


Reconhecimento e execução
de sentenças estrangeiras
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
‘Inimiga do Planeta’

T enho dúvida de que o senso comum
compartilha um princípio fundamental
da Imprensa, aquele que enaltece a

importância do fato, ainda que negativo e
contrarie interesses, especialmente os de
cunho econômico. Não fosse desse jeito, não
teria agitado nossos leitores a reportagem de
capa da edição de abril do Perspectiva, que
apontou a Companhia Siderúrgica Paulista, a
Cosipa, do Sistema Usiminas, como campeã no
ranking da emissões de CO2 no Estado de São
Paulo. Parafraseando Nelson Rodrigues, toda
unanimidade é burra; assim, com todo respeito
ao leitor, muito nos orgulha informar a
opinião pública que existem indústrias no
pólo industrial de Cubatão que agridem não
só a comunidade local, mas todo o planeta, ao
lançar gases nocivos na atmosfera.
Indignação maior é constatar que a prática
não é penalizada, eis que não há lei que a

preveja, sendo classificada apenas como ato
ambientalmente incorreto, quiçá imoral, fruto
do desprezo com a vida – pois nenhuma ação
concreta é feita para mitigar as emissões!
Como o Brasil está fora do Primeiro Mundo,
portanto, isento de cumprir metas de
descarbonização preconizadas pelo Protocolo
de Kioto, um alento é a perspectiva de assim
mesmo estabelecê-las, a partir da criação do
Programa Brasileiro de Inventário
Corporativo de Gases de Efeito Estufa. Será
um avanço e tanto. Enquanto isso, as empresas
poluidoras devem ser conhecidas e
reconhecidas, em primeiro lugar, pelos danos
que causam à Humanidade. E, da mesma forma
que algumas se gabam com o selo de “Amiga”
disso e daquilo, serem condecoradas com o de
“Inimiga do Planeta”. Aliás, bem a propósito
neste dia 5 de junho, quando se comemora o
Dia Mundial do Meio Ambiente.
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Fabrício: o que se espera é uma
postura favorável da justiça
brasileira

A acupuntura é indicada para tratar as alterações
hormonais no organismo feminino e mudanças físicas e
emocionais provocadas pela gravidez.....................Pág. 10.
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A Prefeitura de São Vicente implanta o projeto de
reurbanização da orla da Praia do Itararé, envolvendo
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Divulgação

Após o parto:
eletroacupun-
tura para
recuperar a
forma física e
reequilibrar as
funções do
organismo

Capa: fotos de Fausto Pires/SMA, Vanessa
Rodrigues/Secom-PMS e Sandra Netto.

A polêmica gerada pelo projeto de criação das
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Litoral
do Estado de São Paulo levou o secretário do
Meio Ambiente, Xico Graziano, a ampliar o
debate com o auxílio da Internet............Pág. 12.
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Encontro entre
pescadores

artesanais em
Ubatuba e o

secretário
Graziano:

limitações ao
exercício da

profissão x pesca
predatória e

proteção
ambiental

Aentrada em vigor da Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de

dezembro de 2004, estabeleceu
novos modelos de atuação para
órgãos do Judiciário nacional,
incluindo o deslocamento da
competência de homologação de
sentenças estrangeiras,
anteriormente atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, para o Superior
Tribunal de Justiça. Segundo o Art.
105, I, “i”, da Constituição de 1988,
o STJ tornou-se a autoridade
judiciária competente para processar
e julgar os pedidos de homologação
de sentenças e estrangeiras e
conceder exequatur às cartas
rogatórias no Brasil. Toda essa
mudança já se encontra consolidada
na prática da Resolução nº 9/2005,
do Tribunal, justificando-se no
fortalecimento de mecanismos de
coerente aplicação do direito
internacional no plano doméstico.
Indivíduos e empresas são então
beneficiados, sobretudo no que
concerne à presteza pela
administração de uma justiça global.
A recente jurisprudência do STJ
aponta para exemplos animadores
nesse contexto.

Em matéria de arbitragem

comercial internacional, decisões em
ações homologatórias têm feito
referência imediata à aplicação das
normas da Convenção de Nova
Iorque de 1958, sobre
Reconhecimento e Execução das
Sentenças Arbitrais Estrangeiras,
incorporada ao ordenamento
brasileiro pelo Decreto nº 4.311/
2002 (e.g. L’Aiglon/Têxtil União).
Na área da propriedade intelectual, o
STJ teve a oportunidade de observar
a regra da competência internacional
exclusiva do juiz brasileiro para
processar e julgar ações envolvendo
nulidade de patentes ou registros de
marcas concedidas no território
nacional (e.g. caso Bayer/Pfizer). E

mesmo em áreas tradicionais, como
direito de família, a atuação do
Tribunal na homologação de
sentenças também resgata regras
clássicas de direito internacional
privado, a elas se reportando nas
questões de adoção, guarda de
menores, divórcio e obrigações de
alimentos no estrangeiro.

Informações do STJ em 2007
apontam para o crescimento
gradativo do número de pedidos de
homologação de sentenças
estrangeiras, processados pela
Presidência do órgão, e para redução
do tempo de análise pelo Tribunal.
Espera-se da justiça brasileira,
assim, uma postura favorável à
manutenção da abertura que o País
dispensa ao reconhecimento e
execução das sentenças estrangeiras.
No fundo, essa reação diz respeito a
uma questão de efetividade da
solução de litígios privados
transnacionais em que sejam partes
nacionais brasileiros ou pessoas aqui
domiciliadas.

Fabrício Bertini Pasquot Polido
é advogado em São Paulo, de Paulo
Roberto Murray Advogados.

Pedro Calado/SMA
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Cidade

A biblioteca virtual do
EcoManage, um projeto

internacional de gerenciamento
ecológico de zonas costeiras, foi
aberta em maio, disponibilizando
informações sobre o Estuário de
Santos. Entre outros dados são
apresentadas as condições
biológicas, qualidade da água, dos
sedimentos marinhos, projeção da
qualidade ambiental futura do
sistema estuarino que engloba o
entorno de Santos e São Vicente.

EcoManage apresenta resultados

Edson Arantes do Nascimento,
o Rei Pelé, oficializou em 28
de maio a doação do seu

acervo pessoal para expor no Museu
que levará seu nome e será
implantado no casarão do Valongo,
no Centro Histórico de Santos. O
ato foi realizado em palco armado
em frente ao casarão, com a presença
do governador José Serra, o prefeito
João Paulo Tavares Papa,
empresários, jogadores e dirigentes
do Santos SFC.

O imóvel em ruínas será agora
restaurado para abrigar as relíquias
do maior jogador de futebol de todos
os tempos. Ao entregar ao prefeito
Papa a escritura pública de domínio
para catalogação do seu acervo, Pelé
frisou que as peças e documentos
superam o valor comercial: “Muitos
foram guardados pela minha mãe.
Existe até uma réplica da Taça Jules
Rimet”.

E acrescentou: “Não preciso
dizer do meu amor por Santos, pois
foi daqui que saí para o mundo.
Deixar este acervo nesta Cidade me
faz realizar um dos sonhos da minha
vida”. Pelé revelou que teve
propostas de implantar um museu
com seu nome na África, Estados
Unidos, Emirados Árabes, mas
graças ao entendimento entre o
Governo do Estado e a Prefeitura,

Museu

Rei Pelé
garante acervo

ele será mesmo em Santos.
Para viabilizar o projeto de

restauração do casarão, datado de
1865 e que foi sede da Prefeitura e
da Câmara, Serra assinou a escritura
de transferência do imóvel à
Municipalidade. A partir de agora, a
Ama Brasil, uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip) que atuou no projeto de
restauração do Teatro Guarany, será
encarregada de fazer a captação de
recursos por meio dos incentivos da
Lei Rouanet.

