo e soja. A
pretensão é reduzir os custos
operacionais da empresa, pois atualmente
a movimentação de cargas é realizada
em terminais de terceiros. O
empreendimento significa investimento de
R$ 22 milhões, sendo 60% por meio de
financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(Bndes) e o restante, quase R$ 9 milhões,
do capital do grupo.

A unidade compreende três silos,
cada com 27 metros de diâmetro por 24,5
metros de altura, integrados por meio de
um sofisticado sistema de correias
transportadoras. A capacidade total de
armazenagem é de 36 mil toneladas,
sendo 12 mil toneladas em cada silo.
Também fazem parte do terminal a
construção de um túnel, dois elevadores,
um portalino, tipo de descarregador de
navio que transportará o produto do cais
até o interior do silo, utilizando o sistema
de correias. O terminal terá ainda uma
tulha de expedição e uma subestação de
energia, para alimentar a parte mecânica
das correias; balanças rodo-ferroviárias;
400 metros lineares de linha férrea,
fazendo o trecho entre as balanças até a
linha da Portofer; e um prédio
administrativo.

A obra teve início em 23 de agosto do
ano passado e, segundo a programação
da ECL Engenharia, que desenvolve o
projeto elaborado pela LPC Latina, a parte

CEREAL SUL

Obra do terminal utiliza fôrma deslizante
civil deverá estar concluída em junho/
julho próximo. Após esta fase, começará
a ser implantada a parte mecânica, para,
ao final, ter início as operações.

Entre outros detalhes do
empreendimento, o engenheiro Sérgio
Penteado Teixeira, da ECL, informou que
as fundações utilizaram 350 estacas
metálicas, fornecidas pela Gerdau, cada
com 42 metros de profundidade. Cada silo
exigiu 90 estacas, para suportar até 180
toneladas cada uma.

Sérgio Teixeira destacou que a obra
tem como diferencial a utilização do
sistema de fôrma deslizante, que agiliza
os trabalhos de concretagem. A fôrma
possui um macaco hidráulico e por dia é
possível subir até quatro metros de altura,
num trabalho ininterrupto, resultando numa
parede totalmente sem emendas. Após o
tempo de cura do concreto, a fôrma vai
subindo, numa média de 20 cm por hora.

A Cortesia forneceu todo o concreto
utilizado na construção dos silos, por meio
de modernos equipamentos, como uma
bomba lançadora de alta pressão.
Conforme detalhou o arquiteto Nelson

Na construção dos silos as paredes sem emenda: no período de 24 horas, veja a evolução da concretagem no terceiro silo.
Imagens feitas do alto do prédio do Moinho Paulista, nos dias 29 e 30 de março.

Fernandes, gerente da filial da Cortesia,
em Santos, inicialmente a empresa
forneceu o concreto da base dos três
silos, com volume de 320 m3 para cada
base. Em seguida, para as paredes do
silo, com o consumo de 550 m3 de
concreto por silo, foi criada uma logística
perfeita, pois o sistema de fôrma adotado
pela construtora necessitou a entrega do
produto ininterruptamente, com o trabalho
de cinco a seis dias para cada silo. Para
o serviço 24 horas, a Cortesia montou um
esquema especial na central, o que
viabilizou atender a obra no período
noturno. Cada silo exigiu 110 toneladas de
aço. O produto foi fornecido pela Votoraço,
através do sistema cortado e dobrado,
que gera economia e agiliza a obra.

Sérgio Teixeira, da ECL, enfatizou o
cuidado da empresa com o meio
ambiente, por meio da colocação de
recipientes específicos no canteiro, para
separação do lixo para reciclagem.
Outras preocupações na construção são
com a qualidade e a segurança, com
rígido controle dos operários para o uso
de EPIs.
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Pronto para a inauguração oficial
Sofitel

SOFITEL JEQUITIMAR

Maior desafio na
construção foi o
cumprimento de prazos

Construção

POR FLÁVIA  FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

ARQUITETURA DO
SÉCULO XX E
OUTROS
ESCRITOS | Gregori
Warchavchik |
Editora Cosac&Naify
R$ 31,00

Neste segundo volume da série
Fontes da Arquitetura Moderna estão
reunidos, pela primeira vez em livro,
os polêmicos artigos de Gregori
Warchavchik, arquiteto russo, que
imigrou para o Brasil em 1923.
Pioneiro na construção de obras
modernistas no país, seus textos
ajudaram a difundir as idéias da cultura
moderna às vésperas da
transformação política da década de
30, e são essenciais para o
entendimento da história da arquitetura
moderna brasileira.
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS | Roy Chudley e Roger
Greeno | Editorial Gustavo Gili |
R$ 174,50

Na segunda edição, revisada e
ampliada do Manual de Construccíon
de Edificios, Roy Chudley e Roger
Greeno resumem, com gráficos e
explicações concisas, todos os
processos e técnicas fundamentais da
construção civil. Recheado de
ilustrações detalhadas o livro
apresenta uma ampla cobertura de
todos os aspectos essenciais da obra.
Fundamental para profissionais e
estudantes da área, este é um manual
de extrema utilidade prática e teórica,
para o estudo de obras em seu
processo de execução.

