


Ações para que o Poder Público
forneça medicamentos
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Desinformação

O chanceler Celso Amorim causou
frisson no final de julho, na fracassada
Rodada Doha da Organização

Mundial do Comércio (OMC), ao comparar os
países ricos a nazistas, pela utilização das
famigeradas técnicas de desinformação de
Goebbels, para quem uma mentira repetida
várias vezes torna-se verdade. Pois o pólo
petroquímico de Cubatão articula estratégia
semelhante, ao se valer de estudo de
consultoria ambiental para anunciar que a
poluição no Vale da Morte – pelo menos
aquela pela qual as indústrias sempre foram
acusadas! – está 98% menor do que era em
1983, quando as fábricas iniciaram
investimentos em qualidade ambiental. Ou
seja, o pólo patrocina um esdrúxulo exercício
de reflexão para convencer que, se em 25 anos
tamanha foi a redução das emissões de
poluente, o fato de a Cidade ainda respirar um
ar insatisfatório não é mais culpa das
indústrias – e, sim, deixa escapar, do tráfego
de caminhões que o pólo exige para funcionar.

Pelo sim, pelo não, a responsabilidade

persiste. E não se pode desprezar o Relatório
2007 produzido pela Cetesb, a agência
ambiental da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SMA), que alertou para a tendência
de aumento da poluição em Cubatão nos
últimos anos. Diz o relatório: “Cubatão é
considerado Município com saturação séria
por O3 (ozônio) e saturação severa por MP
(material particulado)”, conforme o
Perspectiva em sua edição de junho.

Voltando ao caso internacional, o ministro
das relações exteriores não se retratou e as
negociações em Genebra não frutificaram. O
fato de o secretário do Meio Ambiente Xico
Graziano estar presente ao evento em que as
indústrias anunciaram seus números não
significa que ele tenha avalizado a leitura
pretendida, ainda que, em seu discurso, tenha
frisado tão-somente a responsabilidade do
pólo no controle das emissões dos gases que
contribuem com o efeito estufa. Afinal, a
Cosipa, em Cubatão, é a campeã do ranking
estadual dos agressores ao planeta – aliás, um
estudo elaborado pela SMA.
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Maíra: Poder Judiciário tem se
mostrado, na maioria das
vezes, favorável a essas ações

Bom para a saúde, tanto do cão quanto do homem, o
Agility, um esporte nascido na Inglaterra, cresce em
popularidade no País..............................................Pág. 10.
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Capa: Fotos Sandra Netto e Arquivo Famato.

A Louis Dreyfus Commodities implanta no
Porto de Santos, em São Paulo, um moderno
terminal para escoar toda a sua produção de
cítricos para exportação............................Pág. 9.
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Sandra Netto

Atualmente, os cidadãos têm sido
mais ativos e lutado mais por

seus direitos. Como conseqüência,
aumentou o número de ações
judiciais a fim de coagir o Poder
Público a, dentro das diretrizes
constitucionais, agir em benefício
das pessoas, respeitando seus
direitos e cumprindo suas
obrigações. O caminho é longo e
ainda há muito a percorrer, mas os
resultados iniciais são positivos.

Algumas dessas ações judiciais,
individuais e/ou coletivas, pleiteiam
do Poder Público (nas esferas
Federal, Estadual e Municipal) o
fornecimento de medicamentos e o
acesso a tratamentos médico-
hospitalares sumariamente negados
pelo SUS (Sistema Único de Saúde),
excluindo o acesso do cidadão
comum, sem condições financeiras,
aos meios adequados para a
manutenção e trato de sua saúde.

Com fundamento no direito do
cidadão de acesso à saúde e no

próprio direito à vida, o Poder
Judiciário tem se mostrado, na
maioria das vezes, favorável a essas
ações, deferindo medidas liminares e
julgando-as procedentes para que o
Poder Público arque seja com o
fornecimento de medicamentos, seja
com os custos de determinado
tratamento médico-hospitalar.

Essas ações têm origem em
casos polêmicos quando, há alguns
anos, o próprio Estado chegou a

negar o tratamento de doenças como
a aids, situação essa em que a atitude
do Poder Público vem melhorando.
Os postos de saúde já vêm
fornecendo muitos medicamentos
para, por exemplo, pessoas
transplantadas, diabéticos, os
próprios portadores de HIV, e tudo
isso se deve ao progresso alcançado
com a postura do próprio cidadão,
que não tem mais admitido
abandono e descaso dos entes
públicos.

Deve-se enaltecer também a
atuação do Poder Judiciário, que
exerce papel fundamental para que a
sociedade continue progredindo no
que tange à tutela e concretização de
seus direitos constitucionais, que até
então vinham sendo esquecidos e
ignorados.

Maíra Magalhães é advogada
em São Paulo, de Paulo Roberto
Murray Advogados Associados.