Ao celebrar a conquista para
Santos, Papa enfatizou que a
implantação do Museu Pelé é
fundamental no processo de
revitalização do Centro Histórico,
que tem como âncora o Alegra
Centro. O casarão é tombado como
patrimônio histórico desde 1983 e a
Prefeitura já possui autorização do
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), do
Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico (Condephaat) e do
Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Santos (Condepasa).

O museu terá três blocos: no
central, de 550 metros quadrados,
ficará a entrada e espaço para lojas,
café e sanitários; no bloco 1, de
1.405 metros quadrados, espaço
para exposições temporárias, um
auditório de 80 lugares, em forma de
esfera, e o setor administrativo; e no
bloco 2, de 1.232 metros quadrados,
estará o acervo de Pelé.

Reprodução

O EcoManage é desenvolvido
no Brasil há 3 anos e meio com a

www.ecomanage.info/
santos.htm

Vanessa Rodrigues/Secom-PMS

Serra, Pelé e o prefeito Papa: a
partir de agora, ONG buscará

recursos para viabilizar o
empreendimento

Pelé diz que está
realizando um dos sonhos
de sua vida

participação da Unisanta e
Instituto Oceanográfico da USP.
As informações coletadas
alimentam um sistema de modelos,
tanto para a bacia hidrográfica
quanto para as águas estuarinas.
Estes modelos permitem aplicar os
dados em computador, simulando
conseqüências de lançamento de
efluentes, modificações da linha de
costa, implantação de marinas,
aterros, derramamento de óleo e
outras intervenções do homem.

Porto Brasil: Antaq explica posição
AAgência Nacional de

Transportes Aquaviários
(Antaq) informou que não se
manifestou oficialmente sobre a
implantação do Porto Brasil, em
Peruíbe, pois “até o presente
momento a área competente pela
análise das outorgas de autorização
de Terminais de Uso Privativo

(TUPs) da Antaq não recebeu
qualquer documentação relativa ao
empreendimento em evidência”.

O esclarecimento foi dado pelo
ouvidor da Antaq, Paulo R. Vieira,
ao ser questionado pelo Perspectiva
sobre a informação de que a agência
estaria fazendo oposição ao projeto
da LLX, por ser proibida a

movimentação de contêineres de
terceiros em portos privados:
“Informamos que os critérios e
procedimentos para a outorga de
autorização para a exploração de
terminal portuário de uso privativo
estão dispostos nos termos da
Resolução nº 517-Antaq, de 18/10/
2005”.
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CidadaniaPOR
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APrefeitura de Santos cadastra
currículos de pessoas com

deficiência e disponibiliza a
empresas interessadas em contratar.
O serviço é prestado pela
Coordenadoria de Defesa de
Políticas para Pessoas com
Deficiência (Code), na Avenida
Campos Sales, 128, sala 11, com
apoio do Conselho Municipal para
Integração de Pessoas Portadoras de
Deficiência (Condefi). Atendimento
das 10 às 12 horas e das 14 às 16
horas, com laudo médico
comprovando a deficiência com
Código Internacional de Doenças
(CID) e documento pessoal. Mais
informações (13) 3202.1880.

PMS cadastra
pessoas com
deficiência

Devido ao movimento registrado
no Poupatempo Móvel de São

Vicente, a Secretaria de Gestão
Pública prorrogou o atendimento até
14 de junho no Município. Assim,
após a parada no Centro de
Convenções da Mata Atlântica,
encerrada no dia 31 de maio, o posto
móvel seguiu para a Praça dos
Ambientalistas, ao lado do Ginásio
de Esportes Dr. Luiz Gonzaga de
Oliveira Gomes, no Jardim Rio
Branco. Atendimento é de segunda a
sábado, das 10 às 17 horas.

Para agilizar o atendimento é
importante que o cidadão entre em
contato com o Disque Poupatempo,
pelo telefone 0800 772 36 33 antes
de se dirigir ao local, para saber
sobre a disponibilidade do serviço
pretendido e os documentos
necessários.

Segundo afirma o secretário de

Edi Pereira/GESP

Poupatempo Móvel é
prorrogado em SV

Estado de Gestão Pública, Sidney
Beraldo, há mais de 10 anos o
programa é referência no
atendimento ao cidadão, de maneira
desburocratizada e sem privilégios.

A unidade do Poupatempo
Móvel emite RG, Carteira de
Trabalho e Atestado de
Antecedentes Criminais; e permite o
acesso, por meio do e-poupatempo,
a mais de 2.000 serviços públicos
eletrônicos, dentre eles registro de
Boletim de Ocorrência, consulta de
multas de trânsito, pontos na
Carteira de Habilitação (CNH),
débitos de IPVA, inscrição em
concursos públicos e emissão de 2ª
via de contas. As taxas geradas pelos
serviços podem ser pagas no Banco
Nossa Caixa, dentro da própria
Unidade, em dinheiro ou através de
cartão de débito da Nossa Caixa e
rede afiliada.

Movimento Voto Consciente,
em parceria com a

Trasparency International, revela no
dia 7 de junho, às 10 horas, os
resultados de um estudo
encomendado pela Organização dos
Estados Americanos (OEA) sobre a
corrupção no Brasil. O foco são os
sistemas de contratação de
funcionários públicos, de aquisição
de bens e serviços por parte do
Estado, mecanismos de denúncia e
tipificação de atos de corrupção.

O encontro acontece no
auditório da Associação Cultural
Alumni, na Rua Brasiliense, 65,
Chácara Santo Antônio, em São
Paulo, e será apresentado pela
cientista política Rita de Cássia
Biason, coordenadora do Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre
Corrupção da Unesp. Haverá uma
mesa-redonda com a participação
dos cientistas políticos Bruno Speck
(Unicamp) e Matthew Taylor
(USP), e pelo advogado José Blanes
(Unesp).

O Voto Consciente existe há 21
anos. É formado por voluntários,
acompanha os trabalhos da Câmara
de São Paulo e da Assembléia
Legislativa do Estado, analisando a
atuação dos políticos com base em
critérios de freqüência nas
comissões, fidelidade partidária,
número de leis aprovadas e presença
nas votações nominais, entre outros
quesitos.

OEA estuda
corrupção no
Brasil

APREENSÃO – A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de
Santos apreendeu em Guarujá um iate de 80 pés avaliado em R$ 13, 6
milhões. Segundo informou a unidade aduaneira, a apreensão foi motivada
pela não comprovação da regular importação do bem, que estava sendo
utilizado sem o pagamento de tributos. A embarcação foi exportada por
empresa sediada nas Ilhas Bahamas.

� A Secretaria de Administração
Penitenciária comemorou que dos 17.845
presos beneficiados pela saída temporária do
Dia das Mães deste ano no Estado de São
Paulo, apenas 793 preferiram ficar com suas
respectivas progenitoras, gozar a liberdade e
não voltar mais ao xadrez. “É o mais baixo
índice dos últimos anos, correspondendo a
4,44% de não retorno”, anunciou o órgão.
Quando o preso não retorna é considerado
foragido e perde automaticamente o
benefício do regime semi-aberto, ou seja,
quando recapturado, volta ao regime
fechado.

� Foi iniciado em junho o recall que a Volkswagen fará em cerca de 250
mil veículos modelo Fox, para modificar o mecanismo de rebatimento do
banco traseiro, que amplia o porta-malas, com o objetivo de evitar novos
acidentes. A decisão foi tomada após encontro entre representantes da
montadora, técnicos do Departamento de Proteção de Defesa do
Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça e do Ministério Público
Federal, de São Paulo, Santa Catarina e Bahia.

