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Eleito o melhor destino turístico do Brasil em
2007, Santa Catarina oferece belezas naturais,
povo hospitaleiro e uma gestão profissional no
setor, com investimento estadual de R$ 46,9
milhões, além de parcerias com o Governo
Federal e a iniciativa privada................ Pág. 12.
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Quem quer esse gás?

E m meio ao caos no trânsito e
degradação de suas ruas e avenidas,
Santos despertou nas últimas semanas

para avaliar a implantação do sistema de
gás canalizado por meio da Comgás. A
estratégia anunciada pela multinacional é
abranger toda a Ilha de São Vicente, o que
inclui o Município de mesmo nome, ampliar
a rede em Cubatão e, em breve, estender-se
por toda a Região Metropolitana da
Baixada Santista, cuja concessão já possui.
Se o investimento desta primeira fase é
significativo, R$ 40 milhões, a geração de
empregos é pífia, já que a mão-de-obra
técnica não é da região, o mesmo
acontecendo com a maioria dos operários
das empreiteiras contratadas. Se a queima
do gás natural é menos nocivo do que o
tradicional GLP, o risco de acidente é
potencializado, já que a tubulação circulará

sob grande parte da malha viária e, como já
aconteceu em outras Cidades onde a Comgás
atua, há sempre a possibilidade de
vazamento. Para dramatizar a comparação,
basta lembrar que Santos e São Vicente já
tiveram gás encanado até o dia em que um
dos cinco tanques do gasômetro explodiu, na
madrugada de 9 de janeiro de 1967, ferindo
300 pessoas e destruindo prédios num raio
de cinco quarteirões. Ademais, quando se
questiona eventual compensação pelo risco,
a Comgás, acintosamente, diz que a
compensação é a própria oferta do sistema!
Santos, ou qualquer outra Cidade da
metrópole, não se manifestou se quer esse
tipo de gás. Não houve audiência pública
para debater o assunto. Especialmente neste
momento de instabilidade no mercado, com
a Petrobras reduzindo o fornecimento do
produto para o Rio de Janeiro e São Paulo.
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EDSON MAZIEIRO

Trabalho eventual ou intermitente
PRMurray

Mazieiro: doméstica que
trabalha em dias
alternados é empregada?

Sistema de
gás
encanado:
calçadas
servem de
depósito de
materiais

Segundo recente julgamento do
Tribunal Regional do Trabalho

da 2ª Região – São Paulo (TRT/SP),
publicado no DOE de 16/10/2007:
“Doméstica que trabalha duas ou
três vezes por semana, fazendo
serviços próprios de manutenção de
uma residência, em horário fixo, para
a realização de tarefas específicas e
pré-determinadas é empregada e não
trabalhadora eventual, pois a
habitualidade caracteriza-se
prontamente, na medida em que seu
trabalho é desenvolvido em dias
alternados, verificando-se uma
intermitência no labor, mas não uma
descontinuidade; logo, estando
plenamente caracterizada a
habitualidade, subordinação,
pagamento de salário e pessoalidade,
declara-se, sem muito esforço, o
vínculo empregatício.” (Proc.
01383200600602004).

O TRT/SP justificou que o fato
do trabalho ser realizado somente
em dois ou três dias por semana não
o caracteriza como eventual, mas
intermitente.

De acordo com o voto da juíza
relatora, Rosa Maria Zuccaro, “o
trabalho de faxina, de lavar, passar e
cozinhar numa residência não é, em
absoluto, um trabalho eventual, mas

sim um trabalho contínuo, que, em
algumas casas, pelo fato de terem
menos moradores, ou menos serviço,
é exigido de forma intermitente, mas
nunca eventual. Em uma residência é
eventual o trabalho de um
encanador, de um eletricista de um
pintor de paredes, de um decorador,
de um carpinteiro etc., ou mesmo de
uma faxineira “strictu sensu”, ou
seja, alguém que é chamada apenas
para fazer uma limpeza pelo fato de
ter ocorrido um evento na residência,
como uma festa ou qualquer outra
situação que tenha desestruturado o
serviço normal doméstico, mas não
se pode dizer isso de uma pessoa
que limpe a residência ao longo de
meses, pois estas tarefas não são
esporádicas, apesar de serem

realizadas em dois ou três dias da
semana, sem que isso descaracterize
a necessidade contínua do trabalho”.

É certo que há decisões
divergentes, mas esse entendimento
do TRT/SP causa bastante
preocupação, uma vez que até
mesmo uma faxineira que preste
serviços de faxina uma vez por
semana pode ser considerada
doméstica, pois haverá a chamada
“intermitência”. Nesse caso, o
empregador, que poderia ter
despendido de salário mínimo
mensal no valor de R$ 410,00 (Lei nº
12.640, de 11 de julho de 2007),
pelo trabalho da “empregada
doméstica” durante todos os dias da
semana (observadas as disposições
legais), acabou pagando valor
semelhante por trabalho realizado
em apenas um dia por semana; e
ainda terá que arcar com todos os
direitos trabalhistas que são
assegurados aos domésticos e que
não foram observados durante todo
o período do contrato.

É preciso ter muita cautela.
Edson Mazieiro é advogado de

Paulo Roberto Murray –
Advogados.

Sandra Netto

O prefeito Farid Madi viaja para a Europa, não dá posse
ao vice José Rodrigues Tucunduva Neto, que mesmo
assim assume, amparado por medida judicial.......Pág. 5.
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A Cosipa de Cubatão, do Sistema Usiminas, foi notificada
por auditores da Delegacia Regional do Trabalho-SP, por
irregularidades nas condições de trabalho............Pág. 8.
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O apoio dos pais é essencial para o êxito do tratamento
da obesidade infantil, afirma o médico da Clínica
Hágora, de São Paulo, Herbert Bastos..................Pág. 10.
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ComgásComgásComgásComgásComgás

Sem ter ouvido a comunidade, a Comgás implanta o
sistema de gás canalizado em Santos, causando caos no
trânsito e transtorno à população.......Editorial e Pág. 6.

Traditional Jazz Band se apresenta em outubro no Teatro
Coliseu, em Santos, em prol do Educandário Anália
Franco e Casa do Sol..............................................Pág. 11.
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Cidão toca washboard:
caracterizado como

lavadeira do Rio
Mississipi, New

Orleans

Wilson Melo
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Cidade

Santos iniciou em 31 de
outubro a temporada de
cruzeiros marítimos, que se

estende até 6 de abril de 2008. Nesse
período, 16 navios farão 196 escalas
no porto, movimentando 524 mil
passageiros. O recorde acontecerá
em 9 de fevereiro, sábado de
Carnaval, quando atracarão nove
navios.

Os roteiros nos transatlânticos,
assim como as atrações turísticas da
Cidade sede da Região
Metropolitana da Baixada Santista,
foram apresentados na Oktoberfest
2007, em Blumenau, e depois no
maior evento de turismo das
Américas, o 35º Congresso
Brasileiro de Agências de Viagens e
Feira das Américas ABAV 2007, em
outubro, no Riocentro, Rio de
Janeiro.

Nos eventos, a Cidade exibiu seu
estande, que é uma réplica do bonde
turístico. Conforme destacou a
secretária de Turismo, Wânia Seixas,
que liderou a comitiva santista,
quem visitou o estande, além da
oportunidade de saborear o
tradicional cafezinho, conheceu
detalhes das opções turísticas na
Cidade, que vão além das praias, e
incluem história, arquitetura,
ecoturismo e gastronomia.

Santos na rota dos
cruzeiros marítimos

Estande de Santos é uma réplica do bonde que circula
no Centro Histórico (abaixo, passando pela Estação do Valongo):
resgate da cultura e do patrimônio arquitetônico é
marca do Turismo local

Fotos Antonio Vargas/Secom-PMS

Atrações turísticas da
Cidade foram destaque na
Oktoberfest e ABAV 2007

Na contramão das necessidades
econômicas e sociais da

Baixada Santista, 25 pessoas,
lideradas por ONGs ambientalistas,
fizeram manifestação contra a
ampliação do Porto de Santos em
frente ao Centro de Convenções
Mendes, em outubro. O grupo
aproveitou a presença do governador
José Serra e do ministro da
Secretaria Especial dos
Portos, Pedro Brito, em
evento que discutia
exatamente a expansão do
porto santista. Dias depois, o
Governo Federal anunciou a
liberação de R$ 62,4 milhões
do Plano de Aceleração da
Economia (PAC) para a
Prefeitura de Guarujá
remover 3.200 famílias

Contra a ampliação do Porto
faveladas, na área de ampliação na
margem esquerda do Porto de
Santos, e construir moradias dignas.