MODERNO E
BRASILEIRO – A
HISTÓRIA DE UMA
NOVA LINGUAGEM
NA ARQUITETURA
(1930-60) | Lauro
Cavalcanti | Jorge

Zahar Editor | R$ 49,00
Com depoimentos exclusivos e

mais de 130 ilustrações, muitas delas
inéditas, o livro do arquiteto e
antropólogo Lauro Cavalcanti mostra
como o grupo dos modernos, entre
eles Lúcio Costa e Oscar Niemeyer,
com o respaldo de intelectuais como
Sérgio Buarque de Hollanda e Mário
de Andrade, sobressaíram-se aos
acadêmicos e neocoloniais na década
de 30. Um grupo que conquistou
reconhecimento internacional através
de uma linguagem arquitetônica
revolucionária, e ajudou na construção
da imagem inovadora que o Estado
Novo desejava assumir.

Eleito no Litoral Paulista o
empreendimento do Verão
2007, o resort Sofitel

Jequitimar Guarujá, na Praia de
Pernambuco, está programado para
inaugurar oficialmente em maio. A
data começou a ser divulgada após o
sucesso do Festival Canto Pro Mar,
realizado em janeiro e fevereiro na
arena que integra o complexo, com a
participação das bandas O Rappa,
Skank, Jota Quest, Detonautas,
CPM 22 e Charlie Brown Jr. (leia
coluna Gente & Fatos). Desde
dezembro o resort é ponto de
encontro de famosos e, além da
arena, outra atração é a Villa
Jequitimar, com lojas e restaurantes.
Em fevereiro começou a funcionar o
restaurante francês Les Épices e em
março a academia Companhia
Athletica. Entre pequenos detalhes
de construção e decoração, o que
está faltando mesmo é abrir as
portas do SPA, com o conceito Le
Spa, da Sofitel – o que deverá
acontecer ainda no primeiro
semestre.

A obra é executada pela Sisan
Empreendimentos Imobiliários, do
Grupo Silvio Santos, numa parceria
bem sucedida com tradicionais
empresas do setor. Fundada em
1989, a Sisan é dirigida por Rafael
Paladino e Eduardo Velucci, que

adotaram como estratégia analisar o
patrimônio não-operacional do
grupo e buscar vocação para cada
imóvel. O primeiro projeto foi na
Rua dos Camarés, na antiga fábrica
de cenários do SBT, onde foi
implantado o condomínio Vida e
Alegria, com quatro torres,
totalizando 336 apartamentos. O
segundo é o resort do Guarujá. Em
2007, três empreendimentos terão
início: ainda no primeiro semestre, o
residencial Oscar Freire Open View,

na Rua Oscar Freire, com
apartamentos de três e
quatro dormitórios; e um
edifício comercial na
Avenida Luis Carlos
Berrini. No segundo
semestre, começam as
obras do Shopping Bela
Vista, na Rua Jaceguai, na
Bela Vista. O shopping
será implantado numa área
de 11 mil metros
quadrados, onde
funcionou a holding do
grupo, e terá 178 lojas,
sendo cinco âncoras, seis
salas de cinema e um
espaço multiuso para
shows.

Investimento de R$ 150
milhões, o Sofitel Jequitimar soma
110 mil metros quadrados de área
construída e foi implantado num
terreno de 77 mil metros quadrados,
numa ocupação de 35%, onde
funcionou o tradicional Hotel
Jequitimar. O diretor operacional da
Sisan, engenheiro Eduardo Velucci,
afirmou que os serviços foram
iniciados em setembro de 2005 e a
entrega programada para dezembro
de 2006, para quando foram
agendados eventos e ficou
combinado o início do período
experimental de 90 dias. Por conta

das poucas chuvas e de uma bem
elaborada logística, deu tudo certo.
Passado o Carnaval, o foco agora é a
inauguração, que depende de
negociações com a bandeira Sofitel.

Projeto do arquiteto Michel De
Fournier, a obra adotou diferenciais
construtivos, ora para atender o
conceito arquitetônico arrojado, ora
para agilizar a execução dos
trabalhos, o que resultou numa obra
limpa e econômica. Sem problemas
de solo, a fundação foi direta. A
estrutura foi convencional, com
vedação externa em bloco estrutural
e toda a divisão interna no sistema
drywall da Placo do Brasil.