� O Centro de Vigilância
Sanitária, da Secretaria de
Estado da Saúde, suspendeu
em São Paulo a
comercialização de um lote
de polpa de morango
produzido pela Congefrutas.
A medida foi tomada porque
o produto apresentava em
sua composição o pesticida
Tetradifona, em desacordo
com as resoluções da
Anvisa, entre outras
irregularidades sanitárias.

� Na passagem de 13 de maio, o ministro Edson Santos, da Secretaria
da Promoção de Políticas da Igualdade Racial (Seppir), afirmou que a
obra abolicionista está incompleta. O fim da escravidão em 1888 não
resolveu a questão dos negros brasileiros, afirma. Apesar de avanços, o
racismo, o preconceito e a discriminação racial ainda são realidades no
Brasil, dificultando e inviabilizando a mobilidade social de quase metade
da população brasileira.

� As novas imagens de advertência
sanitárias das embalagens dos

cigarros foram mostradas em maio
pelo ministro da Saúde, José

Gomes Temporão. Pela primeira
vez as fotos e mensagens

elaboradas consideram o grau de
aversão que podem provocar.

Afinal, a cada ano o cigarro mata
quase 5 milhões de pessoas em

todo o mundo; 200 mil, no Brasil.
Segundo o Instituto Nacional de

Câncer (Inca), a dependência está
associada a 90% dos casos de

câncer de pulmão, 85% dos óbitos
por enfisema pulmonar, 40% dos

derrames cerebrais e 25% dos
infartos fatais.

� Os usuários das balsas de Santos e
Guarujá denunciam a “estranha e
suspeita relação” entre o
Desenvolvimento Rodoviário SA
(Dersa) e a Internacional Marítima,
que opera os ferry-boats no Estado
de São Paulo. A nota, assinada por
usuários, foi enviada com cópia para
o Governo, Ministério Público e
Tribunal de Contas do Estado,
políticos e Imprensa, e frisa que o
Dersa concedeu, ao arrepio da lei,
um reajuste de 20% no contrato com
a Internacional Marítima.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Senador Pinheiro
Machado, 22, cj. 22, Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11075-000, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

� Devido ao crescente registro de
reclamações sobre contratação de
serviços odontológicos, a Fundação
Procon-SP alerta os consumidores
sobre os cuidados antes da
contratação de implantes dentários,
próteses e demais serviços
congêneres. Não se trata de planos
odontológicos regidos pela Agência
Nacional de Saúde (ANS). Só no
primeiro quadrimestre do ano foram
registrados 157 atendimentos contra
a Imbra Consultório Odontológico
Ltda. Procon-SP (11) 3241.4053.

Atendimento
de segunda a
sábado, das 10
às 17 horas

Disque 0800 772 36 33 antes de se dirigir ao local

Imprensa/RFB

Reprodução
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Primeira fase da reurbanização

Construção

Praia do Itararé

Q uarenta e cinco dias após o
lançamento, a Engeplus

comemorou a venda de 60% do
Residencial Belize, na Rua
Guaibê, 20, Bairro Aparecida,
em Santos, informaram os
diretores da construtora e
incorporadora, engenheiros
Roberto Luiz Barroso e Roberto
Luiz Barroso Filho. O
empreendimento tem localização
privilegiada, próximo ao
shopping center Praiamar e a
poucos metros da praia.

O projeto arquitetônico é de
autoria do escritório Passarelli
Zonis e prevê uma torre com 72
apartamentos, sendo 34 com três
dormitórios, 36 com dois e duas
coberturas duplex; vagas de
estacionamento no subsolo,
térreo, mezaninos 1 e 2. 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

Residencial
Belize vende
60%

OGrupo Gerdau e o Sebrae-SP
lançaram a 2ª edição do Prêmio

Superação Empresarial, dirigido para
as micro e pequenas empresas do
Estado do São Paulo. A iniciativa
tem como objetivo principal mostrar
os bons exemplos de MPEs, que por
meio da aplicação de métodos de
gestão conquistaram resultados
significativos.

A participação pode ser nas
categorias Agronegócio, Comércio,
Indústria, Serviços, Serviços de
Turismo, Serviços de Saúde,
Serviços de Educação, Serviços de
Tecnologia da Informação e
Destaque de Boas Práticas de
Responsabilidade Socioambiental,
desde que a empresa esteja
concorrendo em alguma das
categorias setoriais.

As inscrições são gratuitas e
estão disponíveis nos escritórios do
Sebrae ou pelo site
www.premiompe.sebrae.com.br.
Podem participar MPEs com
domicílio fiscal no Estado de São
Paulo que tenham receita bruta anual
de até R$ 2,4 milhões e pelo menos
um ano fiscal completo.

MPEs: Gerdau e
Sebrae lançam
prêmio

Aprimeira fase do projeto de
reurbanização da orla da
Praia do Itararé, em São

Vicente, será entregue no final de
junho. O projeto total envolve uma
área de 150 mil metros quadrados –
dos quais 71 mil metros quadrados
de jardins com espécies nativas do
Litoral –, e atende exigências do
Ministério Público, que visam
compensar o impacto ambiental.

A reurbanização completa
significa investimento de R$ 5,2
milhões, repassados pelo
Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias
(Dade), da Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento. Os
serviços estão sendo executados pela
Termaq, vencedora da concorrência
pública, e até o final do ano outras
etapas estão programada para serem
entregues.

Segundo informou a secretária de
Planejamento e Metropolização,
Elizabeth Correia, a reurbanização
inclui a implantação de 1.600 metros
de ciclovia em asfalto, passeios com
piso de blocos intertravados
(fornecidos pela Bechelli), rede de
esgoto, iluminação, dois postos de

salvamento, novos sanitários junto
aos quiosques e jardins com muito
verde.

O projeto também contempla
espaços para playgrounds,
convivência e eventos, dotados de
mobiliário, como bancos e lixeiras, e
a substituição do asfalto na via
expressa, hoje desgastado com o
fluxo diário de 40.000 veículos.

Para concluir a primeira etapa,
que compreende o trecho da Divisa
com Santos até a Pedra da Feiticeira,
desde abril são realizados os
serviços de paisagismo, pela
Prefeitura, Codesavi e os rapazes do
programa Jovens em Exercício do
Programa de Orientação Municipal
(Jepom).

O projeto paisagístico tem o
conceito neoclássico e foi elaborado
pela Casasco e Cia. Com caminhos
sinuosos, o projeto tem como
destaque a utilização de espécies
nativas, com o objetivo de atrair a
fauna silvestre. Dentre elas, foram
selecionadas mais de 500 mudas de
Ipês amarelo, branco e roxo,
Paineiras, Tibouchina e Tibouchina
Mutables, Falsa Arueira, Clúsea,
Biri, Alpínia, Helicônea, Grama
Amendoim, Vedélia, Singhonio,
Coração Magoado e Lantana.

“Essas plantas são adaptadas à
região, o que minimiza o problema

com pragas e doenças, e ajudam na
reciclagem do oxigênio através da
fotossíntese”, afirma João Nóbrega
Junior, biólogo responsável pela
implantação do projeto de
paisagismo.

Algumas árvores que já existem
no local, e se enquadram no projeto,
serão mantidas. Os coqueiros serão
limpos e recolocados. Arbustos e
forrações irão compor o novo visual,
que terá 62 mil metros quadrados de
grama.

Conforme destacou o arquiteto
Alexandre Casasco, “o morador e o
turista terão uma situação mais
agradável, com calçadas mais largas e
iluminação, com a possibilidade de
programar passeios à noite, como
em Santos”.