Agricultura e turismo impulsionam o desenvolvimento
econômico de Mato Grosso, no Centro-Oeste, o terceiro
maior estado brasileiro............................................Pág. 12.
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Algodão: recordes
de produção

sustentam
progresso

Condutora e
cão em ação
no Clube
Pet
Memorial:
objetivo é
superar
obstáculos
no menor
tempo e
com o
menor
número de
faltas

Arquivo Famato

O secretário de Estado da Habitação Lair Krähenbühl
defendeu a proposta para que o governo federal vincule
recursos ao setor por 30 anos.................................Pág. 9.
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Montagem de tanque: terminal
também vai operar suco de
laranja integral



S antos tem cinco candidatos à
prefeito: a bancária Eneida

Figueiredo Koury, PSOL; o atual
prefeito, engenheiro João Paulo
Tavares Papa, PMDB; a deputada
estadual Maria Lúcia Prandi
Gomes, PT; a professora
universitária Mariângela de
Araújo Gama Duarte, PSB; e o
médico Natan Kogos, PRTB.

São Vicente oferece a opção de
três candidatos: o médico
Henrique Simões Martins
Carvalho, PSDC; o atual prefeito,
engenheiro Tércio Augusto Garcia
Junior, PSB; e o empresário
Raimundo dos Santos Oliveira,
PMN.

Guarujá tem seis candidatos:
o estudante Alexandre Silva de
Lima, PSOL; o vereador Carlos
Eduardo Pirani, PRP; o
engenheiro Duino Verri
Fernandes, PSC; o atual prefeito
Farid Said Madi, PDT; a
professora Maria Antonieta de

Santos, SV e Guarujá
poderão ter 2º turno

Brito, PMDB; e o vereador Paulo
Flávio Affonso Piasenti, PSDB.

Bertioga também tem seis
candidatos: o engenheiro Conrado
Manfredo Zepf, PRP; o empresário
Joaquim Ruescas Neto, PHS; o
advogado José Antonio Rufino
Collado, PP; o arquiteto José
Mauro Dedemo Orlandini, DEM; o
administrador Reuben Nagib Zeidan
Ribas Zaidan, PSDB; e o
empresário Sílvio Magalhães, PV.

Cubatão tem cinco candidatos:
o jornalista Dojival Vieira dos
Santos, PC do B; o médico Eduardo
Falcão Paiva Magalhães, PR; o
advogado José Osvaldo Passarelli,
PP; a vereadora Márcia Rosa de
Mendonça Silva, PT; e o
administrador Raimundo Valter
Pinheiro Lima, PSDB.

Praia Grande tem quatro
candidatos: o empresário Roberto
Francisco dos Santos, PSDB; o
professor Jaspe Lopes Bastos,
PSOL; o empresário Edson Maria

Dos nove municípios da
Região Metropolitana da
Baixada Santista, três

poderão realizar o 2º turno das
eleições, no dia 26 de outubro,
considerando o número
de eleitores acima de
200 mil. Santos tem
312.201 votantes; São
Vicente, 234.473; e
Guarujá, 203.877. Já os
outros cinco
municípios escolherão
o futuro prefeito no 1º
turno, em 5 de outubro:
Bertioga tem 35.496
eleitores; Cubatão,
91.693; Praia Grande,
155.682; Mongaguá,
33.428; Itanhaém,

60.763; e Peruíbe, 46.876.
No total, a região soma neste

pleito 1.174.489 eleitores; que, além
dos prefeitos e respectivos vices,
elegerão os vereadores, entre 1.802
candidatos, assim distribuídos: em
Santos disputam 302 candidatos;
São Vicente, 201; Guarujá, 278;
Bertioga, 169; Cubatão, 192; Praia
Grande, 258; Mongaguá, 99;

Itanhaém, 164; e Peruíbe, 139.
Considerando que existem

outros 82 candidatos a prefeito e
vice-prefeito, com aqueles que visam
uma vaga no Legislativo já está nas
ruas um contingente de 1.884
políticos disputando o voto do
eleitor da Baixada Santista – fazendo
barulhos, distribuindo panfletos,
pintando muros...

Nos municípios
em que não houver 2º
turno, a Justiça
Eleitoral deu prazo
até 4 de novembro
para a retirada da
propaganda eleitoral.
Considerando o lapso
de 21 dias entre os
turnos, espera-se que
todas as cidades
brasileiras estejam
livres desse tipo de
propaganda até o dia
16 de novembro!

Outros cinco municípios
escolherão prefeitos no 1º
turno, em 5 de outubro

Candidatos a prefeito na Baixada Santista
dos Santos, PV; o professor
Alexandre Evaristo Cunha,
PMDB.

Mongaguá tem apenas dois
candidatos: o advogado Paulo
Wiazowski Filho, DEM; e o
médico Pedro Eduardo Carvalho
Homem, PSDB.

Itanhaém, cinco candidatos: o
advogado Jair Andreoni, PMDB;
o atual prefeito João Carlos
Forssell Neto, PSDB; a assistente
social Josiane Maria Caetano
Arrivabene, PPS; o vereador
Marcelo Strama PSB; e a
empresária Marta Cristina Luchi
de Lima, PV.