Os manifestantes distribuíram o
folheto “Não à expansão do
Complexo Portuário da Baixada
Santista! Deixem a natureza em
paz!”, assinado pelo Sindserv/
Cobase, Agência de Notícias
Anarquistas (ANA) e Coletivo

Alternativa Verde (CAVE). Para as
entidades, a expansão do Porto de
Santos visa “potencializar a lógica
do grande capital, em detrimento da
qualidade de vida e ambiental da
Baixada Santista, atualmente já
comprometida e degradada”.
Também participaram a Rede Eco-
caiçara. Centro dos Estudantes de
Santos (CES), sindicalistas. O

protesto se estendeu ao
projeto de construção da
usina hidrelétrica de Tijuco
Alto, no Rio Ribeira do
Iguape, no Vale do Ribeira,
pela Companhia Brasileira de
Alumínio.

Porto de Santos está
sucateado e necessita
de investimento

Foi criado na Capital Paulista, o
      movimento “Nossa São Paulo:
Outra Cidade”, que defende que
melhorar a qualidade de vida na
Cidade passa pela revisão do modelo
de mobilidade urbana vigente, em
que a prioridade é dada à circulação
de automóveis, o que vem
configurando o esgotamento da
capacidade viária da cidade,
tornando o trânsito o grande vilão do

tempo, do meio ambiente e da saúde de
todos os cidadãos.

No Dia Mundial Sem Carro, em setembro, o movimento promoveu o
debate sobre questões relativas à mobilidade cotidiana dos paulistanos, com
propostas para reverter os indicadores de poluição do ar, com impacto na
saúde pública, tais como a incidência de doenças respiratórias,
cardiovasculares e cancerígenas. Foi denunciada a falta de encaminhamento
para a implantação da Resolução Conama nº 315/2002, que trata da redução
da toxidade do diesel utilizado no País, assim como foi encaminhada ao
Ministério Público representação para o cumprimento da Resolução.

Movimento
apresenta
alternativas
para São Paulo

Dia Mundial Sem Carro:
bicicletada na Avenida
Paulista

Divulgação

Luiz Carlos Ferraz
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Cidadania

� Desde o dia 15 de outubro,
nos 10 Estados em que vigora o
horário de verão, a Central 135
da Previdência Social funciona
das 8 às 23 horas (horário de
Brasília), de segunda-feira a
sábado. O atendimento voltará
ao normal no dia 18 de fevereiro
de 2008.

� Prefeitura de Santos implantou projeto piloto de
reuso de água de chuveirinho público no
Jardim Botânico Chico Mendes, na Zona

Noroeste. Nos próximos seis meses a Secretaria
de Meio Ambiente (Semam) fará a análise da

água coletada, sob diferentes condições
climáticas, para avaliar o seu
reaproveitamento para lavagem de ruas

e rega de jardins e a viabilidade de
implementar projeto em escala maior, atendendo a orla da praia.

� A Defesa Civil de Santos opera com
novo número de telefone para
emergências: 3208.1000. Informou o
coordenador da Defesa Civil, Emerson
Marçal, que foram instalados 15
troncos bidirecionais, o que permitirá o
atendimento simultâneo e facilitará a
comunicação, evitando o
congestionamento das linhas.

� A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por
maioria de votos, que é legal a cobrança da assinatura básica mensal em
serviço de telefonia fixa. Com exceção do ministro Herman Benjamin, os
membros da Seção acompanharam o voto do relator, ministro José
Delgado, que acolheu o recurso da Brasil Telecom pela cobrança da
assinatura. Para Benjamin, a cobrança é ilegal, pois não está prevista na
Lei Geral de Telecomunicações e viola o Princípio da Legalidade, pois a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não poderia prever essa
tarifação por meio de resolução. Além disso, ela contraria o artigo 39 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), e gera desequilíbrio da
relação contratual, além de ser discriminatória, pois privilegia os mais
ricos em detrimento dos mais pobres.

� Comissão de Direitos
Humanos do Senado
Federal aprovou o Projeto
de Lei nº 281/05, da
senadora Patrícia Saboya
Gomes (PDT-CE), que
prevê, em caráter
voluntário, em troca de
incentivos fiscais ao
empregador, a ampliação
da licença-maternidade de
quatro para seis meses
para as trabalhadoras da
iniciativa privada. O PL
segue para a Câmara dos
Deputados, onde passará
pelas comissões temáticas
e plenário, antes de seguir
à sanção do presidente.

� Em vigor desde 1º de outubro, a Lei Estadual nº 12.685/2007, que cria o
Estímulo à Cidadania Fiscal, estabelece que 30% do ICMS recolhido pelo
estabelecimento comercial (inicialmente restaurantes, bares e congêneres)
serão devolvidos ao consumidor. Ao alertar para a vigência da norma, Paulo
Roberto Murray – Advogados frisa que o estabelecimento tem que registrar
o CPF/CNPJ do consumidor quando emitir o cupom fiscal ou o nota fiscal
modelo D-2 (consumidor) ou a nota fiscal eletrônica (nf-e). O crédito poderá
ser utilizado pelo consumidor para deduzir o débito de IPVA, transferir para
a conta corrente/poupança, creditar em cartão de crédito ou transferir para
outra pessoa. O cadastramento é feito pela Internet no site da Secretaria de
Estado da Fazenda www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Seguradoras que atuam na
Baixada Santista continuam
desrespeitando o Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC)
assinado com o Ministério Público
do Estado e também descumprindo
sentenças judiciais que garantem o
direito do segurado de escolher a
oficina no caso de reparo de veículo
sinistrado.

A denúncia voltou a ser feita em
outubro pelo empresário Miguel
Fonseca de Jesus Filho, vice-
presidente da Associação das
Oficinas Reparadoras de Veículos da
Baixada Santista e secretário-geral do
Sindicato da Indústria de Funilaria e

Pintura do Estado de São Paulo
(Sindifupi-SP).

“Tanto o segurado quanto o
terceiro têm o direito de escolher
livremente a oficina de sua
confiança, não sendo obrigado a
fazer o reparo ou a aceitar a oficina
que a seguradora impõe”, disse
Miguel, ao relacionar que algumas
seguradoras estão descumprindo o
TAC e sentenças judiciais e
infringindo a Lei nº 8.078/90, o
Código de Defesa do Consumidor.
Miguel alertou que o consumidor
deve estar atento para não cair nas
“armadilhas” preparadas pelas
seguradoras, pois, após sofrer o
dano, a única solução será recorrer à
Justiça, sujeitando-se a um processo
demorado.

Uma dessas vítimas é o
jornalista Edson Maria dos Santos,

segurado da Bradesco Seguros.
Segundo contou Edson, ele
envolveu-se em acidente com seu
veículo e, ao levá-lo numa oficina de
sua confiança, a avaliação foi de
perda total. A Bradesco, contudo,
não concordou, alegando que o
veículo deveria ser consertado na
Fiat Geniali.

Sem opção, Edson deixou o
carro na oficina determinada pela
Bradesco e, após 89 dias, ao retirá-
lo, constatou que estava com soldas
irregulares, totalmente desalinhado,
sendo impossível, por exemplo,
engatar a quinta marca. “Levei o
caso à seguradora, mas não tenho
solução desde março”, protestou o
jornalista. “Agora, não quero mais o
carro, deixei lá na Fiat Geniali. Só me
resta ingressar com ação na Justiça e
esperar”.

