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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Pobre Cubatão!

N ão há como disfarçar o viés demagógico da
Administração Municipal de Cubatão, que
anuncia estar “estudando uma data” para

comemorar os 15 anos de um “Selo Verde” que teria
sido conferido pela Organização das Nações Unidas
(ONU), “em virtude da recuperação ambiental da
Cidade”.

Nunca, desde que recebeu seu título mais
famoso, de “Vale da Morte”, Cubatão foi
recuperada ambientalmente. Houve sim um controle
nas emissões de gases tóxicos na atmosfera – tanto
que não mais se registraram casos de anencefalia no
Município! –, resultado de maior rigor na
fiscalização da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (Cetesb) e investimentos das
indústrias. Jamais, contudo, o meio ambiente foi
recuperado. Nem o ar, pois os relatórios da própria
Cetesb demonstram ano a ano que a poluição
aumenta; nem o solo, repleto de áreas condenadas
com produtos altamente nocivos à saúde; nem os
mananciais, como o Rio Cubatão, cuja dragagem

não é autorizada para não causar um desastre
ecológico.

Agora, quando os critérios de poluição são mais
cuidadosos e o foco é o planeta Terra, pobre
Cubatão – apesar da rica arrecadação gerada pelo
pólo industrial. Em abril, a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente revelou o inventário das emissões de
CO2 – tema de capa desta edição – e é a Cosipa,
localizada no malfadado Vale, a campeã absoluta.

Duvidamos e estamos checando nos EUA a
informação sobre a existência desse tal “Selo
Verde”, conferido pela ONU. Só mesmo por um
descuido, nos idos de 1993, Cubatão teria
eventualmente recebido a condecoração do
respeitado organismo.

Em vez de procurar factóides, a Administração
de Cubatão deve, isto sim, dar satisfações à
população em face às denúncias de corrupção
investigadas pelo Ministério Público do Estado e que
envolvem a Secretaria de Saúde, área que, como
médico, o prefeito é especialista.
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ALBERTO MURRAY NETO

PRMurray

Alberto: “Tendência mundial de
investir em economias em
desenvolvimento”

O Power Jump, programa de exercícios desenvolvido pela
Body Systems, de São Paulo, é considerado uma excelente
drenagem linfática...................................................Pág. 10.
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OBrasil vive um momento
econômico que desperta

interesse no cenário global. Apesar
de ainda ser este um País leniente
com a corrupção dos políticos, que
não consegue controlar epidemias de
dengue (tampouco dar assistência
médica digna aos doentes), no qual
se demora, em média, entre 20 e 30
dias para uma empresa obter o
CNPJ, houve alguns avanços na área
econômica. Tão patético quanto o
presidente Lula dizer “nunca antes
na história desse País...”, é sustentar
que o atual governo apenas deu
continuidade a uma política
econômica que já estava dando certo.
O relativo sucesso econômico
encontrado é resultado de uma
seqüência de acertos que precedem,
tanto este, como o anterior governo.
E por uma tendência mundial de
investir em economias em
desenvolvimento. Tudo isso vem
movimentando as bancas de
advocacia que se dedicam às fusões e
aquisições.

A partir de 2000, vislumbramos
grandes processos de fusões e
aquisições, sendo os três maiores a
tomada do controle acionário da
Mannesmann pela Vodafone (US$
172,2 bilhões/2000), a compra da
Time Warner pela American Online
(US$ 112,1 bilhões/2001) e a

aquisição da Warner-Lamber pela
Pfizer (US$ 118,8 bilhões/2000).
Em 2007, o volume de negócios
gerado a partir de fusões e
aquisições foi recorde, apesar de ter
havido redução acentuada a partir do
último quadrimestre, quando a
economia norte-americana começou
a dar sinais de dificuldade.

Ao longo dos últimos anos, as
cifras envolvidas em negócios de
compra e venda de empresas
mostram os Estados Unidos em
primeiro lugar, seguido pela União
Européia, Ásia e, em valores muito
inferiores, os chamados “outros”
(América do Sul, Central, África e
Oceania).

Apesar de os números que
envolvem os Países em

desenvolvimento serem, todavia,
muito pequenos em comparação ao
mercado mundial, há empresas que
conseguem destaque. Dois exemplos
são a compra da européia Acelor
pela indiana Mittal e o negócio feito
entre a brasileira CSN e a canadense
Inco. Isso é resultado de uma
política de diversificação de
mercados, projetada por essas
companhias, que, até pouco tempo,
eram conhecidas apenas nos seus
respectivos ramos de atuação. Hoje,
são marcas universais.

Mesmo que os próximos anos
não atinjam números históricos,
como foi em 2007, os processos de
fusões e aquisições permanecerão
como uma tendência na economia.
Esse mercado nunca esteve tão
diversificado e global. Existem muito
mais participantes nesse processo
do que há 10 anos. Os fatores
anteriormente mencionados, aliados
ao crescimento dos equity funds e a
presença mais constante de Países
do terceiro mundo em negócios
dessa natureza, fazem-me acreditar
que esse ramo da advocacia
continuará em ascendência.

Alberto Murray Neto é
advogado de Paulo Roberto Murray
Advogados.

“Portos de Passagem – Culturas e Saberes em
Movimento” é o tema da 15ª edição da Educar Feira
Internacional de Educação, de 14 a 17 de maio....Pág. 4.
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Apesar de ter sofrido revés na Justiça, A LLX continua
disposta a implantar em Peruíbe, ao Sul da Baixada
Santista, o projeto do Porto Brasil.........................Pág. 6.
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Divulgação

Aula de Power
Jump em São
Paulo:
benefícios da
drenagem
linfática

Capa: fotos Rolando Roebbelen e Divulgação.

Inventário elaborado pela Secretaria de Estado
do Meio Ambiente aponta a Companhia
Siderúrgica Paulista (Cosipa), de Cubatão,
como campeã na emissão de CO2 no Estado de
São Paulo, o gás que provoca o efeito estufa no
planeta. Outras oito empresas do pólo estão na
lista das 100 mais poluidoras..................Pág. 12.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou em 31 de março a Lei nº 11.648/08, que
reconhece as Centrais Sindicais.............................Pág. 9.
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Osecretário de Estado de
Habitação, Lair Krähenbühl,
marcou o início das obras

do conjunto habitacional Rubens
Lara, no Jardim Casqueiro, em
Cubatão, manobrando uma das
máquinas no canteiro de obras. Nos
próximos 10 meses os serviços de
terraplenagem serão executados pela
construtora Contracta S/A.

O empreendimento integra o
Programa de Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar,
desenvolvido pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria de
Estado da Habitação e da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), e
terá 1.840 unidades para famílias
que serão removidas de áreas de

Clóvis Deangelo/CDHU

Lair inicia as obras em Cubatão
Lair opera máquina:
início da primeira
obra do programa

risco ou de preservação ambiental.
Ainda em Cubatão, serão

construídas mais 720 moradias, no
Bolsão Sete e 1.240 no Bolsão
Nove, somando 3.800 unidades. A
CDHU também adquiriu 800
apartamentos da Caixa Econômica
Federal em Santos, Itanhaém e
Peruibe, cujas obras estão em
andamento, que servirão como

opção para as famílias que trabalham
nesses Municípios.

Sessenta operários estão
atuando nos serviços de infra-
estrutura, visando preparar a área de
180 mil metros quadrados. Segundo
Lair, que também é o presidente da
CDHU, a transferência de famílias
da Cota 200 precisa ser feita
rapidamente, pois laudos do

Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT)
apontam riscos de
acidentes em alguns
pontos. “Parte da área
ocupada é extremamente
suscetível a
deslizamentos. São
milhares de famílias em
situação de risco, o que

justifica nossa pronta intervenção”.
Além da Cota 200, a ação do

programa abrange os Bairros-Cota
95/100, 400 e 500 e os Bairros Água
Fria, Pilões, Pinhal do Miranda e
Grotões. Em alguns, o programa
prevê a recuperação ambiental. Já as
áreas consolidadas serão urbanizadas
e regularizadas para receber infra-
estrutura e serviços públicos.

