


Capa: Fotos Divulgação e Sandra Netto.

A harmonia entre o progresso e a preservação
do meio ambiente deve prevalecer na análise e
aprovação dos empreendimentos no Litoral
Paulista, com o objetivo de se conquistar o
desenvolvimento sustentável da região..Pág. 12.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Besta mortal

A cada crime hediondo que o cidadão
brasileiro tem notícia em seu
território, parece-lhe não pairar

dúvida de que a solução é a implantação
da pena de morte no País. Talvez seja. Não
que venha a ser a panacéia para inibir tais
crimes – e aí estão os Estados Unidos a
exibir barbáries diárias, muitas das quais
apenadas com a morte, mas que, em vez de
contidas, se multiplicam –, mas com certeza
a pena capital teria, como tem, o condão de
desestimular ações criminosas.

A questão que se coloca, no entanto, é a
fragilidade da sociedade brasileira para
administrar o instituto. O brasileiro, de
maneira geral, é estigmatizado com a
elevada taxa nacional de analfabetismo.
Portanto, seja pelo falta de educação do
cidadão, a quem caberia o julgamento, seja
pelo despreparo da Polícia Judiciária, e

mesmo pela fragilidade da Justiça, às voltas
com a venda de sentenças, é temerário
garantir de que nesse ambiente a aplicação
da pena de morte funcionaria de forma
justa. Afinal, se apresenta falhas em países
desenvolvidos, o que seria de se esperar no
Brasil?

Tudo isso para reforçar a reflexão
sobre o linchamento de um inocente, em
Santos, condenado pelos vizinhos do
bairro onde morava, pelo estupro de uma
garotinha de 10 anos – quando o
verdadeiro autor sequer foi identificado.
Não, não deve ser alterada a Constituição
Federal para introduzir a pena de morte
no Brasil, pois os erros se multiplicariam
sobre inocentes, julgados apenas pelo
preconceito, pela corrupção e pela
ignorância, entre tantos vícios que
perseguem a besta humana.

Terapeutas corporais estão
utilizando sua técnica na
água para tratamento de
pacientes, deixando de
lado maca, óleos etc. para
vestir o maiô e mergulhar
na piscina...............Pág. 10.
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Há 28 anos atuando no mercado imobiliário de Praia
Grande, a Construtora Santos & Santos está realizando
seis empreendimentos simultaneamente.................Pág. 8.

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Jornal PERSPECTIVA é uma publicação da TITAN Comunicação Ltda. CNPJ
02.546.886/0001-07 e-mail titan.com@uol.com.br PUBLICIDADE/REDAÇÃO/
ADMINISTRAÇÃO Av. Sen. Pinheiro Machado 22 Cj. 22 Santos São Paulo CEP

11075.000 Telefone (13) 3224.8218 Fax (13) 3224.5199 Matriculado sob o nº 715 na Associação de Jornais do Interior do Estado de São
Paulo                           e nº 112/SP na Associação Brasileira de Revistas e Jornais                           IMPRESSÃO O Liberal (19)
3461.2025 DIRETOR EDITOR Luiz Carlos Ferraz MTb.2045 DIRETORA COMERCIAL Sandra L. Netto JORNAL PERSPECTIVA Nº
160 Ano 23 Maio/2007 Site www.jornalperspectiva.com.br E-mail redacao@jornalperspectiva.com.br Os artigos assinados são de
responsabilidade de seus autores.

PAULO NOGUEIRA PIZZO

Edifício João
Pinto: em fase
de entrega na
Praia Grande

Divulgação

Terapia na piscina auxilia o
tratamento de doenças

CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania

A 2ª Campanha Metropolitana do Agasalho, alusiva ao
Inverno 2007, será aberta no dia 29 de maio em Praia
Grande, pelo Fundo Social de Solidariedade........Pág. 5.

PR Murray

Sandra Netto

Tramita no Congresso Nacional o
Projeto de Lei nº 3.605/04, da

Câmara dos Deputados, com emendas
pelo Senado Federal. Objetiva-se
modificar a redação do art. 520 do Código
de Processo Civil (CPC), tratando dos
efeitos da apelação.

Este projeto dá seqüência a várias
modificações havidas nos últimos anos na
legislação processual civil, buscando
maior celeridade e efetividade às decisões
judiciais. Sugere a inversão no regime de
recebimento da apelação, para que, em
regra, tenha só efeito devolutivo, salvo
casos de risco – inclusive presumido – de
dano irreparável à parte.

O argumento básico dos defensores
do projeto e especialistas é que se
evitarão recursos meramente protelatórios
das sentenças, garantindo pronta
efetividade e execução a estas, sem se
aguardar anos pelo julgamento da
apelação pelos Tribunais.

Na legislação atual, a regra é a
apelação ser recebida no duplo efeito –
suspensivo e devolutivo – da decisão,
salvo exceções previstas no art. 520 do
CPC, cujo rol já foi ampliado por
legislação (Incisos VI e VII,
acrescentados pelas Leis 9.307/96 e
10.352/01, respectivamente), impondo o
mero efeito devolutivo quando a sentença
confirmar a antecipação de tutela, hipótese
corriqueira atualmente. Também na esfera

PL nº 3.605/04: efeitos da apelação

administrativa o duplo efeito é regra geral
para os recursos.

Com respeito à opinião de vários
especialistas, esse principal argumento, e
base do projeto – impedir recursos
protelatórios – não convence, por uma
série de razões.

O recurso de apelação, assim como
os demais, possui pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, que devem ser
examinados pelo juiz e reexaminados
pelos Tribunais, submetendo-o à rejeição
liminar, se for o caso (art. 518, § 1.º e 2.º
; 549; 557; e outros, do CPC).

A lei processual prevê uma série de
penalidades cabíveis à parte que agir com
deslealdade, ou má-fé processuais,
objetivando retardar injustificadamente o
andamento da ação (arts. 14; 16; 17; 18;
538, § único; 557, § 2; e outros do CPC),
as quais devem ser aplicadas de ofício
pelos juízes.

As recentes reformas no CPC
inseriram vários dispositivos que
garantem maior celeridade e efetividade
processual, com maiores poderes aos
juízes, impondo o não recebimento de
recursos e apelações, ou o efeito
meramente devolutivo a estes (art. 518, §
1º; 557, caput, e outros do CPC).
Ademais, o projeto, se aprovado,
possivelmente causará uma infinidade de
agravos de instrumento – quiçá
protelatórios – para discutir os efeitos em
que recebida a apelação, com base nos
arts. 522 e 527, II, do CPC.

Portanto, melhor técnica seria o
Judiciário usar os meios processuais
existentes, impedindo recursos
manifestamente protelatórios ou
infundados, como habitualmente faz com
os recursos extremos, aliada a uma
reforma legislativa para adicionar à
apelação multas semelhantes às contidas
para os embargos declaratórios e para a
ação rescisória (art. 538, § único; e 488,
II, do CPC, respectivamente), o que
traria mais efetividade e celeridade, sem
alterar a regra da suspensão do julgado
até revisão por órgão colegiado,
importante para o Estado Democrático de
Direito.

Paulo Nogueira Pizzo é advogado de

Paulo Roberto Murray Advogados, de

São Paulo.

Pizzo: usar os meios
processuais existentes

Praia do Guaraú, em Peruíbe:  desenvolvimento sustentável

José Jorge/Cetesb
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Cidade

As nove cidades da Região
Metropolitana da Baixada Santista

aprovaram a criação de um sistema para
integrar a comunicação e as operações
das guardas municipais e das Polícias
Civil e Militar. A decisão foi tomada na
reunião do Conselho de Desenvolvimento
da Baixada Santista (Condesb), em abril,
mas o assunto voltará a ser discutido na
próxima reunião, em 22 de maio.