O uso de paredes, forros e
revestimentos de drywall tem
crescido em virtude de suas
inúmeras vantagens. Além de
proporcionar economia e praticidade
na instalação, reduzindo os prazos
de execução da obra, o drywall gera
menos entulho em comparação com
a alvenaria. A versatilidade do
sistema permite que futuramente se
mude a posição das paredes, em
caso de necessidade. No caso de
problemas hidráulicos, falhas na
fiação elétrica ou no sistema de ar
condicionado, a manutenção também
é rápida e prática. O único trabalho é
detectar o lugar exato, cortar a placa
e reparar o defeito. Restaurada a
parede em drywall, ela pode receber
qualquer tipo de acabamento.

Vista aérea do Sofitel Jequitimar Guarujá: Praias de Pernambuco e Mar Casado

Eduardo Velucci: buscando
vocação para o patrimônio
não-operacional do grupo

Um dos restaurantes
do resort: gastronomia
internacional

Luiz Carlos Ferraz

Raimundo Borges/ PMG
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Fotos Sofitel

Construção

Aproximadamente 130.000 m2
de placas de gesso para drywall da
Placo foram utilizadas na execução
de forros e paredes do resort Sofitel
Jequitimar. “Drywall combina
estruturas de aço galvanizado com
placas de gesso de alta resistência
mecânica e acústica, produzidas com
rigoroso padrão de qualidade”,
explica o diretor de marketing da
Placo, Paulo Perez: “É a melhor
tecnologia disponível para diversas
necessidades e soluções em forros,
paredes e revestimentos para
formatação de espaços, pois alia
rapidez e comodidade a um custo
bastante acessível. Permite formas e
usos diferenciados, cujo limite é
apenas a imaginação dos
arquitetos”.

Com exceção dos pilares, cuja
concretagem exigiu fôrmas de
madeira, toda as lajes foram pré-
fabricadas. Para isso, explicou
Velucci, foi criada no canteiro uma
fábrica de pré-moldados, o que
contribuiu para proporcionar
ganhos de produtividade e
qualidade. A laje do terraço recebeu

cabos de protensão, em função do
grande balanço. Entre os parceiros
da obra, a Votoraço forneceu o aço
cortado e dobrado. O produto chega
pronto na obra e evita desperdício.

Um detalhe ressaltado pelo
diretor da Sisan foi o piso do antigo
Jequitimar, que tinha um aterro
grande e 2,60 metros acima do nível
da avenida. Foi possível assim
aproveitar o subsolo com a
implantação de um estacionamento
com mais de 500 vagas e destinar
toda a operação do hotel por vias
subterrâneas. A logística aplicada na
obra fez com que cada um que
terminasse seu serviço fosse saindo
e dando entrada para as equipes de
acabamento, sem criar transtorno. E
não só acabamento, mas também o
pessoal do hotel, pois quatro meses
antes de concluir a obra o gerente-
geral João Carlos Pollak já estava no
local, acompanhado de uma chefe de
governança, com funcionários
fazendo treinamento no salão de
convenção, tão logo foram
implantadas as divisórias. O salão de
convenção tem 1.250 m2 e pode ser

dividido em quatro módulos.
Um dos parceiros no

empreendimento é a  Ansett
Tecnologia, multinacional líder no
mercado de integração de sistemas
focados no conceito de obras Turn-
Key (Instalações Elétricas/
Hidráulicas, Climatização,
Automação Predial, CFTV, Controle
de Acesso, Detecção e Alarme de
Incêndio, Som, Cabeamento
Estruturado, Networking e
Telemetria).

Segundo Márcio Santos, diretor
comercial da Ansett, a empresa
instalou os Sistemas de Automação
Predial, CFTV, Controle de Acesso,
Detecção de Incêndio, Cabeamento
Estruturado e Telemetria: “Na
execução das tarefas, a empresa

investiu toda a sua experiência,
estrutura técnica, administrativa e
operacional, para atingir os objetivos
traçados pela Sisan”.

Santos destacou que o
empreendimento se diferencia pelas
tecnologias implantadas, o que o
torna referência no segmento
hoteleiro: “O resort Sofitel
Jequitimar gerou emprego à região e
cumpriu seu papel social, além de
colaborar com práticas de
preservação do meio ambiente e
fomento ao turismo. Ele representa
um exemplo de dedicação,
perseverança e realização de seu
idealizador, aliado ao
comprometimento com a
responsabilidade sócio-econômico e
cultural da Baixada Santista”.

Além de centro esportivo, complexo aquático possui piscinas e sauna. No lobby, decoração combina espelhos d’água e madeira

Oresort Sofitel Jequitimar
Guarujá tem 302

apartamentos com ar
condicionado, cofre eletrônico,

mini bar, internet banda larga e
Wi-Fi, TV de plasma 29’ e DVD
com seleção especial de
filmes. A área comum do resort
tem diversos ambientes; SPA,
complexo aquático com
piscinas e sauna, centro
esportivo com campos de
futebol e de golfe, fitness
center, quadras de tênis,
parque infantil, salão de jogos,
biblioteca. O Jequitimar oferece
ainda serviços de berçário,
horário estendido de café da
manhã, menu express 24
horas, lavanderia, casa de
câmbio e salão de beleza. O
hotel conta com quatro
restaurantes, Les Épices,
especializado em pratos
mediterrâneos, Brisa, dedicado
à clássica culinária
internacional, Kid´s Restaurant,
dedicado à culinária
internacional, mas para
crianças, e Aqcua, para a
cozinha regional.