Peruíbe também cinco
candidatos: a médica Ana Lúcia
Campos, PV; o empresário Gilson
Carlos Bargieri, PSB; o professor
José Ernesto Lessa Maragni
Júnior, PSDB; o advogado José
Renato Azevedo Luz, PSDC; e a
atual prefeita, a odontóloga Julieta
Fujinami Omuro, PMDB.
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Vencida pela Termaq Engenharia,
está em fase final, de

adjudicação e homologação, a
concorrência pública para a
cobertura do canal da Avenida Henry
Borden, em Cubatão, para
implantação de uma ciclovia. A obra
utilizará recursos da Agência
Metropolitana (Agem), no valor de
R$ 820 mil, e faz parte do plano de
expansão e integração do sistema
cicloviário da Região Metropolitana

Em Cubatão, ciclovia
cobrirá canal

Serviços
incluem
instalação de
bicicletário
no Hospital
Municipal

da Baixada Santista.
Não havendo problemas

burocráticos, as obras terão início
em setembro, com a cobertura do
canal desde a ferrovia, em frente à
Estação Rodoviária, até a
confluência com a Avenida Nove de
Abril. A Termaq também ficará
responsável pela instalação de um
bicicletário no Hospital Municipal
Dr. Luiz Camargo da Fonseca e
Silva.

Aderbau Gama/Imprensa-PMC

Praia Grande recebe em 7 de
setembro, na pista do Portinho,

a segunda etapa do Super Arena
Motos, válida pelo Campeonato
Brasileiro de Supermoto. A prova é
homologada pela Confederação
Brasileira de Motociclismo (CBM) e

Super Arena
Motos agita PG

contará com especialistas do
supermotard (motos de terra),
arenacross, motocross e
motovelocidade. Serão disputadas
quatro categorias: SM1 (motos de
enduro e motocross  acima de 125cc
ou 300cc); SM2 (até 125cc ou
300cc); SM3 (motos nacionais  de
trail); e X, categoria monomarca
destinada exclusivamente a motos
Yamaha, modelo  XTZ 250X.
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Osecretário de Estado
da Gestão Pública,

Sidney Beraldo, vistoriou
em julho, em Santos, as
obras que são realizadas
no antigo armazém da
Ceagesp, cedido pela
Prefeitura ao governo do Estado,
onde funcionará o Poupatempo. E
mostrou otimismo: “A implantação
da unidade está seguindo
perfeitamente o cronograma e as
obras deverão ser concluídas até o
final de setembro”.

Numa área de 5.500 metros
quadrados, na Rua João Pessoa, 244/
266, no Centro Histórico, o
Poupatempo terá capacidade para
realizar 5.500 atendimentos diários,
por meio de inúmeros órgãos, como

Paulo Marques/Imprensa

Vistoria foi
acompanhada
pelo prefeito

João Paulo
Tavares Papa

Poupatempo

Obras cumprem
cronograma

o Acessa São
Paulo (acesso
gratuito à
Internet),
Banco Nossa
Caixa, Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), Detran, e-
poupatempo (serviços públicos
eletrônicos), Instituto de
Identificação, Sabesp, Secretarias de
Estado, além de serviços da
Prefeitura de Santos.

OConselho Nacional dos
Direitos da Mulher (CNDM)

repudiou as declarações do juiz
Marcelo Colombelli, da 2ª Vara
Criminal de Erexim, no Rio Grande
do Sul, que disse que a Lei nº
11.340/06, batizada como “Maria da
Penha”, é inconstitucional.

Para o magistrado, a lei federal
viola o artigo 5º da Carta Magna, que
estabelece que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, e homens e
mulheres são iguais em direitos e
obrigações.

Com base nesse entendimento, o
juiz indeferiu, nos meses de junho e
julho, todos os pedidos que
analisou, referentes a medidas
protetivas embasadas na legislação.
Colombelli sugeriu que a melhor
forma de a mulher se proteger “é não
escolher homem bagaceiro e pudim
de cachaça, pedindo separação ou
divórcio, quando preciso, e não
perpetuando uma situação
insustentável”. Ele avaliou que o
equívoco da lei foi pressupor uma
condição de inferioridade da mulher.

Em nota, o CNDM observou
que o tratamento protetivo é uma
exigência da necessidade real:
“Quando as relações de gênero
estiverem isonômicas e as mulheres
puderem exercer, de fato, sua plena
cidadania, leis, como a Maria da
Penha, terão sido estratégias
necessárias de um tempo de
construção da justiça e da igualdade,
podendo, então, não existir mais”.

Conselho
repudia
declarações

� Vigora desde julho em São
Paulo a lei nº 13.160/08, que
permite aos condomínios do
Estado protestar em cartório o
boleto atrasado da taxa
condominial e de locação. A
legislação atende antigo pleito do
Secovi-SP, com o objetivo de
controlar a inadimplência. Afinal,
o protesto suja o nome do
devedor no Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC) e na Serasa,
dificultando a abertura de
crediário e financiamento.

� “Ajude-nos a recuperar
histórias perdidas” é o
slogan do SOS Crianças/
Adolescentes e Idosos
Desaparecidos, lançado
em agosto pela Prefeitura
de São Vicente em parceria
com a Polícia Militar. O
objetivo é auxiliar famílias
na busca de parentes e
orientar pais e professores
na prevenção ao
desaparecimento de
crianças e idosos.
Telefones (13) 3227.5858
(PM), 3469.8575 e
3468.7322 (24 horas) e
3568.8033 (adultos e
idosos).