Para viabilizar o projeto, haverá a
necessidade de comprar equipamentos de
informática e contratar organismo
especializado para elaborar um
diagnóstico da Segurança Pública na
metrópole.

Presidente do Condesb, o prefeito de
Santos, João Paulo Tavares Papa, relatou
que realizou diagnóstico semelhante em
Santos em 2006 e os resultados foram de
extrema relevância para a definição das
políticas públicas de segurança. O
coordenador da Câmara Temática de
Assuntos da Segurança Pública, Renato
Penteado Perrenoud, disse tais políticas
de segurança irão subsidiar as ações das
Polícias, podendo ser adotadas pelas
Prefeituras. Trata-se de um estudo
científico que tem amparo da Secretaria de
Estado da Segurança Pública.

Oprefeito de Praia Grande, Alberto
Mourão, reuniu-se em Brasília com

o deputado federal Beto Mansur (PP-SP),
para pedir ajuda na liberação de recursos
do PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento) destinados a projetos de
infra-estrutura, habitação, saneamento e
drenagem. Mansur acredita que liberação
das emendas do PAC com rapidez
porque em Praia Grande há três projetos
licitados e com licenciamento ambiental.
“A intenção é implantar programas de
habitação, saneamento e drenagem,
beneficiando 71 mil pessoas”, explicou
Mourão, que aguarda R$ 153 milhões.

Osecretário de Estado do Meio
Ambiente, Francisco Graziano
Neto, esteve em Cubatão para

lançar o Programa de Congelamento de
Invasões no Parque Estadual da Serra do
Mar. Trata-se de um conjunto de medidas,
que somam esforços das Polícias Militar
e Civil, Instituto Florestal, Ministério
Público e Prefeitura. Da população de
119.069 pessoas (IBGE, 2005), estima-se
que 30.000 ocupam áreas de
preservação.

“Não haverá mais nenhuma
ocupação na Serra do Mar”, afirmou o
secretário. “Queremos mostrar, mais para
a frente, que o processo de educação
ambiental é da maior importância para o
futuro da cidade. Nossa ação principal é a
conscientização ecológica”.

O Programa prevê a atuação 24
horas de 91 homens da Polícia Ambiental
e da Polícia Militar, com apoio de 18
viaturas para impedir invasões nos 315
mil hectares do Parque, abrangendo o
Bairro Água Fria, Cota 200, Cota 100 e
Cota 95, Grotão, núcleo Sítio dos
Queirozes e Vila Esperança. As medidas
visam proteger esses moradores e
recuperar as áreas já invadidas e
degradadas, incluindo os manguezais. O
grupo está alojado nos imóveis utilizados
pelos antigos funcionários da Usina
Henry Borden.

Oengenheiro Reynaldo Eduardo
Young Ribeiro é o novo

superintendente da Unidade de Negócio
Baixada Santista, da Sabesp, em
substituição ao engenheiro Paulo Roberto
de Queiroz. Além de focar melhorias no
atendimento à população, sua prioridade
será a implantação do Programa de
Recuperação Ambiental da Baixada
Santista, que prevê investimento de mais
de R$ 1 bilhão: “Esse programa dará um
salto de qualidade no saneamento da
região, já que o índice atual de coleta de
esgotos, que é de 53%, passará para
95%, em média, em cada Município”.

O Programa de Recuperação
Ambiental da Baixada Santista envolve a
construção de emissários, estações de
tratamento e redes, com recursos do
Japan Bank for International Cooperation.

Alexsander Ferraz / PMG

Reunião do Condesb:
diagnóstico norteará políticas

públicas de segurança

Metrópole terá
sistema integrado
de segurança

Fotos Aderbau Gama

Representantes do
Governo do Estado
lançaram Programa em
Cubatão

Invasões estão sob
controle na Serra do Mar

O encontro aconteceu no gabinete do
prefeito Clermont Castor. Além de
Graziano Neto, presença do secretário
adjunto da Segurança Pública, Lauro
Malheiros Neto, o assessor especial do
governador José Serra, Rubens Lara, o
vice-prefeito Raimundo Pinheiro,
secretários e técnicos municipais,
vereadores e representantes dos
parceiros do Programa, da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp), da
Associação Industrial e Comercial de
Cubatão (ACIC) e da Associação de
Empresas de Hotéis.

Graziano Neto frisou que o direito de
moradia exige um meio ambiente

equilibrado: “Não vamos mais permitir
expansão de moradias na Serra do Mar.
E não só em Cubatão, mas para qualquer
lugar”. Ele adiantou que a região da Água
Fria ganhará um Centro de Educação
Ambiental. Após a reunião, os
representantes do Governo do Estado
seguiram para a Água Fria, a região de
invasão mais próxima do Centro de
Cubatão, onde vivem cerca de 1.200
famílias.

O chefe da Divisão Administrativa
Operacional da Polícia Militar, major PM
Milton Sussumu Nomura, explicou que o
Plano envolve medidas de prevenção em
diferentes níveis, tais como campanhas
educativas, patrulhamento, controle de
acesso e buscas, entre outras.

Mourão pede ajuda
para liberar
recursos do PAC

Outros R$ 266 milhões deverão ser
aplicados pelo PAC na região, já que os
projetos envolvem urbanização de áreas
carentes e com habitações populares.

Reynaldo Young, 47 anos, 26 dos
quais na empresa, exercia o cargo de
gerente divisional de São Vicente.
Formado em Engenharia Industrial
Mecânica, pela Unisanta, em Santos, tem

especialização em Engenharia de
Saneamento Básico pela Faculdade de
Saúde Pública da USP e pelo
International Center for Environmental
Technology Transfer - Yokkaichi, do
Japão, e mestrado em Engenharia
Urbana. Atuou na empresa nas áreas de
planejamento urbano e ambiental,
gerenciamento de serviços urbanos,
gerenciamento integrado de sistemas
públicos de abastecimento de água, coleta
de esgotos e resíduos sólidos,
administração de empresas de
saneamento e controle de poluição das
águas.

Sabesp tem novo superintendente
Imprensa Sabesp

Young: implantação do
Programação de Recuperação
Ambiental da Baixada

Graziano aponta ao prefeito
Clermont as áreas que são

alvo do programa ambiental



4     Maio/2007     Perspectiva

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

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

� A Organização Internacional do
Trabalho (OIT) participará do mapeamento
sobre a exploração sexual de crianças e
adolescentes em Praia Grande. A
pesquisa será realizada a partir de junho
pela Comissão Municipal de
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-
Juvenil. A agência das Nações Unidas
colaborará na capacitação dos técnicos e
no acompanhamento do diagnóstico, que
será concluído em seis meses e
subsidiará o trabalho do Programa
Sentinela e outras iniciativas da Secretaria
de Promoção Social (Sepros).

Assinante da Telefonica, Vera Lúcia ficou indignada ao constatar que,

apesar de – por questão de segurança – não ter autorizado a

divulgação dos números de seus telefones em São Paulo e Santos e

respectivos endereços, foi surpreendida com as informações no site

www.auxilio-a-lista.com.br Como a reclamação à operadora não surtiu efeito, sob

alegação de que o site não é de sua responsabilidade, orientamos denunciar o fato ao

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), com cópia para o Comitê Gestor

da Internet no Brasil, visando eventual ação civil pública em face a Telefonica.

� 25 de maio será o Dia Nacional do Contribuinte, ficou acertado na reunião

realizada em Brasília que lançou a Frente Parlamentar Mista dos Direitos do

Contribuinte, com adesão de deputados, senadores e representantes da sociedade.