Conjunto receberá
famílias das áreas de risco
da Serra do Mar A Secretaria de Estado da

Saúde entregou em abril, na
Capital Paulista, o primeiro
Centro de Referência da Saúde
do Homem. Ele ocupa um andar
no novo edifício do Hospital
Brigadeiro, na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, 2.651, e
já está sendo chamado de
Hospital do Homem. Para sua
implantação, o Governo do
Estado investiu R$ 2 milhões na
compra de equipamentos de
ultrassom, urologia, litotripsia
(que destrói o cálculo renal
através de ondas de impacto) e
mobiliário. A previsão é que seja
investido outro R$ 1 milhão para
a aquisição de arco cirúrgico
para urologia, nefroscópios e
conjuntos para cirurgias
transureteroscópicas e
transuretrais.

‘Hospital do
Homem’ em
São Paulo

APlanway Engenharia e
Consultoria Ltda. entregou ao

prefeito Farid Madi o projeto básico
do futuro Aeroporto Civil
Metropolitano, em Guarujá, com os
levantamentos de topografia e
sondagem. Agora, até o final de maio
será feita a publicação do edital de
licitação, informou a Secretaria de
Planejamento e Gestão Financeira.

O futuro aeroporto será
instalado nas dependências do
Núcleo de Base Aérea de Santos, em
Vicente de Carvalho. O
empreendimento já conta com cerca
de R$ 14 milhões, dos quais, R$
10,3 milhões, por meio de emenda
parlamentar, e R$ 4 milhões do
Ministério do Turismo. Segundo a
Prefeitura, esses recursos garantem a
implantação da primeira fase, que
inclui a separação das áreas civil e
militar, construção da pista de
taxiamento de aviões e pátios de
aeronaves, estação de embarque e
desembarque de passageiros e nova
portaria do Núcleo de Base Aérea.

A Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária (Infraero)
demonstrou interesse em assumir a

Imprensa/PMG

Prefeitura
prepara
licitação

administração do futuro Aeroporto
Civil Metropolitano, com a visita do
presidente da estatal, Sérgio

Gaudenzi, em
abril, ao Núcleo de
Base Aérea, em
Vicente de
Carvalho. Na
oportunidade,

Gaudenzi foi recepcionado pelo
prefeito Farid e autoridades da
região.

Área da Base
Aérea:
ampliação
garantirá
operações
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� A Lei do Nepotismo, em Bertioga,
recebeu o nº 802/08 e acabou sendo
promulgada pelo prefeito Lairton
Gomes Goulart, depois de vetada
pelo próprio, e publicada no
Boletim Oficial do Município de 8
de março. Lairton tem prazo até 8 de
maio para adequar sua
administração, demitindo parentes e
os de secretários que ocupam cargos
no governo. A Câmara já tomou as
medidas para se adequar à legislação
e demitiu parentes de vereadores.

� O consumidor que tiver negada a
cobertura de algum item da nova
lista de procedimentos estabelecida
pela Resolução Normativa nº 167/
08, da Agência Nacional de Saúde
Complementar (ANS), deve
denunciar pelo 0800 701 9656. As
multas podem chegar a R$ 80 mil.
A cobertura completa só vale para
os planos contratados após 1º de
janeiro de 1999. O rol com os
2.973 procedimentos está no site
www.ans.gov.br

AEducar Feira Internacional de
Educação acontece de 14 a 17

de maio no Pavilhão Branco do Expo
Center Norte, na Rua José Bernardo
Pinto, 333, Vila Guilherme, em São
Paulo. Em sua 15ª edição, o evento
traz o tema “Portos de Passagem –
Culturas e Saberes em Movimento”
e ocorre simultaneamente ao 15º
Educador Congresso Internacional
de Educação e ao 4º Educador
Management Seminário de Gestão
em Educação.

O objetivo é promover
intercâmbio de informações no
campo da pesquisa e do processo
educacional, com debates, reflexões e
encaminhamento de propostas. Para

Intercâmbio no campo da
pesquisa e do processo
educacional

Educar:
palestras e
novidades
do setor

Educar
em São
Paulo

o presidente do Grupo PromoFair,
Carlos Soares, a expectativa é que a
feira supere em 25% os 36 mil
visitantes e 186 expositores de
2007.

Dirigida a profissionais de
educação, a 15ª Educar lançará
produtos, soluções tecnológicas,
métodos de ensino, cursos,
mobiliário. Durante quatro dias
serão realizadas 51 palestras no 15º
Educador e no 4º Educador
Management. Entre os
pesquisadores e especialistas
palestrantes, destacam-se Mário
Sérgio Cortella e Gabriel Chalita, que
farão a palestra magna na abertura
do evento. Também estarão
presentes o jornalista Guilherme
Fiúza e João Estrella, que inspirou o
filme “Meu nome não é Johnny”, o

cineasta João Jardim, a professora
da USP Elisa Wolynec, o músico
Paulo Roberto Padilha e o catalão
Saturnino de La Torre.

As conferências do 4º Educador
Management promoverão debates
sobre processos de gestão, técnicas e
estratégias de negócios. Entre os
destaques estão o coordenador geral
da Campanha Nacional pelo Direito
à Educação, Daniel Cara; da
representante do Ministério da
Educação em São Paulo e relatora do
Fundeb, Iara Bernardi; do
apresentador Sidney Rezende; da
coordenadora da área de Avaliação de
Desenvolvimento do Instituto
Ayrton Senna, Tatiana Filgueiras e
da palestrante motivacional Leila
Navarro. Informações no site
www.educador.com.br

Tadeu Nascimento/PromoFair

Um joelho e um tornozelo
biônicos foram apresentados

pela Össur na 7ª edição da Reatech
Feira Internacional de Tecnologias
em Reabilitação, Inclusão e
Acessibilidade, realizada de 24 a 27
de abril, no Centro de Exposições
Imigrantes, em São Paulo. As
próteses funcionam por meio de
sensores instalados nos
componentes, que captam as
informações do paciente e da
atividade que ele está fazendo. Por
sua vez, um microprocessador lê

Destaques
da VII
Reatech

Reabilitação e
acessibilidade:
próteses biônicas...

essas informações a uma velocidade
de 1.000 a 1.600 vezes por segundo,
e decide que
movimento e a que
velocidade ele deve
ser executado.
Segundo os
usuários, a
sensação é o que há
de mais parecido
com o pé ou perna
que perderam, pois
as próteses se

adaptam quase como um membro
verdadeiro, e não o contrário, como
acontece com as próteses mecânicas.

A feira também destacou o novo
padrão arquitetônico da Secretaria de
Estado da Habitação e Companhia
de Desenvolvimento Habitacional
Urbano (CDHU), que será adotado
em empreendimentos da empresa.
Baseado no Desenho Universal, ele
visa que todos os usuários possam
utilizar a moradia e os espaços
coletivos e públicos da melhor
forma, facilitando, principalmente, a
população idosa e portadores de
deficiência.

...e maquete
eletrônica de

projeto da CDHU

Fotos Divulgação

� A Associação dos
Mutuários e Moradores
das Regiões Sul e Sudeste
do Brasil (AMM) iniciou
campanha de
esclarecimento e
orientação aos
funcionários
públicos mutuários
alegando que, em
função da atual
política salarial,
esses trabalhadores são
os maiores prejudicados
em financiamentos
habitacionais.
Informações pelo
telefones 0800 772
9660 e (11) 3284.8001.

� O calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para escolha de
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, estabelece que os comícios
começam em 6 de julho e a propaganda na TV e rádio em 19 de agosto,
com votação em 5 de outubro, primeiro domingo do mês. O segundo
turno, se houver, será disputado nas cidades com mais de 200 mil
eleitores em 26 de outubro, último domingo do mês.

