


Obra na Vila
Mathias adotou
conceito de
retrofit

Sandra Netto

Capa: Luiz Carlos Ferraz.

Concluir a construção do empreendimento para
só depois iniciar as vendas é a estratégia da
Eleva para se diferenciar das construtoras
paulistas que atuam na região.........Págs. 5 a 7.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Saudável concorrência

E nquanto veículo de Comunicação
que acompanha com interesse o
movimento da indústria

imobiliária no Litoral Paulista, estamos
convictos de que o choque de
concorrência proporcionado pela
proliferação de empreendimentos
assinados por grupos da Capital
Paulista, especialmente em Santos, no
final das contas trará importantes lições
e resultados positivos para o mercado
como um todo. Tais grupos trazem uma
cultura diferente da praticada na
região, eis que participam de uma
realidade exigente e competitiva, e, de
modo geral, poderão obrigar a revisão
de conceitos até então vigentes entre as
construtoras locais. Será uma excelente
oportunidade de se assimilar os pontos

positivos e obter ganhos de qualidade e
produtividade. Da mesma forma, os
profissionais e as empresas
fornecedoras de serviços e produtos,
que sempre reclamaram da preferência
de congêneres do Planalto em
detrimento da chamada “prata da
casa”, terão que apresentar diferenciais
para superar os parceiros que chegam a
reboque desses grupos. Na
Comunicação o rebuliço não é diferente
no que se refere à produção de material
publicitário – ainda que a divulgação
tenha exacerbado o vício de
emporcalhar as ruas com panfletos
coloridos ao arrepio da lei. Nesse
contexto, porém, o grande favorecido é
o consumidor, agora com mais opções
para comprar a sonhada casa própria.

A dermatologista Christiana Blattner, da Dermatolaser,
utiliza o laser como aliado na reparação da pele
envelhecida e agredida pelo Sol.............................Pág. 10.
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Revendedora de automóveis Honda, a Maramar ampliou
suas instalações em Santos, combinando uma concepção
moderna com a preservação do patrimônio...........Pág. 9.

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
161 Ano 23 Junho/2007 Site www.jornalperspectiva.com.br E-mail redacao@jornalperspectiva.com.br Os artigos assinados são de
responsabilidade de seus autores.

ALBERTO MURRAY NETO
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Cuidando de crianças em regime de abrigo, creche e centro
de convivência, o Educandário Anália Franco completou
85 anos de fundação no dia 28 de junho................Pág. 5.

PR Murray

Acordo Bilateral entre Brasil e Argentina

Instituição é
mantida com
convênios e
ajuda da
comunidade

APortaria Interministerial de 28
de agosto de 2.006, publicada

no Diário Oficial da União em 29 de
agosto de 2.006, deu execução a um
Acordo Bilateral entre Brasil e
Argentina, que trata da concessão de
residência provisória imediata aos
nacionais de ambos os Países, que se
encontram nos respectivos
territórios.

Este acordo prevê que a
representação consular ou os
serviços de migrações
correspondentes poderão outorgar
residência temporária de dois anos, a
pedido do interessado e mediante
apresentação da seguinte
documentação: (a) passaporte
válido, ou certificado de
nacionalidade expedido na forma da
lei; (b) certidão negativa de
antecedentes judiciais, penais e
policiais expedidas pelo País de
origem; (c) declaração do
interessado, sob as penas da lei, de
ausência de ausência de antecedentes
nacionais, ou internacionais, penais e
policiais; e (d) pagamentos das taxas
legais.

Essa residência legal concedida
inicialmente, em caráter temporário,
poderá, a pedido do imigrante, ser
transformada em permanente,

perante as autoridades migratórias,
nos 90 dias anteriores ao seu
vencimento, mediante a
apresentação de documentação
adicional.

Excluem-se desse tratado os
indivíduos que tiverem ingressado
no Estado Parte como clandestinos e
estejam considerados ilegais.

 Uma das vantagens desse
tratado é que o cidadão argentino
poderá figurar como administrador
de sociedade constituída no Brasil,
de imediato, mediante a concessão
dessa residência temporária. Via de
regra, o estrangeiro somente pode
ser administrador de sociedade
nacional após a outorga de sua
residência, ou visto permanente, o
que leva algum tempo e requer

burocracia maior. Àqueles afetos a
esse tratado, cidadãos argentinos,
que obtiverem a concessão de
residência temporária de plano,
poderão figurar como
administradores de sociedades no
Brasil, sob essa condição.

É importante notar que,
passados os dois anos de concessão
do visto de residência temporária,
aquele que não se apresentar à
autoridade consular para as
providências legais necessárias
perderá essa condição e,
consequentemente, terá que deixar
os cargos de administradores de
empresas que porventura estiver
ocupando.

A Junta Comercial do Estado de
São Paulo possui entendimento,
ratificado por excelente parecer
exarado por sua Procuradoria, de
que cidadãos argentinos radicados no
Brasil sob a égide desse tratado,
comprovada essa situação, poderão
figurar como administradores de
sociedades nacionais.

Alberto Murray Neto é sócio de
Paulo Roberto Murray –
Advogados.

Murray Neto: facilidade ao
administrador de sociedade
constituída no Brasil

Sandra Netto

Cozinha do
apartamento
decorado do
Residencial

Sierra Puerto
Real

Sandra Netto
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Ogovernador José Serra
esteve na Baixada Santista
em maio para iniciar

oficialmente as obras do Programa
Onda Limpa nos Municípios de
Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande.
O Onda Limpa terá financiamento
do Japan Bank International
Cooperation (JBIC) e contrapartida
da Sabesp e do Bndes e significa
investimento de R$ 1,23 bilhão,
sendo R$ 1,04 bilhão em
empreendimentos de coleta e
tratamento de esgotos e R$ 187
milhões em aprimoramento dos
sistemas de abastecimento de água.

A pretensão é solucionar alguns
dos principais problemas gerados
pela falta de esgotamento sanitário
na região, com especial destaque
para a balneabilidade das praias.