Estabelecimentos de Santos que
servem alimentos deverão

disponibilizar até 30 de dezembro
cardápio impresso em braille.
Atualmente, apenas 32 bares e
restaurantes dispõem do cardápio
adaptado, de 1.500 cadastrados pela
Prefeitura. A finalidade é garantir
acessibilidade às pessoas portadoras
de deficiência, uma preocupação
constante na Cidade, que já dispõe
de mecanismos nos meios de
transporte e pontos turísticos, por
exemplo.

A Lei Municipal nº 1.774, de 28
de junho 1999, obriga os

Braille: ao lado, o alfabeto
no sistema de leitura com
o tato para cegos

FOTOS Divulgação

Santos dá prazo a restaurantes
para oferecer cardápio em braille

estabelecimentos a providenciar,
pelo menos, dois cardápios em
braille, com os principais
ingredientes de cada prato, relação
de bebidas e os preços. Depois de
elaborado, o cardápio deve ser
submetido à análise do Conselho

Municipal das Pessoas Deficientes
(Condefi). Este é o cronograma
traçado pela Prefeitura: até o dia 16
de novembro, período de
conscientização; de 17 a 30 de
novembro, os estabelecimentos
passarão a ser notificados, com
adaptação até 30 de dezembro,
quando os infratores estarão sujeitos
à multa de 500 UFIRs (Unidade
Fiscal de Referência), valor que será
cobrado em dobro na reincidência, o
que o sujeitará ainda à cassação do
alvará de funcionamento.

Em Santos, a impressão do
cardápio em braille pode ser feita na
Instituição Braille (13) 3234.4815,
Casa da Visão (13) 3233.7051 e Lar
das Moças Cegas (13) 3226.2760.

Seguro

Direito de escolher
oficina não é respeitado
Sem fiscalização,
consumidor é obrigado a
recorrer à Justiça

� O inglês The Observer publicou artigo na
edição de 28 de outubro, de autoria de Dan
McDougall, de Nova Delhi (leia o original
no site do Perspectiva), que denuncia não só
o trabalho infantil, mas o trabalho infantil
escravo, na Índia, pela GAP, informa Flávia
Ferraz. As crianças, algumas com 10 anos
de idade, eram marcadas com uma
tatuagem, como gado, forçadas a trabalhar
até 19 horas por dia, alimentadas por um
arroz coberto de mosquitos, vivendo em
meio a esgotos e usando latrinas entupidas.
As que trabalhavam mais lentamente,
exaustas, apanhavam com um tubo de
borracha, e se chorassem tinha um pedaço
de tecido plastificado enfiado na boca. Por
que você acha que comprar roupas, bolsas
etc. nos EUA é tão barato?
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Metrópole

Nota folclórica da Imprensa
regional, a Prefeitura de
Guarujá divulga, em meio ao

“inferno astral” do prefeito Farid
Madi (PDT), que o “fim de semana
deve ser de tempo instável”. Não
errou, nem na meteorologia, muito
menos na situação do alcaide da Ilha
de Santo Amaro, surpreendido na
Europa com a posse, pela via
judicial, do vice-prefeito e adversário
político José Rodrigues Tucunduva
Neto (PSDB). O vice assumiu com a
ajuda da Polícia Militar, no final da
tarde de quarta feira 24 de outubro, e
foi prefeito até a chegada de Farid,
na manhã do dia 26 (leia retranca).

A “Pérola do Atlântico” não
merece outra Administração
desastrada, como a do ex-prefeito
Ruy Gonzalez, que, após sucatear a
Cidade à frente de um governo
bombardeado por denúncias de
corrupção, hoje cumpre pena na
prisão acusado de integrar quadrilha
de assalto a banco.

Desde que assumiu o cargo, em
2004, Farid deixou-se envolver em
episódios de gestão duvidosa,

LUIZ CARLOS FERRAZ

culminando com a gravação por
micro câmeras do funcionamento de
um complexo esquema de corrupção,
que mostrou vereadores trocando
propinas, que seriam distribuídas
por assessores diretos do prefeito,
numa prática denominada
“mensalinho”, em alusão ao
escândalo nacional, o famigerado
“mensalão”. Embora tenha se safado
do afastamento liminar judicial, na
ação civil pública movida pelo
Ministério Público do Estado, outra
sorte tiveram seis vereadores, que
juntos respondem fora de suas
funções.

Nas poucas horas em que
ocupou interinamente a chefia do
Executivo de Guarujá, Tucunduva
aproveitou para anunciar suas
prioridades, que lançam dúvidas
sobre atos de Farid, e que,

naturalmente, sempre foram
relegadas pelo titular:
� Ofício ao Tribunal de Contas do
Estado (TCE), solicitando auditoria
extraordinária nas “verbas de
representação do gabinete”, que
contemplam compras diretas de até
R$ 8 mil, sugerindo desperdício do
dinheiro público, em restaurantes,
como foi divulgado recentemente
pela Imprensa;
� Mais um ofício ao TCE para
solicitar informações sobre os
honorários dos procuradores
municipais, que há mais de dois anos
recebem vencimentos com base em
estimativa, pela inexistência de
controle da arrecadação da dívida
ativa judicial;
� Ofício ao Ministério Público para
restabelecer o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC),

que impede a implantação de
terminais de contêineres no
Complexo Industrial e Naval de
Guarujá (CING);
� Suspensão da intervenção do
Hospital Santo Amaro, que dura 14
anos;
� Análise do contrato com a Nobara,
para compra de mudas e insumos
para jardinagem, no valor de R$ 4
milhões;
� Revogação do Sistema Integrado
de Transporte (SIT);
� Revogação do Decreto nº 7.969/
06, que aumentou as tarifas de
ônibus de R$ 1,90 para R$ 2,10.

O retorno imediato de Farid ao
Guarujá foi suficiente para reintegrá-
lo o cargo. O que se espera é que
seja rápido para explicar e, se for o
caso, encaminhar as prioridades
apresentadas pelo vice.

‘Tempo instável’ em Guarujá
O prefeito de
Guarujá vai
viajar e não dá
posse ao vice,
que, pela via
judicial, ocupa
o Executivo por
30 horas e...

Divulgação/Imprensa-PMG

Farid
interrompe
viagem à
Europa e
reassume o
cargo em
Guarujá, sob
aplausos de
funcionários
públicos e
simpatizantes:
“A cidade perde
com isso. Não
sei como será a
repercussão
desse episódio
lá fora.”

Oretorno do prefeito Farid Madi
ao Guarujá cancelou o encontro

que teria em Barcelona, na Espanha,
com representantes da
Mediterranean Shipping Company
(MSC), sobre a instalação de um
terminal turístico na Cidade.
Durante a coletiva de imprensa
realizada no Paço Municipal,
quando retomou o cargo, o chefe do
Executivo de Guarujá afirmou: “A
Cidade perde com isso. Não sei
como será a repercussão desse
episódio lá fora. Mais uma vez, a
imagem de Guarujá foi prejudicada
por conta de atos impensados, de
pessoas que querem assumir o poder
de qualquer forma”.

O secretário de Turismo, Valter
Batista, informou que a MSC
procurou o Município com a
intenção de desenvolver um projeto
para incluir Guarujá na rota de
escalas dos transatlânticos.
“Durante o período de conversação,
uma comissão executiva da empresa
esteve em Guarujá e discutiu, entre
outros temas, os possíveis locais
onde o empreendimento poderia ser
concretizado”, disse Batista,
admitindo que a degradação da
imagem do Município pode ter
colocado um ponto final no acordo.

Para o secretário, por se tratar
de investimento de milhões de
dólares, ele é visto com muita
seriedade pelos executivos da
empresa: “Para aplicar esses
recursos em Guarujá, demandou um
planejamento avançado de cada ação.
Infelizmente, fatos, como o ocorrido
nos últimos dias, podem atrapalhar
o andamento das negociações”.

‘Poder de
qualquer
forma’
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Anunciada como uma obra de
pouco impacto urbano –
pela utilização de moderno

sistema de engenharia – e que seria
realizada à noite, a implantação pela
Comgás da rede de gás canalizado
em Santos está gerando transtornos
em vários pontos do Município,
especialmente nas Avenidas
Conselheiro Nébias, Afonso Pena,
Martins Fontes e Rua Silva Jardim.
E, além de ocorrer durante o dia, está
deixando o trânsito de veículos
confuso nessas regiões e ruas e
calçadas arrebentadas.