� De 10
molhos de

salada à base
de vinagre e seis à

base de queijo, a Pro
Teste constatou que nove
não são muito saudáveis:

alguns têm um
tipo de

conservante
(benzoato de
sódio) que

não deve ser
consumido por crianças, outros têm
glutamato, um realçador de sabor; e cinco
foram classificados como ruins: Helmann’s e
Taeq à base de queijo, Jurema, Liza caseiro e
Liza caseiro light, à base de vinagre.
Informações no site www.proteste.org.br

� A primeira Conferência Nacional de Juventude, no final de abril, em
Brasília, definiu 22 áreas para formulação de política nacional de juventude,
entre as quais, Ensino Superior, Educação Profissional e Tecnológica,
Trabalho, Cultura, Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais,
Cidadania GLBT (diversidade sexual), Jovens Mulheres, Jovens com
Deficiência, Fortalecimento Institucional da Política Nacional de Juventude e
Juventude do Campo. Ao final, foi aprovado documento de apoio ao Projeto
de Emenda Constitucional (PEC) 138, que insere o termo “juventude” na
Constituição Federal, no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais.



ACarta de Santos enfatiza que
“Municipalismo: respeito e

compromisso”, tema dos debates
que permearam o evento, são vias de
mão dupla. “Respeito que, em
relação aos demais entes federativos,
deve ser palavra de ordem para o
municipalismo. Respeito à
autonomia dos Municípios,
princípio de conduta que deve estar
presente em todas as ações dos
demais entes federativos que, direta
ou indiretamente, envolvam
interesses locais. Compromisso do
municipalismo em relação ao
atendimento do amplo rol de deveres
que lhes foi cometido pela
Constituição de 1988, poder-dever
de Estado, especialmente nas nobres
áreas da educação, saúde, promoção
social e saneamento básico.
Compromisso inescusável para
assumir, como parceiros, as
obrigações, de competências
comuns, hospedadas no artigo 23 da
Constituição Federal”.

Dentre os temas discutidos, a
Carta destaca a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) da Reforma
Tributária (nº 041/03), a PEC do
Número de Vereadores (nº 333/04), o
novo marco regulatório do
saneamento básico e a necessidade
de atualização das Leis Orgânicas
municipais.

“A Reforma Tributária, tema
recorrente, discutido há mais de uma
década em todos os encontros do
municipalismo, é permanente
preocupação que aflige todos os
Municípios brasileiros. É preciso
que o Parlamento Nacional, que está
na UTI, como diz seu presidente,
abandone seu atual papel de
caudatário do governo central, e
assuma, definitivamente, seu
figurino constitucional de

Presidente da
CNM, Paulo
Ziulkoski:

discurso na
abertura do
evento, que

teve a
presença do
presidente

Lula

AConfederação Nacional de
Municípios (CNM)
realizou de 15 a 17 de abril,

na Capital Federal, a XI Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios,
tendo como tema “A visão dos
Municípios sobre o pacto
federativo”. O evento contou com a
presença do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e, além de debater o
fortalecimento do movimento
municipalista, recepcionou a “Carta
de Santos”, resultado do 52°
Congresso Estadual de Municípios,
promovido em Santos pela
Associação Paulista de Municípios
(APM). A divulgação da Carta de
Santos encerrou no dia 5 de abril o
52° Congresso, após uma semana de

Municipalismo

Carta destaca ‘respeito
e compromisso’

mobilização de prefeitos, secretários
e vereadores de 400 Cidades do
Estado.

O presidente da APM, Marcos
Monti, afirmou que a Carta de
Santos resume em 17 páginas os
debates e propostas sobre meio
ambiente, habitação, saneamento e
reforma tributária. “Para todas estas
teses e proposições, aprovadas em
plenário, daremos encaminhamento
aos órgãos competentes”.

representante do povo brasileiro,
discutindo e aprovando uma reforma
que tenha a coragem de estabelecer
uma estrutura tributária renovada,
moderna; que tenha a coragem de
reduzir a pesada carga tributária,
uma das maiores do mundo
civilizado, que engole, anualmente,
como leão faminto, quatro salários
de cada trabalhador deste país; que
leva as empresas a consumir 2.600
horas por ano para pagar impostos
básicos, quando, segundo estudo do
Banco Mundial, entre 177 países,
apenas 23 gastam mais de 500 horas/
ano, ou seja, o custo tributário do
Brasil é campeão”.

Sobre a PEC nº 333/04, a Carta
salienta que, muito mais do que
disciplinar a questão do número de
vereadores e despesas das Câmaras,
significa restabelecer o princípio
constitucional de separação dos
poderes, violentado em 2004 por
resolução do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

A prestação dos serviços de
saneamento básico é ponto de honra,
diz o documento: “Os Municípios,
com o advento do novo marco
regulatório do saneamento básico,
devem estruturar seus serviços com
competência e responsabilidade,
evitando cometer os equívocos do
passado, causados por imposição
dos tempos da ditadura. O
saneamento básico é serviço
municipal e pelo Município deve ser
regulado, começando pela
elaboração, prevista na lei, do plano
municipal de saneamento, que deve
observar as peculiaridades locais e
abranger os serviços de
abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta e destinação final de
resíduos sólidos (lixo), drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas”.

Fotos CNM

Congresso realizado em
Santos levou propostas da
região à Capital Federal
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Movimento repercute em Brasília
A Prefeitura de Guarujá

entregou em abril a sede do
Conselho Municipal da Condição
Feminina (Cmdcf), na Rua
Washington, 719, conjunto 6, em
Pitangueiras, em frente à
Secretaria da Ação Social. Ele
funcionará de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas, telefone (13)
3386.8273. Conforme dados da
Polícia Civil no Município, por
ano são registrados 1.500
boletins sobre violência
doméstica contra as mulheres. O
órgão visa amparar e cuidar das
mulheres que sofrem esse tipo de
violência e todo tipo de
preconceito. Além disso, a
intenção é trabalhar por políticas
públicas que insiram as mulheres
no mercado de trabalho.

Conselho
ganha sede
em Guarujá

ASecretaria de Estado da Cultura
realiza nos dias 17 e 18 de maio

a segunda edição da Virada Cultural
Paulista, que levará para 19
Municípios do Estado, entre os
quais Santos, mais de 500 atrações
artísticas. O início será às 18 horas
do sábado 17, com atrações
ininterruptas até as 18 horas do
domingo 18. Durante 24 horas, as
Cidades oferecerão atrações para
todos os gostos e idades.

Além de Santos, o evento será
realizado em Araçatuba, Araraquara,
Assis, Bauru, Campinas,
Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba,
Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
São Bernardo do Campo, São José
do Rio Preto, São João da Boa Vista,
São José dos Campos e Sorocaba,
com co-realização das Prefeituras e
apoio do Sesc-SP.

“Este ano temos um número
maior de artistas, de espetáculos e
de cidades”, informa o Secretário de
Estado da Cultura João Sayad, ao
anunciar que o show de
encerramento na Capital, com a
presença de renomados artistas da
MPB. Confira a programação
completa no site do Perspectiva, em
www.jornalperspectiva.com.br

Santos está na
Virada Cultural
Paulista
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E
mpresa do Grupo EBX,
do empresário Eike
Batista, a LLX ainda está
atordoada com a decisão

da Justiça Federal em Santos, que,
provocada pelo Ministério Público,
cancelou a audiência pública que
daria início à discussão do projeto
com a sociedade. Esta á uma
exigência fundamental para elaborar
o Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), obter a licença
para implantação e cumprir o
cronograma original, que prevê o
início de operações no final de 2012.

A liminar expedida pela Justiça,
contudo, apenas cancelou a
audiência pública que aconteceria no
dia 26 de março, não gerando efeitos
sobre o empreendimento. A
audiência foi convocada pelo
Conselho Estadual do Meio
Ambiente (Consema), que é órgão da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente. “A empresa foi
convidada a prestar os
esclarecimentos necessários. Nela
seriam discutidos os itens que farão
parte do estudo do EIA/Rima e era,
portanto, de caráter consultivo”, diz
a LLX, frisando que continua à
disposição do Consema, caso seja
agendada uma nova data para a
audiência pública.