O objetivo é revolucionar a legislação fiscal brasileira, por meio da aprovação do

Projeto de Lei Complementar nº 38/2007, que cria o Código dos Direitos do

Contribuinte. A data escolhida, 25 de maio, tem um propósito. Calcula-se que o

cidadão brasileiro precisa trabalhar 145 dias no ano apenas para quitar seus

impostos e tributos: fazendo as contas, 25 de maio é o dia da alforria tributária.

� Ao contrário da campanha das Centrais
Sindicais e da posição do Governo
Federal, a Terceirização contribui para a
expansão do emprego e a modernização
do Estado, afirma Paulo Lofreta,
presidente reeleito da Ação Brasileira de
Apoio ao Setor de Serviço (Abrasse).
Criada em 2003, a entidade patronal reúne
representantes de 19 entidades e cerca de
890 mil empresas. Além de defender a
redução da carga tributária, luta contra a
falta de crédito e o descaso a que o setor
é submetido por parte da administração
pública.

A2ª Campanha Metropolitana do
Agasalho, alusiva ao Inverno
2007, será aberta no dia 29 de

maio em Praia Grande. A escolha foi feita
mediante sorteio envolvendo os nove
Municípios da Região Metropolitana da
Baixada Santista. “Queremos superar o
volume arrecadado no ano passado”,
afirmou a presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Praia Grande, Maria Del
Carmen Padin Mourão. “Quanto mais
agasalhos conseguirmos, mais pessoas
serão beneficiadas. No ano passado até
enviamos peças para o Vale do Ribeira”.

O calendário da campanha conta seis
atividades: Carreata Metropolitana, que
percorrerá todos os Municípios nos dias 2

APetrobras/RPBC – Refinaria
Presidente Bernardes de Cubatão

lançou no dia 24 de abril, no seu Centro
de Desenvolvimento
Empresarial, a 3º edição do
Programa Remar - Seleção de
Projetos Sociais e Ambientais
da Baixada Santista. A
iniciativa patrocina com
recursos até R$ 50 mil, projetos
com foco em educação,
geração de trabalho e renda,
além de ações que defendam a
preservação do meio ambiente.

Na abertura do evento,
Luiz Alberto Verri, gerente-geral
da RPBC, ressaltou a
vocação cidadã da Petrobras.
Já Carlos Alberto Ferreira,

PG abre Campanha
Metropolitana do Agasalho

Jairo Marques/Imprensa-PMPG

Fundo Social de Praia
Grande organizará a
abertura

e 3 de junho; Baile dos Namorados, no
dia 9 de junho, em Itanhaém; Festa da
Praia, no dia 15 de junho, em Mongaguá;
Abraço Solidário, no dia 17 de junho, em
Santos; festa sem tema definido, no dia 14
de julho, em Peruíbe; e solenidade de
encerramento, no dia 27 de julho, em
Cubatão. Independente da programação

oficial, cada Município
organizará atividades
para promover a
arrecadação.

No evento de
abertura, em 2 de junho,
a Carreta Metropolitana
terá início em Cubatão e

terminará em Bertioga, passando por São
Vicente, Santos e Guarujá. Praia Grande
será o ponto de partida do dia seguinte,
com a carreata percorrendo também os
Municípios de Mongaguá, Itanhaém e
Peruíbe. Empresários ou organizações
interessadas em colaborar podem contatar
um dos fundos de solidariedade da região.

Encontro definiu
eventos da
campanha 2007

Cidadania

Petrobras/RPBC lança Programa Remar

Wilson Mello/Petrobras

Verri apresentou o Programa: inscrições
podem ser feitas até o dia 31 de maio

gerente de Comunicação, informou que o
Remar apóia hoje 18 projetos de
Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá e

Itanhaém. A novidade deste ano é a
criação de uma “Carteira de Projetos
Sociais e Ambientais”, com as propostas

inscritas e selecionadas pela
comissão julgadora, mas que
em razão do limite de recursos
não serão apoiadas. Essa
“Carteira” ficará à disposição
da Gerência Regional de
Comunicação São Paulo-Sul,
da Petrobras, e também das
empresas parceiras, clientes e
fornecedores. As inscrições
podem ser feitas até o dia 31 de
maio. Informações pelo e-mail
remarrpbc@petrobras.com.br,
na Coordenação do Remar,
gerência de Comunicação da
RPBC.

� A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado Federal aprovou em abril, por 12 votos a 10, a
redução da maioridade penal para 16 anos. A redução vale
para os casos de crime hediondo e dos equiparados, como
tráfico, tortura e terrorismo, desde que laudo técnico,
elaborado por junta designada por juiz, ateste a plena
capacidade de entendimento do menor do ato ilícito praticado.
A matéria será submetida ao plenário do Senado.

� Instituições de ensino
superior que pretendem
oferecer bolsas do
Programa Universidade
para Todos (ProUni) no
segundo semestre
deste ano devem fazer
a adesão até maio.

“
 Cuidando do cuidador” é o

seminário que a Casa do Sol realiza

de 5 a 26 de junho, em sua sede, na

Avenida Santista s/nº, no Morro da

Nova Cintra, em Santos. O evento é

comemorativo ao 103º aniversário da

entidade, fundada em 2 de junho de

1904. As palestras acontecerão sempre

das 15 às 17 horas, e são abertas ao

público.

No dia 5, “Administrar as perdas e

conflitos psicossociais”, com o

psicólogo Arlindo Salgueiro; dia 12,

103º ANIVERSÁRIO

Casa do Sol realiza seminário
“Como administrar as finanças – modelo

prático de orçamento doméstico”, com o

administrador Hélio F. Hallite R. Santos;

dia 19, “O exercício como forma de

integridade física”, com as fisioterapeutas

Fernanda Lopes Souza, Juliana Bergamini

e Priscila Couto; e dia 27, “O que é

envelhecer?”, com a dra.  Márcia Van Der

Haagen Paradela.

Conforme explicou o administrador

Armando Bueno de Camargo, o seminário

é destinado aos funcionários da Casa do

Sol, assim como de instituições

congêneres cadastradas no Conselho

Municipal do Idoso. Armando, que

coordenará as exposições, afirmou que

o ciclo visa capacitar as pessoas que

cuidam de idosos, prestando apoio

psicológico para que possam enfrentar

dificuldades resultantes dessas

relações.

SERVIÇO – A Casa do Sol

funciona na Avenida Santista, s/nº, no

Morro da Nova Cintra, em Santos,

telefone (13) 3258.5100, site

www.casadosolsantos.org.br



Perspectiva     Maio/2007     5

Construção

Armêmio Mendes, a
esposa Celeste e
autoridades
descerraram a
placa que marca a
inauguração do
Brisamar

Cumprindo
rigorosamente o
cronograma, no dia 27

de abril o empresário Armênio
Mendes, proprietário do Grupo
Mendes, inaugurou o Brisamar
Shopping Center, em São
Vicente. Desde o início de
obras, em 15 de janeiro de
2006, Armênio não tinha
dúvidas de que cumpriria o
prazo de entrega e, por isso,
não era sem motivo que horas
antes da inauguração
desabafou, irritado com alguns
lojistas que não conseguiram
honrar o compromisso de
concluir sua unidade:

“Estamos trabalhando 24
horas por dia para cumprir
nosso objetivo”, enfatizou o
megaempresário. “Lamentável
que houve lojista que duvidou,
talvez sem acreditar nele
próprio.”