� A OdontoPrev iniciou em agosto o
Programa de Reciclagem de
Amálgama prevendo envolver
14.000 dentistas. A iniciativa é em
parceria com o Laboratório de
Resíduos Químicos da Faculdade de
Odontologia de Bauru, da USP, para
o processamento do resíduo do
amálgama gerado em consultórios
odontológicos. No Estado de São
Paulo, o programa conta com a
adesão de 686 profissionais e já
processou corretamente 8 kg de
amálgama recuperando 3,9 kg de
mercúrio.

Previsão é iniciar
atendimento até
final de setembro

� Para atender as pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Santos
disponibiliza o telefone 0800 1777 66. O trabalho é gerenciado pela
Secretaria de Assistência Social. As ações envolvem o acolhimento, atenção
de psicólogos, assistentes sociais, serviço de saúde, até a reinserção no
mercado de trabalho.

� A Associação dos Mutuários e Moradores das Regiões Sul e Sudeste do
Brasil (AMM)  realiza de 3 a 5 de setembro, das 13 às 17 horas, na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, a “Semana do
Mutuário” – um plantão de atendimento gratuito ao público, com a
participação de especialistas em Sistema Financeiro da Habitação e
advogados habituados a questões como inadimplência, saldo devedor,
cálculos contratuais, prestações que nunca terminam etc.

� Dependendo apenas da sanção do
presidente Lula, projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional ampliou de 120
para 180 dias o período de licença-
maternidade. Uma vitória da mulher que terá
a possibilidade de passar um maior tempo
de convivência com o recém-nascido e um
incentivo à empresa que optar pele
benefício, pois terá vantagens fiscais.

� Embora comemorada como opção
para reduzir os acidentes com morte,
a Lei n° 11.705/08, que reforma o
Código de Trânsito Brasileiro e pune
com energia quem for flagrado
dirigindo com teor alcoólico acima de
0,1 g/l, traz “incongruências”, afirma
o advogado Paulo
Morais, de São Paulo.
Ele cita, como
exemplo, o § 3° do
artigo 277, que prevê
multa e suspensão da
CNH por 12 meses,

no caso de o condutor se recusar a se
submeter a verificação da
embriaguez, seja por exame clínico,
exame químico de dosagem alcoólica
ou bafômetro. ”Tal disposição beira
a ilegalidade e a
inconstitucionalidade já que, por

disposição da
Constituição, ninguém
em processo judicial
ou administrativo está
obrigado a produzir
prova contra si
mesmo”, argumenta.

Divulgação

� Adeptos da “TV a gato” que se cuidem,
pois a Polícia está atenta e esse tipo de
crime contra as empresas que fornecem TV
por assinatura em Santos. Em agosto, dois
suspeitos foram conduzidos ao Distrito
para prestar esclarecimentos. Um dele
estava em cima de um poste fazendo uma
ligação clandestina e em seu carro foram
apreendidos diversos equipamentos, como 1
decoder analógico, filtros de canais...

V encedora do Museu de Arte
Jovem de 2007, Isllea Rufino

Vasconcelos passou 10 dias em
Nova York em julho. Ela viajou
acompanhada da mãe, Olesia Rufino
Vasconcelos, 44 anos, para usufruir
a premiação obtida no concurso
promovido em Cubatão. A obra
vencedora, “Bio, a mãe Terra”,
passou a integrar o acervo do Museu
da Criança, de Nova York.

De Cubatão para Nova York

Isllea e a obra vencedora
“Bio, a mãe Terra”

Divulgação
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Construção
Sandra Netto

Machado de
Assis:
concebido
para um
público
diferenciado

Longe do conceito de
‘compacto’

Machado de Assis

Na esquina das Ruas
Machado de Assis e Vahia
de Abreu, na Vila Rica, em

Santos, a Estrutura Construtora e
Incorporadora está concluindo as
obras do Residencial Machado de
Assis, com previsão de entrega em
outubro. Projetado pela arquiteta
Cecília Passarelli Zonis, a torre de
24 andares tem 38 apartamentos
tipo e duas coberturas. As unidades
são espaçosas, a partir de 204
metros quadrados de área útil, o que
reforça o conceito da empresa em

aliar qualidade e conforto.
A Estrutura atua no mercado

desde 1975 e segundo informou o
diretor Antonio Martins, o
residencial foi concebido para um
público diferenciado, sendo um dos
poucos na categoria com essas
características. As unidades-tipo têm
3 suítes, sendo uma master com
hidro, sala íntima, ampla sala para 3
ambientes, terraço gourmet com 19
metros quadrados, dotado de
churrasqueira e pia – muito longe do
conceito de imóvel “compacto”.

Situados acima dos dois
pavimentos de garagem, os
apartamentos do primeiro andar
possuem terraços exclusivos de
201,23 metros quadrados de área útil

descoberta. Já as duas coberturas
são duplex, com 4 suítes, piscina
aquecida, deck, solário, e 4 vagas
demarcadas na garagem. Os
apartamentos tipo contam com 3
vagas.

