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Praia Grande investe na construção de  ginásios
poliesportivos, com a disposição de tornar-se o
maior pólo esportivo da Região Metropolitana
da Baixada Santista.........................Págs. 5 a 7.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Ilegítima defesa

P egos recentemente com a mão
na botija, os senadores Renan
Calheiros e Joaquim Roriz, que

preferiu renunciar para não enfrentar
processo de cassação, lançaram mão
de uma estupidez jurídica para jogar
cortina de fumaça sobre as acusações
de que são alvo. Ambos,
coincidentemente do PMDB, preferiram
adotar a estratégia de não responder
diretamente aos ataques, alegando que
são vítimas de campanhas
orquestradas por opositores, seja
adversário político ou veículo de
Comunicação. Agem com a pretensão
estapafúrdia de obter os efeitos de uma
excludente de ilicitude, nos termos do
que estabelece o Código Penal, como
se os atos tivessem sido praticados em
legítima defesa, estado de necessidade

ou estrito cumprimento do dever legal.
Nada mais sórdido e ineficaz. Ainda
que soe como piada no País da
impunidade, Calheiros e Roriz terão
que responder política, civil e
criminalmente pelas ações praticadas;
ressalvando que Roriz já se safou do
processo político. A torcida é que
Calheiros siga o mesmo caminho e,
além de afastar-se da Presidência do
Senado, também renuncie ao mandato,
para que o Congresso Nacional volte à
normalidade. Se é que a normalidade é
possível na atual legislatura. Restará
ao cidadão brasileiro repudiar mais
estes dois políticos nas próximas
eleições; e torcer, com esperança
renovada, que ambos não sejam
esquecidos pelo incansável Ministério
Público.

No Inverno, quando mais se usa sapato fechado por
período prolongado, o resultado é o surgimento de
diversos tipos de patologias.....................................Pág. 10.

AutoAutoAutoAutoAuto-----estimaestimaestimaestimaestima

Pesquisadores do Ceans/Unicamp localizaram cinco
sítios arqueológicos na região de Porto Trombetas, Oeste
do Estado do Pará, na Floresta Amazônica..........Pág. 12.
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Prefeitura de Santos contabiliza investimento de R$ 805
milhões em novos empreendimentos, com destaque para
edifícios habitacionais e comerciais e no porto.....Pág. 8.

Perspectivas japonesas no Brasil

Sandra Netto

Em 2008 a imigração japonesa no
Brasil completará 100 anos e a

comunidade Nipo-Brasileira conta
atualmente com 1,5 milhão de
pessoas. Os negócios entre Brasil e
Japão foram muito bem durante os
anos 70 e por fatores econômicos,
nos dois paises, decaíram nos anos
80 e 90.

Resolvemos escrever sobre este
tema para destacar que
recentemente (14.07.2007) um dos
jornais de maior circulação no Japão,
o “The Japan Times”, publicou o
artigo “Os Próximos 100 Anos -
Brasil”, acerca da ascensão e sucesso
dos negócios de empresas japonesas
que investem em nosso país.

Primeiramente, o embaixador do
Japão no Brasil, sr. Ken
Shimanouchi, declarou que esse é
um momento favorável para estar
no Brasil. Após 20 anos de
estagnação nos laços econômicos,
nos últimos três anos as relações
vêm se estreitando. Declara, ainda,
que enxerga o crescimento das
atividades e o desenvolvimento do
etanol.

De acordo com o artigo
publicado, a comunidade
internacional está observando o
modelo brasileiro de energia
renovável como opção viável à
redução da dependência de petróleo.
Hoje em dia, quase todos os postos
de gasolina brasileiros oferecem
álcool como combustível. A
perspectiva é que a venda de carros
“flex” em 2007 atinja 90%.

Na Zona Franca de Manaus
existem mais de 30 empresas
japonesas com fábricas instaladas. A
Honda possui mais de 7.000
funcionários que produzem mais de
um milhão de motos por ano.

O Japão é o quinto maior
exportador de produtos ao Brasil,
correspondendo a aproximadamente
5% das importações brasileiras.

Segundo a reportagem, nos
últimos três anos o Brasil tem
demonstrado aos analistas que é um
ambiente atrativo aos investimentos
estrangeiros. Comandado pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
o Brasil controlou a inflação,
estabilizou sua moeda através da
taxa de câmbio flutuante, instituiu
normas fiscais mais rígidas e reduziu

o desemprego.
Para complementar o artigo,

alguns dos principais dirigentes de
empresas estrangeiras que investem
no Brasil deram seus depoimentos.
Dentre as empresas, Panasonic,
Iharabras, Grupo Rede, Yamaha,
Toyota, Roland Brasil e
Primotech21.

Apenas como exemplo, o
presidente da Toyota no Brasil, sr.
Shoso Hasebe, informou que a
empresa investiu US$ 1 bilhão no
Brasil e na Argentina na última
década. Recentemente, a Toyota
anunciou a abertura de sua segunda
fábrica no Brasil e a produção do seu
primeiro carro “flex” em nosso país.
De acordo com o sr. Hasebe, o
Corolla “Flex” será o primeiro carro
a ser comercializado que poderá ser
abastecido com bioetanol.

A Yamaha possui a sua segunda
maior fábrica no Brasil, sendo a
primeira na Indonésia. No último
ano, produziu 250.000 motos e tem
expectativa de dobrar esse número
nos próximos 5 anos.

Patrícia Goldberg Terpins é
advogada, sócia de Paulo Roberto
Murray Advogados.

Avaliação
de 58 projetos
arquitetônicos
de grande
porte nos
últimos 30
meses

Pés sofrem com
falta de hidratação,

micoses, calos e
calosidades
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Cidade

Omonumento ‘O Peixe’, junto ao
viaduto da Alemoa, na entrada

de Santos, foi revitalizado. Além de
nova pintura, na cor cinza, a
escultura de 45 toneladas em aço e
25 metros de altura ganhou moderno
sistema de iluminação e sensores
contra vandalismo. O investimento
de R$ 150 mil foi feito pela
Deicmar, Usiminas e Cosipa, que se
beneficiaram da Lei Rouanet.

Os serviços executados pela
NM Engenharia incluíram a limpeza
com hidrojateamento, para remover
a oxidação, e aplicação de tinta
epóxi, com acabamento à base de
poliuretano acrílico. Para o autor da
escultura, o artista plástico Ricardo
Campos Mota, o Rica, a obra foi
valorizada. Desde sua inauguração,
em dezembro de 1999, a obra
possuía cor avermelhada.

‘O Peixe’,
revitalizado

Uma rede de gás natural
canalizado começou a ser
construída em Santos, para

servir residências, empresas e
postos de combustível. A estimativa
é atender os primeiros clientes em
junho de 2008. A obra é realizada
pela Companhia de Gás de São
Paulo (Comgás) e foi iniciada em
julho na Avenida Afonso Pena,
Bairro Aparecida, com a presença do
prefeito João Paulo Tavares Papa e
de diretores da empresa.

A Comgás investirá R$ 40
milhões na instalação de 200 km de
tubulação nesta primeira fase, que
atenderá a orla e bairros da Zona
Leste. Segundo o diretor de
Assuntos Institucionais da empresa,
Carlos Brescia, a expectativa desta
rede, que se estenderá até São
Vicente, é servir 180 mil
consumidores.