Em meio aos preparativos
para a entrega, Armênio não
deixou, contudo, de ressaltar os
parceiros fortes do
empreendimento, C&A, Lojas
Americanas e Coop, que
estavam com as instalações
prontas para recepcionar os
convidados. Se nesta fase de
inauguração estes eram os
mais lembrados, durante a
obra foram muitos profissionais
e empresas que atuaram para
viabilizar mais um grande
sonho de Armênio Mendes –
comparável a outros
empreendimentos do Grupo,
como os shoppings Praiamar e
Miramar e o Centro de
Convenções Mendes.

A construção do Brisamar foi
executada pela Miramar
Construtora, do Grupo, com
direção técnica do engenheiro
Cláudio da Rocha Soares e
gerência do arquiteto Aristides
Damásio. Para o entrosamento
entre as equipes de trabalho, a
logística celebrou parcerias
com tradicionais profissionais e
empresas da construção civil
em atuação na Baixada
Santista.

Grupo Mendes
entrega Brisamar

Tadeu Nascimento

Primeiro shopping center
de São Vicente é mais
uma atração da metrópole

O projeto arquitetônico foi de
autoria do arquiteto Roberto
Saviello, que contou que o
Brisamar ocupa quase a
totalidade de dois quarteirões
no Centro de São Vicente,
sendo cada terreno com 8.000
metros quadrados, uma grande
área delimitada pelas Ruas
Frei Gaspar, Tibiriçá, José
Bonifácio e Padre Anchieta.
Como destaque, interligando
duas edificações distintas, foi
construída uma passarela
sobre a Rua Jacob Emerich. A
edificação principal abriga o
centro comercial, com 130
lojas, distribuídas em quatro
pisos, praça de alimentação
para 590 lugares e seis salas
de cinema, com área
construída de 30 mil metros
quadrados. A outra edificação,
localizada do outro lado da rua,
é um estacionamento com
1.300 vagas, em seis pisos,
sendo que no térreo funciona

um supermercado.
A passarela foi construída

no nível do piso da praça de
alimentação e cinemas, a 15
metros de altura do nível da rua
e é inspirada numa estação de
trem antigo. Foi feita em
estrutura metálica, com 18
metros de comprimento, por
oito metros de largura, com
vidros dos dois lados –
proporcionando um visual de
toda a cidade, especialmente

da Praia do Gonzaguinha.
Coberta, é equipada com
mesas e cadeiras, para tornar-
se um ponto de encontro.

A obra utilizou modernas
técnicas construtivas. A
Drenamar mais uma vez
executou os serviços de
rebaixamento de lençol freático
e, conforme destacou o diretor,
Marcelo Franco, a empresa e o
Grupo Mendes são parceiros
desde 1983.

Para a execução
da estrutura foram
utilizadas fôrmas
pré-fabricadas para
concreto da
Madewal System. As
fôrmas possuem
dimensões que
proporcionam
alinhamento e
esquadrias
perfeitas, e
acarretam
praticidade e

qualidade na obra. A grande
vantagem das fôrmas prontas
permitiu o cumprimento do
cronograma, sem desperdício
de materiais e
reaproveitamento das fôrmas.

O escoramento metálico foi
executado pela Jahu
Escoramentos e Andaimes. De
acordo com informações da
empresa, foram utilizadas cerca
de 500 toneladas de torres
tubulares para cimbramento
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Detalhe do conjunto de escadas rolantes da ThyssenKrupp e
da decoração do piso principal, da Marmoraria Santista

Passarela sobre a rua une os
dois blocos do shopping

das estruturas de concreto. O
equipamento leve e versátil
facilitou a liberação das fôrmas
das lajes.

A Belgo forneceu toda a
linha de aço utilizado na obra.
Já a Companhia Brasileira de
Concreto (CBC) forneceu
20.000 metros cúbicos de
concreto Concrepav. Segundo
detalhou o engenheiro Marcos
Tadeu Ferraz de Arruda, gerente
regional da Baixada Santista, o
concreto foi aplicado nas vigas,
lajes e pilares. Além disso, foi
elaborado um traço com
cimento especial para piso e
outro com consumo 400 para
os tubulões das fundações.

A alvenaria do Brisamar foi
feita com blocos de concreto de
vedação fornecidos pela
Bechelli. No total, foram
utilizados 150 mil blocos nos
formatos 14x19x39 e 19x19x39,
além das canaletas para
modulação e fechamento das
paredes entre os pilares.
Conforme destacou o
engenheiro Fábio Bechelli, os
blocos são certificados com o

selo de qualidade da ABCP, o
que significa uma economia de
10 a 15% no custo da parede
pronta, pois permite receber o
acabamento de gesso ou a
própria cerâmica, já que é
uniforme e resulta numa
parede plana. Além disso,
como a Bechelli está localizada
na Baixada Santista, o preço do
frete é mais barato, facilitando

ainda a assessoria direta do
fabricante. Os blocos são
entregues em palets, o que
evita quebra do produto.

A Marmoraria Santista
forneceu todo granito natural e
mármore do Brisamar,
executando o serviço no tempo
recorde de três meses. Os
diretores Celso e André Glerean
informaram que no piso foram

Fotos Sandra Netto e Divulgação

Impermeabilização e isolação térmica da Viapol: conforto,
economia de energia e preservação ambiental
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Fornecedora

de material

elétrico desde

1991, a

Elétrica

Sanchez, Rua

Luiz de

Camões, 198,

em Santos,

atende os

segmentos da

construção civil, indústria, comércio e

residencial, com entregas em todo

Litoral. Conforme destaca o diretor

Pablo Sanchez, a empresa possui

atendimento personalizado a

construtoras e oferece completa linha

de fios e cabos, disjuntores, reatores,

luminárias, sistemas de pára-raios,

dos principais fabricantes. No ramo

residencial, a Elétrica Sanchez tem

cadastrado mais de 1.000

condomínios na região. A empresa

também é especializada em

montagem de iluminação de

estabelecimentos comerciais, com

realização de projetos por arquitetos e

decoradores. A entrega é gratuita para

Santos, São Vicente, Guarujá,

Cubatão e São Vicente. Telefone (13)

3234.8024.

Elétrica Sanchez
completa 16 anos

Sandra Netto

Sanchez:
espaço vip

Praça de alimentação do Brisamar: 590 lugares e iluminação que aproveita a luz natural

Armênio Mendes: check list
horas antes da inauguração

aplicados granitos Branco
Dallas, Verde Ubatuba e
Green Florest. Já nas colunas
dos elevadores panorâmicos,
granito Verde Ubatuba de 3 cm,
com aplicação de inserts
metálicos. Na praça de
alimentação, nas colunas
Mármore Rosa Valença e nas
colunas centrais Granito Verde
Ubatuba com mármore Verde
Bambu. No bingo, piso em
granito Preto São Gabriel com
detalhes em granito Amarelo
Icaraí. Nos sanitários,
divisórias em granito Bege
Ipanema de 3 cm.

O Brisamar utilizou
tecnologia da Viapol. Na
impermeabilização foram
aplicadas 17.000 metros
quadrados de manta asfáltica
Torodin da Viapol. Já na
cobertura das lajes das salas
de cinema o isolamento
térmico foi feito com a Viapoam,
com a aplicação de cerca de
4.500 metros quadrados.
Segundo o engenheiro Messias
Chacur, além do conforto e da
segurança superiores ao
sistema convencional, o
isolamento térmico Viapoam
gera economia na implantação

Fotos Sandra Netto

do sistema de ar condicionado.
O vice-presidente Comercial

da ThyssenKrupp Elevadores,
Paulo Henrique Estefan, esteve
na inauguração do Brisamar, o
terceiro centro comercial
implantado pelo Grupo Mendes
com equipamentos da
empresa. Para atender o
Brisamar foram especificados
sete elevadores, com design
diferenciado, e seis escadas
rolantes de última geração.