Os aborrecimentos estão longe
de terminar, confirma o engenheiro
Laércio Piva, superintendente de
Projetos do Comgás, empresa que é
controlada pelo Grupo BG, antiga
British Gás, e a Shell. Afinal,
iniciadas em agosto passado – sem
debate com a comunidade de Santos
e região, o que deveria ter sido feito
por meio de audiências públicas,
com a participação do Ministério
Público – as obras desta primeira
fase deverão se estender, no mínimo,
até julho de 2008 e compreenderão
também São Vicente. Em Santos, em
breve as frentes de trabalho chegarão
às Ruas Carvalho de Mendonça e
Alexandre Herculano.

Não é bem assim...
Comgás

Comunidade questiona a
implantação da rede de
gás canalizado em Santos

Na Avenida Conselheiro Nébias,
uma das principais artérias de
ligação entre Praia e Centro, estão
implantando tubulações de grande
bitola, com 250 mm, e, embora as
obras sejam executados no canteiro
central, obriga a interdição de meia
pista da via. O resultado é trânsito
moroso durante todo o dia, piorando
nos horários de pico. Os moradores
na região e pedestres sofrem com as
obras e os obstáculos nos passeios
das ruas transversais e paralelas, que
foram transformadas em depósito de
material – numa clara demonstração
de falta de planejamento.

Se fosse só isso, comentou um
morador, tudo bem, pois um dia a
obra terminará. Ele salientou,
contudo, que o sistema está sendo
implantado sem que a comunidade e

entidades representativas tivessem a
oportunidade de se manifestar se a
Cidade deseja o gás canalizado. As
ruas, calçadas, canteiros, enfim, tudo
está sendo esburacado e remendado.
Ou seja, a cidade ficará mais feia,
com desníveis no piso e remendos
de várias cores, o que obrigará,
futuramente, nova pavimentação e
despesas da Prefeitura, que serão
pagas pelo contribuinte.

Questionado se a Comgás estaria
comprometida com algum tipo de
compensação, seja pelo risco
ambiental do sistema ou pelos danos
que está causando ao ambiente
urbano, Piva não viu procedência.
Para ele, tal compensação será, por
si só, a implantação de um sistema
de energia que é menos poluente que
o tradicional GLP. Ele admitiu ter

Calçadas
obstruídas,
destruição do
asfalto e guias,
trânsito moroso:
triste quadro da
implantação do
sistema Comgás,
em Santos...

conhecimento
de
reclamações,
revelando
que os
problemas
estão sendo
avaliados em
conjunto com as autoridades
municipais, visando disciplinar o
trânsito.

O risco de acidente é uma
constante. Alguns já ocorreram no
sistema da Comgás, cuja área de
concessão compreende a região
metropolitana de São Paulo, de
Campinas, Baixada Santista e Vale
do Paraíba. Um deles foi em 30 de
junho de 2004, em Diadema, quando
a empresa e a Secretaria de Obras e
Serviços da Prefeitura foram

multadas pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento
Ambiental (Cetesb), em 5.001
Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo (Ufesp), exatos R$ 62.462,49,
cada uma, pelo vazamento de 56,17
mil m3 de gás natural. Já no
desmoronamento nas obras do metrô
em Pinheiros, São Paulo, ocorrido
em janeiro deste ano, a Comgás foi
obrigada a suspender a distribuição
na região, criando problemas a
consumidores.

...que sequer foi
discutida com a
comunidade, por
meio de
audiências
públicas e ação do
Ministério Público

Fotos Sandra Netto

O s municípios de Peruíbe, Itanhaém e São
Sebastião, no Litoral Paulista, foram

contemplados com verbas do Ministério da
Cidade, informou o deputado federal Beto
Mansur (PP-SP), que fez a reivindicação junto
à Pasta dirigida por Márcio Fortes. Peruíbe e
Itanhaém receberão, respectivamente, R$ 1
milhão e R$ 950 mil, enquanto São Sebastião
foi contemplado com R$ 103 mil, valores que
representam 10% da totalidade dos recursos.
“O restante será liberado conforme forem
vencidas etapas das obras”, informou
Mansur. O repasse da verba é feito através do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social (FNHIS) do Ministério das Cidades.
“Trata-se de um programa de habitação social
destinado às populações carentes”, explicou
Mansur, que encaminhou e acompanhou os
projetos das três cidades, entre outras da
região, cujos projetos estão sendo avaliados.

Ministério libera
recursos

Papa apresenta ‘Santos
Novos Tempos’ nos EUA

“Santos Novos Tempos”, um
programa desenvolvido pela

Prefeitura para melhorar a infra-estrutura
do Município, foi apresentado em outubro
pelo prefeito João Paulo Tavares Papa em
Washington, nos Estados Unidos, a
diretores do Banco Mundial e do Banco
Interamericano de Desenvolvimento. Para
viabilizá-lo, há necessidade de
investimento de US$ 80 milhões, metade
dos quais a ser obtido por meio de
financiamento, e a outra metade como
contrapartida do Município.

O foco do programa está nas obras de
macrodrenagem da Zona Noroeste,
contenção das encostas dos morros,
construção e consolidação de moradias
populares, recuperação ambiental e
qualificação profissional dos habitantes das

áreas em questão.
O prefeito participou, junto com o

vice-governador do Estado, Alberto
Goldman, do painel “Desafios de Gestão
em Regiões Metropolitanas”, numa
conferência sobre Competitividade e
Governança, no Banco Mundial. Entre os
temas, a articulação entre os municípios e
os governos estadual e federal visando
atrair investimentos nos setores apontados
como prioritários para o desenvolvimento
regional.

O embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, Antônio de Aguiar Patriota,
ofereceu recepção às autoridades
brasileiras, na sede da Embaixada,
oportunidade em que Papa falou sobre o
projeto com o ministro da Fazenda, Guido
Mantega.

Metrópole

S antos ao longo dos últimos anos
transformou-se em set de filmagens,

recepcionando minisséries, como JK e Um Só
Coração. Para reforçar esta vocação e captar
novas produções, a Prefeitura criou a Santos
Film Comission. O objetivo é fomentar a
realização de obras audiovisuais na Cidade,
atuando como um agente facilitador para estas
produções, oferecendo apoio técnico, logístico
e infra-estrutura.

Prefeito e secretariado anunciaram
criação da Santos Film Comission

Captar produções

Divulgação/Secom-PMS
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Febracos realiza 16º Congresso

Turismo é hoje
prioridade em
Balneário
Camboriú,
afirma Osmar de
Souza Nunes
Filho, secretário
de Turismo e
Comércio da

Prefeitura. Com mais de 90% da
economia ligada diretamente ao
segmento, a Administração
Municipal aposta no
desenvolvimento do setor, quer seja
com investimentos próprios ou em
parceria com a iniciativa privada.

Jornal Perspectiva – Qual a
avaliação que o sr. faz das
parcerias com a iniciativa privada?

Osmar de Souza Nunes Filho
– Essas parcerias têm dado
resultados muito positivos para o
desenvolvimento turístico do
Município. Elas são as responsáveis
pelas grandes obras realizadas em
Balneário Camboriú nos últimos
anos e deram à cidade uma dinâmica
espetacular. Somam-se a esta
parceria os investimentos do
Governo Federal e do Governo
Estadual.

Perspectiva – Quais obras
foram realizadas em parceria com a
iniciativa privada?

Osmar Filho – O Complexo
Turístico Unipraias, que liga a Praia
Central a Laranjeiras, e o Complexo
Turístico Cristo Luz, um
monumento com 33 metros de
altura, são exemplos de sucesso. A
Marina Tedesco Garden Plaza e o
Balneário Camboriú Shopping
Center, inaugurado no dia 27 de
outubro, também são investimentos
bem sucedidos de obras realizadas
em parceria com a administração.