A área de lazer conta com
piscinas infantil e adulto com raia,
solário, sauna com ducha, salão
gourmet, churrasqueira, fitness e
brinquedoteca.

Antonio Martins elogiou os
parceiros e fornecedores que
viabilizaram mais este
empreendimento. Sobre o projeto,
fez elogios à arquiteta Cecília
Passarelli: “Ela está de parabéns. O
projeto foi muito bom e tem boa
aceitação”. E acrescentou: “Temos

Unidades espaçosas, a
partir de 204 metros
quadrados de área útil
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Construção
Fotos Sandra Netto

Cecília: fachada
combinou dois tipos
de revestimento, o

que facilitará
manutenção

Antonio Martins:
finalizando o
Machado de Assis e já
preparando mais um
residencial

uma equipe boa, tanto de mão-de-
obra quanto de fornecedores, que
trabalha com a Estrutura há muitos
anos. Procuramos primar pela
qualidade, tanto dos materiais
quanto da mão-de-obra”.

As fundações foram executadas
com perfis metálicos de alta
resistência pela Fundamenta,
atingindo em média 54 metros de
profundidade. A escolha por estacas
metálicas garantiu uma obra mais
limpa e rápida. Na cravação dos
perfis, a Fundamenta utilizou bate-
estacas hidráulico.

A RC Assessoria e Projetos
desenvolveu os projetos
complementares hidro-sanitários,
referentes ao sistema de
aquecimento à gás, tubulações para
distribuição de água quente e fria,
sistemas individuais de medição de
água e gás, captação de águas
pluviais e sistema de esgoto.

Credenciada Ultragaz, a
Metropolitan Instalgaz foi
responsável pela instalação da
tubulação de GLP e dos medidores
individuais.

As unidades serão entregues
com piso de porcelanato na sala,
corredores, banheiro e cozinha. Todo

o porcelanato é da Portinari, linha
Vision, e foi fornecido pela Espaço
Cerâmico Representações. Segundo
informou o diretor Mauro Marques,
o destaque ficou por conta da faixa
Vision Glass, lançamento da
Portinari, no azulejo dos banheiros e
no lavabo. Já nas áreas comuns do
prédio, como garagens, corredores e
espaços de lazer, foi utilizado o
porcelanato rústico. Para as
piscinas, a Espaço Cerâmico
forneceu pastilhas de vidro e
desenvolveu o mosaico de
porcelanato Portinari.

As esquadrias de alumínio foram
fornecidas pela Magenta Alumínio.
As portas e janelas dos
apartamentos foram executadas com
pintura branca, enquanto as sacadas
foram feitas no estilo neoclássico,
em curva e na cor preta, assim como
os portões.

O diretor da empresa, João
Magenta, destaca nesta obra a
montagem e instalação dos painéis
da entrada do residencial, feitos com
alumínio reforçado para atender ao
pé direito duplo.

A Estrutura adotou o sistema
“Obra Fácil”, o aço cortado e
dobrado da Votorantim Siderurgia,

que garante maior economia,
praticidade e rapidez no cronograma
de desenvolvimento da obra. Os
vergalhões são entregues em kits,
identificados com etiquetas e
dimensionados exatamente conforme
as necessidades e exigências de cada
projeto.

O resultado é o fim do
desperdício de material, redução de
gastos e economia de mão-de-obra. A
montagem e a amarração no canteiro
também são facilitadas, diminuindo
os prazos de execução, riscos de
acidentes de trabalho e eliminando a
necessidade de equipamentos de
baixa produtividade, como serras e
policortes.

As pedras decorativas foram
fornecidas pela Marmoraria Santista:
no acabamento da fachada, mármore
travertino com detalhe em granito
preto São Gabriel; na entrada social,
mármores branco piguês e nero
maquina; nos lavatórios, mármores
branco piguês e crema marfil; na pia
das cozinha, granito branco polar; e
nas escadarias granito amarelo Icaraí.

Preparando a entrega aos
condôminos, a limpeza geral está
sendo executada pela Limpadora
Santa Luzia.

Situados acima dos
dois pavimentos

de garagem, os
apartamentos do

primeiro andar
possuem terraços

exclusivos de
201,23 metros

quadrados de área
útil descoberta,
um verdadeiro

quintal
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Sandra Netto

Machado de Assis: fachada
no estilo neoclássico com
leitura contemporânea

Projeto arquitetônico do
escritório Passarelli Zonis, o
Residencial Machado de

Assis integra a série neoclássica da
Estrutura. Um estilo que, segundo
explica a autora do
projeto, a arquiteta
Cecília Passarelli
Zonis, exibe
requinte
contemporâneo e
detalhes
traduzidos ao
clima de Santos,
como a utilização
de pastilhas
cerâmicas, o que
facilita a manutenção.

Foi com essa concepção que
Cecília combinou na fachada dois
tipos de revestimento: pastilhas 5x5,
linha rústica, tipo exportação da
cerâmica Atlas, numa cor produzida
especialmente pela indústria, e o
revestimento Stone Blend, da

Argamont, que apresenta
acabamento rústico pétreo, tipo
fulget, na cor stone blend palha, uma
das 10 cores disponíveis do
produto.