Na opinião do prefeito, a Cidade
vai ganhar com o sistema: “Santos já
dispõe de excelente infra-estrutura e
passará a contar com mais uma

Santos terá gás natural

opção energética limpa, o que a
tornará mais competitiva para
receber investimentos e gerar mais
empregos”. Ele destacou os ganhos
ambientais, já que o gás natural é
menos poluente, e na economia.

A utilização do gás natural
veicular no transporte público
municipal será avaliada pela CET-
Santos: “Serão iniciados estudos
para a substituição gradativa da
frota, de forma a poluir menos e
reduzir custos, o que influirá nos
valores da tarifa”.

O assentamento dos tubos
prosseguirá nas Avenidas Francisco

Glicério e Conselheiro Nébias e
Ruas Alexandre Herculano e
Carvalho de Mendonça. A Comgás
pretende instalar cerca de 100
metros por dia, utilizando um
método de perfuração que minimiza
os transtornos ao trânsito e aos
moradores próximos. O projeto
integral prevê 344 km de rede e
permitirá o abastecimento de Santos
e de São Vicente.

Comgás investirá R$ 40
milhões na instalação de
200 km de tubulação

Fotos Sandra Netto e Alexandre Alencar

Anderson Bianchi/Secom-PMS

Obra está na entrada de Santos

Prefeito Papa e
secretários
acompanharam
início das obras
de implantação
da rede (no
detalhe)

OCasarão do Valongo, do Século
XIX, onde funcionou a Câmara

e a Prefeitura de Santos, no Centro
Histórico, será recuperado e receberá
o acervo de Pelé, o Rei do Futebol. A
cessão do imóvel, em ruínas, foi
garantida pelo governador José
Serra, durante encontro com o
prefeito João Paulo Tavares Papa e
Edson Arantes do Nascimento. O
restauro, orçado em R$ 16 milhões,
terá recursos da iniciativa privada
via Lei Rouanet.

Acervo de Pelé
fica no Valongo
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OPrograma Dramaturgias
recomeça em 4 de setembro, às

19h30, no Bloco Cultural de
Cubatão, com apresentação do
“Auto do Rei Leal”, de José
Mapurunga. No dia 25, “Avental
todo sujo de ovo”, de Marcos
Barbosa; em 16 de outubro, “As
núpcias de Tedorora”, de Ivo
Bender; e em 13 de novembro, “O
Mistério das Marias”, de Cristina
Mato Grosso. Direção de Neusa
Andrade, consultoria de José
Vendramini e patrocínio da Cosipa e
Usiminas. Telefone (13) 3372.5180.

Dramaturgias
recomeça em
setembro

AUnisanta, Unisantos e
Unimonte, de Santos, abrigarão

de 29 de agosto a 2 de setembro um
dos mais importantes eventos
científicos da área de Comunicação
das Américas, o 30º Intercom 2007
Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação, cujo tema é Mercado
e Comunicação na Sociedade
Digital.

Santos recebe Intercom 2007

XXXV Festival de Folclore e
Artesanato de Guarujá promove
exposições de 15 a 31 de agosto, no
Ferry Boat Plaza: alunos da
Associação de Pais e Amigos dos
Autistas de Guarujá (Apaag)
mostram artigos de decoração e
bijouterias em cerâmica e pinturas
em óleo sobre tela; e artistas da
Cooperativa de Reciclagem da Ilha
de Santa Cruz dos Navegantes
apresentam trabalhos em madeira,
decoupage, craquelê, entalhe, arte
francesa, parafina, velas decorativas
e aromatizadas.

Folclore no
Ferry Boat
Plaza

Onúmero de notificações
relacionadas a fraudes na
Internet cresceu 46% no

primeiro trimestre de 2007 e 3% se
comparado ao mesmo período de
2006, informou o Centro de
Estudos, Resposta e Tratamento de
Incidentes de Segurança no Brasil
(CERT.br), mantido pelo Núcleo de
Informação e Coordenação (NIC.br),
do Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI.br).

Segundo pesquisa do Ibope/
NetRatings, o país possui
atualmente cerca de 33 milhões de
cidadãos ligados à rede. Com essa
quantidade, quando se trata de
tempo de navegação por internauta
com mais de 22 horas mensais, está
à frente de países como França,
Estados Unidos e Japão.

Fraudes digitais tendem
a aumentar no país
Internautas brasileiros
podem chegar a 40
milhões até o final do ano

Para o especialista em segurança
digital da OS&T Informática, Sérgio
Leandro, o problema acontece
porque esse público ainda não
possui conhecimentos adequados
para identificar o que pode ser uma
armadilha dos crackers: “Crescendo
o número de internautas,

consequentemente, crescem as
compras virtuais, momento em que
o e-consumidor precisa prestar
muita atenção, pois expõe dados
importantes como documentos
bancários, dados de identificação e
senhas.  Além disso também é
preciso ficar atento a detalhes como
atualização do antivírus, veracidade
dos e-mails recebidos e links que
acessam”.

A tendência é que os números
cresçam ainda mais. Estima-se que
até o fim de 2007 a quantidade de
internautas brasileiros chegue perto
dos 40 milhões. Com isso,
naturalmente, cresce a necessidade
de as empresas investirem em
sistemas que assegurem a identidade
digital de cada cliente e que
bloqueiem possíveis tentativas de
invasores. Em relação aos novos
internautas a atenção também deve
ser dobrada no momento em que
realizarem downloads e compras
virtuais. 

Há 3.800 inscritos, sendo 205
convidados nacionais e
internacionais, 2.200 estudantes de
graduação e 1.480 pesquisadores,
professores e profissionais da área.
Cerca de 1.300 trabalhos serão
apresentados pelos participantes,
com a programação de inúmeras
palestras e debates, além de 38
lançamentos, entre livros e revistas.

Para o presidente da Intercom
2007, professor José Marques de
Melo, a atual conjuntura, marcada
pela adoção de novas tecnologias no
sistema comunicacional, desafia a
comunidade acadêmica a refletir e a
pesquisar sobre o impacto das
indústrias digitais nos processos de
mediação simbólica. Informações
www.intercom.org.br

� Centro de Informação, Defesa e
Orientação ao Consumidor (Cidoc),
da Prefeitura de Santos, completou
17 anos em julho, com a instalação
do programa “Siga”, em parceria
com a Fundação Procon-SP, e a
aquisição de quatro computadores e
um veículo zero km. Com o Siga é
possível a interligação ao Cadastro
Estadual de Reclamações
Fundamentadas, que reúne todas as
empresas do Estado de São Paulo
objeto de queixas. O Cidoc fica na
Av. Campos Sales, 128, Vila Nova.

� Já vigoram no Estado de São Paulo as leis que permitem uma atuação
mais efetiva no combate à comercialização de combustível adulterado: a
partir de agora, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon) pode aplicar a pena de perdimento do produto, com sua
incorporação ao patrimônio do Estado, e multas administrativas mais
severas. Além disso, será presumida a utilização como gasolina do
solvente que não tiver comprovada a sua origem e destino, sendo
tributado como se gasolina fosse. Nesses casos o valor da multa passa a
ser de 200%.