Serviços do Jequitimar
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Arquitetura

OTeatro Guarany, na esquina
da Praça dos Andradas com
a Rua Amador Bueno, no

Centro Histórico de Santos,
começou a ser recuperado. As obras
estão sendo executadas pela
construtora Erbauen, vencedora da
licitação pública realizada pela
Prefeitura, e serão pagas com
recursos da iniciativa privada. Além
da completa restauração do espaço
para espetáculos, o projeto prevê a
instalação de uma escola de artes
cênicas.

“Trata-se de um dos principais
teatros do Brasil, marco de uma
época gloriosa para Santos, onde se
apresentaram artistas de renome
internacional e se reuniram
integrantes dos movimentos
abolicionista e republicano”, afirmou
o prefeito João Paulo Tavares Papa,
ao iniciar os trabalhos. “A
restauração do Guarany representa
mais um passo para a revitalização
do Centro e uma âncora ao Programa

Teatro Guarany inicia recuperação
Local foi palco de
importantes episódios
da História

Alegra Centro”.
Nesta primeira etapa, a Erbauen

trabalha nas fundações, estrutura e
alvenaria. O prédio, inaugurado em 7
de dezembro de 1882, receberá
cobertura, instalações elétricas e
hidráulicas, acabamento, mobiliário e
decoração no estilo do final do
século XIX.

O projeto de restauro, de autoria
do arquiteto Ney Caldatto, da

Secretaria de Planejamento, foi
aprovado pelo Ministério da
Cultura, que liberou a captação de
R$ 6.743.644,73 junto à iniciativa
privada, por intermédio da Lei
Rouanet. A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Cultura, e a
Organização de Desenvolvimento
Cultural e Preservação Ambiental
Ama-Brasil conseguiram captar R$
2.860.000,00 junto com as empresas

Cláudio Perrella/Secom-PMS
Guarany ficará
como no dia
de sua
inauguração,
em 7 de
dezembro de
1882

Petrobras,
Usiminas/
Cosipa, Bunge,
MRS Logística
e Coopersucar.

O projeto
prevê no térreo
a platéia de 280
lugares, ateliê,
café, camarins e

setor administrativo. No primeiro
andar, camarotes como na planta
original (em forma de ferradura),
além de salas de aula, área para
exposições e laboratórios de som e
iluminação. No segundo piso ficarão
outros camarotes, laboratório de
cenografia e área de circulação,
levando em conta as adaptações para
o acesso de deficientes. Todo os
ambientes serão climatizados.

Adquirido em agosto de 2005 pela rede
Deville, o hotel Eldorado Cuiabá, na

Capital do Mato Grosso, foi alvo de
projeto de retrofit executado pela Dória
Lopes Fiuza Arquitetos Associados.
Construído na década de 80, a
reestruturação propôs a simplificação da
percepção espacial, unificando os
espaços com ambientações “limpas”,
sem perder as características da
arquitetura original do edifício. O retrofit
mostra que um processo bem planejado
garante a equiparação de um hotel mais
antigo aos melhores de sua categoria no
Brasil. Segundo o arquiteto José Vicente
Lopes, o projeto foi concluído em cinco
meses e preocupou-se em manter a
identidade da Cidade, utilizando este
conceito em todos os ambientes.

Divulgação

Retrofit no
Eldorado Cuiabá

Reforma equipara hotel aos
melhores de sua categoria
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A depiladora Val
Fonseca, do salão
Yes, de São Paulo,
defende a depilação

com cera quente, afirmando que possui
mais pontos positivos do que negativos,
além de servir para todos os tipos de
pele. Ela esclarece, por exemplo, o mito
de que mancha a pele. “As manchas
podem aparecer por erro da depiladora,
caso utilize a cera muito quente. Sabendo
medir a temperatura, isso não acontecerá
em nenhum tipo de pele”. Ela acrescenta
que retirar os pêlos com cera quente dói
menos que utilizar a cera fria. Afinal, por
dilatar mais os poros a retirada dos pêlos
se torna mais fácil e menos dolorida.
Sobre o reaproveitamento da cera, Val
não recomenda: “Manchas e alergias
podem ser mais freqüentes no caso de
reutilização da cera”. Quanto à freqüência,
diz que as sessões dependem do
crescimento do pêlo.