R$ 1,23 bilhão será
investido na recuperação
ambiental da Baixada
Santista até 2011

Serra opera máquina e dá
início oficial às obras

Governador inicia obras do
Programa Onda Limpa

A s obras já estão em
desenvolvimento nos

Municípios de Itanhaém,
Mongaguá e Praia Grande.
Confira os detalhes:
Itanhaém: 303 km de redes
coletoras, coletores troncos e
emissários; 23,9 mil ligações
domiciliares e a construção de
21 Estações Elevatórias de
Esgoto e 1 Estação de
Tratamento.
Mongaguá: 213 km de redes
coletoras, coletores troncos e
emissários; 23,6 mil ligações
domiciliares e a construção de
26 Estações Elevatórias de
Esgoto e 1 Estação de
Tratamento.
Praia Grande: 186 km de redes
coletoras, coletores troncos e
emissários; 28,56 mil ligações
domiciliares e a construção de
14 Estações Elevatórias de
Esgoto, 1 Estação de Pré-
Condicionamento de Esgotos
(EPC) com vazão de 1,4 m³ por
segundo e 1 Emissário
Submarino de 4 km com 1000
milímetros de diâmetro.

Obras em

andamento

Três milhões de pessoas,
considerando a população fixa e
flutuante nos Municípios de
Bertioga, Cubatão, Guarujá,
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe,
Santos, São Vicente e Praia Grande,
serão beneficiadas com a ampliação
dos índices de coleta e tratamento de

Imprensa/Sabesp

esgoto, em média, de 53% para 95%.
Entre as principais obras do

Onda Limpa estão 1.175 km de
redes coletoras, coletores tronco,
interceptores e emissários; 120.454
mil ligações domiciliares; 101
Estações Elevatórias de Esgoto
(EEE); 7 Estações de Tratamento de

Esgotos; Emissários Submarinos de
Santos e Praia Grande.

José Serra ressaltou a
importância do Programa à saúde, ao
meio ambiente e ao desenvolvimento
sócio-econômico. Ele destacou que a
melhoria da balneabilidade
incentivará o Turismo na Região
Metropolitana da Baixada Santista,
colaborando para reduzir as
internações por doenças causadas
por veiculação hídrica. Serra também
enfatizou que as obras devem gerar
cerca de 4 mil empregos diretos.

Além de prefeitos e políticos da
região, presença do presidente da
Sabesp, Gesner Oliveira; os
diretores Marcelo Salles Holanda, de
Tecnologia e Planejamento; Umberto
Semeghini, de Sistemas Regionais; os
superintendentes Reynaldo Young,
da Baixada Santista, e Raul
Christiano, de Comunicação.
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OEducandário Anália Franco
completou no dia 28 de
junho 85 anos de fundação,

desde que foi reorganizado em 1922
com o nome de “Associação Creche
Asylo Anália Franco”. Entidade sem
fins lucrativos, o Educandário Anália
Franco atende crianças de 4 a 12
anos, em regime de abrigo, creche e
centro de convivência, e é mantido
por meio de convênios com órgãos
públicos e privados, doações da
comunidade e ajuda de voluntários.

Para marcar a data, dois eventos
foram realizados: no dia 27, às
14h30, tarde beneficente, no Salão
Marfim da entidade; e no dia 28, às
16h30, sessão solene, quando foi
inaugurada a exposição alusiva aos
85 anos, elaborada em parceria com
a Fundação Arquivo e Memória de
Santos (Fams) - que poderá ser vista
até 27 de julho, no salão nobre da
instituição. Entre outras atrações,
houve apresentação do grupo
Batucanália, encenação teatral e foi
entregue a premiação da Gincana

APrefeitura de Santos
inaugurou no dia 24 de maio
o Centro de Defesa da

Cidadania, na Avenida Campos
Sales, 128, na Vila Mathias. O
prédio, localizado quase na esquina
da Rua da Constituição, tem cinco
pavimentos e abrigará um
departamento e três coordenadorias

Cultural “Meio Ambiente”, da qual
participaram as crianças assistidas.

Segundo o presidente, Marcos
Antonio Esmerini, além do clima
festivo, as comemorações dos 85
anos de fundação são uma excelente
oportunidade para agradecer a
colaboração da comunidade.
Atualmente, são atendidas 472
crianças em diversos programas,
com apoio pedagógico diário,
educação esportiva, oficina de
informática, brinquedoteca, projetos

Anália Franco
comemora 85 anos

de música e pré-escola regular,
registrada na Secretaria Municipal de
Educação.

Esmerini destaca que é essencial
o apoio da comunidade da região
para a sobrevivência da entidade,
por meio de doações ao
telemarketing, assim como na
utilização dos serviços prestados
pela instituição, seja na locação dos
salões de festa, ou através da
lavanderia industrial, que está sendo
ampliada e atende hotéis e
restaurantes, e da lavanderia
doméstica. “Estamos sempre de
mãos estendidas, pois as
necessidades são inúmeras, e de
braços abertos para agradecer a ajuda
da comunidade”, diz o presidente.

SERVIÇO – O Educandário
Anália Franco funciona na Avenida
Ana Costa, 277, Encruzilhada, em
Santos, telefone (13) 3229.8500, site
www.analiafranco.org.br e e-mail
edu@analiafranco.org.br

Santos ganha Centro de Defesa da Cidadania
da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Atualmente, já está em
funcionamento o Centro de
Informação, Defesa e Orientação ao
Consumidor (Cidoc), que ocupa o
terceiro e quarto andares.

De acordo com a titular da
Seajur, Eliane Elias, a instalação das
coordenadorias num mesmo local

dará maior agilidade ao trabalho. Nos
outros andares do prédio
funcionarão as coordenadorias de
Defesa de Políticas para Pessoas
Portadoras de Deficiência (Code), da
Promoção da Igualdade Racial e
Étnica (Copire), e de Assistência
Judiciária Gratuita e Orientação
Jurídica ao Cidadão (Cadoj).

Educandário funciona na Avenida Ana Costa, Bairro Encruzilhada

Instituição atende 472
crianças em regime de
abrigo, creche e centro
de convivência

Fotos Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz

� Movimento Propaganda Sem Bebida, liderado pelo Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e Unidade de Álcool e
Drogas, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), perto de
atingir 1 milhão de assinaturas, para ser entregue ao Congresso
Nacional, em defesa da proibição total das propagandas de cerveja e de
outras bebidas alcoólicas. Material da campanha está disponível no site
www.propagandasembebida.org.br. Para participar, basta imprimir o
abaixo-assinado pelo site e enviar pelo Correio para a sede da Cremesp,
na Rua da Consolação, 753, São Paulo, CEP 01301-910. Informações
(11) 3017.9364.