O fundamento da liminar é a
presença da aldeia Piaçaguera,
formada por índios Guarani

Porto Brasil

A LLX mantém o
propósito de instalar o
Porto Brasil, em Peruíbe,
no Litoral de São Paulo,
informou porta-voz da
empresa em São Paulo.
Apesar de ter sofrido o
primeiro revés, em março,
no âmbito da Justiça
Federal, a empresa
continua divulgando o
projeto e programou
apresentações nas Cidades
da Baixada Santista,
alegando que grupos de
diferentes segmentos têm
procurado informações
sobre o empreendimento.

LLX faz gestões para viabilizar projeto

Nhandeva, na área que abrigará o
retroporto e o complexo industrial
Taniguá. A LLX, contudo, insiste em
afirmar que não há terra indígena no
local, o que significaria a existência
de processo na Fundação Nacional
do Índio (Funai), por ato do
presidente da República, nos termos
do artigo 19, parágrafo 1º, do

Estatuto do Índio. “O
reconhecimento oficial de terra
indígena depende, necessariamente,
de portaria do Ministro da Justiça e
decreto presidencial, e nada existe
neste caso”, diz a LLX. A
informação é contestada pela Funai
(leia boxe).

Para a LLX, a única terra

Ana Cristina Pasini, diretora do
Departamento de Avaliação de

Impacto Ambiental (DAIA), da
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SMA), em resposta a e-
mail sobre a continuidade da análise
do projeto Porto Brasil, afirmou que
a liminar concedida pela Justiça
obrigou a SMA apenas a suspender
a realização da audiência pública, o
que foi feito.

Ela acrescentou que a etapa de
avaliação do Plano de Trabalho, na
qual está o Porto Brasil, serve para
identificar quais aspectos deverão
ser abordados no EIA e no RIMA a
serem apresentados no futuro. Para
ser aprovado, o EIA deve
demonstrar que o empreendimento é
viável. “A SMA não faz esta
avaliação sozinha: são ouvidos a
comunidade e seus representantes,
em audiências públicas como aquela
que foi suspensa”.

Outra pedra no caminho do
Porto Brasil foi divulgada no

início de abril pela revista Veja, que
afirmou que o projeto corre o risco
de não sair do papel. Diz a nota: “O
porto, orçado em 1 bilhão de dólares
(a ELX fala em investimento de US$
6 bilhões), já contava com a
oposição da Agência de Transportes
Aquaviários (Antaq), que proíbe a
movimentação de contêineres de
terceiros em portos privados. Dez
dias atrás, as demais empresas do
setor entraram com uma ação no
Supremo Tribunal Federal (STF)

indígena na região, devidamente
demarcada e homologada pelo
Governo Federal, é a denominada
Terra Indígena Peruíbe, ou TI
Peruíbe, vizinha aos fundos da área
do empreendimento, e que está
inteiramente localizada dentro do
Parque Estadual da Serra do Mar.

“A comunidade que existe no

para bloquear o projeto. O porto de
Eike depende, agora, de uma
alteração legal para vingar.”

Por e-mail, a LLX negou a
existência de entraves legais. A
empresa informou que antes de
iniciar o projeto foram consultados
juristas sobre o assunto e não foi
verificada nenhuma inconsistência
entre o projeto e a legislação em
vigor. Sobre a ação no STF, nada
comentou.

Questionado por e-mail, o
ouvidor da Antaq não retornou para
esclarecer sobre barreiras legais que

Divergências sobre a legislação
prejudiquem a execução do projeto
Santos Brasil. No site da Antaq, é
explicado que a agência foi criada em
2001, no âmbito da reestruturação
do Ministério dos Transportes.

A finalidade da Antaq é regular,
supervisionar e fiscalizar as
atividades de prestação de serviços
de transporte aquaviário e de
exploração da infra-estrutura
portuária e aquaviária,
harmonizando os interesses do
usuário com os das empresas
prestadoras de serviço, preservando
o interesse público.

terreno pretendido pela LLX se
estabeleceu no local em 17 de julho
de 2000, após conflito interno na TI
Peruíbe”, relata a LLX. “Assim, um
grupo teria sido expulso, acabando
por invadir uma parte da área que
será utilizada na implantação do
Porto Brasil. Desde então, há uma
ação para reintegração de posse,
movida pelo espólio de Leão
Novaes. Até agora, não houve
nenhuma definição judicial”. A LLX
possui um acordo com o espólio,
pelo qual a empresa receberá uma
escritura de cessão de direitos
hereditários. A lavratura desta
escritura depende apenas de
providências de natureza formal, que
estão em andamento.

Simultaneamente a esta compra,
a LLX propõe o remanejamento dos
índios para outra área, em uma
fazenda em Itanhaém, que seria
adquirida especialmente para esta
finalidade. A área possui mata, dois
rios, cachoeira, possibilidade de
caça, 100 mil pés de palmito,
marcenaria e serralheria, moradias e
escola para as crianças, e posto de
saúde a cerca de 1 km.

SMA
explica
tramitação

A Funai entende que a área
onde está a aldeia Piaçaguera,

em Peruíbe, é sim uma área
indígena, afirmou Paulo Santile,
Coordenador Geral de
Identificação e Delimitação, da
Diretoria de Assuntos Fundiários
da Funai. Ele fez o esclarecimento
à prefeita Julieta Omuro que
esteve em abril na sede da Funai,

em Brasília.
Santile aceitou a sugestão de

Julieta de se abrir uma conversação
sobre a questão e ficou vir a Peruíbe
para saber detalhes de como se
poderia dar melhores condições de
vida aos índios. “A Prefeitura está
fazendo a sua parte na tentativa de
encontrar uma solução de
sobrevivência aos índios da aldeia

Piaçaguera e também tentando
viabilizar a implantação do
projeto Porto Brasil na cidade.
Acreditamos que podemos manter,
preservar as crenças e culturas
deste povo que está no local e por
outro lado viabilizar a
implantação deste empreendimento
também importante para a
região”, disse Julieta.

A área é indígena, afirma Funai

Edilson Almeida/Jornal de Peruíbe

Terreno onde se pretende implantar
retroporto e complexo Industrial, que serão

interligados por uma ponte de 3 km a uma
ilha artificial com 11 berços de atracação

LUIZ CARLOS FERRAZ

Metrópole



Cada uma das nove Cidades
da Baixada Santista criará o
seu Plano Municipal de

Saneamento Básico, o primeiro
passo para ser elaborado um Plano
Regional. A iniciativa terá apoio do
Governo do Estado, conforme
protocolo de intenções assinado na
reunião de abril do Conselho de
Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada Santista
(Condesb), que teve a presença da
secretária de Estado de Saneamento
e Energia, Dilma Pena.

Baixada Santista terá
Plano Regional

Francisco Arrais/Secom-PMS

Saneamento básico

“O objetivo é estruturar um
plano de saneamento para que todo
o esgoto da região seja tratado”,
afirmou a secretária.

O prefeito João Paulo Tavares
Papa destacou que a elaboração de
um Plano Regional de Saneamento já
vinha sendo articulado há algum
tempo pelos Municípios. “Pela
lógica regional, se todas as Cidades
agirem de forma integrada haverá
mais eficiência”, argumenta Papa. “A
Baixada Santista depende da
eficiência dos sistemas de
saneamento. A qualidade das praias,
que atrai turistas, está diretamente
ligada à eficiência de coleta de esgoto
e produção de água”.

A Lei Federal nº 11.445, de 5 de

janeiro de 2007, estabelece que
somente as cidades e regiões que
apresentarem um Plano de
Saneamento Básico terão acesso a
recursos federais e estaduais. Agora,
cada um dos Municípios
encaminhará projeto de lei à Câmara
dos Vereadores, ao mesmo em que
dará início ao levantamento de dados
sobre a coleta de esgoto, lixo
doméstico, varrição, entulho de
obras, lixo séptico, resíduos
industriais etc., assim como
tratamento e destinação final. Após
aprovação pelo Legislativo, a
Secretaria de Estado de Saneamento
e Energia celebrará convênio com os
Municípios, agilizando a liberação
de recursos para as obras.