Dois elevadores são
panorâmicos e quatro
convencionais, sendo dois
deles com capacidade para

transportar até 24 passageiros
e outros dois com capacidade
para até 20 pessoas, além de
um elevador hidráulico com
apenas duas paradas com
características especiais para o
transporte de pessoas com
mobilidade reduzida.

As escadas rolantes são do
modelo Velino, que, além do
design, destaca-se pela
eficiência técnica. Este modelo
alia rendimento ao baixo
consumo de energia e pode
transportar até 9 mil pessoas
por hora. Também contribui
com a preservação do meio
ambiente, sendo um projeto
ecologicamente correto, onde
correias ecológicas dispensam
o uso de óleos lubrificantes
durante a manutenção.
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Com foco no mercado
imobiliário da Praia
Grande, a Construtora

Santos & Santos está
desenvolvendo
simultaneamente quatro
empreendimentos no Município
da Baixada Santista e que
integram o portfólio de 52
obras. Dirigida por Jocelino
Santos e filhos, a empresa atua
há 28 anos no mercado e conta
com uma equipe de
profissionais, contratados e
terceirizados, e uma carteira
selecionada de fornecedores,
que garantem a qualidade dos
serviços e produtos e o
cumprimento de prazos.

No início de maio, a Santos
& Santos concentrou sua
atenção na concretagem do
edifício residencial Santa Maria,
na Vila Tupi. O serviço foi
executado pela Supermix (leia
reportagem na página 9) e
envolveu a construção de laje
de 1.600 metros quadrados,

com a aplicação de 321 metros
cúbicos de concreto. “Vieram
com equipamento inédito,
prometeram fazer a laje em um
dia e cumpriram o prazo. Deu
tudo certo”, afirmou Jocelino.

Ele detalhou que o
empreendimento é em
homenagem à esposa Maria, já
falecida. “Eu e meus filhos
estamos fazendo esta obra
com o maior carinho”, disse o
empresário. “Estamos
utilizando produtos de marcas
consagradas no mercado, pois
nossa pretensão é que o Santa
Maria tenha o melhor
acabamento entre os
empreendimentos de padrão
de Praia Grande”. O edifício terá
22 andares, totalizando 118
apartamentos, sendo 2
coberturas, todos com sacada,
com até 4 vagas na garagem.
Entre os diferenciais, o projeto
contempla pista de cooper,
espaço gourmet, instalações
para lan house, piscina
aquecida, adulto e infantil,
sauna, playground, deck,
mirante, elevador panorâmico.

O edifício será todo
revestido de cerâmica, com

Santos & Santos
investe na Praia
Grande

POR FLÁVIA  FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para

flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

FUNDAÇÕES E
CONTENÇÕES
DE EDIFÍCIOS |
Ivan Joppert Jr. |
Editora Pini |R$
66,00

Ivan Joppert
Jr.se concentra nos

três fatores essenciais para o sucesso
de uma obra: projeto, materiais e
execução. Como qualquer erro nesta
etapa da construção pode acarretar
enormes prejuízos diretos e indiretos,
o conhecimento dos itens que devem
ser controlados é de fundamental
importância, e nesse sentido,
Fundações e Contenções de Edifícios
é um instrumento valioso para o
construtor.
 A TÉCNICA DA EDIFICAR | Walid
Yazigi | Editora Pini | R$ 170,00

Destinado a profissionais dos
mais variados segmentos da
construção civil e a estudantes de
engenharia e arquitetura, o livro de
Yazigi procura abranger todas as
áreas da construção de edifícios de
médio porte, onde o principal objetivo
é auxiliar o construtor a alcançar a
qualidade desejada em suas obras.

MANUAL DO
ENGENHEIRO
CIVIL | Heitor
Fabricio | Editora
Hemus | R$ 98,00

Em 14 partes
divididas por
assunto, Heitor

Fabrício expõe, de maneira
didática, soluções para os mais
variados problemas cotidianos
apresentados pelas técnicas de
construção. Discorrendo sobre
assuntos que vão de aplicações
matemáticas e físicas até instalações
hidráulicas, o Manual do Engenheiro
Civil é um verdadeiro “vademecum”
da construção.

detalhes em mármore. Os
vidros e esquadrias serão
fornecidos pela DNA, que é
parceira em todos os
empreendimentos
desenvolvidos pela Santos &
Santos. Atualmente, a DNA está
terminando o residencial João
Pinto, e se prepara para iniciar
as instalações no residencial
Paulo Henrique, ambos na Vila
Tupi. Outros parceiros de

destaque são a Metropolitan
Instalgas e a Areias Vieira. No
caso da Metropolitan, a
empresa instalou a tubulação
de GLP, além de cuidar da
documentação junto ao Corpo
de Bombeiros. A Santos &
Santos também constrói na Vila
Tupi o residencial Simum, e,
em julho a empresa lançará o
residencial Maria Nice, na Vila
Guilhermina.

Empreendimentos são
construídos com recursos
da própria construtora

Residencial João
Pinto, na Vila Tupi: fase

final de acabamento

Sandra Netto
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Visando agregar qualidade e ganho
de produtividade, a Supermix
Concreto S.A. utilizou a tecnologia

Schwing Stetter para atender a
Construtora Santos & Santos, na
execução do Edifício Santa Maria, na Vila
Tupi, em Praia Grande. Para a aplicação
de 321 metros cúbicos de concreto, numa
laje de 1.600 metros quadrados, a
Supermix disponibilizou a auto bomba
para concreto com mastro para
distribuição, modelo P 2023 - S 39SX,
com alcance vertical de 38,50 metros e
horizontal de 34,70 metros. Todo o serviço
foi feito num só dia, quando poderia levar
até cinco dias no sistema convencional.

Conforme detalhou Rosário Romano,
superintendente da Supermix, pela
primeira vez o equipamento foi utilizado
numa obra na região, embora seja
bastante conhecido das grandes
construtoras. Rosário acredita que, num

futuro próximo, o equipamento será cada
vez mais requisitado na Baixada Santista,
em função dos inúmeros
empreendimentos imobiliários de grande
porte, que poderão ser beneficiados com o
alcance vertical do mastro, de 38,50
metros.

Entre as inúmeras vantagens
técnicas do equipamento em Praia
Grande, foi exigida a sua capacidade de
alcance horizontal, de 34,70 metros, o que
dispensou qualquer necessidade de
movimentação. Para o Alberto Luis
Correa Tinoco, gerente da filial São
Vicente, o resultado foi excelente. Ele
destacou que, com rapidez e eficiência, a
principal laje da obra foi executada em
tempo recorde – o que foi garantido pela
logística perfeita da central, com o
suprimento contínuo de concreto, por meio
de caminhões betoneiras.

Ressaltando o atendimento prestado
pela Supermix, o gerente da filial São
Vicente enfatizou a satisfação em utilizar o
equipamento numa obra da Santos &
Santos. “A Supermix desenvolve uma
parceria de anos com a Santos &

Santos”,
acrescentou
Alberto:
“Uma forma
de
demonstrar

nossa satisfação com um cliente
preferencial é exatamente trazer o que de
mais moderno existe em equipamento que
possa agregar valor ao nosso serviço e
também proporcionar qualidade à obra”.

Conforme informa o fabricante, a auto
bomba para concreto com mastro de
distribuição P 2023 HDR S 39 SX foi
projetada para trabalhar em todos os tipos
de obras, podendo ser montada em
diferentes modelos de
chassi com um peso
total admissível a partir
de 30 toneladas e
potência mínima de 300
HP. Seu uso é
recomendado para
aplicações de concreto
fino (agregado miúdo,
menor que 13 mm);
concreto bombeável
(agregado graúdo

máximo 38 mm); e concreto leve, com
argila expandida ou celular.