Perspectiva – Quais as
prioridades da Pasta?

Osmar Filho – Divulgação e
promoção de Balneário Camboriú.

Perspectiva – O que caracteriza
o Turismo no Município?

Osmar Filho – Balneário
Camboriú é uma cidade com fluxo
turístico durante o ano inteiro. A
diversificação do comércio, a
gastronomia e também a vida
noturna são elementos que ajudam a
incrementar ainda mais a valorização
turística do Município.

Perspectiva – Quais as
perspectivas?

Osmar Filho – Sucesso na
temporada de Verão 2007/2008.

O16º Congresso da Federação
Brasileira de Colunistas
Sociais (Febracos) acontece

de 7 a 12 de novembro em Balneário
Camboriú, Santa Catarina, com o
tema “A propagação do Turismo
interno brasileiro nas colunas sociais
do País”. Além de Balneário
Camboriú, a programação será
realizada em Blumenau, Joinville,
Itajaí e Penha, sob a chancela da
atual diretoria, que tem como
presidente de honra, Gilberto
Amaral; presidente nacional, Vera
Martins; e Moacir Benvenutti,
presidente executivo.

Evento conta com apoio do
Governo do Estado de Santa
Catarina/Secretaria de Estado da
Cultura, Esporte e Turismo,

Prefeitura de Balneário Camboriú/
Secretaria de Turismo e Negócios,
Prefeitura de Blumenau/Secretaria de
Turismo, Prefeitura de Joinville/
Promotur, Associação Brasileira de
Jornalistas de Turismo (Abrajet) e
Associação Catarinense de
Imprensa/ACI Casa do Jornalista.

Dia 7, em Balneário Camboriú,
brunch de boas-vindas, às 20h30, no
Hotel Recanto das Águas, com a
presença do prefeito Rubens
Spernau e do secretário de Turismo
e Negócios, Osmar Nunes Filho (leia
entrevista nesta página).

Dia 8, palestra-almoço, às
11h30, em Blumenau, “Oktoberfest
25 Anos - e os novos produtos
Turísticos de Blumenau”, pelo
secretário municipal de Turismo,

Norberto Mette. Presença do
prefeito João Paulo Kleinubing.

Dia 9, palestra-almoço, às
11h30, em Joinville, “O Turismo
Cultural e o Turismo de Negócios
em Joinville”, pelo vice-prefeito
Rodrigo Bornholdt, presidente da
Fundação Cultural de Joinville. Às
15h30, visita à Escola de Teatro
Ballet Bolshoi do Brasil. Às 16h30,
no Teatro Juarez Machado, palestra
“Festival de Dança de Joinville”, por
Ely Diniz, presidente do Instituto
Festival de Dança de Joinville, e
espetáculo com alunos do Bolshoi.
Ao final, apresentação de folclore
alemão e italiano, com a escolha da
“Rainha da Festa das Flores 2007”,
com a presença do prefeito Marco
Antonio Tebaldi e o secretário de

‘Foco nas
parcerias’

Turismo Vilmar Pedro de Souza.
Dia 10, às 9h30, reunião da

Diretoria da Febracos, seguida de
city tour por Balneário Camboriú,
incluindo passeio ao Parque
Unipraias e Balneário Camboriú
Shopping Center. A partir das 21
horas, Jantar de Gala, no Casa Hall,
com homenagens: “Troféu Leonel
Pavan”, “Troféu Jacintho de
Thormes” e “Troféu Febracos
2007”. E palestra “A propagação do
Turismo interno brasileiro nas
colunas sociais do País”, por
Cláudio Magnavita, presidente da
Associação Brasileira de Jornalistas
de Turismo (Abrajet).

Dia 11, às 10 horas, visita ao
Parque Beto Carrero World, na
Cidade de Penha.

Osmar: setor
motivado

Balneário Camboriú

Teleférico do
Parque
Unipraias:
Praia Central
a Laranjeiras

Fotos Imprensa/Balneário Camboriú

Praia Central
de Balneário:
marcada pela

expansão
imobiliária

Programação do evento também inclui atividades nos Municípios de Blumenau, Joinville e Itajaí e Penha
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Trabalho

Embora preparada para a
inspeção da Delegacia
Regional do Trabalho-SP, na

manhã de terça-feira 23 de outubro,
a Cosipa, do Sistema Usiminas, o
maior complexo siderúrgico de aços
planos da América Latina, recebeu
20 notificações por irregularidades
constatadas nas condições de seus
trabalhadores. E, segundo o
Sindicato dos Metalúrgicos de
Santos e Região, foram somente 20
porque os auditores fiscais
estiveram apenas na aciaria,
laminação, coqueria, dois altos-
fornos e central termoelétrica, que

Inspeção apura irregularidades na Cosipa
DRT-SP fez 20
notificações
sobre as
condições de
trabalho na
empresa de
Cubatão

Divulgação/Cosipa

Simulado promovido na
Cosipa: foto da área de
produção

TRT-SP condena a
pagar R$ 4 milhões

estariam em melhores condições.
“Os fiscais não examinaram o

setor onde o minério de ferro é
preparado e nem o centro de saúde
ocupacional, onde são registradas as
causas dos acidentes”, disse o
presidente do Sindicato, Alvemi
Cardoso Alves, de Santos, referindo-
se às três mortes por acidente de
trabalho registradas nos últimos
meses. Ele contou que, ao solicitar a
fiscalização na DRT-SP, na Capital,
no dia 25 de setembro, a delegada

Lucíola Rodrigues Jaime disse que
seriam criados 11 grupos de trabalho
para um dia inteiro de inspeção e
que seria uma visita surpresa.

A Cosipa, contudo, foi alertada
da fiscalização, e na manhã do dia 23
a ação foi precedida por uma reunião
que durou duas horas, entre
auditores e representantes da
empresa. Em vez de 11 grupos
programados, o trabalho foi feito
por 14 técnicos, acompanhados por
11 dirigentes sindicais e

funcionários, segundo confirmou a
Cosipa, por meio de sua Assessoria
de Imprensa. Além disso, ao
contrário de um dia de avaliações, às
13 horas o grupo encerrou as
atividades, embora os auditores
tenham permanecido em reunião até
o final do expediente com
funcionários da empresa.

Além das 20 notificações, a
Cosipa recebeu oito recomendações
de melhorias, duas observações e

seis solicitações de documentos
complementares, com prazo de 30
dias para cumprimento. Segundo a
assessoria da empresa, a siderúrgica
vai incorporar ao seu Sistema de
Gestão de Saúde e Segurança as
recomendações dos auditores, que
serão implantadas em 10 dias. O
presidente do Sindicato, no entanto,
quer que a DRT retorno à empresa
para fiscalizar o alto-forno 1,
sinterização, pátio de minérios,
tráfego ferroviário, centro de saúde
ocupacional e canteiros das
empreiteiras, e diz que pretende
acionar o Ministério Público do
Trabalho.

O Ministério Público do
Trabalho está vigilante sobre

as atividades da Cosipa-Usiminas.
No último dia 13 de setembro, o
Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região (TRT-SP) condenou a
empresa a pagar indenização de
R$ 4 milhões para reparação de
dano moral coletivo causado ao
meio ambiente do trabalho. Deste
total, 87,5%, equivalente a R$ 3,5
milhões, deverão ser repassados a
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santos e o
restante, R$ 500 mil, irão para o
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT). Sobre o valor determinado
pela Justiça ainda serão aplicados
juros de mora e correção
monetária desde a propositura da
ação.

Para a Cosipa, como o caso
está sub judice a empresa não
quer se manifestar. Conforme se
apurou no site do TRT-SP, a
siderúrgica já ingressou com
recurso naquele tribunal, visando
o pré-questionamento do acórdão,
indicando que recorrerá ao
Tribunal Superior do Trabalho
(TST).

A ação teve início em 1999,
quando o Ministério Público do
Trabalho de São Paulo (2ª Região)
ingressou com ação civil pública
em face da Cosipa requerendo o
pagamento de reparação por
danos causados a interesses
difusos e coletivos. A ação citava
os trabalhadores que adquiriram
leucopenia (redução do número de
glóbulos brancos do sangue) em

contato com benzeno no
desenvolvimento de suas
atividades.