Adequação à lei garantirá
acesso aos recursos
federais e estaduais

Secretária
Dilma Pena e os
prefeitos de São
Vicente, Tércio
Garcia, e de
Santos, João
Paulo Papa: ação
integrada

No Japão, Goldman
divulga Porto de
São Sebastião

Investimento
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O vice-governador e
secretário de Estado

de Desenvolvimento,
Alberto Goldman, divulgou
em abril, no Japão, o
projeto de modernização e
expansão do Porto de São
Sebastião. Goldman, que
chefiou a comitiva do
Governo de São Paulo na
Missão Empresarial Brasil-
Japão, apresentou o projeto
ao Japan Bank for
International Cooperation
(JBIC), o Banco para
Cooperação Internacional
do Japão. A instituição
também é parceira do
Estado no financiamento de
outros projetos, como a Linha 4
do Metrô e a calha do Rio Tietê.

As condições naturais e
geográficas favoráveis, como
águas profundas e proteção que
confere segurança ao embarque e
desembarque, são fatores que
pesaram na escolha do Porto de
São Sebastião, pelo Governo do
Estado, como prioridade para a
constituição de um novo corredor
para o escoamento das
exportações brasileiras e
intensificação do comércio
internacional.

O objetivo do vice-governador
é conseguir financiamento junto ao
JBIC para tornar São Sebastião
um porto ainda mais moderno,

integrado com a Cidade, em
harmonia com o meio ambiente e
que possibilite maior
aproveitamento das condições
oferecidas pela região.

Para o vice-governador, com
sua modernização, o Porto de São
Sebastião potencializará o
desenvolvimento de São Paulo,
especialmente nas regiões do Vale
do Paraíba e Litoral Norte, e
impulsionará à indústria e
agricultura paulistas. “Esse
projeto colocará São Sebastião em
pé de igualdade com alguns dos
melhores portos do mundo,
inserindo o Brasil na nova
geração portuária”, disse
Goldman.

Milton Michida/GE

Goldman: nova geração portuária
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Engeplus lança Residencial Belize

POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

Nova York
delirante |
Rem Koolhaas
| Editora
Cosac&Naify |
Coleção Face
Norte | R$
59,00

Rem Koolhaas relata
episódios marcantes da formação
da cidade de Nova York. Entre
eles, o culto da tecnologia e do
artificial, os planos que definiram
o traçado regular que conhecemos
hoje, a invenção do elevador e a
expansão para o alto e a
construção de ícones, como o
Central Park, o Empire State e o
Rockefeller Center.

A (Des)
Construção do
Caos | Sérgio
Kon e Fábio
Duarte (org.) |
Editora
Perspectiva |
R$ 35,00

Com textos
que procuram decifrar São Paulo,
“A (Des) Construção do Caos”
traz argumentos e projetos que
discutem como podemos criar
condições para uma convivência
ativa e sem preconceitos dentro
da metrópole, abordando desde
intervenções no espaço urbano
até a gestão do lixo e a água,
assuntos de extrema importância
no século XXI.

Arquitetura e
Crítica | Josep
Maria
Montaner |
Editora
Gustavo Gili |
R$ 35,52

De maneira
concisa e didática, o livro se
concentra nas relações entre
Arquitetura e crítica, fornecendo
o contexto necessário para
entendermos seus mecanismos,
limites e objetivos. Montaner faz
um percurso pelo século XX, que
permite compreender as chaves
utilizadas pela crítica desde as
suas origens até a atualidade. Em
português de Portugal.

Construção

A 12ª Office Solution
ArquiShow FacilityShow

acontece de 12 a 16 de maio na
Bienal São Paulo, no Parque do
Ibirapuera. Cerca de 190
expositores nacionais e
estrangeiros apresentarão
novidades em mobiliário, pisos,
luminárias, forros, entre outros
produtos, numa área de 24,5 mil
metros quadrados, com a
expectativa de atrair 44 mil
visitantes e gerar negócios de R$
250 milhões, informou o
organizador Ricardo Aronovich,
da Flex.

O otimismo é motivado pelo
aquecimento na economia,
considerando que no ano
passado foram investidos cerca
de US$ 30 bilhões no mercado
imobiliário. Segundo Aronovich,
no pavilhão imobiliário os
visitantes conhecerão projetos de
imóveis comerciais, residenciais,
centros de distribuição, entre
outros.

O pavilhão do núcleo de
pregoeiros estará focado no
mercado de compra e venda
para o governo. Além de
palestras com especialistas, com
o debate sobre as tendências dos
processos de compra, pré-
qualificação nas licitações e
certificação como garantia de
fornecimento, ele terá estações
para quem quiser participar de
pregões.

Durante o evento serão
anunciados os vencedores do V
Grande Prêmio de Arquitetura
Corporativa, cujos trabalhos
estarão expostos.

Feira de
arquitetura e
construção
corporativa

AVotorantim Cimentos
adquiriu uma fábrica da
Qualimat, em Cajamar, no

Interior do Estado de São Paulo. A
unidade de argamassas básicas
pertencia à Parex Group, uma
empresa multinacional francesa do
segmento de construção civil. Com a
aquisição, a Votorantim acrescenta
10 mil toneladas mensais de
argamassas em sua produção, com
foco na Baixada Santista, Grande
São Paulo, Jundiaí e Campinas.

Há mais de 10 anos a Votorantim
Cimentos produz e comercializa a
linha completa de argamassas
Votomassa. A empresa tem
capacidade atual de 1,5 milhão de
toneladas por ano de produtos que
vão de argamassas básicas de
assentamento, contrapiso e
revestimento para construção civil
até a linha de colantes e

Votorantim adquire
fábrica de argamassas

rejuntamentos para aplicação de
revestimento cerâmicos e pedras
ornamentais. Os produtos e serviços
Votomassa são oferecidos ensacado e
a granel (em silos), formulados e
adequados a todos os usos de cada
obra e tipo de aplicação.

“Acreditamos que, ao
ofertarmos argamassas
industrializadas, agregamos valor à
cadeia da construção civil pela
racionalidade e produtividade que
este sistema propicia”, afirma
Marcelo Lass, gerente geral do
negócio argamassas, ao informar que
a Votorantim possui cinco unidades
de produção de argamassas,
localizadas em Barueri (SP), Curitiba
(PR), Itaú de Minas (MG),
Sobradinho (DF) e Caapora (PB); e
mantém um centro de pesquisa que
desenvolve produtos adequados às
necessidades de mercado.

A Votorantim Cimentos integra o
Grupo Votorantim, um dos maiores
conglomerados da América Latina,
com atuação nas áreas industrial,
finanças e novos negócios. Com sede
em São Paulo, a Votorantim
Cimentos é uma das 10 maiores
empresas de cimento, concreto e
agregados do mundo. Possui 42
unidades de produção (34 no Brasil,
7 na América do Norte e 1 na
Bolívia), operando ainda mais de 60
centros de distribuição e 100
centrais de concreto no País e mais
de 150 centrais de concreto, 12
terminais de cimento e 6 navios na
América do Norte. Fundada em
1936, possui mais de 10 mil
colaboradores. Líder do mercado
nacional, comercializa mais de 40
produtos, com as marcas Votoran,
Itaú, Poty, Tocantins, Aratu,
Votomassa e Engemix.

A Engeplus está lançando em
Santos o Residencial Belize, na

Rua Guaibê, 20, Bairro Aparecida.
Com localização privilegiada,
próximo ao shopping center
Praiamar e a poucos metros da
praia, o empreendimento terá 72

unidades, sendo 34 com três
dormitórios, 36 com dois e duas
coberturas duplex. O projeto
arquitetônico é de autoria do
escritório Passarelli Zonis e prevê
vagas de estacionamento no
subsolo, térreo, mezaninos 1 e 2, 18

andares-tipo, além do andar das
coberturas. A área de lazer está
localizada no mezanino 1 e parte
da cobertura. Mais informações,
plantão no local e no site da
Engeplus na Internet
www.engeplus.com

ODepartamento de Engenharia
Civil da Universidade Federal

de São Carlos (UFSCar) recebe até 8
de maio inscrições para o curso de
especialização (pós-graduação lato
sensu) em Gestão e Tecnologia de
Sistemas Construtivos de
Edificações. As aulas se estendem
até o primeiro semestre de 2009. São
oferecidas 30 vagas, sendo o mínimo
de 20 vagas necessário para a
abertura da turma. Mais informações
no site www.deciv.ufscar.br/gtsce.