Estes são os principais detalhes
técnicos do equipamento:

l O sistema de giro para o mastro de
distribuição funciona através de coroa e
pinhão acionado por um motor hidráulico e
redutor de alto torque. Este sistema
permite um acesso livre a torre de giro,
que facilita a substituição dos tubos de

transporte
internamente da torre,
além de ser um
sistema de baixo
custo de manutenção;

l Os movimentos
do mastro de
distribuição S 39 SX
são comandados
através de sistema
hidráulicos
proporcionais,
comando que controla
eletromagneticamente
a vazão do óleo

hidráulico, proporcionando um controle
bastante preciso e suave dos
movimentos;

l A abertura da estabilização dianteira
em “Super X” e traseira são telescópicas
hidráulicas, e permitem a estabilização do
equipamento em áreas de mais difícil
acesso, pois não é necessário abrir as
vigas-suportes dos apoios para a
estabilização do equipamento;

l O equipamento é montado com
sistema hidráulico aberto e bateria de
bombeio com cilindros diferenciais
hidráulicos de inversão de fim de curso
por meio de pilotagem hidráulica, o que
garante altíssima performance e
confiabilidade de trabalho até nas mais
severas condições de trabalho;

l A auto bomba para concreto S 39
SX é montadas com válvula Schwing
modelo “M Rock” para direcionamento do
concreto, pela sua excelente performance
no bombeamento dos mais difíceis traços
de concreto;

l O equipamento é fornecido com
sistema operacional de controle Vector e
controle a distância com telecomando com
20 metros de cabo e rádio controle a
distância sem cabo.

A Supermix mantém este tipo de
equipamento distribuído nas principais
Capitais, visando o atendimento das
grandes obras.

Equipamento
agiliza serviço
de concretagem

Construção

Modelo tem alcance
vertical de 38,50 metros e
horizontal de 34,70 metros

Capacidade de
alcance
horizontal
facilitou
operações

Fotos Sandra Netto

Laje de 1.600 metros
quadrados em edifício

na Praia Grande:
trabalho de cinco

dias feito em tempo
recorde
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Terapeutas corporais estão utilizando
sua técnica na água para tratamento

de pacientes. Para isso, deixam de lado a
maca, os óleos e as essências para
vestir o maiô e mergulhar na
piscina, pois na água a força da gravidade
diminui sob o corpo e proporciona maior
sensação de bem-estar nos pacientes,
que fazem movimentos que dificilmente
conseguiriam no solo. Este foi um dos
temas do 1° Congresso de Hidroterapia
e Terapias Corporais Aquáticas, realizado
entre 28 de abril e 1° de maio, no
auditório da Fiap, em São Paulo, com
atividades na piscina da academia
Albatroz.

As sessões duram aproximadamente
uma hora em uma água bem quentinha,
geralmente entre 32°C e 36°C, onde são
realizados movimentos de alongamento,
massagem e flutuação. Os resultados têm
ajudado na reabilitação de cirurgias
ortopédicas, paralisia e derrame cerebral,
tratamentos de coluna, mal de Parkinson,
fibromialgia, artrite, artrose, câncer,
doenças pulmonares, entre outros. 

Existem diversas técnicas
de terapias corporais aquáticas as quais
cada uma possui características
peculiares e objetivos diferentes. Para o
tratamento de doenças, as mais indicadas
são o aquadimamic e o fluir hidro, ambas

criadas por brasileiros.
O aquadimanic foi desenvolvido pelo

fisioterapeuta Marcelo Roque há 5 anos é
aplicado no México, Costa Rica,
Espanha e França. A técnica é indicada
para pacientes em reabilitação que
necessitam serem atendidos em um curto
espaço de tempo. O principal objetivo é
que o paciente ganhe amplitude nos
movimentos, aumente a capacidade
respiratória, melhore alongamento e
relaxamento muscular, diminua a
‘espasticidade’ do corpo (dificuldade de
locomoção das articulações) e as dores
causadas por encurtamento muscular,
além de aumentar nível de consciência
corporal.

Já no fluir hidro, criado há 13 anos
pelo fisioteraputa José Lima, são
realizados exercícios de fortalecimento e
alongamento corporal que utilizam as
propriedades físicas da água, como
turbulência, viscosidade, flutuação e
pressão hidrostática. Como trabalha com
todos os grupos musculares, é indicado
nos casos de contraturas musculares,
alterações da postura, limitações de
amplitude de movimento, fraquezas
musculares, alterações
cardiorespiratórias, lesões articulares e
musculares e dificuldades no controle
motor.

Terapeutas corporais estão abandonando os consultórios

Tratamento na
piscina

Omédico José Moromizato,
incentivador da medicina

psicossomática – o ramo que trata as
moléstias orgânicas através da cura da
mente – utiliza o relaxamento autógeno
para auxiliar no tratamento da
dependência química. “Do ponto de vista
psicossomático, toda pessoa que bebe
em demasia, ou que consome drogas, é
porque tem algum motivo. Problemas
sentimentais, desajustes familiares,
situação financeira abalada, depressão,
entre outros, são fortes razões para que
alguém com auto-estima baixa procure
uma forma paliativa para se livrar do mal
que o incomoda”.

Considerando que o corpo reflete o
que as pessoas pensam e sentem, é
preciso tratar tanto as reações físicas,
quanto as emocionais: “Esta é a proposta
do tratamento que desenvolvi a partir dos
conceitos do relaxamento autógeno, que
permite chegar à origem do problema e
saná-lo de vez, melhorando, assim, a
saúde e, por conseqüência, a vida.
Dessa forma, um paciente que sofra de
dependência química e que esteja
constantemente insatisfeito, aprende a

Relaxamento
para tratar a
dependência
química

relaxar, bem como a solucionar os
pensamentos negativos que estão
gravados no inconsciente”.

De acordo com Moromizato, em
primeiro lugar, é preciso que o paciente
esteja disposto a se tratar e que, mais
fundamental ainda, ele possa contar com
o apoio de quem o ama. “Uma família que
dá amor e carinho, e não marginaliza o
doente pelo seu problema, consegue
recuperá-lo bem mais rápido,
independente da situação financeira. O
viciado que sente acolhimento e apoio
vindos do próprio lar tem mais estrutura e
poder para tomar a decisão de sair da
dependência”.

As sessões de técnicas de
relaxamento e reprogramação mental dão
apoio ao paciente durante as crises e o
auxiliam a adotar uma forma mais positiva
de ver o mundo. Moromizato utiliza a
oxigenação e a repetição de sugestões
positivas: “Podemos ficar alguns dias
sem comer ou beber água, mas nosso
organismo não suportaria a falta de
oxigênio por mais que cinco minutos”.

A ausência de sintomas bem

definidos da hipertensão arterial

retarda o diagnóstico da doença, que,

muitas vezes, é feito somente quando

problemas mais sérios aparecem,

como comprometimentos vasculares,

tanto cerebrais, quanto cardíacos.

Segundo a Sociedade Brasileira de

Hipertensão, dentre os fatores de

risco de morte, a hipertensão explica

40% das mortes por AVC (Acidente

Vascular Cerebral) e 25% por doença

coronariana.

No Brasil, a principal causa de

morte é o AVC, o popular derrame,

que acomete as mulheres em maior

proporção. Segundo o Ministério da

Saúde, dos que sobrevivem à

ocorrência de derrame, 50% ficam

com algum grau de comprometimento.

A Sociedade Brasileira de Hipertensão

recomenda que a pressão arterial

deve ser medida regularmente, no

mínimo, uma vez por ano, inclusive

por aqueles que não têm ou

desconhecem ter a doença. A

recomendação se aplica também às

crianças, a partir dos três anos de

idade. Já para os hipertensos, a

verificação da pressão deve ser muito

mais freqüente para o controle

adequado da doença.