Paisagismo: jovens do Jepom executam o projeto

Fotos Sandra Netto

Ciclovia: mais 1.600 metros na orla de São Vicente

Casasco: calçadas mais
largas e iluminação,
para passeios à noite
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Para atender usuários que
questionam o valor de suas

contas de energia, a CPFL
Piratininga visita residências em São
Vicente, Praia Grande e Cubatão. A
vistoria é feita em conjunto com
líderes locais, com o objetivo de
fazer um diagnóstico sobre o
consumo de energia.

O programa, denominado Rede
Comunidade, envolve núcleos
carentes e além de regularizar
ligações clandestinas educa os
clientes classificados como baixa
renda para o uso racional da
eletricidade. Por meio do programa,
esses clientes são beneficiados na
cobrança com teto em até 100 kWh/
mês, durante os últimos seis meses,
desde que se adaptem à condição de

CPFL Piratininga
ajuda a economizar
Diagnóstico de consumo
de energia foca clientes de
baixa renda

cliente regular. Após esse período, o
valor da energia passa a ser cobrado
integralmente.

As ações da CPFL Piratininga
para ajudar os clientes de baixo
poder aquisitivo das três cidades a
reduzir suas contas de energia
incluem a contratação de 21
profissionais. Eles vão de porta em
porta para orientar os moradores
sobre o que deve ser feito para
reduzir o consumo e que hábitos
devem ser adotados para isso.

Paralelamente, são ministrados
cursos sobre uso racional de energia
para a população, sendo priorizada a
substituição de geladeiras em
condições ruins por novas, assim
como obras de reformas nas
instalações elétricas precárias.

O programa foi implantado em
2006 em Santos, Cubatão, Praia
Grande e São Vicente. Desde então,
a distribuidora já regularizou 13.300
clientes.

Até 23 de junho, os Fundos Sociais de Solidariedade
(FSS) das Cidades da Baixada Santista

desenvolvem a terceira edição da Campanha
Metropolitana do Agasalho. Nos dias 17 e 18 de maio,
uma carreata percorreu os nove Municípios da região:

Márcio Pinheiro/Imprensa-São Vicente

Campanha do Agasalho une região

A Fundação Abrinq pelos
Direitos da Criança e do

Adolescente lançou em maio o
projeto Rede de Prevenção –
Contra a maré da violência, em
parceria com o Instituto HSBC
Solidariedade. O objetivo é
contribuir para a prevenção e o
enfrentamento da violência sexual,
com foco na exploração sexual
comercial e violência doméstica
contra crianças e adolescentes, em
quatro Municípios da Baixada
Santista: Guarujá, Praia Grande,
São Vicente e Santos.

Contra a exploração
sexual infantil

no sábado, partiu de Bertioga e passou por Guarujá,
Cubatão, Santos e São Vicente. No domingo, saiu de
Peruíbe e arrecadou em Itanhaém, Mongaguá e Praia
Grande. Até o final de maio, a campanha já contabilizava
48.530 peças.

Serão desenvolvidas ações de
prevenção junto à comunidade
para fortalecer organizações da
sociedade civil, poder público,
conselhos de direitos e tutelares
para a prevenção e enfrentamento
da violência doméstica e sexual.
Para isso, utilizará profissionais
de ONGs para identificar,
encaminhar e acompanhar os
casos, por meio de formação
teórica e vivências lúdicas, e
implantação e/ou fortalecimento da
rede de atenção contra a violência
doméstica e sexual.

Em maio, iniciativa metropolitana promoveu carreata pelos nove Municípios da Baixada Santista

Cidadania

Onovo acordo ortográfico da
língua portuguesa é o tema da

palestra do professor Francisco
Marto de Moura, no dia 13 de
junho, às 10 horas, na Universidade
do Livro, da Fundação Editora da
Unesp, na Praça da Sé, 108, Centro
de São Paulo. Aprovado pelo
parlamento português no dia 16 de
maio, o acordo unifica a ortografia
do idioma lusófono a partir de
janeiro de 2009. No Brasil, as
mudanças nos livros didáticos serão
feitas até 2010. Informações pelo
telefone (11) 3242.9555.

Palestra aborda
o novo acordo
ortográfico
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Uma das últimas ações à
frente da Pasta do Meio
Ambiente, a então ministra

Marina Silva participou, no dia 12
de maio, do lançamento do Programa
Brasileiro de Inventário Corporativo
de Gases de Efeito Estufa, que vai
adotar a metodologia do Protocolo
GHG, usada como referência para o
mercado de carbono europeu. No dia
13, Marina pediu demissão do cargo.

Por meio do programa, governo
e iniciativa privada querem
aperfeiçoar a contabilidade das
emissões de gases causadores do
efeito estufa, como o dióxido de
carbono (CO2). A partir desse
inventário, o objetivo é subsidiar
medidas para mitigar os efeitos das
emissões.

“Na prática, há uma tabela e é
necessário preencher uma série de
dados a partir da medição de um
número grande de indicadores de
gases. É uma metodologia
relativamente simples e que fornece,
ao final, quantas toneladas de gás de
aquecimento global a empresa está
lançando na atmosfera. E isso já
começa a indicar o que é possível
fazer para evitar essas emissões”,
detalhou o presidente executivo do
Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento
Sustentável, Fernando Almeida.

Queimada na
floresta, uma das
fontes de CO2.
Abaixo, Marina
Silva, um dia antes
do pedido de
demissão, e o
embaixador
britânico Peter
Collecot (dir.), ao
lançar programa
para medir
emissão de gases

Efeito estufa

Programa medirá emissão de gases
Fotos Antonio Cruz/Abr

Ele ficou encarregado de
apresentar a ferramenta a grupos de
empresários brasileiros. Empresas
como a Petrobras, o Grupo
Votorantim e as siderúrgicas Arcelor
e Alcoa já utilizam a metodologia.
De acordo com o gerente de
Desempenho em Segurança e Meio
Ambiente da Petrobras, Luis Stano,
a estatal investiu cerca de US$ 6
milhões para implementar a
ferramenta.

“As empresas só conseguem
gerenciar as emissões que são
medidas. Quando você cria um
inventário de emissões é possível
conhecer os pontos onde existem as
melhores oportunidades de
investimentos para contribuir para
mitigar o problema da mudança

climática
global”,
explicou
Stano.

Na
ocasião, a
então ministra
do Meio Ambiente considerou que a
iniciativa é o comprometimento das
empresas em reduzir emissões e
deveria ser adotada para gerenciar
emissões de outros setores, como o
agropecuário: “A iniciativa do
protocolo é oportuna e mostra que
não se pode ficar esperando o plano
e a política (Nacional sobre
Mudança do Clima) saírem para
começar a agir. A humanidade está
vivendo o grande desafio de
‘descarbonizar’ as grandes

A3ª Conferência Nacional do
Meio Ambiente aprovou o

estabelecimento de metas de emissão
de gases na atmosfera para o Brasil.
Pelo Protocolo de Kioto, o País não
é obrigado a cumprir nenhum tipo de
meta; o que é exigível apenas dos
países desenvolvidos, que são os
que mais poluem. Entretanto, a
proposta de metas para o Brasil foi
referendada na conferência realizada
em maio, em Brasília.

“Foi um debate interessante
porque parte da conferência achava
que o Brasil não deveria definir
nenhum tipo de meta e outra parte
achava que, mesmo não sendo
obrigatório, deveria. Definiu-se que
o Brasil deve dar sua contribuição ao
enfrentamento das mudanças do
clima”, afirmou Pedro Ivo,
coordenador do evento.