� Projeto social Dentista do Bem,
idealizado pelo dentista Fábio
Bibancos, convoca os dentistas de
São Vicente e São Sebastião.
Desenvolvido pela ONG Turma do
Bem, o projeto visa sensibilizar a
classe odontológica a praticar
voluntariamente ações solidárias
através do atendimento gratuito em
consultório a crianças e adolescentes
da rede pública de ensino, até a idade
adulta, proporcionando tratamento
curativo e preventivo. Informações
no site www.turmadobem.org.br

� O número 0800 da
Previdência Social ganhou mais
um dígito. Agora, em vez de
discar 0800 78 0191, o usuário
deve digitar 0800 728 0191. O
0800 728 0191 oferece,
exclusivamente, os serviços de
Arrecadação e de Ouvidoria.
Funciona diariamente das 7h às
20h. O serviço é interrompido à
1h do sábado e retorna 1h da
segunda-feira.

� O deputado Federal Beto Mansur
(PP) apresentou o Projeto de Lei n°
1332/07 que cria o Disque-Denúncia
com incentivo: uma premiação em
dinheiro será dada à pessoa que
auxiliar com informações na solução
de crime. Os recursos serão
provenientes do Fundo Nacional de
Segurança Pública. O PL tramitará
pelas comissões de Segurança
Pública e Combate ao Crime
Organizado; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e
Justiça da Câmara; antes de ir ao
plenário da Câmara e do Senado.

� Ao ser admitido em um novo
emprego ou remanejado na empresa,
o trabalhador deve ficar atento às
exigências do empregador, para não
ser vítima de discriminação. Algumas
solicitações, como certidão negativa
de reclamatória trabalhista, testes,
exame, perícia, laudo, atestado ou
declaração que identifiquem
esterilização ou gravidez estão
proibidas pela Portaria nº 41 do
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

� Denúncias ambientais em Santos, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 18 horas, devem ser
feitas para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente no telefone (13) 3226.8080.
Nos finais de semana e feriados, em
caso de emergência, acione a Guarda
Municipal (13) 3219.2305 ou deixe
recado (13) 9715.4539 e (13)
9715.4514.

� No ano passado, o número de
saídas de adolescentes infratores da
Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente
(Casa), a antiga Febem, superou o
total de internações: 14.369
adolescentes autores de atos
infracionais foram internados, por
determinação do Poder Judiciário,
enquanto 15.049 jovens deixaram a
medida de internação, também por

determinação judicial.
Já na Baixada Santista, no mesmo
período, de 2005 a 2006, foi
registrada uma queda significativa no
número de internações. De 890, o
número passou para 718 – 19,4% de
redução. O número de
desinternações também é positivo.
De 618, em 2004, esse número
passou para 763, em 2006 -
aumento de 23,4%.
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Eleva prepara a
entrega de
residencial

SIERRA PUERTO REAL

Somente depois de totalmente pronto, construtora
lançará as vendas do empreendimento

A Eleva Construtora
entregará em agosto o
Residencial Sierra Puerto
Real, na Rua Castro
Alves, 20, Bairro do
Embaré, em Santos, ao
mesmo tempo em que
estará lançando a fase de
vendas do
empreendimento. Segundo os
construtores, Francisco Dominguez
Peres, Carlos Eduardo Dominguez
Duarte e Manoel Dominguez Peres,
o Manolo, a estratégia adotada pela
empresa busca se diferenciar das
construtoras paulistas que investem
em Santos e região, que adotam
prática contrária, ou seja, primeiro
iniciam as vendas e, depois de 70 a
80% comercializado, começam as
obras. Hoje, o empreendimento da
Eleva recebe serviços de jardinagem,
pintura das áreas comuns e limpeza
geral.

“Estamos visando um
consumidor diferente”, comentaram.
“Aquele que quer saber o que está
comprando, qual o acabamento do
produto, e não quer ficar esperando
a obra”. Com 21 andares, o prédio
segue a linha de alto padrão da Eleva

Edifício está em fase de
acabamento no Bairro
Embaré, em Santos

e, além da localização
privilegiada, oferece 60
unidades com duas e
três suítes, 4
coberturas, cinco
pavimentos de
garagem, e espaçosa
área de lazer, com
salões, piscina e

quiosque com churrasqueira. O
empreendimento soma 15.841,90
metros quadrados, ocupando terreno
de 1.555 metros quadrados.

Desde o último empreendimento
entregue, o Serra Del Rey, no
Gonzaga, a Eleva procurou
desenvolver o projeto do residencial
Sierra Puerto Real enfatizando os
pontos positivos apontados pelos
próprios compradores,
incorporando sugestões e
aperfeiçoando as novas
necessidades, modificando o layout
dos apartamentos-tipo e das
coberturas, como a inclusão de um
lavabo. Nesse sentido, outra
novidade do projeto é a flexibilidade
proporcionada pela planta, que
permite reverter a unidade de duas
suítes para três suítes, conforme a
necessidade do morador.

Quanto a obra, Francisco, Carlos
e Manolo frisaram que, além de
agregar somente as novidades
tecnológicas testadas e aprovadas,
os projetos construtivos não tiveram
grandes modificações. “A Eleva é
uma construtora tradicional, que
espera as novidades serem bem
testadas pelo mercado para depois
aplicar”, afirmaram. Nesse sentido,
foram privilegiadas as antigas
parcerias com renomados
profissionais e consagradas
empresas fornecedoras da
construção civil: “A Eleva tem
parceiros muito firmes. Eles nos dão
confiança de que o cronograma não
atrasará e trabalham com material de
primeiríssima linha. E, como a Eleva,
são empresas que se preocupam
com atendimento do pós-venda”.

Entre as alterações necessárias,
como as caixas acopladas, que geram
economia de água, o
empreendimento é dotado de
hidrômetros individuais, cuja
implantação tem dado resultados
positivos no melhor uso do precioso
líquido. O projeto hidráulico foi
desenvolvido pela RC Assessoria e
Projetos Ltda. Segundo destacou o
engenheiro Ricardo Cardozo, o
diferencial é a implantação de
medidores individuais para cada
unidade. “O objetivo é que cada

condômino tenha controle sobre o
seu consumo de água, independente
do que é gasto no condomínio e
demais unidades”, sintetizou.

Em cada pavimento é
implantado um hall de serviços,
partindo daí as alimentações
exclusivas para cada unidade,
passando antes pelo hidrômetro. No
caso do empreendimento da Eleva,
que possui água quente e fria, após o
medidor foram derivadas duas
alimentações, uma para água quente,
em cobre, e outra para água fria, em
pvc.