Considera-se que a pessoa é

hipertensa se, medindo a pressão

arterial em repouso, obtêm-se valores

acima de 140x90mmHg. Não se sabe

ao certo a razão para o aparecimento

da hipertensão arterial, mas fatores

genéticos são os mais importantes,

uma vez que a presença da mesma

em um ou ambos os pais, já torna o

filho um candidato a se tornar

hipertenso também. Além disso, a

hipertensão arterial tem

características vasculares,

neurológicas, nefrológicas,

cardiológicas e endócrinas. O

excesso de peso também é um dos

fatores causais da hipertensão.

“Entre as influências nutricionais

na hipertensão arterial o sal é sem

dúvida o fator mais importante, uma

vez que seu excesso na dieta

influencia não somente o agravamento

da doença, como concorre para uma

maior incidência de hipertensos em

uma população sadia. Logo, comer

menos sal faz parte da prevenção da

hipertensão arterial e também do seu

tratamento”, informa a

endocrinologista Ellen Simone Paiva,

diretora do Citen, Centro Integrado de

Terapia Nutricional.

Prevenção e
combate à
hipertensão
arterial

Dr. Moromizato: técnica inclui
sessões de relaxamento e

reprogramação mental
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Caio Luiz de Carvalho, ex-Ministro do
Turismo e atual Presidente da SPturis, da
Prefeitura de São Paulo, em visita ao
secretário de Estado de Esporte, Lazer e
Turismo, Claury Santos Alves da Silva.
Reforçar a  parceria entre Estado e
Prefeitura e dinamizar o Turismo.

Fernando Ferraz e Eduardo: na
palestra técnica promovida pela
Ceramfix argamassas e rejuntes e o
representante comercial Pastilhacor.

Osvaldo Valente, o Joca: lançamento
do Restaurante Ecológico e Espaço

Cultural do Joca, no km 12 da
Estrada Guarujá/Bertioga. Local vai
abrigar exposições e contará com

energia solar, coleta seletiva de
resíduos sólidos, palmito proveniente
da pupunha, reuso de água da chuva,

papelaria com material reciclado,
uso de madeira certificada e

promoção de eventos sustentáveis.

� Nosso parceiro Alberto Murray
Neto, sócio do escritório PR Murray
Advogados, de São Paulo,
coordenará a Comissão de Assuntos
Jurídicos da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá.

� Bulo Júnior tomou posse na

presidência do Partido Social

Democrata Cristão (PSDC), em

Santos.

� Espaço Cultural Alberto Marques,
da Câmara de Guarujá, na Rua
Quintino Bocaiúva, 183, Pitangueiras,
expõe até o dia 20 de maio obras das
artistas plásticas Vera Roggério e Iara
Rossi.

� Programa Dramaturgias - Leituras

Encenadas dia 17 de maio, às 19h30,

no Bloco Cultural de Cubatão, com a

leitura da tragicomédia romântica

Sonhar Contigo, de Marcello Serra.

� Marco Antonio Gonçalves Costa
passa o timão do Clube dos
Corretores de Seguros do Grande
ABC para Sady José Viana
Sobrinho, em 29 de maio, durante
festa no Samyr Buffet, em São
Caetano do Sul.

� Mostra de arquitetura, decoração e

paisagismo, a 12ª edição da

Campinas Decor, na Rua José Lins do

Rego, 560, Parque Taquaral, até o dia

10 de junho, com 86 expositores em

55 ambientes. De terça a sexta-feira,

das 14 às 22 horas. Sábados,

domingos e feriados das 12h30 às 22

horas.

� Jornalista e professora universitária,
Taís Assunção Curi Pereira lançou o
livro “Mídia & Cultura – discursos que
constroem memória”, na Pinacoteca
Benedicto Calixto, em Santos. Obra
elaborada a partir da tese de doutorado
da autora na Universidade de São
Paulo.

� Patrocinado pelo Royal Bank of

Canadá, o I Congresso Nacional de

Empresas Familiares acontece dias

18 e 19 de maio, no Hotel

Renaissance, em São Paulo.

� Em maio, novo módulo do curso
Jardinagem & Paisagismo, com a
equipe do paisagista Oswaldo
Casasco. Telefone (13) 3273.1442.

� Pinacoteca do Estado de São

Paulo, na Praça da Luz, 2, exibe até

24 de junho a retrospectiva da artista

pioneira do Realismo Fantástico

Brasileiro, Niobe Xandó, “A arte de

subverter a ordem das coisas”. 182

obras, com técnicas múltiplas.

� A exposição José Dias Herrera:
Mais de 70 Anos de Fotografia
movimentou em abril o piso térreo do
Shopping Parque Balneário, em
Santos, numa iniciativa da Prefeitura,
com apoio da Câmara.

Prefeitos da Baixada
Santista em Brasília com
Dilma Rousseff, chefe da
Casa Civil da Presidência da
República: entrega de carta
única com 18 projetos para
a Região Metropolitana, que
necessitam de verba do

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) para serem colocados em prática.

Prefeito de Santos, João Paulo
Tavares Papa, e o presidente da

Câmara, Marcus De Rosis: entrega
do Projeto da Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) para 2008,
com previsão de R$ 852,015

milhões, e do PL do Plano Plurianual
do Município 2008/2009.

No Magari, em Sampa: jornalista Vera
Martins, presidente da Febracos; Hebe
Camargo, Rainha da TV; e a charmosa

Adriane Galisteu.

Secretário de Estado da Cultura,
João Sayad recebeu prefeitos
de 10 cidades que participam

em maio do Projeto Virada
Cultural. Dias 19 e  20 de maio,
24 horas seguidas de atrações
artísticas para a população. Em

Santos, presença de Beth
Carvalho e Tribo de Jah.

Petrônio Cinque

Anderson Bianchi/Secom-PMS

Divulgação

Divulgação

Sandra Netto Sandra Netto

Divulgação
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RAFAELA BIAGIONI

Meio ambiente

OLitoral Paulista abriga ambientes
 naturais complexos que
despertam o interesse dos

empreendedores interessados no mercado
imobiliário. São investimentos que podem
alavancar as atividades econômicas da
região, porém, sem que haja planejamento
e respeito à legislação a tendência é que
provoquem, como sempre provocaram,
grandes impactos ao meio ambiente.
Esse quadro continua a inibir as tentativas
de se atrair novos investidores, mas pode
ser amenizado através de projetos de
urbanização que visem à harmonia entre
o desenvolvimento e a preservação.

O desenvolvimento da Baixada
Santista mostra uma evolução ao longo
de décadas, com a ocupação se dando
em função das atividades proporcionadas
pelo Porto de Santos e pelo pólo industrial
de Cubatão. Um processo que gerou
degradação nos ecossistemas,
comprometendo a qualidade ambiental
desde a beira-mar, atingindo extensas
áreas de manguezais que foram
aterradas.

“A ocupação da nossa região se
estabeleceu em áreas de manguezais,
áreas de restinga que abrigavam o jundu
– vegetação junto ao mar – e tudo isso foi
feito pensando em comodidade, em estar
mais próximo da praia, sem, no entanto,
prever que todo esse processo
influenciaria no fluxo de sedimentação de
areia, no sistema natural de prevenção de
erosão e, principalmente, sem prever as
ressacas do mar, que hoje invadem
avenidas instaladas em trechos que na
realidade eram do mar”, diz a bióloga
Ingrid Furlan Oberg, coordenadora
regional do Ibama na Baixada Santista.