Mais de 1.200 delegados que
participaram da conferência
assinaram uma “carta de
responsabilidade” em que assumem
posições, coletivas e individuais,
sobre como deveriam se portar
diante da questão das mudanças
climáticas. O material produzido
será consolidado para ser
apresentado ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e servir de
subsídio ao Plano Nacional de
Mudanças do Clima que o Brasil
está preparando.

Conferência
aprova metas

economias. Não podemos permitir a
carbonização das emergentes, como
Brasil e México, por exemplo.”

Os mecanismos do protocolo de
inventário corporativo poderão ser
utilizados por outros emissores de
gases de efeito estufa, inclusive a
agropecuária e o setor público,
informou o diretor do Departamento
de Mudanças Climáticas da
Secretaria de Qualidade Ambiental
do Ministério do Meio Ambiente,
Ruy de Góes.

Brasil

Brasil se prepara para
assumir o grande desafio
de descarbonizar a sua
economia
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Cubatão

Embora o assunto continue
sendo investigado pelo
Ministério Público do

Estado, a Câmara de Vereadores
opera uma Comissão Especial de
Inquérito (CEI) para apurar desvio
de recursos nos pagamentos
efetuados pela Pró-Saúde para três
clínicas médicas da Cidade – Clínica
Cirúrgica de Cabeça e Pescoço Ltda.,
Clínica de Suportes Cirúrgicos Ltda
e Clínica de Multiespecialidades
(MESP) –, que desde 2003
receberam R$ 11,2 milhões.

A Pró-Saúde é a atual gestora do
Hospital Modelo de Cubatão “Dr.
Luiz Camargo da Fonseca e Silva” e
recebe verbas públicas diretamente
da Prefeitura. Contudo, em vez de
prestar os serviços, transfere-os
para empresas particulares. A
investigação dos promotores do
Grupo de Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao
Crime Organizado (Gaerco) já
apurou irregularidades nas notas
fiscais fornecidas pelas clínicas – em
algumas não constam os serviços
que teriam sido prestados – e nos
endereços registrados para seu
funcionamento – como uma sala que
abriga uma empresa de entregas, o
próprio Hospital Municipal e,
inclusive, a clínica do secretário

LUIZ CARLOS FERRAZ

Contratos da Pró-Saúde são investigados

Municipal de Saúde, Eduardo Falcão
Paiva Magalhães.

O MP não tem encontrado
facilidade para aprofundar as
investigações. Em abril, a juíza da 3ª
Vara de Cubatão, Luciana Castello,
negou dois pedidos visando a quebra
de sigilos bancário e fiscal das três
clínicas, além da busca e apreensão
no Hospital Municipal.

Na Câmara, a investigação não
será de todo inócua, considerando a
possibilidade de punição política
dos envolvidos. O requerimento

para formação da CEI foi
apresentado pelo vereador João
Santana de Moura Villar, o Tucla,
(PDT), que é o presidente da
Câmara e preside a CEI. A proposta
foi aprovada por unanimidade, com
a situação indicando o relator, o
vereador Donizete Tavares do
Nascimento (PR), do mesmo partido
do secretário Paiva Magalhães e do
prefeito Clermont Silveira Castor. A
vaga da oposição é ocupada pelo
vereador Adeildo Heliodoro dos
Santos, o Dinho, do PT.

Sem consenso entre os
parlamentares, já que a
Administração goza de folgada
maioria no Legislativo, o prefeito
Clermont ainda não foi intimado a
dar explicações.

Desde que iniciou seus
trabalhos, em 11 de abril a CEI
ouviu nove pessoas (veja a relação
completa nesta página). Os
depoimentos são feitos a portas
fechadas e o que se sabe é que os
responsáveis pela Pró-Saúde e pelas
clínicas refutam qualquer
irregularidade. As empresas negam,
por exemplo, que eram fantasmas e
não prestaram os serviços de cirurgia
ao longo dos últimos cinco anos.
Sobre os endereços, tidos como
suspeitos, seriam motivados pela
falta de atualização de cadastro.
Uma sindicância foi aberta pela
Prefeitura, com representantes de
cinco Secretarias, para normalizar a
situação e também investigar o caso.

Na segunda quinzena de maio,
começaram a ser feitas análises nos
depoimentos e documentos enviados

e solicitados pelo
MP. No dia 23 de
maio expirou o
prazo de
funcionamento da
CEI, sendo
solicitado mais 45
dias para conclusão
dos trabalhos.

Um dos ouvidos foi o médico
Anis Rahal Maluf, de Potirendaba,
no interior de São Paulo, 58 anos.
Ele é citado como sócio de uma das
empresas que prestaram serviços à
Pró-Saúde. Maluf, além de médico,
foi candidato em 2006 a deputado
estadual pelo Partido Democrático
Trabalhista (PDT).

Após prestar depoimento, Anis
declarou que atuou numa das clínicas
por dois meses em 2003. “Fui
excluído porque faltei em dois
plantões. Muito me estranhou
constar o meu nome ainda no
contrato”, afirmou, lembrando que
foi procurado por uma funcionária
da clínica para que fosse desligado, e
que, apesar disso, a empresa alega
que os médicos que participaram
não foram encontrados. “Por isso
meu nome ainda consta”.

Conforme acrescentou seu
advogado, Anis não sabia que havia
assinado um contrato de sociedade:
“Ele foi convidado a assinar um
documento para que pudesse prestar
os plantões no hospital modelo.
Ignorava que se trataria de
participação societária. Para ele,
seria apenas uma relação de
emprego”.

O médico Fernando da Cruz
Félix também prestou depoimento,
como sócio da Clínica de
Multiespecialidades (MESP). “Eu
sabia que era sócio”, afirmou,
acrescentando que decidiu sair
quando percebeu que tinha poucos
sócios e muitos colaboradores,
muitos funcionários. “Estranho estar
sendo chamado agora, porque me

AComissão Especial de Inquérito
(CEI) foi instalada no dia 11 de

abril e aprovada pelo requerimento
nº 040/08, com o objetivo de apurar
junto à Secretaria Municipal de
Saúde a veracidade ou não da
denúncia veiculada no dia 4 de abril,
por meio do jornal Diário de São
Paulo, sobre suposta denúncia de
fraude de desvio de verba ocorrido
dentro daquela Secretaria.

Já foram ouvidos na CEI:
� Eduardo Paiva Magalhães,
secretário de Saúde de Cubatão;
� Plínio Tuzzulo, diretor do
Hospital Modelo de Cubatão “Dr.
Luiz Camargo da Fonseca e Silva” –
Pró-Saude;
� Wilson Diniz, secretário de
Finanças de Cubatão;
� João Alberto Lopes de Souza
Júnior, sócio da Clínica Cirúrgica de
Cabeça e Pescoço Ltda.;
� José Augusto Cyrineu Martins,
sócio da Clínica de Suportes
Cirúrgicos Ltda.;
� Armando Guastapaglia, sócio da
Clínica de Multiespecialidades
(MESP);
� Anis Rahal Maluf, médico;
� Lucimara de Souza Patarro,
médica;
� Fernando da Cruz Félix, sócio da
Clínica de Multiespecialidades
(MESP).

CEI ouviu
nove pessoas

Ministério Público e Câmara apuram desvio de recursos na Secretaria de Saúde

desliguei em 2005”. Ele ficou de
apresentar ao MP e à CEI um
documento que prova o
desligamento da clínica em 2005.
“Nunca fiquei sabendo onde era a
sede da empresa, nunca fiquei
sabendo quando ela mudou, porque
tudo era resolvido dentro do
hospital”.