Ricardo Cardoso explicou que as
instalações facilitam a manutenção,
pois até chegar aos pontos de
consumo elas circulam dentro do
apartamento, apenas cobertas pelo
acabamento de gesso: “No caso de
algum problema em conexão, por
exemplo, evita-se a quebra de
parede”. Além disso, a parte de
derivação mais pesada, com maior
volume d’água, fica aparente, fora da
unidade, no corredor ou no hall de
circulação de serviço, facilitando
também a manutenção. A execução
do projeto hidráulico foi feita por
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José Milton de Andrade.
O material hidráulico foi

fornecido pela Casa D’Água,
tradicional parceiro da Eleva.

O projeto estrutural da Engos
Engenharia e Projeto Ltda.
harmoniza-se com o projeto
arquitetônico no sentido de
privilegiar os espaços internos dos
apartamentos e ao mesmo tempo
viabilizar o estacionamento e a
circulação de veículos. Foi utilizado
sistema estrutural convencional de
concreto armado, vigas e pilares -
com grandes vãos e balanços
suportados por pilares rígidos
apoiados em fundação profunda
para eliminar os efeitos nocivos
(deformações) das camadas mais
superficiais do terreno, considerando
o conforto e a segurança da
edificação, fator primordial ao
sucesso do empreendimento.

A Eleva utilizou o concreto
usinado da Cortesia. “A Cortesia
tem uma excelente frota de
caminhões e bombas, o que faz com
a concretagem seja feita de forma
rápida”, elogiaram os construtores. A
importância do conhecimento da real
formulação do traço do concreto foi
ressaltada pela necessidade de se
compatibilizar as suas características
com as argamassas que foram
utilizadas. Nesse sentido, além dos
testes efetuados no concreto,
informando as características, como
níveis de absorção.

A Belgo forneceu todo o ferro e
aço do empreendimento.

A Brasfond executou a fundação
profunda com estacas escavadas de
grande diâmetro e a utilização de
lama bentonitica, incluindo
escavação, colocação de armadura
em módulos e concretagem das
estacas, com concreto submerso com
Fck = 20 Mpa. Segundo informou o
engenheiro Antonio Soares Neto,
diretor da empresa, a profundidade
das estacas foi de 48 a 52 metros.
Num prazo de 35 dias, foram
executadas 50 estacas com diâmetro
de 80 cm a 130 cm.

Na alvenaria foram utilizados
blocos cerâmicos fornecidos pela
Treviso. Toda a alvenaria foi
estruturada com uma cinta de
concreto que passa debaixo de todas
as janelas do residencial.

Todos os ambientes de garagem
e áreas comuns são dotados de
fotocélula. O sistema foi instalado
pela Lumen, que forneceu toda a
iluminação para o empreendimento,
compreendendo corredores,
escadarias, garagens, salão de festas,
ginástica, hall de entrada, piscina e
paisagismo – com destaque para o
apartamento modelo, frisou o diretor
da Lumen, Roberto Capella.

Outro diferencial apontado por
Francisco, Carlos e Manolo foi
adotado na impermeabilização, com
a utilização de produtos da
Matesica. Sem citar as desvantagens
de outros sistemas, a
impermeabilização é aplicada no
local com utilização de rolo e não
deixa emendas. Após a primeira
mão, é aplicada tela de poliéster e
mais quatro demãos: “O custo dessa
tecnologia é maior que o sistema
tradicional, mas irrisório,
considerando as vantagens”.

A Matesica, representada pelo
diretor técnico, Augusto Arrepia,
parabenizou a Eleva por mais esse
empreendimento. Há 28 anos no
mercado brasileiro, a Matesica
produz produtos acrílicos,
epoxídicos e silicônicos, entre tintas,
vernizes, texturas, revestimentos,
massas, cimentos especiais, aditivos
para argamassas, decapantes e
produtos para limpeza, esmaltes,
expansores químicos e mecânicos,
gel para envelhecimento de paredes,

hidrofugantes,
primários,
selantes,
impermeabilizantes
e tecnologia
antifogo. Na ampla linha de
produtos destaque para o Gumacril,
indicado para recuperação de
fachadas com trincas,
impermeabilizações etc.; o Pavicril,
flexibilizante e cristalizante de
argamassas de cimento, rebocos e
recuperação de falhas em concreto; o
Regicril, para pinturas
impermeabilizantes a base de
cimento, promovendo uma
cristalização na impermeabilização.

O edifício possui dois
elevadores de última geração da
Atlas Schindler, da linha Neo Lift
com capacidade para 10 passageiros
e velocidade de 105 m/min. Os
equipamentos da linha Neo lift
possuem cabinas com altura livre
interna de 2,40 m e cantos
acentuadamente curvos, fazendo um
design moderno e prático,

Residencial
contempla

piscina entre
as áreas de

lazer
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possibilitando o transporte de
grandes volumes. Os equipamentos
possuem acabamentos de cabinas,
portas de pavimento e batentes em
aço inoxidável e acionamento com
controle de variação de voltagem e
freqüência - VVVF.

A fachada utilizou revestimento
cerâmico 7x7 branco Portobello,
informou Jorge Abrahão, da MRA,
representante da marca na Baixada
Santista. A Portobello forneceu
também revestimento cerâmico
interno de parede e piso na cozinha,
corredor e banheiros das suítes, além
do revestimento interno da piscina.

A Pace Pedras forneceu as
pedras decorativas do
empreendimento, executando a
calçada em mosaico português, com
destaque para o logotipo da
Construtora Eleva na subida da
rampa da garagem.

A Sistema fez o projeto e

executou a infra-estrutura para
instalação de condicionadores de ar
do tipo split. Conforme detalhou o
responsável técnico, Luiz Caetano
Antunes de Paiva, foram
implantadas tubulação de cobre com
isolamento término e linhas lacradas
e pressurizadas com nitrogênio.
Credenciada pelo fabricante Trane, a
parceria com a Sistema viabiliza ao
condômino a compra direta dos
equipamentos, com garantia e
condição especial de pagamento. No
apartamento decorado foram
instalados quatro aparelhos: no
living, com capacidade de 18 mil
btus, e em cada suíte, de 9 mil btus.

A Metropolitan Instalgaz é
credenciada Ultragaz e foi
responsável pela instalação da
tubulação de GLP e dos medidores
individuais.