� Sabesp divulgou alerta à população para pessoas que se fazem passar
por empregados da estatal e, alegando a má qualidade da água
distribuída, oferece filtros. A Sabesp reitera que a sua água recebe o
tratamento adequado e está apta para o consumo humano, tanto para
beber como para higiene pessoal. Para denunciar ligue 195 ou 0800-
119911, com atendimento 24 horas.

� População de rua de Santos
conta com apoio da Secretaria de
Assistência Social (Seas), que
pode ser acionada pelo telefone
0800 177766. O serviço 24
horas oferece atendimento social
e psicológico, alimentação,
pernoite, higienização, e
providencia a regularização de
documentação civil e encaminha
para a rede de serviços do
município ou de outras
localidades.

� O 11º Encontro Nacional de
Ouvidores/Ombudsman acontece em
Santos, de 19 a 21 de setembro,
visando aprimorar o atendimento,
trocar experiências e debater o
futuro dos diferentes modelos de
Ouvidorias. Santos possui a mais
antiga Ouvidoria em atividade no
País, informa o ouvidor santista,
Ricardo José Schmidt.

� Os nove Municípios da Região
Metropolitana da Baixada Santista
estão desenvolvendo em agosto,
gratuitamente, a Campanha de
Vacinação Anti-rábica. Em
Guarujá, por exemplo, a meta é
aplicar 42.000 vacinas. Em
Santos, a novidade é a inclusão de
postos extras na orla da Praia, ao
lado dos Postos de Salvamento.

� Transporte coletivo em Santos é
considerado ótimo e bom por 72,9%
dos usuários, conforme
levantamento realizado em julho
pelo Instituto de Pesquisas
Científicas da UniSantos. Foram
feitas 1.248 entrevistas domiciliares.
A avaliação melhorou em relação a
2006, quando ótimo e bom somaram
69,1%.

Alexsander Ferraz /Imprensa-PMG

Vacine gratuitamente seu
animal de estimação

www.revistaeoi.com

OMinistério do Planejamento
autorizou a cessão para a

Prefeitura de Santos na área da
plataforma do emissário submarino,
na Praia do José Menino, para a
“implantação de projeto
paisagístico, urbanístico e de
equipamentos de lazer comunitário”.
No local, a Prefeitura executará o
projeto As Ondas Santos 21, de
autoria do arquiteto Ruy Ohtake. O
governo do Estado autorizou a
liberação de R$ 5,7 milhões; a
Sabesp entrará com R$ 1,3 milhão; e
Usiminas e Gafisa com R$ 1 milhão.

Prefeitura
recebe área no
José Menino

Elaine Pestana escreve indignada com a Transpenha, contratada
para fazer sua mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro,
mas agiu com descuido, provocando danos em móveis e
extravio de caixas. Sem sucesso na recomposição de seu

patrimônio, não lhe restou alternativa se não ingressar com ação judicial, o
que está absolutamente certa.
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Construção

Disposta a tornar-se o maior
pólo esportivo do Litoral
Paulista, Praia Grande está

investindo na construção de
complexos para atender os
estudantes da rede municipal, formar
atletas e realizar competições de
porte. Neste ano, Praia Grande

Fotos Jairo Marques/Imprensa-PMPG

Cidade se prepara para
sediar a 71ª edição dos
Jogos Abertos do Interior,
de 15 a 28 de outubro

Praia Grande
investe no
esporte

contabilizará cinco
novos ginásios
poliesportivos – o
principal com
capacidade para
3.000 pessoas –,
pista oficial de
atletismo com padrão
internacional e piscina semi-olímpica
aquecida.

A pretensão é transformar os
espaços em centros de excelência
esportiva, oferecendo atividades
complementares à grade curricular

escolar, afirmou o prefeito Alberto
Mourão: “Com a construção desses
equipamentos, tiraremos cada vez
mais crianças das ruas. E a Cidade só
tem a evoluir com essa iniciativa”.

Piscina será entregue em setembro

Mourão batizou 2007 como o “Ano
do Esporte” em Praia Grande.

Todos os equipamentos estão
sendo preparados para a 71ª edição
dos Jogos Abertos do Interior, de 15

a 28 de outubro, quando o
Município receberá 15 mil atletas de
200 municípios do Estado. Focando
o esporte, Praia Grande recebeu de
25 a 31 de maio os Jogos Abertos
Brasileiros e sediou a 8ª edição do
Mundialito de Karatê, com 600
caratecas de seis países.

“Atualmente a educação e o
esporte estão caminhando juntos em
Praia Grande. Temos como objetivo
oferecer atividades no contra-turno
escolar para as crianças”, comentou
o secretário de Juventude, Esportes
e Lazer (Sejel), José Carlos de
Souza, ao enfatizar o trabalho
conjunto de sua secretaria e a
Secretaria de Educação (Seduc).

Além dos ginásios
poliesportivos, Praia Grande

entregará em 1º setembro uma
piscina semi-olímpica aquecida que
está sendo construída ao lado da
nova sede do 2º Subgrupamento de
Bombeiros, no Bairro Mirim,
próximo ao Paço Municipal. A obra
é executada pela construtora NDL e
possui tecnologia que favorece o
desempenho de atletas.

Localizado na esquina das
Avenidas Presidente Castelo Branco,
da orla da Praia, e Gilberto Fouad
Beck, o empreendimento de 1.300
metros quadrados de área construída
está em fase de conclusão, com a
execução da cobertura com telhas
metálicas autoportantes, fornecidas

pela Açoport, com pré-pintura da
Tekno. Além de servir à
competições, a piscina fará a
iniciação esportiva dos alunos da
rede municipal e será utilizada para
aulas de hidroginástica, na

recuperação de
pessoas da
Terceira Idade.

Conforme
explicou o diretor
da NDL, Nelson
Pereira da Silva, a
construção adotou

a fundação do tipo sapata, executada
com concreto especial elaborado
pela Concrepav para suportar
grandes pressões. Nelson
acrescentou que as bombas e
trocadores de calor foram projetados

Mourão, à direita,
inaugura o ginásio
poliesportivo de
Tude Bastos: “Ano do
Esporte”

Equipamento é
coberto com
telhas metálicas



6     Agosto/2007     Perspectiva

Construção

especialmente para a piscina.
O secretário de Obras de Praia

Grande, Luiz Fernando Lopes,
informou que o projeto
arquitetônico é da Coordenadoria de
Projetos Especiais. A fachada
também utiliza telhas metálicas
autoportantes da Açoport, pré-
pintadas pela Tekno na cor azul, e
estrutura transparente de
policarbonato também azul.

O equipamento está homologado
pela Federação Aquática Paulista e
possui espaço para outras
atividades. O arquiteto André Luiz
Sousa Cappra detalhou que as telhas
cobrirão a piscina, ligada a uma área
multiuso, que também servirá para
as arquibancadas removíveis, com
capacidade para 600 pessoas.

A circulação de ar e a iluminação
natural serão proporcionadas por
venezianas industriais translúcidas.
Para competições noturnas, será
implantado moderno sistema de
iluminação, acrescentou  o
responsável pela coordenadoria,
arquiteto Luiz Fernando Félix de
Paula.