Conforme explicou o
procurador do Trabalho Fábio de
Assis Fernandes, o local de
trabalho envolve diretamente
manipulação de produtos químicos
contendo componente
potencialmente tóxico, como
benzeno, que afeta precisamente a
medula óssea e as células do
sangue, e, por isso, desenvolve a
leucopenia, já reconhecida como
doença profissional, incapacitando
para o trabalho. As empresas não
aceitam empregados que
carregam seqüelas de doenças
como a leucopenia.

Para fundamentar a ação, o
MPT baseou-se em relatório de
análise de hemogramas de
funcionários de dois setores da
empresa, coqueira e
carboquímicos, elaborado pela
DRT-SP. No documento consta que
154 trabalhadores apresentaram,
no período investigado, alterações
hematológicas em leucócitos e
neutrófilos que deveriam ter sido
investigadas, tendo esses
trabalhadores que ser submetidos
a rigoroso acompanhamento
médico, com medidas de
prevenção do risco de exposição
concomitantes para diminuir
danos à sua saúde. Entre esses, 52
trabalhadores apresentaram
alterações hematológicas
persistentes. Leia a matéria
completa no site do Perspectiva,
em www.jornalperspectiva.com.br
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POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

Arquitetura –
Forma Espaço e
Ordem | Francis
D. K. Ching |
Editora: Martins
Fontes | R$82,70

Neste volume
belamente ilustrado, o arquiteto
Francis D. K. Ching incorpora
exemplos contemporâneos dos
princípios de forma, espaço e
ordem, considerando modelos
convencionais sob uma nova
perspectiva. Ching examina o
essencial da arquitetura,
justapondo imagens que
atravessam séculos e cruzam
fronteiras culturais para criar um
vocabulário elementar e definitivo
do desenho, compondo um
verdadeiro manual sobre as
maneiras como forma e espaço se
inter-relacionam e se organizam
na construção do nosso meio.

Paulo Mendes da Rocha, V. 2 –
Projetos de 1999-2006 |
Organizador Rosa Artigas |
Editora Cosac&Naify | R$ 
99,00

Dedicado aos projetos mais
recentes de Paulo Mendes da
Rocha, que incluem edifícios
habitacionais, instalações
esportivas e museus, entre
outros, o volume apresenta
projetos e obras reproduzidos
com fotos atuais, croquis e
desenhos técnicos. Baseados em
depoimentos do próprio
arquiteto, os textos que
acompanham os projetos revelam
sua visão apaixonada da
arquitetura e o desejo de
construir uma cidade para todos.

Atlas de Plantas |
Friederike
Schneider |
Editora Gustavo
Gili | R$ 163,13

Um verdadeiro
compêndio de

plantas de residências, onde são
comparadas obras internacionais
importantes realizadas após a
Segunda Guerra Mundial. Em
140 projetos cuidadosamente
selecionados, o autor enfatiza a
construção contemporânea
fazendo uma análise concisa
sobre a organização de uma
planta e o porque de seu bom
funcionamento.

Para traçar panorama da
situação habitacional na
Região Sudeste e propor

soluções, a Secretaria Estadual de
Habitação/CDHU realizou em
outubro, em São Paulo, o 2º
Seminário Regional para a
Elaboração do Plano Nacional de
Habitação (PlanHab). O combate ao
déficit habitacional, concentrado
principalmente na faixa entre 0 e 3
salários mínimos, foi apontado como
o grande desafio para os próximos
15 anos.

O evento contou com a
participação de secretários de
Habitação e representantes de São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
e Espírito Santo, empresários,
movimento sociais, ONGs,
instituições de pesquisa e
acadêmicas e os sindicatos.
Divididos em grupos de trabalho, os
segmentos foram estimulados a se
manifestar, trocar experiências e
apontar soluções para as principais
questões relativas à questão
habitacional em suas regiões. Foram
abordados os temas “Produção
Pública de Habitação”, “Produção de
Mercado”, “Financiamento
Habitacional”, “Necessidades
Habitacionais” e “Arranjos
Institucionais”.

Clóvis Deangelo/Imprensa-CDHU

Déficit concentrado na
faixa entre 0 e 3 salários
mínimos é o desafio

Sudeste define propostas
Seminário reuniu
secretários de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro
e Espírito Santo

PlanHab

As propostas servirão de base
para a consolidação do Plano
Nacional de Habitação. Elas
contemplam uma política de
reassentamento que garanta moradia
digna, a integração das políticas
urbanas, ambientais e habitacionais,
a criação de conselhos e fundos de
habitação, o estabelecimento de
linhas de crédito para Habitação de
Interesse Social, a criação de um
cadastro único de informações, a
implantação de tecnologias
alternativas para redução de custos
na produção e a garantia de acesso a
financiamentos, além do
aproveitamento de imóveis vazios.

E também englobam a ampliação
das fontes de recursos e a articulação
de todas as fontes de financiamento
e subsídios na execução da política

nacional, com base em regras e
critérios claros. É preciso criar linhas
de crédito especiais para públicos
específicos (informais, idosos,
famílias com renda até dois salários
mínimos). Outros pontos
importantes são a diminuição da
carga tributária na cadeia produtiva
da construção civil, a articulação e
integração dos três níveis de
governo.

De acordo com a diretora do
Departamento de Desenvolvimento
Institucional e Cooperação Técnica
do Ministério das Cidades, Júnia
Santa Rosa, o Plano Nacional de
Habitação deverá tratar, nos
próximos 15 anos, do combate ao
déficit habitacional de moradias (oito
milhões no Brasil e cerca de três
milhões na Região Sudeste),

reposição de moradias e urbanização
de favelas, principalmente nas
regiões Sudeste, Norte e Nordeste.

Para o secretário da Habitação
de São Paulo, Lair Krahenbuhl, que
também é coordenador da Região
Sudeste do Fórum Nacional dos
Secretários de Habitação, “as
palavras-chave para fazer frente às
principais questões habitacionais
são parceria, cooperação e pactuação
entre as várias esferas de governo”.
A opinião é compartilhada pela
diretora do Ministério das Cidades,
que acrescenta: “O Plano deve ser
elaborado com a participação da
sociedade, representada por seus
segmentos, pela União, Estados e
Municípios. Somente assim ele
poderá ser transformado em lei”.

Além da Sudeste, eventos
semelhantes cobrirão as regiões
Centro-Oeste, Sul, Nordeste e
Norte, promovidos pelo Ministério
das Cidades, com apoio do Fnshdu e
da Associação Brasileira de Cohabs
(ABC). A previsão, segundo Júnia
Santa Rosa, é de apresentar, ainda
no primeiro semestre de 2008, um
esboço para discussão entre todos
os agentes envolvidos e, em seguida,
elaborar o Plano Nacional de
Habitação.

OMinistério das Cidades, a
Secretaria de Estado da

Habitação de São Paulo e a Caixa
Econômica Federal assinaram
acordo, durante o 2º Seminário
Regional, para a compra de até 2.639
moradias pelo Programa de
Arrendamento Residencial (PAR),
na Baixada Santista. São 15
conjuntos residenciais cujas obras
estão em fase de conclusão em
Santos, São Vicente, Itanhaém,
Peruíbe e Praia Grande, com
investimento estimado de R$ 100
milhões. Os imóveis serão
destinados a famílias que vivem em
favelas, áreas de risco ou de
preservação ambiental.

Segundo o secretário Estadual de
Habitação, Lair Krähenbühl, a
compra dos empreendimentos vai
acelerar em pelo menos um ano o

Parceria garante compra de imóveis na Baixada
atendimento a famílias necessitadas.
“Com essa parceria vamos
reassentá-las de forma mais rápida,
sem esperar pelo início da
construção de novas moradias.
Acredito que, no máximo em sete
meses, estejam morando nas novas
casas”, afirmou.