O vereador Dinho demonstra
vontade em elucidar os fatos:
“Aguardamos cópias dos contratos
mantidos entre as empresas que
prestaram serviços para a Pró-
Saúde, e também cópias de jornada
horária de serviços efetivamente
prestados, já que consta na denúncia
do MP que esses serviços não
teriam sido efetivamente prestados.
Dependendo do que constatarmos
nesses documentos existe a
possibilidade de acareação.”

Aderbau Gama/PMC

Hospital Modelo:
uma das três
empresas
beneficiadas
tinha como
endereço o
próprio hospital
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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 |
Martins Fontes
R$ 82,70

Ching examina pontos
essenciais da arquitetura,
justapondo imagens que
atravessam séculos e fronteiras
culturais para criar um
vocabulário fundamental e
definitivo do desenho, numa
introdução aos princípios da
arquitetura que inclui formas
atuais e fornece uma nova
perspectiva aos modelos
convencionais.

A CIDADE
QUE NAO
PODE PARAR
– PLANOS
URBANÍSTI-
COS DE SÃO

PAULO NO SÉCULO XX |
Nádia Somekh e Cândido
Malta Campos | Mackenzie |
R$ 116,00

Objeto de inúmeras
intervenções urbanísticas, de
projetos pontuais a planos
diretores, a história de São Paulo
pode ser vista como um embate
contínuo entre as pressões do
crescimento e as propostas
urbanísticas que pretendem
conduzir, estruturar e controlar a
expansão urbana. A obra trata do
desenvolvimento do urbanismo e
do planejamento urbano na
cidade de São Paulo através da
análise de seus principais planos
urbanísticos no século XX.

ARTACHO
JURADO -
ARQUITETURA
PROIBIDA |
Ruy Eduardo
Debs Franco |

Senac | R$ 80,00
Franco faz uma trajetória dos

projetos arquitetônicos de João
Artacho, incluindo quesitos
concretos, que vão desde
localização, espaço e conforto até
o barateamento das contas de
manutenção de condomínio, com
o objetivo de consolidá-los como
opções atraentes de habitação.

Construção

Recuperação da antiga Estação Guanabara para apresentar as
principais tendências de arquitetura, decoração e paisagismo, em

54 ambientes internos e externos, por 83 expositores

A13ª edição da Campinas
Decor acontece até 15 de
junho, ocupando área de

2.700 metros quadrados, no prédio
principal da Estação Guanabara, a
antiga estação ferroviária da
Mogiana, em Campinas, no Interior
de São Paulo. A mostra fica aberta de
terça-feira a domingo, inclusive
feriados, e apresenta tendências e
novidades em arquitetura, decoração
e paisagismo, em 54 ambientes
internos e externos, executados por
83 expositores.

O visitante tem ainda a
oportunidade de apreciar o restauro
da fachada e a recuperação do prédio
principal da Estação Guanabara,
construído entre 1883 e 1915.

Em virtude das características do
imóvel onde está sendo realizada a
mostra, a Campinas Decor 2008 traz
uma série de ambientes
diferenciados. Alguns espaços
remetem ao cenário de uma estação
ferroviária, enquanto outros foram
pensados visando a futura
utilização, quando o prédio será
usado pela Unicamp para a
realização de cursos e oficinas do
Centro Cultural de Inclusão e
Integração Social Estação
Guanabara. E, claro, há ambientes
residenciais, como quartos, salas e
banheiros.

A plataforma na qual chegavam e
partiam os trens foi dividida em
Plataforma das Boas Vindas, da
Degustação e das Festas, Lounge da
Contemplação e Plataforma do Bem

Estar. Foi criado também um
ambiente voltado à memória da
estação, batizado de Memorial
da Estação Guanabara.

Aos sábados e domingos
há serviço de traslado gratuito
do shopping Iguatemi
Campinas. Para as crianças, o
evento oferece sala de brincar
com monitores, além de
restaurante, bar e café e
estacionamento com
manobrista.

Tendências e novidades
na 13ª Campinas Decor

Fotos DivulgaçãoABelgo-Arcelor Brasil, empresa
da Arcelor-Mittal, o maior

grupo siderúrgico do mundo, iniciou
a produção e comercialização de
lâminas de corte para teares de
granito e mármore. As lâminas são
produzidas em diversas dimensões
na usina de Vitória, no Espírito
Santo, onde estão localizados os
maiores produtores de pedras
ornamentais do País. As lâminas
possuem ranhuras que possibilitam
a retirada do bico sem atingir o taco,
devolvendo a geometria inicial para o
produto e aumentando sua vida útil.
O tempo de parada para a retirada
do bico é reduzido em até 70% em
função da presença das ranhuras, o
que representa ganho de tempo no

processo de corte.
A resistência à

tração e a dureza
das lâminas são
obtidas do
processo de
fabricação do aço,
não sendo
necessária operação
de pré-
tensionamento para
se obter um
excelente resultado
nas operações de
corte de pedras
ornamentais.

Lâmina para
corte de pedras
ornamentais

Ranhuras: ganho
de tempo no
processo de
corte

Divulgação

A  Prefeitura de Santos criou
comissão para avaliar os

tipos de equipamentos e de
fundações para as edificações da
Cidade. Além de visar a
segurança dos novos
empreendimentos, o objetivo é
minimizar o impacto de ruídos e
vibrações que essas obras
costumam causar à vizinhança.
Coordenada pela Secretaria de
Obras e Serviços Públicos
(Seosp), é também integralda
pelo Planejamento (Seplam) e
Meio Ambiente (Semam).

Santos quer
disciplinar
fundações
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P ara valorizar o profissional
de Educação Física que atua

como personal trainer, o
professor Helder Alves instalou
em Santos a Academia Vital.
“Atendemos somente aluno que
treina com personal. Ou seja,
não temos professor e cabe ao
cliente trazer o seu próprio
profissional”, afirmou Helder,
que é formado em Educação
Física pela Fefis e pós-graduado
em Fisiologia do Exercício pela
Escola Paulista de Medicina. Ao
contrário de outras academias
da Baixada Santista, na Vital o
personal não paga taxa extra;
apenas o aluno tem mensalidade.

Helder investiu na compra de
equipamentos e montou a Vital
em área de 100 metros
quadrados, na Rua Pereira
Barreto, 40, 2º andar, no
Gonzaga. Informações pelo
telefone (13) 8135.9353 ou e-mail
personalhelder@hotmail.com

Academia
incentiva
atuação de
personal

ODia dos Namorados, no
próximo dia 12 de junho, uma

quinta-feira, é uma data para ser
comemorada com amor e presente.
Para aqueles que não sabem o que
presentear, a astróloga Sandra Perin
ensina como a astrologia pode ajudar
na hora de decidir: “Os signos
mostram as características de cada
pessoa, que pode ajudar a acertar o
presente”.

Sandra criou o site de astrologia
www.astronetway.com.br e, para
facilitar os namorados, elaborou uma
tabela com dicas de presentes para
cada signo. Ela explica que, além dos
signos e suas combinações, é
interessante verificar outros
aspectos astrológicos para entender
se o casal combina: “O ideal é
analisar o mapa astral de cada um,
assim, a possibilidade de acerto
sobre o relacionamento é mais
confiável”.

Presente certo
no Dia dos
Namorados

Agravidez promove alterações
hormonais no organismo
feminino e gera constantes

mudanças físicas e emocionais, que
podem ser tratadas com a milenar
técnica da acupuntura. A médica
Leila Ogata Ogusco, do Kyron SPA,
de São Paulo, indica a acupuntura às
mulheres que estão se preparando
para engravidar: “A acupuntura
ajuda a tonificar os órgãos, ativar as
energias e equilibrar o organismo
como um todo. Saudável e
fortalecida, a mulher tende a ter uma
gestação mais tranqüila, sofre menos
desgaste e gera um bebê também
saudável”.