Oprefeito Alberto Mourão
iniciou em 10 de agosto, com o

ginásio poliesportivo Samambaia, a
série de inaugurações envolvendo

Ginásio Samambaia,
o primeiro entregue

equipamentos esportivos. O
Samambaia está localizado na
Avenida Maria Cavalcante da Silva,
320, no Bairro de mesmo nome, e é

dotado de arquibancada com
capacidade para 600 pessoas.

As obras foram executadas pela
construtora Camapuã. Segundo os
diretores Germano Augusto Pereira e
Silva e Jarbas Gonçalves Faria, o
ginásio, coberto com telhas metálicas
autoportantes da Açoport, pré-
pintadas pela Tekno, com vão de 28
metros, é dotado de quadra
poliesportiva de 20 x 40 metros,
com piso monolítico de asfalto,
coberto por uma camada de
borracha.

O ginásio tem área construída de
aproximadamente 1.400 metros
quadrados e chegou a ser utilizado
em maio, como sede de partidas da
16ª edição dos Jogos Abertos
Brasileiros. Conforme informou a
Prefeitura, o complexo também
atenderá os estudantes da Escola de
Período Integral (EPI), que será
construída no local, além de alunos
de outras unidades da rede.

No dia 17 de agosto Praia Grande
ganhou mais um ginásio

poliesportivo, desta vez no Bairro
Sítio do Campo / loteamento Tude
Bastos. A entrega oficial foi feita
pelo prefeito Alberto Mourão,
dando prosseguimento à série de
inaugurações programadas para
agosto e setembro.

Embora não inaugurado
oficialmente, o Tude Bastos foi um
dos palcos da 16ª edição dos Jogos
Abertos Brasileiros, em maio.

Com investimento de R$ 4,7
milhões, a obra foi executada pela

Tude Bastos, investimento de R$ 4,7 milhões

construtora Termaq, destacando a
arquibancada com capacidade para

600 pessoas e
quadra de 20 x 40
metros, com piso
de asfalto
monolítico coberto
por uma camada de
borracha. A
cobertura é com

telhas metálicas autoportantes,
fornecidas pela Açoport, pré-

pintadas pela Tekno. Outro parceiro
da Termaq na obra foi a Marmoraria
Santista, no fornecimento de
granitos e pedras decorativas.

O equipamento também possui
salas para a prática de artes marciais,
entre outras modalidades. Ele fica
junto à Escola Municipal Dorivaldo
Francisco Loria e até o final do ano a
estrutura será ampliada com a
entrega de uma Escola de Período
Integral (EPI), onde também estão
projetadas instalações para a prática
de futebol de campo e futebol
soçaite.

Poliesportivo e
salas para artes
marciais

Samabaia: área
construída de 1.400
metros quadrados

Fotos Edmilson Lelo/Imprensa-PMPG

Oginásio poliesportivo do Bairro
Caiçara foi entregue no dia 24

de agosto pelo prefeito Alberto
Mourão. Antes da inauguração
oficial, o equipamento foi um dos
palcos, em maio, da 16ª edição dos
Jogos Abertos Brasileiros. Com
investimento de cerca de R$ 2
milhões, a obra foi executada pela
construtora Termaq e possui área de
1.367,83 metros quadrados,
incluindo arquibancada para 600
pessoas. A quadra tem medidas
oficiais de 18 x 36 metros e é
apropriada para futsal, basquete,
handebol e vôlei. O piso é de asfalto
monolítico com camada de borracha.

A cobertura do ginásio do Bairro
Caiçara – assim como nos outros
poliesportivos e piscina – foi
executada com telhas autoportantes
da Açoport, perfiladas a partir de
bobinas zincadas/galvanizadas pré-
pintadas pela Tekno, que oferecem
aos profissionais de arquitetura e
engenharia excelente solução em
vários tipos de obra.

As vantagens em utilizar o pré-
pintado Tekno estão na durabilidade,
resistência a corrosão, variedade de
cores, retenção de cor e brilho e na
flexibilidade à resistência dos
processos de perfilação, corte e
dobra. O cliente pode fornecer o
metal base para ser industrializado
pela Tekno. No caso, a Açoport
forneceu a bobina zincada e, através
do sistema Coil Coating, foi
executado o serviço de pintura.

Caiçara,
agora é
oficial
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Construção

Praia Grande será a primeira
cidade da Região Metropolitana

da Baixada Santista a contar com um
ginásio especialmente construído
para a prática de ginástica olímpica.
O equipamento, com arquibancada
para 500 pessoas, ocupará área de 3
mil metros quadrados na esquina das
Ruas Rio Branco e Espírito Santo,
no Canto do Forte.

A obra teve início no final de
junho. O ginásio, com 1,3 mil metros
de área construída, será equipado
com cama elástica sobre fosso, três
barras fixas, argolas, cavalo com
alças, paralela feminina e masculina,
trampolim acrobático, local para

Ginásio especial para
a ginástica olímpica

saltos e área de 20 x 40 metros para
competições de solo.

Segundo o secretário de Obras
Públicas, Luiz Fernando Lopes, a
cobertura utilizará telhas metálicas
autoportantes da Açoport, pré-
pintadas pela Tekno, e paredes
revestidas com cerâmica anti-
pixação. Ao contrário dos outros
ginásios, este não terá quadra
poliesportiva, mas divisões para
cada modalidade da ginástica
olímpica. O prédio contará com
administração, vestiários, sanitários,
inclusive adaptados para portadores
de necessidades especiais, sala para
treinamento e de múltiplo uso.

Omaior dos novos ginásios
poliesportivos de Praia Grande

está localizado na Avenida
Presidente Kennedy, 8.169, no
Bairro Mirim, e será a grande atração
da 71ª edição dos Jogos Abertos do
Interior. A obra está sendo executada
pela construtora S. Pontes e
conforme destacaram os diretores
Germano Augusto Pereira e Silva e
Jarbas Gonçalves Faria, o projeto
possui inúmeros diferenciais, com a
utilização de moderna tecnologia
para a prática esportiva.

Um dos destaques do
empreendimento é o piso flutuante
de madeira, igual ao utilizado nas
quadras da NBA, a liga americana de
basquete, e aplicado no
Maracanãzinho para os jogos Pan
Americanos. O piso foi fornecido e
colocado pela Pisossul, de Foz do
Iguaçu. O ginásio da Vila Mirim

3.000
pessoas na
Vila Mirim

também é o único no Município que
possui anel completo de
arquibancada, comportando público
de 3.000 pessoas. Germano e Jarbas
destacaram que as arquibancadas
foram feitas em concreto estrutural
bombeado de alta resistência Fck 30,
fornecido pela Polimix. No total,
foram utilizados cerca de 500 metros
cúbicos de concreto.

As fundações
são profundas e os
pilares laterais são
em ângulo, o que

proporcionou o vão de 47 metros. A
cobertura recebeu 63 telhas
metálicas autoportantes, fornecidas
pela Açoport, pré-pintadas pela
Tekno. Entre a cobertura e a
arquibancada, o fechamento será
com policarbonato reflexivo,
apoiado numa superestrutura em
alumínio. Será instalada iluminação
anti-ofuscante.