“
 O otimismo gerado pelo uso do

coquetel anti-Aids tem sido menos

intenso pelo progressivo

reconhecimento de complicações,

decorrentes tanto da infecção quanto

dos medicamentos utilizados. Entre

eles, estão a predisposição ao diabetes,

alterações nas gorduras do sangue e na

distribuição da gordura corporal”.

A afirmação é da endocrinologista e

nutróloga Ellen Simone Paiva, diretora-

clínica do Centro Integrado de Terapia

Nutricional (Citen), de São Paulo, para

quem, de um tempo em que a

imunodeficiência levava à morte por

infecções simples, passou-se para

outro, onde os portadores de HIV estão

mais propensos a desenvolver doenças

cardiovasculares prematuras: “Diante

desse novo paciente soropositivo, sem

doença ativa, que se apresenta com

aumento da circunferência abdominal e

Ocontato com a urina, fezes, sabão e,
dependendo da qualidade, a fralda,

pode trazer conseqüências desagradáveis
para a pele do bumbum do bebê. A
HospitaLar Assunção, com sede em São
Bernardo do Campo, desenvolveu o
programa Baby Care, e segundo explica
a gerente Regiane Polizer, a dermatite da
fralda, também conhecida como assadura,
é uma inflamação que causa desconforto
na criança e, se não tratada, pode
infeccionar por bactérias e fungos.

Polizer ensina que é importante
limpar o local com água morna,
delicadamente, podendo utilizar uma
esponja macia. Para secar, toalhas
suaves. No caso de lesões importantes,
mantenha a criança sem fralda. Além
disso, a alimentação saudável e as
estações do ano mais frias contribuem
para a cura mais rápida. Persistindo, é

preciso procurar um especialista.
Ela enumerou dicas de como

prevenir as assaduras: utilize as fraldas
de material hipoalergênico e de preferência
marcas confiáveis e de qualidade; troque
a fralda a cada evacuação ou urina;

Para quem não gosta de usar óleos ou
tem pouco tempo livre, uma opção de

massagem é a “Quick Massage”, cuja
proposta reside na praticidade de receber
uma sessão, que é barata, rápida e
eficiente, e pode ser ofertada no local onde
o cliente se encontra, seja na empresa,
aeroporto enquanto aguarda o embarque,
shopping etc. Conforme explica Nelson
Drapier, professor do Colégio Brasileiro de
Estudos Sistêmicos, de Curitiba (PR), a
massagem de origem japonesa é
realizada com o cliente sentado em uma
cadeira especial, que permite o trabalho
na região das costas, ombro, pescoço e
braços.

“As manobras são realizadas sobre
os pontos específicos e idealizadas para
serem feitas sobre as roupas, o que a
torna mais aceitável para pessoas
tímidas”, ressalta Nelson. Além disso, a

‘Quick Massage’, em qualquer lugar Depilação
com cera
quente

Orientação nutricional
para o portador de HIV

Cuidados com a assadura
Baby Care: programa da
HospitaLar Assunção

mantenha a área genital sempre limpa e
seca; utilize produtos que formam
barreiras protetoras como, por exemplo,
óxido de zinco/pomada, vaselina e
lanolina; não friccione durante a
higienização; evite utilizar pós e talcos.

com peso, na maioria das vezes
normal, são necessários exames que
diagnostiquem as taxas de elevação do
colesterol e do risco de surgimento de
diabetes. O grande desafio é convencê-
los de que os riscos agora são outros: o
diabetes, a doença coronariana
prematura e o infarto”.

Nesse contexto, a orientação
médica é voltada para a mudança de
hábitos de vida, incluindo atividade
física regular, abandono do fumo,
moderação do uso do álcool, uso de
medicamentos adequados e,
principalmente, a adoção de um plano
alimentar individualizado, que atenda às
peculiaridades do novo quadro
metabólico desses pacientes. A dieta
para o paciente portador de Aids que
faz uso de vários medicamentos anti-
retrovirais deve levar em conta o risco
da resistência insulínica.

ausência de custos fixos do terapeuta,
como óleos, toalhas, telefone, permite que
a sessão custe cerca de R$ 15,00 por 20
minutos. Mesmo acontecendo em pouco
tempo, a modalidade traz benefícios para
a saúde física e emocional. “A Quick

Massage previne doenças ocupacionais,
melhora dores musculares, aumenta a
circulação sangüínea e linfática e aumenta
a produção de endorfinas, o que resulta na
sensação de bem-estar e relaxamento”,
observa o professor.

Utilize produtos que formam barreiras protetoras

Divulgação

Benefícios para a saúde física e emocional

D icas do quiropraxista Jason

Gilbert, do Instituto Internacional

de Quiropraxia, de São Paulo, para

preservar a saúde da coluna e reduzir

as dores nas costas:

� Faça o maior número de
movimentos possíveis. Você deve se
levantar e mover com intervalos
freqüentes, se ficar sedentário por
muito tempo, você pode travar as
articulações e provocar crises;
� Durma de lado ou de barriga para
cima para não desalinhar a coluna;
� No escritório, ajuste a altura da
mesa para não esticar braços e
pescoço desnecessariamente;
� Pratique exercícios físicos
regularmente sob orientação de um
profissional de educação física;
� Faça alongamento.