Segundo
detalha a
Argamont,
representada por
Mauro Marques
na Baixada
Santista, o Stone
Blend é indicado
para
empreendimentos
que buscam
requinte, beleza e

sofisticação, e oferece durabilidade,
lavabilidade e fácil manutenção. É
também de fácil aplicação e dispensa
o uso de ácido.

Cecília contou que a parceria do
escritório com a Estrutura iniciou-se
antes da compra do terreno, com
estudos de viabilidade, considerando

as prescrições da lei de uso do solo
de Santos. Efetivada a compra, o
escritório desenvolveu o projeto
arquitetônico. “O nosso projeto
arquitetônico pretende conduzir a
construção para o máximo de
qualidade e segurança e também à
redução de prazos e custos. Mas, o
principal objetivo é o consumidor
final, o morador, sua família. Creio
que projetamos um verdadeiro
espaço de morar, um lar”.

 Detalhando o projeto ela disse
que optou por voltar os dois
apartamentos para a elegante Rua
Machado de Assis. Além da vista
panorâmica, da sala espaçosa e do
terraço gourmet, essa disposição
ainda resultou numa excelente

Neoclássico com
toque contemporâneo

100
Contemporary
Architects |
Philip Jodidio
| Taschen do
Brasil |

R$ 199,00

Em dois volumes, a obra traz os
destaques “Building a New
Millennium” e os primeiros
quatro volumes de “Architeture
Now’”, apresentando um estudo
de trabalhos de várias partes do
mundo no início do século XXI.
Entre os arquitetos destacados
estão Santiago Calatrava, Daniel
Libeskind, Richard Meier, Oscar
Niemeyer e Jean Nouvel.

Arquitetura e
Filosofia |
Maurício Puls |
Annablume | R$
68,00

Puls analisa os
principais

argumentos apresentados pelos
filósofos ao longo da história
para explicar a beleza
arquitetônica, um problema difícil
para a estética, já que na
arquitetura a relação entre o
homem e a obra de arte não se
resume ao elo entre o sujeito que
percebe e o objeto percebido.
Uma obra que analisa questões
cruciais da estética e da
construção.

Arquitetura,
Cultura,
Formação,
Prática e
Política
Profissional |
Miguel

Pereira | Pini | R$ 79,00

Uma reunião de textos escritos
pelo autor nos últimos 20 anos,
divididos em quatro temas
principais: Cultura, Formação,
Prática e Política Profissional,
que acompanham o debate e a
produção do discurso da
arquitetura brasileira. Com a
pretensão de legitimar o
necessário diálogo entre a
linguagem do projeto
arquitetônico e a linguagem do
texto.

POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

ventilação das unidades feita
por três lados. Dessa forma a
esquina foi reservada para as
piscinas e áreas de lazer no térreo,
que recebem grande insolação.

Entre outras vantagens, o
projeto garantiu espaços
proporcionais, com armário
espaçoso no quarto do casal, assim
como o banheiro do casal, com
hidro, boxe separado, duas pias, área
de serviço com terraço técnico.

Sobre a entrada do edifício,
Cecília destacou o pé direito alto,
considerando a altura do primeiro
andar, acima dos dois pavimentos de
garagem. “A entrada ficou muito
elegante, sóbria”, resume. “Quem
chega no prédio tem ótima
impressão. Uma entrada de acordo
com o padrão do prédio”. Detalhe da
segurança: a entrada dos automóveis
é ao lado da entrada social, com uma
guarita que vê tudo.

“O principal objetivo
é o consumidor final,
o morador, sua
família. Creio que
projetamos um
verdadeiro espaço de
morar, um lar.”

Construção
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Osecretário de Estado da
Habitação e presidente da
CDHU, Lair Krähenbühl,

defendeu a proposta da Campanha
Nacional pela Moradia Digna, para
que o governo federal vincule
recursos à habitação por 30 anos, ou
até que o déficit seja eliminado, para
que famílias de baixa renda tenham
acesso à moradia digna.

Ele firmou a posição durante o
lançamento do comitê estadual da
campanha, na Assembléia
Legislativa. A iniciativa é uma
articulação entre movimentos
nacionais pró-moradia,
parlamentares, secretários de
habitação e entidades nacionais e
regionais da construção civil e visa,
como o nome diz, garantir acesso à
moradia digna pelas famílias de baixa
renda. O movimento reivindica a
definição uma política habitacional
de interesse social que resolva de
uma vez a falta de habitações no

Evento na AL lançou
comitê da Campanha pela
Moradia Digna

Campanha quer vincular
recursos federais

Habitação

JMPereira/CDHU-Imprensa

país, estimada em 8 milhões de
unidades. A Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que prevê a
reserva de 2% do orçamento da
União e 1% da arrecadação dos
Estados para os Fundos Nacional,
Estaduais e Municipais de
Habitação de Interesse Social, foi
entregue na Câmara dos Deputados,
em Brasília.