A Magenta Alumínio Ltda.
participou do empreendimento

fornecendo toda parte de esquadrias
em alumínio, ferro e aço inox. Foi
utilizado alumínio com pintura
eletrostática branca nas portas e
janelas das unidades, acompanhando
o alto padrão de acabamento da
Eleva. Os corrimãos centrais da
entrada foram executados em aço
inox polido, dando maior destaque
ao acesso do residencial.

A Portinari forneceu azulejos
33x66 e pisos 33x33 Marfil
Clássico e Bianco Statuario, nos
banheiros; Porcelanato Pietra
Portinari Crema Pol 60x60, nas salas
e corredores; Porcelanato de Alta
Resistência Duramax 45x45, nos
corredores externos; Porcelanato
Rústico que reproduz a
pedra Element Al 45x45, no deck da
piscina.

DECORADO - O apartamento
foi decorado com projeto da
arquiteta Juliana Abad. No living
foram utilizados móveis da D’Casa.
Conforme a diretora Daniela
Zucchini, é possível desenvolver
ambientes confortáveis, informais e
harmoniosos com a ousadia da linha
contemporânea e o requinte da linha
clássica. “A sofisticação e a
diversidade de opções permitem a
criação de ambientes únicos, com
toda a autenticidade que o cliente
procura”, disse Daniela.

A Kitchens mostra na cozinha
do decorado design tradicional
desenvolvido exclusivamente para a
construtora, utilizando laminado
italiano, corrediças slow-motion.
“Foi composto um conjunto
harmônico e inigualável que faz da
Kitchens o mais respeitado
fabricante de armários para cozinha,
copa, área de serviço, banheiro,
closet e dormitórios”, frisou Álvaro
Campos de Andrade, gerente da
Kitchens, destacando o projeto da
arquiteta Ângela Pagani Coelho.

O mobiliário das suítes do
apartamento modelo foi fornecido
pela SCA: no dormitório menina,
armário com fórmica branca, com
portas revestidas em fórmicas
brancas. No dormitório menino,
armário com fórmica padrão
palissandro nero (cor nova), com
portas em padrão palissandro nero e
portas com perfil em alumínio e com
vidro acidato. Na suíte do casal,
armário com fórmica branca, com
portas revestidas em fórmica padrão
cioccolata legno. No banho menino,
armário com fórmica branca, com
portas revestidas e fórmica brancas.

No banho menina, armário com
fórmica branca, com portas
revestidas e fórmica brancas. No
banho casal, armário com fórmica
branca, com portas revestidas e

fórmica no padrão chang legno.
Já a iluminação foi toda

fornecida pela Lumen, que apresenta
grande variedade de produtos
exclusivos no Litoral.

Living do apartamento
decorado: parceria

com tradicionais
empresas do setor
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As obras do prédio que
abrigará a Unidade
Municipal de Educação do

Morro José Menino, na Rua Pedro
Borges Gonçalves, em Santos, estão
na fase de acabamento. O prédio tem
quatro pavimentos, totalizando
1.258 m2 de área construída, e segue
o padrão adotado desde o ano
passado pela Prefeitura, que prioriza
a qualidade e o uso de materiais que
racionalizem a manutenção.

Orçada em R$ 2.799.477,26, a
obra é executada pela Fortnort, sob
supervisão da Secretaria Municipal

Mais uma escola
no José Menino

de Obras e Serviços Públicos, e
deverá estar concluída em julho, para
início de atividades no segundo
semestre.

O projeto foi elaborado pela
Prodesan e aproveita um terreno de
654,22 m2 (cedido pela Sociedade de
Melhoramentos). Com 10 salas de
aula, a escola terá sala de
informática, vestiários, copa,
refeitório, cozinha e áreas de
recreação. A nova unidade atenderá
250 alunos de Educação Infantil e de
1ª a 5ª séries do Ensino
Fundamental, em período integral,
que contarão com atividades
esportivas, artísticas e culturais no
período em que não estiverem em
aula. Elevadores e rampas permitirão
o acesso de deficientes.

Obra é executada pela
Fortnort e deverá estar
concluída em julho

Anderson Bianchi/Secom-PMS

Prédio de quatro
pavimentos e
segue padrão
adotado pela

Prefeitura
de Santos

AMaramar, revendedora Honda
no Litoral Paulista, ampliou as

instalações de Santos, na Rua Brás
Cubas, na Vila Mathias. A
inauguração mobilizou diretores e
clientes da marca e trouxe a Santos o
diretor da Honda para a América
Latina, Kazuo Nozaua. Segundo
explicou o gerente geral Roberto
Bittencourt, o objetivo da
ampliação, que adotou o conceito de
retrofit, foi adequar a revenda às
atuais necessidades de mercado
visando prestar um melhor
atendimento ao cliente,
principalmente no pós-venda. A
obra foi executada de outubro de
2006 a maio passado, com
investimento de R$ 1,2 milhão.

Ampliação
valoriza prédio
histórico

Reforma adequou a revenda às
necessidades de mercado

Sandra Netto

SANTOS

DISEÑO
URBANO –
ACESSIBILI-
DAD E SOS-
TENIBILIDAD |
José María
Ordeig Corsini

| Editora Monsa | R$ 135,00
O acesso ao espaço público é

o tema central deste livro de
Corsini. Recheado de ilustrações,
ele demonstra como o
planejamento adequado do
espaço urbano é essencial para
seu bom funcionamento,
permitindo uma relação
verdadeira entre espaços públicos
de categorias distintas e sua
comunicação com a população.

ARQUITETURA DEL SIGLO
XX | Peter Gössel e Gabriele
Leuthäuser | Editora Taschen |
R$ 99,00

Uma obra de referência para
estudantes e profissionais da
área, apresenta em dois volumes
um verdadeiro guia das
construções e dos arquitetos mais
representativos do século
passado, abordando tanto sua
história como sua influência para
as gerações posteriores.

PAISAJISMO
URBANO |
Equipe Monsa |
Editora Monsa |
R$ 156,00

Reunindo
alguns dos mais

importantes projetos que nos
últimos anos modificaram a
forma e o conteúdo das paisagens
urbanas, o livro trata desde a
redefinição do tamanho das obras
públicas, passando pelo
surgimento de novos
componentes midiáticos e
tecnológicos, assim como a busca
de soluções auto-sustentáveis,
extremamente importantes nos
dias atuais.

MANUAL DE MONTAGEM
DE SISTEMAS DRYWALL |
Editora Pini | R$ 47,90

Linguagem simples e direta,
com ilustrações passo a passo,
de paredes, tetos e
revestimentos em drywall. Obra
de interesse para construtores e
prestadores de serviços em
construção a seco.