Para a secretária nacional de
Habitação, Inês Magalhães, a
parceria é fundamental para
encontrar soluções eficazes ao
problema da falta de moradia. A
superintendente da Caixa, Vera Lúcia
Martins Vianna, disse que o acordo
traz grandes benefícios a todas as
partes: “O governo do Estado pode
acelerar a execução dos programas
em andamento na região. A Caixa vai
viabilizar o atendimento à população
de renda mais baixa, que hoje o PAR
não alcança”.

Habitação
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Médico da Clínica Hágora,
de São Paulo, Herbert
Bastos afirma que o apoio

dos pais é essencial para o êxito do
tratamento da obesidade infantil. Ele
esclarece que o incentivo a prática
esportiva ajuda a eliminar o excesso
de peso, sugerindo exercícios
divertidos que pareçam brincadeiras
e não obrigações, tais como dança,
bicicleta, futebol, caminhada no
parque, artes marciais, entre outras,
desde que feitas com prazer.

Bastos acrescenta que observar a
postura dos filhos em relação aos
hábitos alimentares ajuda no
processo de emagrecimento, aliado a
reeducação alimentar visando reduzir
calorias. Cortar bolos, tortas,
salgados, chocolates, refrigerantes e
doces totalmente das refeições é
ruim, alerta o especialista: “O ideal é
controlar os alimentos e ingerir um
pouco de cada. Quando a dieta é
muito radical a probabilidade de
sucesso é baixa”.

Dicas para uma alimentação
saudável: ingerir de 2 a 4 litros de
água por dia; aumentar a ingestão de
frutas, verduras, vegetais e integrais;
evitar líquidos durante as refeições;
diminuir o uso de condimentos como
mostarda, catchup, maionese...;
diminuir o consumo de alimentos
ricos em sódio; e praticar atividade
física, pelo menos 45 minutos
durante três vezes por semana.

Seis milhões de crianças brasileiras podem ter
problemas cardiovasculares por causa da

obesidade, alerta o site
www.diganaoobesidadeinfantil.com.br
Podem ter colesterol alto, diabetes, doenças
respiratórias, hipertensão, ansiedade, depressão,
fobia social, distúrbios psicológicos e problemas
ortopédicos, o que significa uma expectativa de
vida menor que a da maioria – sem contar o
preconceito e o isolamento que já sofrem.

Obesidade infantil

Pais podem (e devem)
ajudar os filhos

www.diganaoobesidadeinfantil.com.br/Divulgação

Para o feriado prolongado da
Proclamação da República, ou

quem sabe no próximo final de
semana, a Pousada Encanto da Lua é
excelente opção na Península de
Maraú, na Bahia. Veja o local em
www.pousadaencantodalua.com.br

Reconhecida internacionalmente
pelos serviços e infra-estrutura, a
pousada oferece apartamentos e
suítes de frente para o mar,
equipados com TV, frigobar, ar-
condicionado, varanda com rede,
além de área de lazer com quiosques
com rede, decks com chaise-longues,
piscina para adultos e crianças,

Alguns dias no paraíso

Hospedagem mais confortável na Península de Maraú,
na Bahia: reforma repaginou e ampliou instalações

serviço de bar de piscina e de praia.
Para o feriado de finados, de 2 a

4 de novembro, o pacote de duas
noites para o casal custa R$ 500,00,
no apartamento Standard, e R$
660,00. na Suíte Encanto da Lua,
incluindo café-da-manhã, jantar e o
traslado in/out Barra Grande/
pousada/Barra Grande.

A recente reforma teve
investimento de R$ 150 mil e foi
assinada pela arquiteta Eliana Tucci
Lisboa. As instalações foram
repaginadas, com ampliação da
recepção e da área destinada às
refeições. Telefax (73) 3258.9020.

� Shampoo seco
Klorane ganhou mais
duas versões: com
Extrato de
Centáurea, para
cabelos grisalhos e
com Extrato de
Ortie, para as
madeixas oleosas. O
produto é ideal para
quem vai viajar ou
não pode molhar a
cabeça. Ele promove

um jato seco para limpeza dos fios,
proporcionando um resultado
perfeito, e sua remoção se dá de
maneira prática, bastando escovar os
cabelos.

Klorane:
shampoos para
lavagem a seco

Fotos Divulgação

Substância é encontrada na
casca vermelha das uvas

Vinho,
aliado
da saúde
Estudos divulgados nos EUA e

França revelam que doses
diárias da substância Resveratrol,
encontrada na casca vermelha das
uvas, podem evitar males
decorrentes da obesidade, como
diabetes. Para aqueles que querem
desfrutar os benefícios do vinho,
sem precisar consumir uma taça
diária da bebida ou suas calorias (em
média 75 kcal por 100 ml), a
substância pode ser encontrada em
cápsulas, com o nome Resvetrol.

Segundo informa Fernando
Luna, presidente da Attivos
Magisttrais e diretor da
Pharmacopéia Cil e da Sylvachem
Life Sciences, a Resveratrol é
antioxidante e neutraliza os radicais
livres formados pelo organismo,
retardando o envelhecimento
precoce das células. Além disso,
diminui os problemas de saúde
ocasionados por dietas gordurosas e
calóricas, como diabetes,

aumentando a longevidade de
pessoas com sobrepeso.

É também proteção
cardiovascular, pois favorece a
produção de HDL, o colesterol
“bom”, e reduz a produção de LDL,
o colesterol “mau”, tendo um papel
na redução do risco de
desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, como o enfarte do
miocárdio; antiinflamatório, inibindo
a atividade de enzimas ciclo e
lipooxigenases; anticancerígeno, com
capacidade de inibir a proliferação de
células tumorais, através da inibição
da proteína envolvida na regulação
da proliferação celular; atenuante no
tratamento da diabetes.
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Belén Galeppi (dir.) é a nova
gerente de Relações Públicas do

Conrad Punta del Este Resort e
Casino, no Uruguai, responsável

pela execução dos planos e
estratégias da diretora de

marketing Silvina Luna (esq.).

Os jogadores Adailton e Kléber,
ladeados por Giuseppina Maria
Patavino, do Hemonúcleo de
Santos, e Letícia Henrique,
apresentadora do Painel
Regional, na TV Santa Cecília, e
do Som da Praia, na TVB: apoio à
Campanha “Pratique uma boa
ação: Doe Sangue”, organizada
pelo Santos FC.

� Fundo Social de Solidariedade
de Santos (FSS), Secretaria de
Assistência Social e Governo do
Estado preparam a 14ª Feira da
Solidariedade, Arte e Cidadania,
que acontecerá entre os dias 4 e 8
de dezembro, na Cadeia Velha, no
Centro Histórico de Santos.

� Professora Eliane Maria
Octaviano Martins lança Curso
de Direito Marítimo, volume I, 3ª
edição, revista e reformulada, e
volume II (Editora Manole).

� Restaurante panorâmico do
Central Park Jardins Flat, na
Alameda Ministro Rocha
Azevedo, 523, São Paulo, inova o
cardápio do chef Geraldo
Monteiro Brasil, com releitura do
filé de salmão grelhado ao molho
de gengibre com purê de maçã.

� Designer Mariva Pimentel
convida para exposição de jóias
exclusivas, até 25 novembro, no
Café y Cia, na Rua Azevedo
Sodré, 59, em Santos.

� Raul Christiano Sanchez, o
novo membro do Instituto
Histórico e Geográfico de Santos,
saudado pelo professor Rubens
Lara.

� Exposição “Reclames – A
Evolução da Propaganda no
Brasil” até 17 de novembro no
Museu da Imagem e do Som de
Santos (MISS), no Centro de
Cultura Patrícia Galvão.

� “Casas do Brasil 2007” até 25
de novembro, no Museu da Casa
Brasileira, Sampa, com obras de
Marcelo Zocchio e Bruno Faria, e
fotógrafos da Cia de Foto, Rafael
Jacinto, Pio Figueiroa e João
Kehl. Museografia dos arquitetos
Marta Bogéa e Giancarlo
Latorraca.

� 7ª Bienal Internacional de
Arquitetura de São Paulo, de 10
de novembro a 16 de dezembro,
na Fundação Bienal de São
Paulo, Parque Ibirapuera.