Em seu discurso, o secretário
frisou que a vinculação de recursos
para o setor já acontece no Estado:
“Em São Paulo, a Assembléia
Legislativa aprova anualmente a

vinculação de recursos para a área.
Queremos que o Governo Federal
faça o mesmo”.

Ele defendeu a redução das taxas
de cartório do primeiro registro de
imóveis de interesse social para R$
50,00, atualmente em torno de R$
550,00, e lembrou que o governo
José Serra criou dois fundos: o
Garantidor, que vai assegurar crédito
para a população de baixa renda, e o
Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social.

Krähenbühl citou o esforço do
Governo para alterar a Lei do
Sorteio, a mudança nos critérios de
atendimento da CDHU e a
ampliação do tamanho dos imóveis:
“A moradia reflete em áreas como
educação, saúde e segurança pública.
Está provado que residências que
não acomodam satisfatoriamente os
membros da família prejudicam o
desempenho escolar dos jovens, que
não têm espaço para estudar”.

Krähenbühl: vincular recursos, como em São Paulo

Seminário
aborda
tecnologia de
estruturas

AImcon inicia em setembro o
projeto “Doutores da

Construção”, um programa de
cursos grátis, com certificação, para
profissionais na área da construção
civil. Os cursos serão ministrados no
sistema “tele-aulas”, em sala
montada nas dependências da
Imcon, em Santos, de segunda à
sexta-feira, das 18 às 20h30. O
lançamento do projeto será durante
churrascada no dia 28 de agosto, às
19 horas, no salão da Associação
Atlética Portuguesa. Os interessados
podem retirar convite na Imcon, na
Rua Lucas Fortunato, 49, na Vila
Mathias.

O projeto prevê cursos de
hidráulica, elétrica, alvenaria,
pintura, impermeabilização,
aterramento e gestão de vendas, em
parceria com Amanco, Sika,
Prysmian, Astra, Coral. Ao final do
curso, é aplicada uma avaliação
opcional. As vantagens de fazê-la
são consideráveis, pois o
profissional que passar na avaliação
será automaticamente incluído na
lista de indicações da Imcon. Ele
passará a figurar também no site
www.doutoresdaconstrucao.com.br
como “profissional certificado” e
terá um cartão fidelidade,
acumulando pontos a cada compra
na Imcon para a troca em produtos.

Mais informações estão no site
www.imcon.com.br ou na Imcon,
telefone (13) 3222.5090.

Imcon inicia
projeto
‘Doutores da
Construção’

O 10º Seminário Tecnologia
de Estruturas, projeto e

produção com foco na
racionalização e qualidade,
acontece no dia 28 de agosto, no
Hotel Grand Hyatt São Paulo, na
Capital Paulista. O evento é
organizado pelo Comitê de
Tecnologia e Qualidade (CTQ)
do SindusCon-SP, e apresentará
um panorama da tecnologia de
estruturas, com amostras de
experiências norte-americanas,
escocesas e chilenas.

Entre as palestras
programadas, o engenheiro
Victor Garcia, da Constructora
ASL Senarco (Grupo Sencorp),
do Chile, abordará as
características de projeto e
construção do Edifício Titanium
La Portada, de Santiago. O
professor de Engenharia de
Segurança contra Incêndio, da
Universidade de Edimburgo, da
Escócia, Jose Luis Torero, falará
sobre a “Segurança contra
incêndio em edifícios altos e as
implicações para as estruturas”.

O tema “Projetos de
estruturas de edifícios no Brasil:
evolução, necessidades e
tendências para os
empreendimentos atuais e
futuros” será exposto por
Ricardo Leopoldo e Silva
França, professor do
Departamento de Estruturas e
Geotecnia da Universidade de
São Paulo. Outras palestras
serão: “Tecnologia do concreto e
controle tecnológico: Brasil X as
melhores práticas
internacionais”, pelo professor
Paulo Helene; e “Desafios e
soluções de projetos de
estruturas dos empreendimentos
atuais”, pelo professor
Francisco Graziano.

Entre os cases de sucesso,
será apresentado “O dique seco
do Porto de Rio Grande (RS)”,
pelo diretor da WTorre
Engenharia, Francisco Caçador.

Inscrições no Centro de
Atenção ao Associado (CAA),
pelo telefone (11) 3334.5600, no
valor de R$ 250 para associados
do SindusCon-SP e das entidades
apoiadoras, e de R$ 400 para
não-associados.

O1º Encontro Itesp e UN-
Habitat de Regularização

Fundiária aconteceu dia 6 de agosto
em São Paulo, na Secretaria da
Justiça e Defesa da Cidadania, com
participação do diretor-executivo do
Itesp, Gustavo Ungaro, a diretora do
UN-Habitat, Cecília Martinez Leal,
entre outras autoridades e
especialistas no assunto.

O UN- Habitat é o Programa das
Nações Unidas para Assentamentos
Humanos. Para Lair Krähenbühl,
secretário de Estado da Habitação e
presidente da CDHU, a questão
fundiária é prioridade do governo
estadual. Ele recordou que há um
ano foi implantado o Programa
Estadual de Regularização Fundiária
- Cidade Legal. “Hoje, temos 651
mil moradias em processo de
regularização, uma população de três
milhões de pessoas”.