Especialização
na UFSCar

O concurso Arquitetando
Docol, voltado para a

criação de ambientes, foi
ampliado para estimular o
design de produto industrial.
Interessados em participar,
estudantes e profissionais de
arquitetura e design, devem criar
um projeto de design de
chuveiro, que, se apresentar
viabilidade comercial, será
produzido pela empresa. A
premiação também oferece
viagem internacional e
computadores. A inscrição é
gratuita e pode ser feita até 25 de
julho. Informações sobre o
concurso estão no site
www.arquitetandodocol.com.br
ou pelo serviço 0800 77 12348.

Concurso da
Docol premia
design
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Brasil

Antecipando o 1º de maio,
Dia do Trabalho, mas em
outra data emblemática para

os trabalhadores, o dia do golpe
militar de 1964, o presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou em 31 de março a Lei nº
11.648/08, que reconhece as
Centrais Sindicais. Mais que isso,
Lula vetou a emenda que queria
acabar com a cobrança compulsória
da contribuição sindical, que
desconta um dia de salário de todos
os trabalhadores com registro em
carteira e o destina aos sindicatos da
categoria a que pertencem,
independente de serem ou não
filiados, partilhando o montante com
suas respectivas federações,
confederações e, agora legalizadas,
Centrais Sindicais.

Atualmente, seis Centrais
Sindicais lideram o movimento no
País: Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Força
Sindical, União Geral dos
Trabalhadores (UGT) – fruto da
unificação da Confederação Geral
dos Trabalhadores (CGT), da
Central Autônoma de Trabalhadores
(CAT) e da Social Democracia
Sindical (SDS) –, Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil (CGTB),
Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB) e
Nova Central Sindical de
Trabalhadores (NCST).

Embora tenham diferenças
ideológicas marcantes, neste ano elas
estão desenvolvendo a campanha
nacional pela redução da jornada de
trabalho, sem perdas salariais. A
meta é recolher de um a cinco

Legislação reconhece
Centrais Sindicais

milhões de assinaturas e, em meio às
comemorações do 1° de maio, Dia
do Trabalho, entregar o documento
ao Congresso Nacional, para que
seja transformado em lei.

Segundo estimativa das Centrais,
a diminuição da carga de trabalho de
44 horas para 40 horas semanais
poderá criar até 2,2 milhões de
novos empregos com carteira
assinada.

Outra reivindicação das Centrais
é a ratificação, pelo Congresso
Nacional, das Convenções 151 e 158
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). A Convenção 151
trata do direito à negociação coletiva
para os servidores públicos,

enquanto a 158 proíbe que o
trabalhador seja demitido por
qualquer motivo, a demissão sem
justa causa.

Ponto da Lei nº 11.648/08 que
gerou polêmica trata da liberdade de
funcionamento das Centrais
Sindicais. Além de ter garantido mais
poder econômico a elas, por meio
dos recursos da contribuição
sindical, Lula vetou a fiscalização
que estariam sujeitas pelo Tribunal
de Contas da União (TCU). O
argumento é que tal fiscalização
poderia resultar em perseguição
política. Isso não significa que as
entidades estão imunes à fiscalização
do Ministério Público Federal.

Lula mostra o cartão do trabalhador: evento integrou as
comemorações do Dia do Trabalho em Brasília

Ao festejar o Dia do Trabalho, centrais sindicais divulgaram o movimento conjunto
pela redução da jornada de trabalho sem perdas salariais

Antonio Cruz/ABr

APrefeitura de Cubatão anunciou
que realizará evento, em data

em estudo, no Bloco Cultural José
Edgard da Silva, ao lado da
Prefeitura, e no Kartódromo Nelson
Piquet, na área do Paço, para
“marcar os 15 anos da outorga do
“Selo Verde”, oferecido pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), em virtude da recuperação
ambiental da Cidade”. (Leia editorial
nesta edição).

Denominado 1º Fórum de
Sustentabilidade de Cubatão, o
evento deverá contar com a
exposição de cases pelas indústrias
locais e shows nacionais e
internacionais. A realização será da
Organização Civil de Interesse
Público (Oscip) Instituto de
Recuperação do Patrimônio
Histórico do Estado de São Paulo

Aderbau Gama/PMC

Evento marcará
‘recuperação
ambiental’

Cubatão

(IPH).
O responsável pela Oscip, José

Titonele, e o assessor da diretoria,
Eliezer Domingues, estiveram no dia
5 de maio no gabinete do prefeito
Clermont Silveira Castor, para
assinar o termo de parceria. Também
estava presente o secretário
municipal de Meio Ambiente,
coronel Eduardo Bello, um dos
idealizadores do evento.

Clermont destacou que o
reconhecimento pela despoluição da
Cidade é gratificante. “Estamos
certos de que a iniciativa contribuirá
para elevar a auto-estima do
cubatense”, afirmou. Já Titonele,
cuja expectativa é que o evento
tenha repercussão internacional,
informou que o projeto está em fase
de captação da adesão das indústrias
do Município.

Clermont assina o termo de parceria com a Titonele:
presença do secretário Eduardo Bello e Eliezer Domingues

Anualmente realizadas a partir de
maio, neste ano começaram em

abril as ações preventivas do Ciesp/
Cubatão de apoio à Operação
Inverno no pólo industrial local. A
operação é desenvolvida há 12 anos
pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (Cetesb), e,
além das ações preventivas, prevê a
monitoração da qualidade do ar em
três pontos do Município, para dar
respostas rápidas no caso de ser

‘Operação Inverno’ começou mais cedo
necessário decretar estados de
atenção, alerta e emergência.

No balanço da operação no ano
passado (Perspectiva 168), de maio a
setembro de 2007 continuou ruim a
qualidade do ar em Cubatão. Em
suas conclusões, o documento
afirma que, considerando a análise
dos aspectos meteorológicos, o
Inverno de 2007 esteve entre os
mais desfavoráveis à dispersão de
poluentes dos últimos 10 anos.

A operação é realizada
anualmente e neste ano as ações
preventivas deverão se estender até
dezembro. O objetivo é amenizar os
efeitos da quantidade de resíduos
que é despejada no ar pelas
indústrias do pólo, cuja dispersão é
prejudicada no período do Inverno.

Além disso, segundo a
coordenadora da Operação Inverno
pelo Ciesp/Cubatão, Mônica Silveira
e Costa Cheng, a partir de 2004

houve um aumento do tráfego de
veículos na região, que torna
necessário a intensificação das
medidas para diminuir a
ressuspensão de poeira na malha
rodoviária do pólo.

Uma das ações nesse sentido é o
“banho de rua”, que consiste na
lavagem das pistas de acesso às
empresas (Avenida Plínio de
Queiroz, Marginal de interligação
com a Rodovia Cônego Dômenico

Rangoni e rotatórias do Pólo
Industrial), realizada com auxílio de
caminhão-pipa. Haverá ações de
conscientização e fiscalização nas
estradas e nas áreas internas das
empresas, para respeito à
sinalização e ao limite de velocidade
e de carga, colocação de lona
corretamente e vedação adequada em
caminhões, conservação das pistas e
verificação do estado de conservação
e regulagem de motores dos veículos.
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Realizado com saltos sob mini-
trampolins, o Power Jump,

programa de exercícios desenvolvido
pela Body Systems, de São Paulo, é
considerado uma excelente drenagem
linfática. Sua prática resulta na
desobstrução da corrente sanguínea,
combate a edemas e auxílio aos
gânglios na excreção das toxinas por
meio dos órgãos responsáveis, rins,
intestinos e glândulas.