Equipamento terá divisões para cada modalidade de ginástica

Vila Mirim:
único em Praia
Grande que
possui anel
completo de
arquibancada

Jairo Marques/Imprensa-PMPG Sandra Netto
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Aexecução do projeto Trem de
Anchieta terá início este ano

com serviços de manutenção no
trecho de 58 quilômetros que liga
Praia Grande a Peruíbe, revelou o
consultor de turismo ferroviário das
associações Nacional e Brasileira de
Preservação Ferroviária, Fábio
Barbosa. Ele participou de encontro
em julho, na Prefeitura de Praia
Grande, para discutir a criação de
linha turística de São Vicente a
Cajati, englobando 10 municípios,
com a presença de representantes de
municípios da Região Metropolitana
da Baixada Santista e do Vale do
Ribeira, da Secretaria de Estado do
Turismo e do Ministério dos
Transportes.

O projeto requer investimento
de R$ 4 milhões e foi elaborado pela
Associação Nacional de Preservação
Ferroviária (ANPF). Inicialmente,

Reunião em
Praia Grande:
projeto de R$
4 milhões
tem três
etapas até
2009

A Secretaria de Estado da
Habitação, por meio da

Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
vai desapropriar um terreno de
200 mil metros quadrados, no
Sítio São Luiz, Jardim Casqueiro,
em Cubatão. Declarado de
interesse social por decreto
assinado pelo governador José
Serra no dia 13 de julho, o terreno
será destinado à construção de
moradias para abrigar famílias
que vivem em áreas de risco ou de
preservação permanente na Serra
do Mar. O decreto ainda autoriza
a CDHU a invocar o caráter de
urgência no processo judicial de
desapropriação.

A gleba é vizinha ao Conjunto
Habitacional São Judas Tadeu,
construído pela CDHU. De 1995
até hoje, a Companhia entregou
1.872 moradias no Município, nos
bairros Jardim Casqueiro, Vila
Natal, Vila Nova e no Jardim Nova
República (bolsão 7). A nova área,
próximo à Escola Técnica Federal,

Terreno no
Jardim Casqueiro
poderá receber
2.000 moradias

CUBATÃO

Governo do Estado
desapropriará área

poderá comportar até 2.000
moradias. A CDHU está
estudando o desenvolvimento de
novas tipologias que sejam
adequadas às necessidades de
cada família, o que envolve a
diferenciação da área útil e do
número de dormitórios, além da
incorporação de aspectos
ambientais, como o uso da energia
solar, reaproveitamento de água e
a utilização de material de
construção certificado pelo IPT.

A desapropriação da área faz
parte do Programa de
Recuperação Socioambiental em
Áreas de Proteção Permanente no
Município de Cubatão.  Para
quantificar o número pessoas que
precisarão ser atendidas e
conhecer o perfil socioeconômico
de todas, a CDHU fez o
arrolamento e cadastramento de
imóveis e famílias que ocupam os
bairros-cota 95, 100, 200, 400,
500 e Pinhal do Miranda, além
dos núcleos Água Fria, Pilões e
Vila Esperança.

Nos últimos 30 meses, 58
projetos arquitetônicos de
grande porte foram

autorizados ou se encontram em
processo de aprovação em Santos:
48 são de edifícios habitacionais;
cinco se destinam à prestação de
serviços; dois para uso
exclusivamente comercial; um
compartilhando uso comercial,
serviços e habitação; um de serviços
e habitação; e um terminal portuário.

Segundo a Prefeitura, os
empreendimentos significam um
investimento em torno a R$ 805
milhões, com estimativa de gerar
8.275 empregos diretos e indiretos
na construção civil.

O Gonzaga é o recordista de
novos empreendimentos
imobiliários, com 13 projetos
aprovados desde janeiro de 2005
(184.565,43 m2). A Ponta da Praia
vem em segundo lugar, com seis
(179.041,86 m2). O José Menino
teve dois (93.547,46 m2), e o
Boqueirão sete (79.559,66 m2).

A evolução é observada ao longo
dos últimos anos: considerando
apenas as grandes estruturas e as
edificações com 10 pavimentos ou

Investimentos somam
R$ 805 milhões

Fotos Edmilson Lelo/Imprensa-PMPG

Trem de Anchieta começa este ano

mais, em 2005 foram aprovados 16
novos projetos, totalizando
142.103,84 m2 de área construída;
em 2006, 20 empreendimentos,
somando 293.401.56 m2; e apenas
no primeiro semestre do ano, já
estão aprovados ou sob análise
técnica 19 grandes obras, ou
449.077,41 m2 de área construída.

Para o prefeito João Paulo
Tavares Papa, o crescimento é
resultado da moderna legislação
municipal, a partir do Plano Diretor

de Desenvolvimento e
Expansão Urbana,
instituído pela Lei
Municipal 311/98. Desde
que o atual Plano Diretor
entrou em vigor, em
novembro de 1998, a
Prefeitura aprovou 130
grandes novos
empreendimentos
imobiliários.

Papa frisou que, além
da inauguração da pista
descendente da Rodovia
dos Imigrantes, Santos se
destacou nos últimos 10

anos por seus excelentes índices de
qualidade de vida e ótima infra-
estrutura, transformando-se em
opção de moradia para muitas
famílias da Grande São Paulo.
Santos tem o terceiro melhor Índice
de Desenvolvimento Urbano (IDH)
do Estado e o quinto do país.
Projetos de expansão do porto e de
exploração de petróleo e gás na
Bacia de Santos também estão
estimulando os investimentos
imobiliários.

envolve as cidades de São Vicente,
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém,
Peruíbe, Miracatu, Juquiá, Registro,
Jacupiranga e Cajati, prevendo, até
2009, três etapas: Praia Grande –
Peruíbe; Peruíbe – Cajati; e Cajati –
Capital.

Fábio Barbosa explicou que será

utilizada a
linha férrea já
existente, com
o

aproveitamento dos trilhos, troca
dos dormentes em más condições e
melhoria das pontes: “A linha
turística prevista terá cerca de 120
quilômetros. Se fôssemos implantar
uma nova linha, o custo atual de R$
1 milhão por quilômetro
inviabilizaria o projeto”.

Carlos Moura/Imprensa-PMC

Performance se deve à
atual legislação de uso e
ocupação do solo

Sandra Netto

Bairro do Gonzaga é
recordista com 13
projetos aprovados
pela Prefeitura

Metrópole



Piso
inteligente

Marcelo Martins/Secom-PMS

Eliane substitui Bechara
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Arquitetura

POR FLÁVIA  FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

MAQUETES DE
PAPEL | Paulo
Mendes da Rocha
| Editora
Cosac&Naify |
R$ 28,00

Originado a partir de uma
oficina ministrada pelo autor,
Maquetes de Papel traz um
depoimento inédito de Paulo
Mendes da Rocha sobre seu
método de trabalho, relatando
passo a passo sua maneira de
projetar e discutindo questões
contemporâneas envolvidas no
projeto, num discurso denso e ao
mesmo tempo coloquial. Com um
projeto gráfico inovador, a obra é
essencial para estudantes e
profissionais da área.