Mais informações no site
www.quiropraxia.org.br

Dor nas costas

Fotos Divulgação

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Prefeito
Alberto
Mourão e a
primeira-
dama Maria
Del Carmen
Padin
Mourão:
anfitriões na II
Noite Tropical,
na Praia do
Forte, que
comemorou
os 40 anos de
Praia Grande.

Em sentido horário, Chorão,
líder do Charlie Brown Jr.

Dudu Braga e Valeska. Haifa
e Farid Madi, Rafael 

Palladino, César Filho e
Elaine Mickely. Carlos

Romero, Maísa Alves e
Marcelo Frazão: Tudo e SBT
agitaram jovens e famosos

no Sofitel Jequitimar, na
Praia de Pernambuco,

Guarujá, com o
Canto Pro Mar.

Shows das bandas
O Rappa, Skank,

Jota Quest,
Detonautas, CPM 22
e Charlie Brown Jr.

Diretor da Tudo,
Marcelo Frazão, já

programa um
festival no Inverno.

Jornalistas Hilda Pereira Prado de Araújo e
José Alberto Pereira, o Sheik, na Pinacoteca
Benedito Calixto: noite de autógrafos da obra

“Santos Uma história de piratas, revoltas,
carnaval e futebol”, editado pela Realejo.

Edmundo Rossi, João Paulo Tavares Papa
e Adolpho Lindenberg Filho: aprovação do

empreendimento Vista Marina Ponta da
Praia, na retomada dos investimentos

imobiliários em Santos.

� Promofair realiza o 14º Congresso
e a 14ª Feira Internacional de
Educação, de 3 a 5 de maio, no Expo
Center Norte, em São Paulo.

� Votos de sucesso à nova diretoria
da Assecob, a Associação dos
Empresários da Construção Civil da
Baixada Santista, sob a presidência
de Renato Monteiro.

� Adelina Silveira Alcântara Machado
tomou posse como presidente da Liga
Nacional das Mulheres Eleitoras
(Liname). Este ano a entidade
enfatizará a conscientização e a
educação da sociedade em relação ao
meio ambiente.

� I Prêmio Rotary de Jornalismo para
reportagens sobre ações comunitárias
dos rotarianos do Distrito 4420,
publicadas entre 1º de julho de 2006 e
o próximo dia 30 de abril. Iniciativa da
Regional Santos do Sindicato dos
Jornalistas no Estado, Rotary e CEF.

� Patuá Tronxo, formada por Jessé
Santos, Jota Erre, Rick Sybrandy,
Junior Gaz e Tuto Ferraz lançou o
primeiro CD, 29 de março, no Sesc
Santos.

� Viapol e Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Praia
Grande realizam a palestra técnica
“Impermeabilização”, com o
engenheiro Marcos Storte, dia 10 de
abril, às 18h30, no auditório da Fatec
de Praia Grande, Praça 19 de
Janeiro, Bairro Boqueirão.

� 12ª edição da Campinas Décor
entre os dias 27 de abril e 10 de junho
em área de 3.000 metros quadrados,
na Rua José Lins do Rego, no Parque
Taquaral. 54 ambientes mais espaços
comerciais, para um público de 24 mil
visitantes, com investimento de R$ 3
milhões.

� Unisanta e Instituto Arte no Dique
assinaram parceria para atuar em
atividades de desenvolvimento social
na Zona Noroeste, em particular, no
Dique da Vila Gilda, em Santos, área
de atuação ONG.

� Presidente Rodrigo Lyra e diretoria
tomaram posse em março na
subsecção de Santos da OAB, para o
período 2007/2009. Com Lyra, José
Carlos Lourenço, vice-presidente;
Tânia Machado de Sá, secretária-
geral; José Fabiano Wagner,
secretário-adjunto; e Luiz Fernando
Rodrigues, tesoureiro.

� Marcos Pelizzon, diretor da
Emmeti, escolheu São Vicente para
lançar a nova marca de tubos de
alumínio multicamadas para
instalações hidráulicas. Parceria com
a Prefeitura, evento divulgou o projeto
de urbanização da orla da Praia do
Itararé, Linha Amarela, Linha Azul,
Centro Regional de Oncologia Infantil.

Milton Luiz de Melo
Santos, presidente da
Nossa Caixa, o terceiro
maior banco público do
País, 90 anos no
mercado financeiro:
lucro líquido de R$
453,4 milhões em 2006.