A forma mais conhecida de
incentivar a drenagem linfática é a
massagem. Por meio da palpação, ela
garante um sentido de compressão
na musculatura que atinge os vasos
linfáticos, fazendo com que seja
gerada uma linha ascendente da linfa
por meio dos vasos, o que diminui
os índices e acúmulos desta
excreção.

Da mesma forma, contudo, os

Saltos sob mini-
trampolim geram uma

grande contração dos
músculos dos

membros inferiores

Drenagem
linfática
com o
‘Power
Jump’

OCentro Mandala, em Itatiba, no
Interior do Estado de São

Paulo, preparou uma programação
especial para o feriado de Corpus
Christi, de 23 a 25 de maio, com
meditação, yoga, danças circulares
sagradas, caminhadas, relaxamento,

saltos no mini-trampolim geram uma
grande contração dos músculos dos
membros inferiores, gerando ao
redor dos vasos linfáticos uma
compressão capaz de provocar uma
curva ascendente muito maior do
direcionamento da linfa para a
bexiga. Isto explica o desejo de
urinar logo após cada aula, que tem a
duração de 60 minutos, e queima de
500 a 700 calorias.

Entre os benefícios do programa
estão a eliminação dos ácidos
lácticos, desintoxicação dos tecidos,
modelagem da gordura localizada,
quebra de fibroses e celulite,
potencialização e oxigenação da
musculatura, favorecendo a
hipertrofia. A aula é contra-indicada
a gestantes, pessoas com labirintite e
pessoas com instabilidades nas
articulações dos membros inferiores,
tornozelos, joelhos e quadril.

Serviço – Em Santos, o Power
Jump é oferecido pela Cuca’s
Academia, na Rua Euclides da
Cunha, 246, Bairro José Menino.

Programar uma alimentação com
componentes saudáveis, sem

abrir mão dos pratos que trazem
boas lembranças, é o desafio dos
nutricionistas que cuidam da
alimentação das pessoas da Terceira
Idade que moram no centro de
vivência Hiléa, em São Paulo.

“Os idosos são um grupo
fragilizado comparado a outros, com
muitas necessidades nutricionais,
restrições na dieta e dificuldades
para se alimentar”, afirma a
nutricionista Talita Yamatto.
“Mesmo assim, não podemos
simplesmente cortar e restringir
determinados alimentos, pois eles
estão totalmente relacionados com
sua história de vida”.

A simbologia que o alimento
representa para pessoas dessa faixa
etária fascina os especialistas. “Cada
idoso tem seu próprio hábito
alimentar e por mais que se tenha
um padrão, não podemos mudar o
cardápio bruscamente. Preparar uma
salada de frutas, por exemplo, pode
ser algo com uma simbologia porque
remete a sua juventude ou a época
com os netos, quando ele preparava
a receita”, frisa Yamatto.

Um dos maiores prazeres do ser humano é a gastronomia. O
que poucos imaginam é o registro histórico que alguns pratos

podem causar na lembrança das pessoas. Uma refeição deixa de ser
uma simples refeição a partir do momento que aquela saborosa
combinação transcende e se transforma em recordações, memórias
afetivas de momentos especiais.

Alimentação na Terceira Idade

Cada residente ou sócio do Hiléa
tem seu próprio cardápio. Vários
menus são desenvolvidos
paralelamente suprindo as
necessidades e desejos individuais,
na medida do possível, diferente da
costumeira comida sem sabor de
hospital, cheia de restrições.

Segundo Cristiane D’Andrea,
idealizadora do centro de vivência,
sempre é questionado se as
mudanças nos hábitos alimentares
serão benéficas: “Na maioria das
vezes, não mexer na refeição
preferida exerce impacto positivo na
qualidade de vida e bem-estar, maior
que o resultado clínico”.

Não há um prato ideal para um

idoso. Porém, há
princípios básicos
que devem ser
levados em
consideração. O
primeiro deles é
uma alimentação

bem colorida e diversificada, rica em
vegetais. Por causa da idade, o
intestino vai ficando preguiçoso,
tornando alimentos fibrosos
indispensáveis.

Outro ponto chave na deita de
um idoso é a água. “Muitos deles
têm dificuldades em ingerir copos e
mais copos de água. Nesses casos
optamos por alimentos ricos em
água, como frutas e sucos”, indica
Yamatto. Os idosos possuem a
mesma facilidade de uma criança
para desidratar e muitas vezes
sentem sede muito tardiamente,
quando o quadro de desidratação já
está instalado. Mais informações no
site www.hilea.com.br

Cuidados com
a limpeza da
pele

Queima de 500 a 700
calorias em 60
minutos de aula

Divulgação

atividades opcionais, além do tempo
livre para descanso, piscina e
massagens indianas em meio à
natureza e ar puro.

Informações e reservas (11)
3323.6218 e pelo site
www.centromandala.com.br

Boas recordações...

Simbologia do alimento fascina os especialistas que cuidam de idosos

Restaurante do
Hiléia: alimentos
com tempero
especial

Fotos Divulgação

Fachada do Hiléia,
em São Paulo

Meditação no feriado

Programa
prevê
yoga,
danças no
ar puro do
Interior

� Composta por sabonete em
barra e líquido, a linha Actine, da
Darrow, é eficaz no tratamento
da acne, reduzindo a oleosidade
excessiva da pele. Tem ações
anti-séptica, antiinflamatória e
sebo-reguladora, efeito
cicatrizante e também
queratolítico. Isento de corantes,

possui hidratantes
naturais. Doença
que afeta homens e
mulheres, a acne

surge com o
aumento da
secreção sebácea
associada ao
estreitamento e à
obstrução dos
poros.

Divulgação

Divulgação
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� Fundo Social de Solidariedade
(FSS) da Prefeitura de Santos
promove a 15ª Feira da
Solidariedade, Arte e Cidadania
de 10 a 13 de junho, das 12 às 19
horas, no Clube Sírio Libanês.

� Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Metrô (Aeamesp)
realizará nos dias 15 e 16 de
maio, em sua sede, na Rua
Paraíso, 67, em São Paulo,
workshop para jornalistas sobre
os problemas dos
congestionamentos e da
mobilidade nas grandes cidades.
Apoio do CREA-SP.

� Colega Luzita Levy, diretora
do jornal Sur de Guarapuava, no
Paraná, comemorou 26 anos de
colunismo social com estiloso
jantar no Atalaia Palace Hotel.
Parabéns!

� Médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti representou Santos
no Congresso Brasileiro de
Medicina Veterinária, de 22 a 26
de abril, em Maceió. Apoio das
ONGs Amigos de Santos,
Ambiental de Santos, Grupo
Proteção Ambiental do Litoral
Paulista, Ensino e Educação de
Santos, Amigos da Orla Praia de
Santos e Amigos do Fusca de
Santos.

� 11ª Bienal Nacional de Santos
– Artes Visuais inicia no dia 10 de
maio e se estenderá até 22 de
junho, no Centro de Cultura
Patrícia Galvão, na Avenida
Pinheiro Machado, 48. O
vencedor deste ano é o paulistano
Wagner Perez Morales Júnior,
com uma vídeo-instalação.

� Gota de Leite abre sua
tradicional quermesse no dia 9
de maio, a partir das 18h30, com
atrações em todos os finais de
semana até 13 de julho. O evento
arrecada recursos para atender
465 crianças de zero a cinco
anos. A Gota de Leite fica na Av.
Conselheiro Nébias, 388, em
Santos.

� 22ª Festa do Peão Boiadeiro de
Americana acontece de 12 a 22 de
junho no Clube dos Cavaleiros,
km 120,5 da Via Anhanguera.

� Câmara de Guarujá entrega o
título de Cidadão a Oséas Teles
Barreto, dia 10 de maio, no salão
cassino da Base Aérea de Santos,
com saudação do vereador
Arnaldo do Nascimento.

� Parceria da Febracos com a
Relevo Araújo garante condições
especiais em serviços de
impressão em relevo à laser.
Informe-se (11) 3331.3100.

Antonio José Guazzelli, Marcelino Odlevati, Sady
José Viana Sobrinho, Luis Antonio Escudeiro

Godoy e Gilmar Aparecido Falamesca: diretoria do
Clube dos Corretores de Seguros do Grande ABC
reuniu o mercado segurador, em abril, em Santo
André, para divulgar a nova marca da entidade e

lançamento da revista ABC Seguro.