OSCAR NIEMEYER | Ricardo
Ohtake | Editora: Publifolha |
Coleção Folha Explica | R$
17,90

Folha Explica Oscar
Niemeyer segue os 100 anos de
vida deste grande arquiteto.
Através de trabalhos anteriores
ao do conjunto da Pampulha,
projeto pioneiro de novas faces
da arquitetura no mundo,
passando por várias obras
emblemáticas, como o Edifício
Copan e o conjunto do Parque
Ibirapuera, até a criação de
Brasília e projetos mais recentes,
como o Sambódromo e o
Memorial da América Latina.

FÔRMAS DE
ESCORAMEN-
TOS PARA
EDIFÍCIOS -
Critérios para
dimensiona-
mento e
escolha do

sistema | Nilton Nazar |
Editora PINI | R$ 66,00

O objetivo dessa publicação é
desenvolver uma análise técnica e
econômica comparativa entre os
diversos subsistemas de fôrmas
para concreto utilizadas em
pilares, vigas e lajes. A obra traz
uma pesquisa sobre os tipos de
madeira existentes no mercado, o
processo de fabricação de
compensados e das chapas do
tipo OSB, uma ligação entre os
coeficientes da NBR 7190/97
para o dimensionamento das
fôrmas de concreto.

Novidade no mercado, o piso
aquecido Emmeti possui
sistema por circuito fechado

de água quente, utilizando tubos de
alumínio multicamadas com alta
resistência a calor e dispositivos que
deixam o ambiente na temperatura
desejada pelo usuário. Por meio do
Control Box, é possível controlar e
distribuir a água quente nos vários
ambientes, sem desperdício de
energia. Outra inovação é o
cronotermostato, um dispositivo
que, além ligar e desligar sozinho
quando o local estiver aquecido e
medir a temperatura do ambiente,
pode ser programado (pelo
computador ou celular) para aquecer
a casa ou apartamento em horários
determinado.

O piso se integra à arquitetura
do ambiente e pode ser instalado sob

F ocando a educação
patrimonial junto a

estudantes da rede municipal, a
procuradora municipal e ex-
secretária de Assuntos Jurídicos
da Prefeitura, Eliane Elias
Mateus, assumiu a presidência
do Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural de Santos
(Condepasa). Há quatro biênios
atuando no conselho, Eliane
substitui Bechara Abdala Neves,
atual Secretário de Planejamento
de Santos. O Condepasa é órgão
autônomo e deliberativo em
questões referentes à
preservação e tombamento de
bens culturais e naturais. Entre
suas atribuições está definir a
política municipal de defesa e
proteção do patrimônio histórico,
artístico, arquitetônico,
arqueológico, arquivístico,
antropológico e genético do
município.

Condepasa
incentivará
educação

Aquece sozinho,
economiza energia e pode
ser controlado por celular

qualquer tipo de revestimento
(madeira, granito, mármore,
porcelanato, carpete). Diferente de
aparelhos de aquecimento
tradicionais, que filtram o ar e
acumulam partículas provocando
reações alérgicas, o piso aquecido
evita a circulação da poeira
prevenindo alergias e a proliferação
do mofo, sem ressecar o ambiente,
pois a água transmite o calor por
irradiação, não por ventilação.

A tubulação Emmeti resiste a
temperaturas de até 95 graus
centígrados sem dilatação. O sistema
pode ser adaptado a qualquer fonte
de energia. Além do controle de
energia proporcionada pelo Control
Box (que reaquece apenas 1/3 da
água que circula pela tubulação, o
suficiente para deixar o ambiente
aquecido), o usuário tem a opção de
economizar mais energia,
dependendo da fonte usada.

Piso
inteligente

Instalação pode ser feita sob qualquer tipo de revestimento e adaptado a qualquer fonte de energia

Calor por irradiação

Fotos Divulgação
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Reconhecida como eficaz no
tratamento e prevenção de
doenças, a acupuntura ainda

é motivo de dúvidas, o que faz com
que muitas pessoas deixem de
utilizar a milenar técnica oriental de
aplicação de agulhas. Veja alguns
esclarecimentos dos professores da
pós-graduação “Formação de
Especialista em Acupuntura”, do
Grupo CBES.

A acupuntura pode ser utilizada
para tratar e prevenir tanto
problemas físicos quanto psíquicos.
Além de doenças como fibromialgia,
varizes ou artrose, a acupuntura
pode ser recomendada para controlar
a ansiedade, diminuir o estresse e
tratar a insônia.

A aplicação das agulhas dói, em
parte. A aplicação das agulhas no
corpo tem o objetivo de estimular os
nervos periféricos, então é comum o
paciente relatar formigamento,
amortecimento, peso ou choque na
região. Essas sensações, entretanto,
são perfeitamente suportáveis e o
profissional sempre busca a técnica
mais confortável para o paciente.

A acupuntura não é ligada à
religião e ao misticismo. Atualmente,
é recomendada como tratamento
para mais de 40 doenças pela
Organização Mundial de Saúde. O
tratamento possui caráter medicinal
e seus efeitos são comprovados
pelos padrões científicos ocidentais.

Qualquer profissional da saúde
pode praticar a acupuntura desde
que seja especializado na técnica.
Isso inclui farmacêuticos,
enfermeiros, médicos, biomédicos e
os profissionais responsáveis por
trazerem a técnica para o Brasil, os
fisioterapeutas.

A acupuntura ajuda a prevenir e
tratar doenças cardiovasculares e
neurológicas. No sistema

C ansaço, muito sono durante
o dia e coceiras no corpo

são sintomas comuns a muitas
doenças, mas podem ser um
sinal indicativo de patologias no
fígado, como a cirrose biliar
primária, uma doença auto-
imune pouco conhecida, que
ocorre devido ao acúmulo de bile
que fica retida no órgão, informa
a divisão de hepatologia do
Zambon Laboratórios.

O problema no fígado pode
aparecer por acaso ou ser
herdado geneticamente. As
mulheres em torno dos 40 anos
de idade são as que apresentam
a maior incidência da cirrose
biliar primária. A doença, que é
detectada por meio de exame de
sangue, também pode se
apresentar de forma
assintomática no seu estágio
inicial.

Quando diagnosticada, deve
ser tratada de forma a repor
vitaminas e cálcio, e, quando
indicado pelo médico, o paciente
deve ingerir medicamentos que
contenham ácido
ursodesoxicólico como princípio
ativo. A função desse ácido no
organismo é retardar a evolução
da doença e regular o sistema
imunológico, trazendo qualidade
de vida para o paciente. Se não
for tratada adequadamente, a
doença pode evoluir para a
cirrose hepática e trazer
problemas para o paciente, como
a necessidade de transplante.

Fadiga,
sonolência,
coceira...

Mitos e verdades
Técnica é cada vez mais utilizada pelos ocidentais

cardiovascular, a acupuntura ajuda o
corpo a estabelecer o equilíbrio entre
os colesteróis HDL e LDL e ajuda
na circulação de forma geral. No
sistema nervoso, as agulhas podem
ser usadas para tratar enxaquecas,
dores de cabeça e até mesmo
seqüelas de Acidente Vascular
Cerebral, conhecido como derrame.