POR FLÁVIA  FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br
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� A All Colors
Cosmetics
está no
mercado há
quatro
anos,
agora com
foco no Litoral Paulista. Além de
moderno conceito de venda e
pós-venda, a empresa realiza
métodos de produção
diferenciados, com uma linha de
produção 100% automatizada. O
distribuidor da All Colors,
Carlos Alberto da Silva, está
entusiasmado com a
receptividade dos produtos,
destacando o batom com fator de
proteção solar 15, gloss e batom
mousse, lápis, rímel duplo e
delineador; ambos a prova
d’água, além de variedade em
cores de sombra roll on. Já as
bases, os pós-compactos e os
corretivos atendem um perfil
para cada tipo de pele.

D esenvolvido com fios de bambu, o
colchão Bamboo Memosense, da

Simmons, garante benefícios devido ao
complexo de materiais e tecnologia. Segundo
o fabricante, o conforto é assegurado por
meio de melhor adaptabilidade e
flexibilidade, favorecendo o molde do corpo e
a percepção de individualidade do molejo; e
maior circulação de ar, que resulta em
temperatura ideal em qualquer época do
ano. O produto também possui propriedades
anti-stress, hipoalergênicas e é ecológico.

OLaser Fraxel, da Reliant, é
mais um aliado na reparação
da pele envelhecida e

agredida pelo Sol. Segundo a
dermatologista Christiana Blattner,
da Dermatolaser, de Campinas, o
aparelho apresenta resultado em
curto prazo e pode ser utilizado no
tratamento de cicatrizes de acne,
melasmas e vários tipos de manchas.

A maneira mais fácil de entender
como funciona o Laser Fraxel é
compará-lo a leitura de uma
fotografia digital, em pixels. O laser
Fraxel produz milhares de pequenas,
porém profundas colunas tratadas
na pele, conhecidas como zonas
microtérmicas de tratamento. Assim,
uma minúscula área é restaurada por

Clínica de Campinas
utiliza aparelho de última
geração

Laser contra o envelhecimento

vez e alterada ponto por ponto, por
meio da eliminação de células velhas
pigmentadas da epiderme, com
profunda penetração na derme.

A aplicação fracionada do
equipamento trata intensamente
cada zona microtérmica e impede
que todo o tecido em volta seja
afetado, fato que proporciona uma
recuperação mais rápida. Blattner

afirma que os benefícios do Fraxel
são inquestionáveis: “A melhora da
textura e do tamanho dos poros, de
manchas, cicatrizes de acne,
melasmas e a suavização de rugas ao
redor dos olhos são alguns dos
efeitos do laser, que não deixa
marcas e não exige que a paciente se
afaste do trabalho nas semanas
durante o tratamento”.

O tratamento com Laser Fraxel
pode ser realizado no consultório
médico utilizando somente um
anestésico tópico na maioria dos
casos. Após a aplicação, a paciente
experimenta uma sensação de
queimaduras de Sol por cerca de uma
hora e depois praticamente nenhum
desconforto. A pele fica com um tom
rosado por cinco a sete dias.

Oconsumo da gordura
hidrogenada industrializada, ou

gordura trans, que foi pesquisada
como uma alternativa ao consumo da
gordura saturada do bacon, da banha
de porco e da picanha, está
associado a uma síndrome que
envolve obesidade abdominal,
diabetes, alterações no perfil das
gorduras no sangue, hipertensão
arterial e maior predisposição às
doenças cardiovasculares, afirma a
endocrinologista e nutróloga Ellen
Simone Paiva, diretora-clínica do
Citen, Centro Integrado de Terapia
Nutricional.

Aliado às alterações da dinâmica
vascular, a gordura trans também
causa elevação do LDL colesterol,
ou colesterol ruim e redução do fator
de proteção cardíaco, o HDL
colesterol, ou colesterol bom. A
recomendação para ingestão de
gordura tran é de cerca de 1% do
valor calórico total da dieta, o que
totaliza cerca de 2,0 g de gordura
trans por dia.

Fique atento aos produtos ricos
em gordura trans: margarinas
(quanto mais duras mais
hidrogenadas); alimentos de fast
foods (usam gordura trans em todas
as frituras); pipoca de microondas;
temperos prontos, em tabletes e em
pó; sorvetes de massas, mesmo os
light; chocolates, principalmente os
diets; mistura para bolos e sopas;
salgadinhos industrializados e
embalados em pacotes; biscoitos de
todos os tipos; pães (principalmente
os de massa doce); tortas e bolos
prontos e semi-prontos; leites com
achocolatados prontos.

O Citen funciona na Rua
Vergueiro, 2.564, conjuntos 63 e 64,
Vila Mariana, em São Paulo, telefone
(11) 5579.1561.

Os riscos
da gordura
trans

Conhecido como grande aliado da
saúde, o milenar chá verde

(camellia sinensis) agora está sendo
explorado pela estética. Utilizado
em banhos de ofurô, é considerado
benéfico por ser rico em flavonóides

Beleza com chá verde 

Oexcesso de pêlos no rosto de
mulheres, em locais onde

somente nos homens ele se
apresenta grosso, como na barba e
bigode, é um problema que tira o
sono das belas. Trata-se do
hirsutismo, que pode estar associado
a doenças hormonais (provocado
pelo hormônio masculino) ou ser
uma tendência genética.

Segundo o médico Valcinir
Bedin, Presidente da Fundação Pele
Saudável, a mulher com hirsutismo
deve passar por uma avaliação
clínica e laboratorial para que sejam
excluídas causas mais complexas
para a doença, como tumores de
ovários ou glândula supra renal,
ovário policístico, hiperplasia
adrenal congênita entre outros.

Uma das formas para eliminação
dos pêlos inconvenientes é a
depilação a laser, explica Bedin.
Outro tratamento é feito com creme
desenvolvido nos Estados Unidos, a
base da eflornitina, inibidor
enzimático que retrai o crescimento
do pêlo. Os estudos se restringem à
utilização do produto no rosto, que
é o local mais inconveniente para as
mulheres que apresentam esse
problema. Em 90% dos pacientes
houve inibição do crescimento de
pêlos sem apresentar efeitos
colaterais. A Fundação Pele Saudável
fica em São Paulo, na Rua Almirante
Pereira Guimarães, 314, e oferece
atendimento gratuito para pessoas
com problemas de pele, cabelo e
unha. Telefone (11) 3675-3179.