Para as que já estão grávidas, a
acupuntura alivia males típicos do

Acupuntura
na gravidez

Técnica ameniza
sintomas comuns
durante a gestação

período, tais como náuseas, dores
lombares, inchaço e edemas, dores
nas pernas, indisposição, alterações
no sono e ansiedade. Muitas vezes
os benefícios podem ser observados
a partir das primeiras aplicações.

As dores na coluna e nas pernas
costumam acompanhar a gestante a
partir do quinto ou sexto mês,
quando o peso do bebê é bastante
significativo, alterando a postura e o
eixo de equilíbrio. O uso das agulhas
nesses casos estimula pontos que
ajudam a relaxar a musculatura na
região e aliviar a sensação de peso,
diminuindo ou até eliminando as
dores. Já os inchaços podem ser
amenizados graças à capacidade da
acupuntura de estimular a circulação

� Os sapatos fechados no Inverno
aumentam a umidade dos pés e não
permitem uma boa ventilação, o que
exige cuidados. A Korai Cosmética
disponibiliza o creme desodorante
Soft Walk, composto de manteiga de
karitê, cera de cereais e vitamina E,
que hidrata os pés em profundidade,
evita rachaduras provocadas pelo
frio e suaviza calosidades. Além
disso, tem ação desodorante natural
o que significa que os pés ficarão
cheirosos sem que a flora natural da
pele seja danificada. Para as mãos e
unhas, a Korai desenvolveu o Sense
Touch, que contém manteiga de
cupuaçu, vitaminas e queratina.
Suaviza e nutre a pele, com ação
reparadora e efeito endurecedor
sobre as unhas.

Soft walk: pés
e mãos
protegidos

sanguínea, que fica mais lenta
durante a gravidez.

A acupuntura também é benéfica
para tratar fatores emocionais, como
ansiedade e estresse, que são
comuns nas grávidas e podem trazer
conseqüências como indisposição,
insônia, alterações no metabolismo,
na pressão arterial e até mesmo
depressão.

Para recuperar a forma física e
reequilibrar as funções do organismo
após o parto, a médica sugere a
eletroacupuntura, em que eletrodos
são presos às agulhas e emitem
estímulos elétricos semelhantes a
choquinhos no corpo. A vantagem da
eletroacupuntura para a estética é
que o metal da agulha é um bom
condutor de corrente elétrica, o que
potencializa bastante o estímulo
desejado.

A regularidade e a intensidade
desse estímulo podem ser reguladas
no equipamento, de modo que é
possível personalizar o tratamento
de acordo com as necessidades de
cada uma. Os disparos nos locais
adequados geram movimentos de
contração e relaxamento, que vão
ativar a circulação sanguínea e a
oxigenação celular e estimular a
produção de fibroblastos, que
produzem fibras de colágeno no
tecido conjuntivo.

“Por isso, a técnica é excelente
ferramenta para tratar estrias,
flacidez e até os famigerados
quelóides em cicatrizes de
cesarianas. Além disso, o estímulo
em alguns pontos promove o efeito
lipólise – de quebra de gordura –, e
ativam o sistema linfático a drenar a
gordura localizada que acomete as
mulheres após o nascimento do
bebê. Faz-se também a tonificação
em locais como a parte interna da
coxa, nádegas, barriga e braços” ,
afirma a médica.

Serviço – O Kyron SPA fica no
Shopping Iguatemi, loja Y 27,
mezanino, telefone (11) 3095.3000,
www.kyron.com.br

Menos desgaste para
a mulher e um bebê
saudável

Tanto quanto o Verão, o Inverno
exige cuidados com a pele, que

se torna mais ressecada, áspera e
opaca, devido ao frio e à umidade
reduzida no ar. Por causa da
mudança de clima, o corpo diminui a
produção da gordura que forma o
manto lipídico da pele, responsável
por protegê-la de bactérias, vírus e
fungos. Nesse ambiente hostil é

Inverno exige cuidados especiais com a pele
obrigatório aplicar fotoprotetores;
da mesma forma, é no Inverno que
os tratamentos de manchas de pele
oferecem os melhores resultados.

Segundo o dermatologista
Valcinir Bedin, presidente da ONG
Pele Saudável e presidente da seção
SP da Sociedade Brasileira de
Medicina Estética, a estação é ideal
para os peelings, devido à menor

incidência dos raios solares. É que,
após esses procedimentos, para se
evitar manchas nas áreas tratadas,
são necessários cuidados com a
exposição direta e indireta ao sol.
“Até dentro de casa é preciso estar
protegido”, alerta.

Para o especialista, é uma
questão de saúde, e não somente
estética, o cuidado com a pele. Para

isso, há vários produtos no mercado,
apropriados para cuidar da pele no
Inverno, como hidratantes à base de
uréia concentrada em até 20%. O
ideal é o seu uso concomitante com
fotoprotetores, que apresentam até
50 FPS (Fator de Proteção Solar),
indicado inclusive para quem fez
peeling a laser no rosto ou teve
câncer de pele.

Sandra: ajuda da astrologia

Divulgação

Site www.astronetway.com.br
para facilitar os namorados

Divulgação

Reprodução

Divulgação
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� 25º Edição do São Paulo
Fashion Week, Verão 2008/2009,
celebrará os 100 anos da
imigração japonesa no Brasil, de
17 a 23 de junho, na Bienal do
Parque do Ibirapuera, em São
Paulo.

� Movimentando os restaurantes
da Peruíbe, de 5 a 27 de julho,
acontece o Festival
Gastronômico “Show & Sabor”,
sob a batuta da diretora do
Departamento de Turismo,
Juanita Trigo Nasser. De cada
prato vendido, R$ 1 irá para o
Fundo Social de Solidariedade e
R$ 1 para o Fundo Municipal de
Turismo.

� O Museu de Arte Sacra de
Santos, na subida do Morro do
São Bento, está com novo horário
para os visitantes, de quinta-feira
a domingo, das 13h30 às 17h30.

� O Salão do Turismo – Roteiros
do Brasil reunirá todas as
regiões do País, de 18 a 22 de
junho, no Pavilhão de Exposições
do Anhembi, na Capital Paulista.

� Estudo elaborado por
ambientalistas do Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL)
sobre a construção do Porto
Brasil, em Peruíbe, foi tema de
seminário, no Sindicato dos
Bancários de Santos. Documento
aponta danos ambientais que o
empreendimento poderá causar.

� Mariana Aydar é a atração do
VIII Festival de Inverno de
Paranapiacaba, em Santo André,
dia 12 de julho, às 15 horas, no
Clube União Lira Serrano.
Ingresso gratuito deve ser
retirado duas horas antes do
espetáculo na bilheteria do
Festival. Informações no site
www.santoandre.sp.gov.br

� Iniciativa da Associação
Brasileira de Ecologia e
Prevenção à Poluição e Instituto
Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
(USP), II Encontro Nacional
sobre Mudanças Climáticas e
Defesa Civil será no dia 1º de
julho, a partir das 8h30, no
auditório da Poli, na Cidade
Universitária, em São Paulo.

� ThyssenKrupp expõe
elevadores, escadas/esteiras
rolantes e uma linha específica de
acessibilidade, com plataformas,
cadeiras elevatórias e elevador
residencial, na Decorfest Feira
de Negócios e Mostra de
Decoração e Construção Civil,
de 2 a 8 de junho, no Centro de
Convenções Mendes, em Santos.