Nalanda, baiana radicada em
Santos, destaque desde sua

participação no “Fama”, da
Rede Globo: agitos na Diquinta,
em São Paulo, Hotel Blue Tree

Park, de Angra dos Reis...

Alexandra Giulietti/Imprensa-PMPG

Imprensa/Nossa Caixa Francisco Arrais/Secom-PMS

Fotos Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz Divulgação

Sérgio Frota
entrevista

Lily Marinho,
no Centro

Cultural
Palácio da
Justiça, na
Exposição

“A Arte
Brasileira

na Coleção
de Lily

Marinho –
Séculos

XIX e XX”.

Divulgação

Divulgação
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Como sofre severa
fiscalização da Procuradoria
Geral da República, é muito

provável que o novo processo de
arrendamento da área do antigo
“Lixão” da Codesp, na Alemoa, no
Porto de Santos, tenha sido feito de
forma legal, desta vez entre a estatal
portuária e a Brasil Terminal
Portuário S.A. No local, depois de
ambientalmente recuperado, a
empresa – que é fruto de parceria
entre a Petrodan Operadora
Portuária S/A e dois grupos
multinacionais, um norte-americano
não revelado e outro europeu,
Europe Terminal – vai instalar um
terminal de granéis líquidos e de
contêineres, com uma expectativa
otimista de entrar em operação
dentro de cinco anos.

Otimista porque há seis anos a
área está do mesmo jeito, desde que
foi interditada em 2001 pela
Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental, a Cetesb.
Apesar de imprópria, ainda em 2001
a Codesp realizou licitações para
reparti-la e entregá-la a cinco
empresas, com a obrigação de ali
implantar os Terminais de Granéis
Líquidos Augusto Barata (Tegab’s).
Nesse período, as empresas (uma
delas a Petrodran) foram fiscalizadas
pela Cetesb, nunca cumpriram as
exigências ambientais e, assim, nunca
movimentaram um litro de água no
local. Frise-se que, anteriormente, os
cinco arrendamentos foram licitados
para exclusiva movimentação de
líquidos, e agora, além dessa
modalidade, acrescentou-se ao
objeto do contrato a movimentação
de contêineres, dando novo prazo e
condições diferentes dos anteriores.

Os novos projetos para a área
foram anunciados pelo recém-
contratado diretor-geral da Brasil
Terminal Portuário S.A., Henry
Robinson, ex-diretor-técnico da
Libra Terminais. Ele revelou ao
jornal A Tribuna, de Santos, que a
recuperação ambiental da área de
292 mil metros quadrados levará três
anos e custará R$ 300 milhões. Em
seguida, serão construídos dois
pátios, um de tancagem e um outro
para contêineres; dois berços de

NOVO PROJETO PARA ÁREA DO ‘LIXÃO’
Após a recuperação
ambiental, local receberá
terminal de granéis
líquidos e de contêineres

atração, para cada tipo de operação,
com investimento de mais R$ 440
milhões. A expectativa, como frisou,
é entrar em funcionamento em cinco
anos.

A história sobre a área está no
site da Codesp
(www.portodesantos.com) e vale a
pena ser conhecida. Os contratos
dos Tegab’s fazem parte do
Programa de Arrendamentos e
Parcerias, que cita a área como
Alamoa:

1. Empresa arrendatária: Golfo
Brasil Petróleo Ltda., área de 60.000
m2, Alamoa Tegab 2, granel líquido,
480.000, em 20 de fevereiro de
2001.

2. Sigjá Química Geral Ltda.,
área de 30.000 m2, Alamoa Tegab 1,
granel líquido, com meta anual de
240.000, em 14 de março de 2001.

3. Rosenfeld Brasil

Participações Ltda., área de 30.000
m2, Alamoa Tegab 3, granel líquido,
com meta anual de 240.000, em 19
de março de 2001.

4. Petrodan Operadora Portuária
S/A, área de 30.000 m2, localização
Alamoa Tegab 4, com o objeto granel
líquido, com meta anual de 240.000
toneladas, com início em 20 de
julho de 2001.

5. Nolfolk Distribuidora Ltda.,
área de 50.000 m2, Alamoa Tegab 5,

granel líquido, 400.000, em 13 de
agosto de 2001.

O relatório da administração de
2004, no item sobre o lixão da
Alemoa (Alamoa para a estatal),
informa que “a Codesp arrendou
essa área para os Terminais de
Granéis Líquidos Augusto Barata
(Tegab’s), que ficaram incumbidos,
conforme contrato, de obter o
licenciamento ambiental. Aqueles
arrendatários contrataram uma
empresa para elaborar uma proposta
de remediação da contaminação do
solo referente às áreas arrendadas,
que foi entregue à Cetesb neste ano
(2004), tendo tal órgão então exigido
para toda aquela área.” Segundo a
Cetesb (leia boxe abaixo), nunca
existiu tal Proposta de Remediação.