Boa noite
de sono e
um dia
com
melhor
qualidade

Pêlo em
rosto de
mulheres

– substâncias
antioxidantes que
ajudam a
neutralizar os
radicais livres,
responsáveis pelo
envelhecimento
celular precoce.

Aplicado nos cosméticos, seus
princípios curativos e regeneradores
enriquecem na recuperação do viço
da pele e dos cabelos. Segundo a
dermatologista Solange Villagra, da
Visage, muitas mulheres estão
aderindo ao banho de chá verde:
“São 40 minutos de total dedicação à
beleza, 20 minutos de ofurô e mais
20 minutos para uma ducha e um
relaxamento”.

Colchão Bamboo Memosense

Ofurô com chá
verde:
neutralizar
radicais

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Christiana: vantagens do
tratamento com laser
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Sessão solene
marcou os 85
anos de
fundação do
Educandário
Anália Franco:
o diretor
Mauro leal
Silva, o
presidente
Marcos

Antonio Esmerini e o presidente da Loja Maçônica Fraternidade
de Santos, José Carlos da Silva e a esposa Maria Mônica.

Festão em Brasília para comemorar o aniversário da
jornalista e presidente da Febracos Vera Martins.
Homenagem que Gilberto e Mara Amaral, casal dos mais
influentes da Corte, preparou na mansão no Lago Sul,
toda iluminada por velas em preciosas gaiolas
marroquinas e grandes arranjos tropicais. Cascatas sob
pedras gigantes circundando o cenário de sonho. No
jardim e no gazebo, um bufê de iguarias francesas e
italianas servidos em prataria européia, com trilha
sonora dos anos dourados - tudo para Vera!

Prefeito João
Paulo Tavares

Papa, de
Santos, e

secretária de
Turismo,

Wânia Seixas,
recepcionaram

diretores do
Santos e

Região
Convention & Visitors Bureau e o Sebrae-SP, para celebrar parceria com

o Sebrae, que viabiliza o projeto “Circuito Turístico da
Região da Costa da Mata Atlântica”.

� Festa Inverno Santos 2007, o
maior evento beneficente da
Cidade, na plataforma do
Emissário Submarino, até dia 5 de
agosto, das 18 às 24 horas, com
entrada franca. Realização da
Prefeitura. Estacionamento com
500 vagas, ao preço de R$ 5,00 e
renda destinada ao Fundo Social
de Solidariedade.

� 38ª edição do Festival
Internacional de Inverno de
Campos do Jordão - Dr. Luís
Arrobas Martins, de 7 a 29 de
julho. Entre as atrações, a
Orquestra Acadêmica do Festival,
formada por bolsistas, regida
pelo diretor artístico do festival,
Maestro Roberto Minczuk.

� Outra dica da estação é o
Festival de Inverno de
Paranapiacaba, também em
julho, no cenário fantástico da
antiga vila ferroviária, em Santo
André.

� 21ª edição da Casa Cor, com
parte da renda para o Lar Escola
São Francisco, até 9 de julho, de
terça à domingo, das 12 às 21
horas. Avenida Lineu de Paula
Machado, 1075, São Paulo.

� Wânia Seixa, secretária de
Turismo de Santos, foi
homenageada em maio pela Skal
Internacional Santos e Baixada
Santista.

� Médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti representou
Santos no 28º Congresso
Brasileiro de Medicina
Veterinária, em maio, em
Florianópolis. Convidado do
Grupo Duprat, Filetti trocou
experiências sobre seu projeto de
controle ecológico urbano da
população de pombos.

� Benedito Marques Ballouk
Filho tomou posse como Grão-
Mestre do Grande Oriente de
São Paulo (GOSP).

� Escola de Surf Radical,
coordenador por Cisco Araña,
comemorou 15 anos da primeira
escola pública de surfe do Brasil,
parceria entre a Prefeitura de
Santos e Sthill, com entrega da
primeira prancha adaptada para
uso de deficiente visual.

� De 21 a 24 de junho, em
Santos, festival iniciou as
comemorações do centenário da
imigração da japonesa no Brasil
e arrecadou 870 quilos de
alimentos para o Fundo Social de
Solidariedade da Prefeitura.

� Lycra lançou no Brasil em
junho as comemorações pelos
100 anos do sutiã.

Reynaldo Young,
superintendente
regional da Sabesp, e
diretores da estatal,
Umberto Semegini e
Marcelo Salles Holanda:
início das obras do
Programa Onda Limpa
nos Municípios de
Itanhaém, Mongaguá e
Praia Grande.

Sandra Netto

Imprensa/Secom-PMS

Imprensa/Sabesp

Febracos

Associação dos Jornais do Interior de São Paulo (Adjori SP) realizou de
18 a 20 de maio, no Hotel Mercure Santo André, o fórum “O poder da
mídia local”. Na pauta, o poder da mídia local e a criação do Conselho
Estadual de Comunicação Social.

Gustavo Siqueira, Pavan, Arlan, Norma, Mário e
Frias, no 20° Encontro dos Colunistas Sociais, que
bombou Termas do Gravatal, em Santa Catarina,
entre os dias 29 e 30 de junho e 1º julho,
mesclando frio, águas termais, turismo por
parreirais e muita confraternização.

Jefferson

Brasilianista
Kenneth David
Jackson, da
Universidade de
Yale (EUA),
palestrou em
maio para os
alunos do curso
de Jornalismo da
Universidade
Santa Cecília.

Sandra Netto
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O AR PIOROU

Meio ambiente

A
Companhia de
Tecnologia de
Saneamento Ambiental
(CETESB) divulgou em

maio, na sede da empresa, em São
Paulo, os dados de seis relatórios
com os indicadores de qualidade
ambiental coletados em 2006 no
Estado de São Paulo. Seguindo uma
tendência já anunciada em relação a
2005, no ano passado piorou ainda
mais a qualidade do ar em Cubatão –
que continua a ostentar o título de
cidade mais poluída do Brasil.

Os relatórios foram divulgados
pelo secretário do Meio Ambiente,
Xico Graziano, pelo presidente da
Cetesb, Fernando Cardozo
Fernandes Rei, e técnicos da
empresa, e se referem, além do ar, a
águas litorâneas, águas interiores,
águas subterrâneas, resíduos sólidos
domiciliares (lixo) e atendimentos a
emergências químicas.