Os idosos podem fazer
acupuntura. Inclusive, a técnica
pode ajudar a tratar e prevenir os
problemas de saúde mais comuns na
Terceira Idade como as doenças
cardio-respiratórias, neurológicas e
reumato-ortopédicas. Nessa lista
estão inclusos diabetes, Mal de
Parkinson e AVCs.

A acupuntura estética é uma
técnica usada para proporcionar o
rejuvenescimento da pele e
delineamento do tônus muscular. A
aplicação pode ser feita em casos de
rugas, flacidez, acne, manchas,
gordura localizada, estrias e celulite.

Estação do ano em que mais se
usa sapato fechado por período

prolongado, sendo difícil os pés
ficarem sem meia, o resultado é o
surgimento de diversos tipos de
patologias, afirma o consultor
Adriano Giaciane, da Doctor Feet.
“Em geral, os pés sofrem com falta
de hidratação, micoses, calos e
calosidades”, elenca. “Todos estes
problemas podem ser evitados ou
amenizados com pequenos
cuidados”.

A falta de hidratação – que pode
resultar em fissuras – é resultado do
uso de meia sintética, que não
absorve o suor dos pés. “O ideal é
sempre optar por meia de algodão”,
diz Giaciane. “Recomendamos, além
do uso deste tipo de meia, que as
pessoas hidratem os pés duas vezes
por dia, de manhã e à noite”.

Para quem está com os pés
bastante ressecados, ele recomenda
uma hidratação profunda, à base de
parafina. O procedimento deve ser
feito por profissional especializado.
Já os pés que estão com fissuras
precisam ser avaliados por um
podólogo antes da indicação de

Pés sofrem no Inverno
Ressecamento, micose,
calos e calosidades são
problemas comuns

qualquer tipo de tratamento. Ele
explica: “Há casos em que as lesões
são causadas por patologias como
diabetes, hipertensão, obesidade,
cardiopatias diversas ou problemas
vasculares. Se estas são as razões
que levaram os pés a ter fissuras,
nenhum tratamento terá efeito se um
médico não acompanhar e tratar
estas doenças”.

O suor nos pés também pode
resultar em micoses entre os dedos –
chamadas popularmente de frieiras –
ou nas unhas. Entre os dedos, a
pessoa apresenta coceiras, bolinhas,
ardor e até sangramento. Já as unhas,
quando atacadas pelos fungos que
causam o problema, ficam
manchadas, esbranquiçadas ou
amareladas, além de porosas.

Giaciane ressalta que é
importante, além de evitar o uso de
meia sintética,  secar bem os pés
após o banho – dando atenção
especial à região entre os dedos e às
unhas. Se a micose já foi instalada, o
tratamento é urgente: “Se ela está na
pele dos pés, localizada entre os
dedos, o tratamento mais fácil. Já as
instaladas nas unhas precisam da
avaliação do podólogo e do
dermatologista”.

O uso prolongado de botas e
sapatos também colabora para que
os pés apresentem calos e
calosidades – um espessamento
(engrossamento) da última camada
da pele. O calo é este acúmulo numa
mesma região. Eles causam dor, um
dos maiores incômodos. As
calosidades aparecem espalhadas
pelos pés, em geral na planta dos
pés – no metatarso, região anterior
aos dedos, e no calcanhar.

SERVIÇO – A Doctor Feet
possui mais de 60 unidades no País.

ACUPUNTURA

Prevenir as patologias
do Inverno: atenção
especial às unhas

Fotos Divulgação

Massagem
com aparelho:
cuidados
garantem a
saúde dos pés
durante a
estação fria

Divulgação

Aplicação
de agulhas
para tratar
e prevenir
problemas
físicos e
psíquicos



Perspectiva     Agosto/2007     11

Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

George Neary, Vice-
Presidente Associado de

Turismo Cultural do Greater
Miami Convention & Visitors
Bureau: no Brasil em agosto

para contatos com a
comunidade GLBT.

João Paulo Tavares Papa, prefeito
de Santos (direita), e executivos
da Companhia de Gás de São
Paulo (Comgás): investimento de
R$ 40 milhões em rede de gás
natural no Município (leia
reportagem em Cidade).

Arquiteta
Claudia de
Carvalho
Alves, filha
caçula de
Conrado de
Carvalho
Alves:
desafio ao
assumir a
presidência
da Enterpa

� O VII Congresso da
Associação Brasileira de Revistas
e Jornais (Abrarj) será realizado
de 21 a 23 de setembro, no
Holiday Inn Parque Anhembi, em
Sampa.

� Com jantar dançante,
Associação dos Médicos de
Santos, sob a presidência de
Arnaldo Duarte Lourenço,
comemora 68 anos de fundação
no dia 29 de setembro.

� A socióloga Maria Helena
Guimarães de Castro é a nova
secretária de Estado da Educação.

� 10º Simpósio Brasileiro do
Pensamento Espírita, de 11 a 14
de outubro, no Instituto Cultural
Kardecista de Santos (ICKS).

� 31 de agosto, Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil, Montagem e
Manutenção Industrial e do
Mobiliário da Baixada Santista
(Sintracomos) comemora 69 anos
de fundação.

� Sucesso da jornalista Madô
Martins com o espetáculo
literomusical “Doce Destino”.

� Palestra de Elisa Guerra Malta
Campos no “Só Para Mulheres”,
de 31 de agosto a 2 de setembro,
no Palácio de Convenções do
Anhembi, em São Paulo.

� Patrocínio da Forfertil, a obra
“Pio da Esperança” (Calandra),
escrito por Fernão Lara
Mesquita e Luz Roberto de Souza
Queiroz, e fotos de Fábio
Moreira Salles.

� Rip Curl Girls Tour
comemorou primeiro aniversário
no dia 18 de julho, no Bar Perto
da Praia, na Ponta da Praia, em
Santos, reunindo a galera do surf.
Parabéns Diolanda Vaz!

� Escritório Paulo Roberto
Murray - Advogados foi listado
entre as mais destacadas firmas
de advocacia do Brasil, na
pesquisa realizada por Valor
Econômico e a britânica Latin
Lawyers, edição 2007.

� Hans Otto Taube é o novo
presidente  do Campos do Jordão
e Região Convention & Visitors
Bureau, para o período 2007/
2010.

� Sexta edição do Festival
Internacional de Jazz de Ouro
Preto - Tudo é Jazz, de 13 a 16
de setembro.

� Até 28 de agosto inscrições
para o VII Prêmio CPFL de
Imprensa, com o tema
“Aquecimento Global: o que os
indivíduos podem fazer?”

Sandra Netto

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

� De 7 a 12 de novembro, Balneário
Camboriú, em Santa Catarina, sedia o
16º Encontro Nacional da Federação
Brasileira de Colunistas Sociais
(Febracos), sob a organização do
presidente executivo Moacir Benvenutti.

� Até 10 de setembro, I Festival Gastronômico de
Guarujá com a participação dos principais
restaurantes da cidade e diversas atrações
paralelas e gratuitas para os turistas e moradores,
como o Cine Oito e Meia Gastronomia, o Clube da
Orla e o 35º Festival de Folclore.