José Zuquim, da Marca Brasil, e Marta
Suplicy, a ministra do Turismo: Guarujá
sediou o lançamento do “Viaja Mais
Melhor Idade Hospedagem”, em abril,
no Casa Grande Hotel. Desconto de
50% ao público da terceira idade na
tarifa em 1.126 hotéis já credenciados
ao programa.

Imprensa-PMG

Luiz Carlos FerrazSandra Netto

Marcelo Di Renzo,
Marina Medina e José
Alberto Pereira, o
Sheik: implantação do
Núcleo de Jornalismo
Ambiental de Santos e
Região, parceria da
Unisantos e Sindicato
dos Jornalistas
Profissionais do Estado
de São Paulo.

Carlos Zamboni Neto, gerente de
serviços de rede da CPFL Energia na

Baixada Santista: projeto CPFL Cultura
traz para Santos o Café Filosófico,

programa exibido pela TV Cultura,
com debates sempre às quintas-feiras,

no auditório da CPFL Piratininga, na
Praça dos Andradas, 31, Centro

Histórico de Santos. Inauguração com
presença do psiquiatra Paulo

Gaudêncio, focando “Ajustamento e
desajustamento humano na

modernidade”.

Luiz Carlos Ferraz

Sandra Netto

Fernando Cláudio
Peel de Oliveira,
professor da
Unisanta, com a
esposa Vera, as
filhas Jade e
Yasmin e sobrinhos:
participação no
Undo-Kai, o
festival
poliesportivo e
cultural promovido
pela Associação
Japonesa de Santos,
nas comemorações
do centenário da
imigração japonesa

Walter Luiz Dias, gerente de Santos da Nossa Caixa, e
Rogélio Barcheti, presidente do Secretariado de

Vereadores do PSDB de São Paulo: comemorando
resultados no 52º Congresso da APM, em Santos.

Sandra Netto
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Meio Ambiente

Das 100 maiores indústrias
emissoras de CO2, nove
operam em Cubatão, na área

que ficou famosa como “Vale da
Morte”. A Refinaria Presidente
Bernardes, da Petrobras, ficou em 4º
lugar, com o lançamento de
1.974.537 toneladas; a Ultrafértil é o
11º, com 526.126 toneladas; o 15 é a
Columbian Chemicals Brasil, com
419.836 toneladas. As outras são:
19º Petrocoque, com 261.963
toneladas; 38º Votorantim, com
92.804 toneladas; 54º Companhia
Brasileira de Estireno, com 49.156
toneladas; 71º Copebrás, com
32.781 toneladas; e 79º Carbocloro,
com 31.547 toneladas.

O ranking foi elaborado pela
Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (Cetesb),
vinculada à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, e está disponível no
site http://www.cetesb.sp.gov.br/
100co2.pdf

Ele é baseado em informações

COSIPA LIDERA EMISSÃO DE CO2
Inventário revela as
indústrias que mais
contribuíram com
as emissões de gás
do efeito estufa

prestadas pelas próprias indústrias,
entre aquelas que responderam ao
questionário enviado pela
companhia. A apresentação dos
resultados foi feita pelo diretor de
Engenharia, Tecnologia e Qualidade
Ambiental da Cetesb, Marcelo
Minelli, durante reunião do
Conselho Estadual do Meio
Ambiente (Consema), em São Paulo,
na presença do secretário do Meio
Ambiente, Xico Graziano, do
presidente da Cetesb, Fernando Rei,
e do idealizador do inventário, o ex-
secretário do Meio Ambiente José
Goldemberg.

As oito primeiras colocadas no
inventário das 100 maiores
indústrias emissoras de gás do efeito
estufa são responsáveis por 63%
das emissões do Estado, o que
equivale a mais de 18 milhões de
toneladas de CO2 por ano. Segundo
Goldemberg, a identificação dos
grandes setores emissores de CO2
serve como um incentivo à adoção

A
Companhia Siderúrgica
Paulista (Cosipa),
localizada no pólo
industrial de Cubatão

(SP), é a campeã na emissão de CO2
no Estado de São Paulo, revelou o
inventário divulgado no final de abril
pela Secretaria de Estado do Meio

Ambiente. Com base em dados
fornecidos pela própria Cosipa, em
2006 a empresa do Grupo Usiminas
lançou na atmosfera 6.357.414
toneladas do gás que destrói a
camada de ozônio do planeta,
relativas à sua produção de
6.173.309 toneladas de aço.

O volume de CO2 despejado no
ano passado ainda não é do

Nove da lista estão no ‘Vale da Morte’
de metas de redução. “Fazer esse
inventário traz São Paulo para a
mesma posição que a Califórnia tem
nos Estados Unidos. Qualquer
redução que possa ser feita no
Estado já coloca o País à frente da
agenda ambiental internacional”,
disse o ex-secretário.

O inventário foi feito com base
nos critérios estabelecidos para
avaliações das emissões de CO2 do
Intergovernmental Panel on Climate
Change – Guideline for National
Greenhouse Gas Inventories –
IPCC/2006 e da Diretiva da
Comunidade Européia, de 1996,
sobre a base de dados dos
empreendimentos licenciados pela
Cetesb. Conforme tais critérios,
foram considerados o consumo de
combustível fóssil e a produção
industrial nas estimativas de emissão
de cada indústria.

Para elaborar o inventário, foram
selecionadas 371 empresas do
Estado com maior potencial de

emissões. Dessas, 329
disponibilizaram informações. Os
quatro setores industriais
considerados os maiores emissores
foram o de aço e ferro gusa, minerais
não metálicos, químico e
petroquímico.

O estudo levou em consideração
que 43% do CO2 emitido pela
indústria são provenientes de
combustível renovável. “Se somente
o combustível fóssil fosse usado, as
emissões de CO2 aumentariam 50
milhões de toneladas por ano”,
afirma Minelli.

Segundo o secretário Xico
Graziano, a próxima etapa é
terminar o inventário dos outros
setores que emitem CO2, como, por
exemplo, o de energia, transporte e
comércio. “Até o fim do ano, ainda
vamos agregar outras informações e
complementar o inventário com
setores que ainda não foram
contabilizados”, afirmou.

A Cosipa não revelou os dados

sobre a produção de 2007 e de
quanto foi o aumento nos índices de
lançamento de CO2 na atmosfera no
ano passado, limitando-se a
distribuir nota, na qual informa que
tem atuado no controle e redução
das emissões.

Empresa do sistema Usiminas, a
Cosipa relacionou projetos para
reduzir sua poluição: “a substituição
do consumo de óleo combustível por
gás natural, que tem um fator de
emissão 20% menor; instalação de
turbina de recuperação da pressão
do gás de alto-forno para geração de
energia elétrica; substituição de
caldeiras por outras de alta
eficiência; e reaproveitamento dos
gases gerados no processo
produtivo”.

A siderúrgica, contudo, não
revelou qual é o prazo para o efetivo
funcionamento desses projetos e
qual será o impacto de cada um nas
emissões do gás que provoca o
efeito estufa.

conhecimento, pois a Cosipa não
revelou quanto cresceu sua
produção. Contudo, como a empresa
anuncia repetidos recordes de
produção, conseqüentemente, em
2007 foi maior sua contribuição com
o efeito estufa do planeta.

Só para ter noção do estrago
provocado pela Cosipa, no site do
sistema Usiminas é informado um

aumento de produção de mais 5
milhões de toneladas de aço – ou
seja, quase mais uma Cosipa para
colaborar com descongelamento das
calotas polares! A expectativa é que
o Ministério do Meio Ambiente
elabore um inventário nacional, para
que a comunidade saiba os estragos
causados pelo setor siderúrgico ao
meio ambiente.

Foto Rolando Roebbelen

LUIZ CARLOS FERRAZ

Cosipa lançou em 2006 na
atmosfera 6.357.414 toneladas
do gás que derrete o planeta