Em linhas gerais, a má qualidade
do ar de Cubatão só tem similar em
Guarulhos e Osasco, considerando
que os três Municípios estão
saturados por ozônio e MP
(partículas inaláveis). Em Cubatão,
as avaliações são feitas em três
pontos: na Vila Parisi, junto às
indústrias, onde a situação é
péssima; no Centro, onde a
qualidade do ar também piorou em
2006; e no Vale do Mogi.

Conforme aponta o relatório, no

ano passado em Cubatão Vila Parisi
houve 50 dias de ultrapassagens do
PQAR (Padrões de Qualidade do
Ar), sendo 3 dias acima do nível de
atenção. “No caso das estações
manuais, deve-se destacar que
só há uma amostragem de 24
horas a cada 6 dias”, observa o
documento. Ainda em Vila
Parisi, as concentrações não
apresentam tendência de queda,
observando-se em 2006 quase
15% dos dias em condições
“Inadequada” ou “Má”. Em Vila
Parisi, os níveis de MP10 têm se
mantido altos, em parte pela
emissão proveniente das indústrias e
em parte pela circulação de
caminhões no entorno da estação.

Enfatiza o relatório que, em

Cubatão Centro, apesar de não ter
ocorrido ultrapassagens do padrão
diário em 2006, observou-se uma
queda no número de dias com
qualidade do ar “Boa”.

O relatório da Cetesb enfatiza
que a qualidade do ar em Cubatão é
determinada, principalmente, por
fontes industriais, caracterizando um
problema totalmente diferente da

Relatórios da
Cetesb revelam
qualidade
ambiental no
Estado de São
Paulo

C ubatão, o Município
campeão em poluição no
País e um dos líderes no

planeta, precisa ser neutralizado.
Ressalve-se que neutralizar não
significa literalmente riscar a
Cidade do mapa, com suas
indústrias e seu passivo ambiental
criminosamente varrido para
debaixo do tapete. Neutralizar, na
nova linguagem dos
ambientalistas e marqueteiros,
significa compensar com o plantio

Vale a pena neutralizar Cubatão

Dentro do conceito de neutralização Cubatão deveria cobrir todo seu território com árvores para
compensar décadas de uma poluição sem controle, ainda que os resultados possam ser irrisórios

Região Metropolitana de São Paulo:
“Esse fato é confirmado pelos
baixos níveis registrados dos
poluentes predominantemente
veiculares, como o monóxido de

carbono. É importante
ressaltar que as altas
concentrações em Cubatão
são observadas
principalmente na região
industrial, uma vez que os
níveis de concentração dos
poluentes monitorados
permanentemente na região
central de Cubatão, como as

partículas inaláveis, são mais baixos
que os observados na maioria das
estações da RMSP, exceção feita ao
ozônio. As concentrações de ozônio
na estação Cubatão Centro

ultrapassam o padrão de qualidade
do ar e aproximam-se dos níveis da
RMSP”.

A principal preocupação em
Vila Parisi, na área industrial, são as
altas concentrações de material
particulado. “Em 1984 – recorda o
relatório – o Plano de Prevenção de
Episódios Agudos de Poluição do
Ar foi implementado na área,
observando-se em muitas ocasiões a
declaração de estados de Alerta e
Emergência. Os níveis caíram
significativamente nos anos 80 e 90.
Mais recentemente, alterações no
entorno da estação, sobretudo o
impacto do tráfego local de
caminhões, tem levado a níveis mais
elevados que os que eram
observados no final da década de
90”.

Ainda na Vila Parisi, os níveis
de SO2 se encontram abaixo dos
padrões legais de qualidade do ar:
“Devemos considerar, no entanto,
que a redução nas emissões de SO2
é sempre desejável para diminuir o
teor de sulfatos secundários
presentes na região, que contribuem
para o material particulado. Outra
razão para se controlar as emissões
de SO2 é a proteção da vegetação da
área, uma vez que estudos têm
mostrado que curtas exposições às
altas concentrações deste poluente
podem causar danos à vegetação”.

O relatório informa ainda que os
graves danos à vegetação estiveram
sob estudo da Cetesb e os dados
disponíveis revelaram que um dos
mais importantes agentes
fitotóxicos encontrados na região
são os fluoretos (sólidos e gasosos).
“As concentrações extremamente
elevadas de material particulado,
dos componentes do processo
fotoquímico e os teores de dióxido
de enxofre, provavelmente também
desempenham um papel auxiliar nos
danos observados”, alerta.

de árvores o tanto que Cubatão
polui o meio ambiente, segundo a
segundo, com a emissão de gases,
como o dióxido de carbono (CO2), e
todos aqueles relacionados ao efeito
estufa: metano (CH4), óxido nítrico
(N2O), PFCs, SF6 e HFCs.

Como se estuda há algum
tempo, esses gases impedem a
dissipação das ondas de calor
produzidas pela reflexão da luz do
sol sobre a superfície da Terra, o
que resulta no aumento da
temperatura do planeta. No caso do
dióxido de carbono, como o

metabolismo das plantas na fase de
crescimento consome grande
quantidade desse tipo de gás, os
ecologistas de plantão e as
empresas que vislumbram na
atividade um nicho de mercado –
além, naturalmente, do exercício de
sua responsabilidade social – estão
alardeando a neutralização como
uma atitude politicamente correta.
Ou seja, a poluição atmosférica,
especialmente aquela produzida
pelas indústrias do pólo, tornar-se-
ia mais aceitável para a
comunidade, embora, no atual

estágio, os resultados da
neutralização sejam ineficazes para
desacelerar o malfadado
aquecimento global.

Num exemplo poético, vale a
pena cobrir todo o território de
Cubatão com árvores, ainda que
fosse pouco para neutralizar, muito
menos compensar, décadas de uma
poluição irresponsável. Um dano,
aliás, que torna impossível a
própria existência de Cubatão como
Cidade Sustentável, no conceito
legal preconizado pelo Estatuto da
Cidade, na qual o desenvolvimento

há de ocorrer mediante a proteção
e a preservação do meio ambiente.
Nesse sentido, Cubatão está a
léguas de distância para obter
esse título, ostentando, na
verdade, a condição de Cidade
Insustentável.

É sintomático que, diante do
aumento gradativo dos índices de
poluição do ar, a passagem do
Dia Internacional do Meio
Ambiente, no último dia 5 de
junho, tenha transcorrido
timidamente em Cubatão, como se
muito pouco houvesse a festejar...

“No ano passado em Cubatão
Vila Parisi houve 50 dias de

ultrapassagens do PQAR, sendo
3 dias acima do nível de

atenção...”
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