Escritor Ademir S. Stein,
Adriana Colin, do Domingão
do Faustão, e Moacir Franco,
pela performance na Praça é
Nossa: agraciados com o
troféu Super Cap de Ouro, no
Círculo Militar, em Sampa.

Raul Christiano, o novo
acadêmico da

Academia Santista de
Letras: saudado pela

escritora Maria Araújo
Barros de Sá e Silva,

presidente da
entidade, Raul tomou

posse na cadeira
número 17, cujo

patrono é o poeta José
Martins Fontes.

Fotos Sandra Netto

Regional Santos
do SindusCon-SP,
Assecob e Secovi
confraternizaram

construtores
com churrasco

no Grill do Tênis
Clube de Santos.

Luiz Antonio, Renato Monteiro, Ricardo
Beschiza, João Batista e Domingos Nini

Tuta
Laureano e

Luciana Lyra
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Arqueologia

Oprojeto “Arqueologia
Subaquática Amazônica:
prospecção de sítios com

gravuras rupestres no Baixo Rio
Trombetas e Lagos” foi
desenvolvido pelo Centro de
Estudos de Arqueologia Náutica e
Subaquática, da Universidade
Estadual de Campinas Ceans/
Unicamp. Ele faz parte de um
projeto maior, intitulado
“Salvamento Arqueológico em Porto
Trombetas”, coordenado pela
arqueóloga Vera Guapindaia, do
Museu Paraense Emílio Goeldi com
financiamento da Mineração Rio do
Norte.

O objetivo da pesquisa é
registrar, por meio de decalque em
plástico e planimetria, as gravuras

rupestres submersas, localizadas nos
lagos Mussurá e Moura (Rio
Trombetas) e localizar e mapear
outros possíveis sítios arqueológicos
submersos existentes. “O estudo é
pioneiro no mundo. Pela primeira
vez foram realizados registros
arqueológicos sistemáticos
subaquáticos de um sítio com arte
rupestre”, afirmou o arqueólogo
Gilson Rambelli, do Ceans, que fez
um reconhecimento da área em 2003
e retornou com a equipe para
realizar as pesquisas de campo.

Esta etapa dos trabalhos contou
com a participação dos arqueólogos
do Ceans, Paulo Bava de Camargo e
Flávio Calippo e com o assistente de
pesquisa do Museu Goeldi, Carlos
Augusto Palheta Barbosa. Foi

também possível localizar vestígios
arqueológicos em áreas ainda não
estudadas pela arqueologia terrestre,
e confirmar que os sulcos nas rochas
do sítio Lídia, no lago Moura, não
são resultado de ação intencional,
mas sim podem ser resultado de
ações naturais ou reflexos indiretos
da ocupação humana da área, como
marcas deixadas em razão da
ancoragem de barcos.

Foram descobertos cinco sítios:
Ilha do Encantado e Mussurá,
submersos no lago Mussurá, Lídia,
Congregação e Vista Alegre,
submersos no lago Moura. “A
maioria dos sítios com gravuras
rupestres da Amazônia está sobre
rochas que margeiam os rios ou em

meio às corredeiras e cachoeiras”,
explicou a arqueóloga Edithe Pereira,
especialista em arte rupestre da
Amazônia, do Museu Goeldi.
Assim, ficam temporariamente
submersos no período das cheias,
aflorando apenas durante o auge da
estiagem.

Edithe afirma que ainda não se
sabe se essa situação era a mesma no
momento da elaboração das
gravuras: “Isso porque ainda são
poucas as datações na Amazônia que
permitem situar no tempo a
atividade rupestre desenvolvida
pelas populações em tempos pré-
coloniais”. A falta de datações é
devida, geralmente, pelo fato de os
sítios ficarem submersos durante um

Arte rupestre submersa na Amazônia
Cinco sítios arqueológicos foram
localizados na região de Porto
Trombetas, Oeste do Estado do
Pará, na Floresta Nacional de
Saracá-Taqüera/Ibama, no
coração da Floresta Amazônica.

período do ano, comprometendo a
permanência de evidências materiais
que possibilitam a sua datação.

A relação entre os sítios
arqueológicos com gravuras
rupestres e possíveis mudanças
climáticas evidenciadas pela variação
no nível das águas dos rios
amazônicos foi um dos focos de
atenção das pesquisas que
recentemente ocorreram na região do
rio Trombetas.

A próxima etapa das pesquisas
subaquáticas consiste em expandir a
investigação, junto com os
pesquisadores do Museu Goeldi,
dos sítios arqueológicos submersos
nos lagos e rios amazônicos. É que,
além das gravuras estudadas, foram
encontrados vários artefatos líticos
(pedras lascadas) e fragmentos
cerâmicos, indicando um potencial
considerável, pois a relação do
homem amazônico com a água foi e é
muito forte, já que dela provem seu
principal meio de sobrevivência.
“As variações dos níveis das águas
propiciaram, do ponto de vista
arqueológico, a formação de uma
Amazônia submersa, pouco
conhecida, e que merece toda
atenção dos pesquisadores”, frisou
Rambelli.

FOTOS Ceans

As gravuras rupestres submersas: pela primeira vez
foram realizados registros arqueológicos sistemáticos

Os arqueólogos passam a limpo o trabalho do
decalque realizado embaixo d’água

Pesquisadores fizeram decalque sobre um plástico
para a posterior análise das gravuras fora d’água

Resultado
da coleta

de
informações:

imagem do
Museu Paraense

Emílio Goeldi

Depois de 20 anos de pesquisas
e negociações internacionais, o

Brasil poderá explorar
economicamente mais 950 mil km²
de mar além dos 3.500.000 km² que
já tem direito – a chamada Amazônia
Azul. Se aceita a proposta, a
Plataforma Continental Jurídica
Brasileira somará 4,5 milhões de
km².  A Comissão de Limites da

Plataforma Continental (CLPC), da
ONU, formalizou recentemente sua
decisão ao governo brasileiro: sob a
forma de regulamentações, o Brasil
pode apresentar novo projeto que,
uma vez aceito, permitirá a
incorporação de, no mínimo,
700.000 km², e, no máximo, 950.000
km², aproximadamente.

Essa área se distribui ao longo da

costa, principalmente nas regiões
Norte, Sudeste e Sul, a partir do
limite das 200 milhas até o bordo
exterior da margem continental, nas
regiões em que as características do
prolongamento do território nacional
se enquadram nas disposições da
Convenção Nacional das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar.

Nessa imensidão, o Brasil

possui interesses importantes e
distintos. Cerca de 93% do comércio
exterior brasileiro passam por essa
massa líquida, movimentando mais
de 40 portos nas importações e
exportações. Em 2006, o comércio
exterior totalizou US$ 229 bilhões.

Também é do subsolo marinho,
no limite da ZEE brasileira – e
futuramente no limite da plataforma

estendida – que o País retira a maior
parte de seu petróleo e gás. Com a
auto-suficiência, o Brasil prospecta,
no mar, mais de 85% do seu
petróleo, com 1,6 milhão de barris
por dia. Há, ainda, as atividades
pesqueiras, que retiram do mar
recursos biológicos, ricos em
proteína. (Leia o texto completo em
www.jornalperspectiva.com.br)

Explorar o patrimônio brasileiro no mar