Vanessa Rodrigues/Secom-PMSFotos Sandra Netto

Senador
Aloízio
Mercadante
(PT-SP),
deputado
estadual Paulo
Alexandre

Barbosa (PSDB) e a educadora Lúcia Maria Teixeira Furlani,
presidente do Santos e Região Convention & Visitors Bureau:
evento na Unisanta revelou os resultados da pesquisa sobre o
perfil dos passageiros de cruzeiros marítimos.

Jornalista Vera Martins,
presidente nacional da

Federação Brasileira dos
Colunistas Sociais

(Febracos): festejando
mais um aniversário em
22 de junho e agitando o
17º Congresso Nacional,
em Cuiabá, Mato Grosso,

de 27 a 31 de agosto.

Acima, alunos dos cursos de
Engenharia Química e Farmácia
da Unisanta, na inauguração do

Laboratório de Engenharia de
Petróleo da universidade. No

destaque, a reitora Sílvia
Ângela Teixeira Penteado foca

a parceria com a Refinaria
Presidente Bernardes de
Cubatão, que viabilizou a

Minirrefinaria da Petrobras,
denominada Unidade Didática

Oswaldo Bonfanti.

Prefeito de
Santos João

Paulo Tavares
Papa e o artista

plástico
americano

Robert Wyland:
diante da 98ª

obra pública de Wyland, que pintou animais marinhos nas paredes
externas do Aquário Municipal, na Ponta da Praia.

Imprensa/Srcvb

Sandra Netto

Imprensa-PMP

Prefeita de
Peruíbe, Julieta
Omuro reuniu-
se em maio com
advogados da
LLX, que quer
implantar o
Porto Brasil no
Município:
encontro
definiu que a
empresa

enviará documentos e argumentos para que a população possa
discutir e decidir sobre o empreendimento.
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Por considerar “insuficientes”
as três Consultas Públicas
realizadas em Iguape, São

Vicente e Ilhabela, o secretário de
Estado do Meio Ambiente, Xico
Graziano, resolveu ampliar o debate
sobre a criação das Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) do
Litoral de São Paulo, com o auxílio
da Internet.

Até 26 de junho, a minuta do
decreto que criará as APAs ficará
disponível para consulta, sugestões
e críticas no site da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, em
www.ambiente.sp.gov.br. A
pretensão é ouvir todos os setores
envolvidos com a regulamentação,
especialmente os pescadores
artesanais, que sofrerão limitações
para o exercício de suas atividades.

Graziano tomou a medida após
encontro com lideranças da pesca
artesanal, moradores tradicionais e
ONGs do setor náutico, realizado
em maio, em Ubatuba. No encontro,
os pescadores ensaiaram protestos à
regulamentação, comparecendo
munidos de cartazes e faixas, nas
quais se lia: “Governador Serra: a
população está agonizando. Tiraram
nossas terras e agora querem tirar
nosso mar” e “Queremos inclusão.
Participar de decisões e da legislação

No alto, Ilhabela, no Litoral Norte do Estado, uma das áreas que
serão protegidas. Debate está agora no site da SMA, logo após a

polêmica gerada durante encontros realizados entre o secretário
Graziano e a comunidade, um deles em Ubatuba

SMA amplia debate pela Internet

do setor pesqueiro”. O secretário
rebateu com o argumento de que a
criação das APAs do Litoral Sul,
Centro e Norte tem como foco
garantir o desenvolvimento
sustentável.

A forma como as novas unidades
de conservação estão sendo
anunciadas, contudo, gera dúvidas
para os que vivem da pesca. Assim,
para desfazer mal entendidos e uma
eventual onda de protestos contra as
APAs, o secretário divulgou nota
oficial, onde enfatiza que as áreas,
pelo contrário, visam combater a
pesca predatória e proteger o
ecossistema marinho.

Ele detalhou que, junto com
essas áreas de relevante interesse
ecológico, será criado um Mosaico
de Conservação Ambiental. “Cada

Fotos Fausto Pires/SMA, Pedro Calado/SMA e Reprodução

APAs

APA terá um Conselho Gestor, com
a participação da comunidade local,
onde será discutida e proposta a
regulamentação das atividades
marinhas, incluindo a pesca –
profissional, artesanal e amadora, o
mergulho, pesquisa, lazer, turismo,
entre outras.”

Graziano explicou que tudo será
elaborado com transparência,
respeitando e preservando os
direitos das comunidades
tradicionais e dos pescadores
artesanais: “O objetivo final será
gerar uma política de
desenvolvimento sustentável no
Litoral Paulista. Para essa tarefa
convocamos todos os interessados,

ambientalistas e
moradores,
empresários,
trabalhadores e
turistas.
Preservar o
ecossistema e
combater a
pesca predatória
é a melhor
receita na
conservação dos
recursos
marinhos,
incluindo o

pescado, gerando empregos e renda
para o futuro”.

Graziano lembrou que a criação
das APAs se dará com o reforço da
ação da Polícia Ambiental no
combate à pesca irregular,
principalmente a pesca profissional
de arrasto com parelhas. Para tanto,
será criada uma unidade especial de
policiamento marítimo, formada por
90 policiais treinados para ações no
mar e equipados com seis lanchas,
que permitirão a abordagem de
pesqueiros de grande porte, que
atuem irregularmente.

Pescadores
artesanais
reclamam que
terão prejuízos
com as
restrições
ambientais

ASecretaria de Estado do Meio
Ambiente (SMA) esclareceu

que a criação das APAs se
fundamenta em quatro pontos
principais:
� As regiões costeiras são as mais
ameaçadas do planeta;
� É preciso combater a exploração
desordenada e muitas vezes
predatória de seus recursos naturais;
� Há um decréscimo da abundância
dos recursos pesqueiros;
� Se isto não for feito, haverá perda
da diversidade biológica e cultural,

Governo esclarece porque decidiu criar as APAs
empobrecimento e marginalização
das comunidades tradicionais
litorâneas.

Conforme a SMA, a criação de
APAs na costa paulista não proibirá
a pesca. O objetivo é garantir o uso
sustentável dos recursos marinhos,
continuando as modalidades de
pesca artesanal, amadora e
esportiva, desde que respeitada a
legislação vigente e praticada de
forma sustentável, visando garantir a
pesca para as presentes e futuras
gerações.

A Secretaria adverte, contudo,
que será proibida a pesca de arrasto
com parelhas por ser danosa e
predatória, impeditiva da
recomposição dos estoques
pesqueiros, com prejuízos para
todos, sobretudo para aqueles que
vivem da pesca artesanal. “É quase
consenso que a prática da pesca de
arrasto com parelhas é nociva não só
ao ambiente marinho, como às
riquezas e bens culturais
representados pelo patrimônio que
são os navios afundados no passado

colonial”, afirma o secretário Xico
Graziano.

Ele acrescenta que a criação das
APAs também não é contra o
desenvolvimento das atividades de
esporte e lazer náutico. E também
não proibirá que navegantes
profissionais ou de lazer ancorem
para se abrigar nas ilhas do Estado
de São Paulo.

“O fundeio de embarcações,
principalmente para questões de
segurança da embarcação e da
tripulação, é regulado por normas

internacionais, aplicadas e
fiscalizadas pela Marinha do Brasil”,
frisa Graziano, ao destacar que os
moradores das comunidades
tradicionais do Litoral e das ilhas
não terão que deixar suas moradias.

Para a elaboração do projeto, o
secretário do Meio Ambiente frisou
que a SMA ouviu o Ministério do
Meio Ambiente, a Marinha do
Brasil, especialistas em oceanografia
e biologia marinha e está realizando
consultas públicas com a
participação da população.