O relatório de 2004 acrescenta:
“A Codesp está negociando a
complementação do estudo para o

restante da área, em cumprimento às
exigências formuladas pela Cetesb.
Para tanto, iniciamos a colocação de
cercas, sinalização de advertência no
local e implantação de guaritas de
vigilância, bem como se iniciou um
processo visando a contenção e
destinação do chorume, a fim de se
evitar a aplicação de multas à
Codesp”.

Tal serviço não foi feito. No
período diversas multas foram
aplicadas pela Cetesb; a última
delas, no dia 3 de novembro de
2006.

No relatório da administração de
2005, no item sobre a “Remediação
Ambiental da Área do Lixão da
Alamoa”, a Codesp declarou que foi
elaborado diagnóstico ambiental do
antigo lixão da Alamoa, que se
encontra desativado e é uma área de
influência direta do ninhal das garças
azuis: “Foi contratada a elaboração
de estudo da composição e
distribuição dos ninhais e da
avifauna presentes na área do
manguezal, adjacente ao Rio Saboó.
Está sendo realizado um
monitoramento periódico em
conjunto com a equipe contratada,
tendo sido entregue o primeiro
relatório contendo uma avaliação
preliminar da área”.

O relatório anual da Codesp
repete que teria havido contatos com
a Cetesb, sem êxito, e o isolamento
da área, com a colocação de cerca e
placas de advertência indicativas de
área contaminada, instalando ainda
uma guarita com vigilância durante
24 horas, e a realização, “com apoio
de arrendatárias da região, um estudo
ambiental complementar, incluindo
análise de risco para todo o entorno
do antigo lixão”.

No ano passado, com data de 21
de março de 2006, a Codesp
divulgou o Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento
2006 (PDZ). O calhamaço de 178
páginas tenta fazer uma radiografia
do complexo e em dois momentos
cita a área: no primeiro, diz que
trecho do lixão será utilizado como
pátio de manobras para a linha
férrea; no segundo, ao tratar do meio
ambiente, refere-se à existência de
um “passivo ambiental”.
Finalmente, afirma no quadro sobre
a movimentação de granéis líquidos
na Alamoa, na página 147 (veja
quadro), que as áreas interditadas
dos Tegabs 1 a 5, denominada
Alamoa II, estão “em implantação”,
quando nunca saíram do papel.

A Codesp e as empresas
arrendatárias (hoje, apenas a

Brasil) estão proibidas de realizar
qualquer atividade na antiga área
do lixão da Alemoa, informou o
engenheiro Paulo Sérgio Fonseca,
gerente da Agência Ambiental de
Santos da Cetesb. O motivo é que
empresa de São Paulo não
aprovou os Estudos de
Delimitação das Plumas de
Contaminação apresentados pela
Codesp. A Cetesb solicitou
informações adicionais e a
apresentação de uma Proposta de
Remediação para a área do lixão
como um todo. Somente após a
análise e aprovação dos estudos e
da Proposta de Remediação, frisou
Paulo Sérgio, é que será possível
admitir a ocupação da área,
mediante o devido licenciamento
ambiental.

Segundo a Cetesb, nenhuma das
cinco empresas arrendatárias da
área, muito menos a Codesp,
solicitou o licenciamento ambiental
para o local. Apenas a Deicmar
requereu um parecer sobre a
utilização de área próxima, sendo
que a manifestação da Cetesb foi
exatamente a mesma: primeiro
devem ser mostrados os Estudos de
Delimitação das Plumas de
Contaminação e apresentada a
Proposta de Remediação.

Sobre a área exata a ser
recuperada, a Cetesb enfatiza que
somente será definida mediante a
avaliação desses estudos, podendo
restringir-se a área de apenas
alguns dos arrendatários (hoje,
apenas a Brasil), de todos os
arrendatários, ou até mesmo da
vizinhança.

Mesmo antes de o lixão ser

interditado pela Cetesb, em 2001,
a Codesp foi multada por operar
irregularmente o local. Conforme
a Cetesb, nos últimos 10 anos a
Codesp recebeu diversas
autuações por irregularidades na
área, entre advertências e multas,
totalizando aproximadamente
60.000 Ufespes (Unidade Fiscal
do Estado de São Paulo), cerca de
R$ 853.800,00, em valores atuais.
Desse total, 75% foi quitada, o
restante encontra-se com recursos
impetrados. A Cetesb esclarece
que a última autuação foi uma
multa no dia 3 de novembro de
2006, no valor de 2002 Ufespes,
cerca de R$ 28.488,46, pelo não
cumprimento de exigências
imediatas, de retirada do chorume
gerado na área para tratamento e
destino final adequado – o que
atualmente estaria sendo feito.

R$ 853.800,00 em multas

O site da Codesp informa que a área havia sido arrendada para terminais de granéis líquidos

PDZ 2006: “Em implantação”
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