� Santos recebe 46 apresentações
de 42 grupos de dança
contemporânea do Brasil e de
sete países na 5ª Bienal Sesc de
Dança 2007, de 14 a 18 de
novembro.

� Fashion Noivas Showroom,
dias 10 e 11 de novembro, no
Hotel Parque Balneário, em
Santos.

� “Terapia Financeira – quebre o
ciclo das gerações endividadas e
construa sua independência
financeira” (Editora Elevação), a
nova obra do consultor Reinaldo
Domingos.

Valéria
Baraccat
comemorou
aniversário
em três
festas,
dois jantares
e um almoço.
Em vez de
presentes,
pediu
donativos

instituições que ajuda ao longo do ano: no Le Coq Hardy, em
pé, Fabiana Delfim, Márcia Lugatto, a aniversariante, Dayse
Gasparian, Esther Schattan e Dudu Pacheco; sentadas,
Fernanda Sodré, Dadá Cardoso e Theresa Cury.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Com apoio do Perspectiva, a Traditional Jazz Band voltou a Santos em 31 de outubro para
apresentar-se, pela primeira vez, no Teatro Coliseu. O carisma dos amigos Cidão, Edo
Callia, Dudu, William Anderson, Carlos Chaim, Austin Roberts e Marcos Mônaco, com
realização do Acácia Clube, com renda revertida para o Educandário Anália Franco e a Casa
do Sol. Patrocínio de Kemira Kemwater e Boa Hora, apoio de Jefferson Equipamentos de
Som, Litoral FM, Extra.com Bureau de Comunicação, JA Comunicação Visual, Restaurante
Canal 4 e Prefeitura de Santos (Secult).

Glauco de Lima Guedes, o produtor do show,
e o amigo Cidão, líder da TJB: momento de
descontração no camarim. Abaixo, a banda
minutos antes de, pela primeira vez, entrar
no palco do Teatro Coliseu.

Marcos Antonio Esmerini, do Educandário Anália
Franco, Ariovaldo Flosi Jorge, da Casa do Sol, José
Carlos da Silva, da Loja Maçônica Fraternidade de

Santos, e Roberto Ferreira, do Acácia Clube:
parceria dos presidentes das entidades para

viabilizar a apresentação beneficente.

Fotos Wilson Melo

Irani e Pablo Sanchez, da
Elétrica Sanchez, de Santos:

esquema especial para atender
clientes interessados nas

novidades em iluminação de
Natal. Com sala vip e espaço

para café, show-room, Sanchez
apresenta lançamentos

nacionais e internacionais, com
garantia. “Com o espaço

dimensionado, os clientes
ganham em comodidade”,

convidam Irani e Pablo, com
forte expectativa no

incremento de negócios neste
final de ano. Espaço destaca
parceiros fornecedores e as

principais linhas de produtos,
nos segmentos de material

elétrico e iluminação.

Sandra Netto

Na próxima edição, a cobertura completa do 16º
Congresso da Febracos, em Balneário Camboriú!
Veja a programação na Página 7.
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Turismo

OEstado de Santa Catarina foi
anunciado durante a ABAV
2007, no Rio de Janeiro,

como o melhor destino turístico do
Brasil, prêmio concedido pela
revista Viagem e Turismo. A razão,
além da benção da Mãe Natureza,
está na forma como o setor é
conduzido. Em 2007, o orçamento
da Secretaria de Estado de Turismo
Cultura e Esporte é de R$ 46,9
milhões, o equivalente a 0,62% do
orçamento do Estado, de R$ 7,5
bilhões. A previsão para 2008
aumenta a dotação para R$ 81,6
milhões, ou 0,98% da proposta

Santa Catarina tem uma vocação
natural para o Turismo e, nesta

administração, desde 2003, seu
potencial em atrativos diversificados
foi mapeado para que as políticas
voltadas ao Turismo contemplem o
Estado como um todo – com
atrativos o ano todo – e não apenas
o Litoral, que sempre foi o foco da
divulgação de nosso turismo.

Hoje, Santa Catarina trabalha
seus atrativos de forma segmentada,
oferecendo turismo ecológico, de
aventura, cultural, de negócios,
religioso, praias, observação de
baleias, entre outros. O Estado está
dividido em nove regiões turísticas –
Serra Catarinense, Grande Oeste,
Encantos do Sul, Grande
Florianópolis, Rota do Sol, Vale

‘Desenvolvimento do Turismo responsável’
Europeu, Vale do
Contestado, Caminho dos
Príncipes, Caminho dos
Cânions – onde estão
inseridas estas modalidades
turísticas.

A Santur, responsável
pela divulgação do turismo
catarinense no Brasil e no
exterior, tem uma forte
atuação em eventos do trade,
feiras nacionais e
internacionais e coloca o
produto catarinense em
evidência nos mercados
emissores do Brasil, da
Europa, Estados Unidos e
Mercosul. A pesquisa de demanda
turística demonstra alguns
resultados deste trabalho (leia no
site www.santur.sc.gov.br). Na
ABAV 2007, no Rio de Janeiro,

GILMAR KNAESEL

Praia Mole: na região turística
da Grande Florianópolis

Encravada
na Serra

Catarinense, a
hospitaleira

Alfredo Wagner,
no caminho para

Lages e São
Joaquim

Uma das nove
regiões
turísticas do
Estado, Caminho
dos Cânions:
Araranguá,
Morro dos
Conventos

lançamos novos roteiros, como o das
cervejas artesanais, um atrativo a
parte em nosso Estado.

O Governo, por meio da
Secretaria de Estado de Turismo,

Cultura e Esporte,
desenvolve políticas
pontuais, como o incentivo a
realização de eventos (via
Funcultural), de melhora de
infra-estrutura turística em
todas as regiões (construção
de arenas multiuso, por
exemplo, com quatro
prontas e seis em
construção). Em
Florianópolis, teremos uma
estrutura pronta para a

recepção de transatlânticos, cuja
demanda tem aumentando a cada
temporada e, em breve, teremos um
píer na Praia de Canasvieiras.

Também há inúmeros

programas, como “Arte de Bem
Receber Santa e Bela Catarina”, de
capacitação da mão-de-obra do setor
turístico, e “Turismo na Sociedade”,
que trabalha elementos sócio-
culturais da atividade turística nas
nove regiões do Estado, para o
desenvolvimento do turismo
responsável, que são desenvolvidos
pela gerência de políticas de
Turismo de Santa Catarina.

Dentro da perspectiva de
desenvolver-se aqui uma indústria de
turismo sustentável, o Governo
considera o Turismo como
importante gerador de
oportunidades para os Municípios e
de empregos para a população
durante o ano todo.

Gilmar Knaesel é secretário de
Estado de Turismo Cultura e
Esporte de Santa Catarina.

Gilmar: “Turismo como
importante gerador de
oportunidades”

Melhor destino do Brasil
orçamentária do Estado, de R$ 8,3
bilhões. Segundo o secretário Gilmar
Knaesel, as prioridades são infra-
estrutura, divulgação e promoção
nos mercados nacional e
internacional, políticas direcionadas
à capacitação, atração de
investimentos externos para o setor,
captação de eventos. Para isso, é
desenvolvida uma parceria com os
Municípios por meio da
administração descentralizada.

No Estado, há 36 Secretarias de
Desenvolvimento Regional, que
atuam junto com o Governo do
Estado. A estratégia envolve, por

exemplo, a orientação para a criação
de planos diretores focados no
Turismo, apoio na realização de
eventos regionais e divulgação dos
atrativos regionais nos mercados
nacional e internacional, por meio da
Santur.

Com a iniciativa privada, a
parceria se dá por meio de um
fórum, no qual a Secretaria de
Estado e a Santur discutem e
deliberam com representantes do
trade sobre ações em prol do
Turismo. Para 2008, a pretensão é
continuar as atuais políticas, que
fomentam a atração de investimento.

Luiz Carlos FerrazEnio Frasseto/Divulgação

C&VB de Florianópolis/Divulgação

Divulgação

Santa Catarina