A promotora de justiça Ana Paula
Fernandes Nogueira da Cruz, que atua na
defesa do meio ambiente, afirma que
construções a beira-mar são
características próprias do Brasil. “No
Brasil é muito comum vermos
construções de casas ou prédios na beira
da praia e isso fez desaparecer as
vegetações de restinga. Em Punta Del
Leste, cidade litorânea situada no Uruguai,
a urbanização preservou a vegetação de
restinga em uma faixa bastante larga, o
que proporciona ao visitante e mesmo ao
morador uma paisagem muito

Desenvolvimento com preservação
Litoral Paulista
precisa investir em
projetos de
desenvolvimento
sustentável

interessante”.
Embora as possibilidades de

expansão urbana na Baixada Santista
estejam praticamente limitadas, a região
apresenta um enorme estoque de lotes
destinados a um segundo tipo de
residência, a do turismo de veraneio.

 “Todos os projetos que são
elaborados, seja para atender ao turismo,
seja para atender ao aumento da infra-
estrutura portuária etc., pensam
prioritariamente em atender aos
critérios econômicos”, acrescenta a
coordenadora do Ibama. ”Nós
teremos avançado bastante no dia
em que o empresariado, os próprios
setores governamentais, os
empreendedores chamarem uma
equipe de consultores ambientais
para incorporar a questão ambiental já
no planejamento do projeto”.

No Litoral Norte do Estado, que
compreende os Municípios de Ubatuba,
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha
Bela, a forte vocação do turismo tem
despertado considerável especulação
imobiliária e ocupação desordenada, que
provocam impacto ambiental com a
degradação da paisagem e da qualidade
de vida, podendo inclusive comprometer
o interesse turístico e afetar as atividades
econômicas tradicionais.

Sobre isso Ingrid afirma: “O ideal é
criar um Plano Diretor, um zoneamento
ecológico e econômico que estabeleça
critérios de utilização dessa área. É
preciso preservar o que é atrativo naquela
região, porque se forem construídos
grandes empreendimentos esse atrativo
será perdido”.

Na opinião do diretor do
Departamento Regional de Preservação
dos Recursos Naturais (Deprn) na região,

o engenheiro florestal Domingos Barbosa,
o Litoral Norte precisa investir no
desenvolvimento do ecoturismo: “Todos
querem ter uma casa na beira da praia,
mas isso é inviável, pois não existe
espaço e tampouco infra-estrutura.
Portanto, o interessante seria investir em
atividades de ecoturismo nessa área, que
abriga ecossistemas diferenciados e conta
ainda com praias de grande beleza”.

Esse enfoque é também destacado
pela promotora Ana Paula, que confia no
potencial das atividades de ecoturismo
para o Litoral Paulista: “É preciso investir
no turismo sustentável, que com certeza
vai gerar empregos permanentes e, por
conseqüência, não vai destruir a
Natureza”.

O Litoral Sul, envolvendo as
Cidades de Cananéia, Iguape e Ilha
Comprida, abriga um dos ecossistemas
não degradados mais produtivos do
Atlântico Sul, porém, pode estar
ameaçado com a especulação imobiliária
que também cresce na região. “O Litoral
Sul é uma das regiões mais preservadas
do Estado de São Paulo e existe hoje no
local um forte apelo de especulação
imobiliária”, enfatiza Domingos Barbosa.
“Mas nós temos a favor do meio
ambiente o fato de podermos planejar
melhor a possível ocupação dessa área.
Estamos tentando convencer o poder

público municipal e os empreendedores a
fazerem um novo estudo e ocupar apenas
uma parte do que seria um loteamento
padrão”.

Devido às exigências dos órgãos
ambientais, existem casos de alguns
projetos que já foram inviabilizados no
Litoral Paulista, como o “Xuxa Water
Park”, que seria construído em Itanhaém.
Domingos explica: “O principal entrave

do Parque da Xuxa foi uma ação
de consumidor, embora a questão
ambiental também estivesse sendo
discutida. Inclusive havia um
programa de monitoramento para
ocupar o mínimo de área possível
e não prejudicar a fauna e a flora”.

Ao comentar o parque da
Xuxa, a coordenadora do Ibama,
Ingrid Furlan Oberg, frisa que já

existem na região muitas áreas
degradadas: “O correto seria construir o
parque temático dentro destas áreas. Além
disso, aquele loteamento que era
destinado para a construção do parque é
um berço de animais ameaçados de
extinção e a lei assegura que esses
locais não podem ser desmatados”.

Ela alerta: “A Mata Atlântica está
praticamente em extinção, resta muito
pouco dela no mundo todo, menos de
7%, e a nossa região é considerada uma
das áreas prioritárias para preservação”.

Em sua opinião, a legislação
ambiental brasileira é contemporânea,
organizada, e existe não para proibir o
desenvolvimento, mas para que ele seja
feito de forma sustentável. “Temos uma
legislação ambiental muito boa, que se
preocupa em não provocar danos
ambientais que possam prejudicar a
qualidade de vida da geração futura.
Portanto, os projetos de desenvolvimento

devem ser muito bem planejados
ambientalmente”.

Recentemente, alguns
empreendedores cogitaram a possibilidade
de o Governo flexibilizar a legislação
ambiental para se permitir determinados
tipos de empreendimentos que provocam
impactos à Natureza, alegando a geração
de emprego e de renda. Para a promotora
Ana Paula esses empregos são
temporários: “Quando se fala em geração
de emprego para justificar esses
empreendimentos, normalmente se
contabiliza os chamados empregos
temporários. A maioria desses empregos
é na área da construção civil e na maior
parte das vezes esses empreendimentos
uma vez em funcionamento geram um
décimo daqueles empregos que se dizia
que seriam gerados”.

Já a coordenadora do Ibama acredita
que as leis precisam ser regulamentadas
para não provocar confusão na sua
interpretação: “O meio ambiente é muito
dinâmico e existem leis que geram
confusão de interpretação. Elas precisam
de definições mais claras para cada
competência”.

O homem está inserido no meio
ambiente e deve levar em conta que tudo
o que ele faz para a Natureza reverte
contra ele próprio. Nesse sentido,
desmatar é perder lucros que poderiam
ser gerados em longo prazo utilizando a
mata com fins econômicos, afirma Ingrid:
“Muitas vezes os proprietários de áreas
florestadas perdem a oportunidade de
conseguir lucros futuros de forma
sustentável, por conta da visão de que
para utilizar uma área é preciso desmatar
tudo. É uma visão difícil de mudar, porque
sempre se pensou dessa forma”.

Segundo o diretor do Deprn, na
extensa região que compreende a
Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul
e Vale do Ribeira se concentra 70% da
vegetação nativa do Estado de São
Paulo: “Qualquer atividade de ocupação,
seja ela habitacional ou industrial, em
quase todos os casos acarreta supressão
da vegetação”.

O mundo inteiro está discutindo a
questão ambiental e, em face à
necessidade de desenvolvimento e
geração de riquezas, não se pode eleger
o empreendedor como vilão. Contribuir
para a qualidade de vida futura é
responsabilidade de todos e incorporar a
questão ambiental no planejamento dos
grandes empreendimentos é fundamental
para que o ser humano continue vivendo
em harmonia com a natureza. “A
ganância do homem é a pior coisa, é o
que causa os males do mundo todo e é o
principal crime ambiental: querer mais do
que a Natureza tem para dar”, sintetiza
Ingrid Furlan Oberg.

José Jorge/Cetesb

Praias selvagens no
Litoral Sul do Estado de

São Paulo: planejar
para não destruir

“O homem está inserido no
meio ambiente e deve levar em

conta que tudo o que ele faz
para a Natureza reverte contra

ele próprio...”