O diretor-executivo do Itesp,
Gustavo Ungaro, ressaltou que a
troca de experiência entre os órgãos

envolvidos é fundamental para a
regularização fundiária. E deu como
exemplo a parceria com a CDHU,
que criou um programa para atender
as comunidades quilombolas no
Estado. O programa prevê o
reconhecimento, a titularidade das
áreas pelo Instituto e a construção
de moradias pela CDHU.
Atualmente, estão em fase de
conclusão quatro núcleos, com 150
unidades, que já têm sua titularidade
reconhecida.

Regularização
fundiária em debate

Clóvis Deangelo/CDHU-Imprensa

Regularização fundiária exige
troca de experiência entre os

órgãos envolvidos
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Porto
Fotos Sandra Netto

ALouis Dreyfus
Commodities, do grupo
Louis Dreyfus, está

implantando um moderno terminal
no armazém 30 do Porto de Santos,
em São Paulo. O projeto ocupa uma
área de 15.000 metros quadrados e
movimentará dois produtos: o suco
de laranja concentrado congelado
(FCOJ, sigla em inglês do frozen
concentrated orange juice), e o suco
integral, pronto para beber (NFC,
sigla em inglês do not from
concentrate), a modalidade que mais
cresce em demanda no mercado
internacional.

Segundo informou Fernando de
Pinho Pais, gerente de portos da
divisão Citros da Louis Dreyfus
Commodities, o terminal vai escoar
toda a produção de produtos cítricos
da empresa. Para isso, está sendo
dotado de moderna tecnologia, com
diferentes equipamentos que
melhorarão a qualidade e a eficiência
do processo atual, entre eles:
tanques para armazenar o suco NFC
e uma câmara de tambores, que
otimizará a movimentação do suco
concentrado.

Pinho Pais destacou que a
pretensão da Louis Dreyfus
Commodities é iniciar em outubro as
operações de exportação do NFC.
Simultaneamente, as obras
continuam para concluir a
implantação do terminal até julho do
ano que vem.

As obras civis do terminal são
executadas pela RPA Construtora e
Incorporadora, que trabalha em
sintonia com outros parceiros da
Louis Dreyfus Commodities, que
executam etapas importantes do
projeto, como a estrutura metálica,
construção dos tanques, a parte
elétrica e instrumentação, isolamento
térmico, máquinas de refrigeração e
de pasteurização.

Conforme informou o
engenheiro Sérgio Penteado Teixeira,
da RPA, a construtora é responsável
por todo o estaqueamento e
construção das bases dos tanques,
da pasteurização, prédios de

Exportadora adota novas
tecnologias na
movimentação de sucos

processos/escritórios, cabines de
subestação, sala de elétrica de CCM,
oficina mecânica, instrumentação,
comando, casa de caldeiras, portaria
central, câmara de tambores, baias de
descarregamento e balanças. No
total, são cerca de 8.500 metros
quadrados de obra.

A primeira fase envolveu a infra-
estrutura para a implantação de 6
tanques, cada um com 16 metros de
diâmetro por 33 de altura e
capacidade para 6 milhões de litros
do produto NFC. É esta fase que
está programada para iniciar
operações em outubro.

A segunda fase da
obra está em execução e
compreende a infra-
estrutura para 12 tanques,
cada um com capacidade
de 2.400 toneladas,
totalizando 28.800
toneladas, para operar o
FCOJ, incluindo área de
baias de descarregamento.
Na seqüência há previsão
de uma terceira fase, com
mais 6 tanques no padrão
da primeira fase.

Segundo detalhou o
engenheiro Teixeira, para

cada um dos tanques foi preparada
uma base de concreto sobre 91
estacas, cravadas a uma
profundidade de 38 a 43 metros.
Após o estaqueamento é feito o
primeiro piso de concreto, dotado de
uma camada de ventilação para não
congelar. Depois é feita uma segunda
laje de concreto e só então é
instalado o tanque. Todo o concreto
utilizado na obra foi fornecido pela

Cortesia.
Esses

tanques são
fechados com
estruturas
metálicas e
painéis de
isolamento
térmico, que é

feito com telhas por fora, a partir de
um “sanduíche” de telhas com
poliuretano.

O engenheiro detalhou que a
RPA trabalha com 12 frentes em
pontos diferentes, como na caldeira,
cabines, câmeras, base de nitrogênio,
e atua simultaneamente com os
colaboradores das demais empresas
parceiras da Louis Dreyfus
Commodities. A sintonia entre as
frentes de trabalho, aliás, é uma
preocupação constante, para que o
cronograma seja cumprido e os
serviços executados com qualidade e
segurança. Os equipamentos de
segurança, EPIs, ferramentas, além
de material de solda, abrasivos e oxi-
acetileno, foram fornecidos pela
A.C. Morelli (Solda Santos).

A limpeza é outra preocupação

da construtora. Os serviços são
fornecidos pela Limpadora Cruz
Fiel, que atua há mais de 60 anos e
conta com equipe especializada na
execução da limpeza interna e
externa, e disponibilização de
caçambas para retirada de entulho.

Nas obras civis, vários são os
desafios da RPA. O estaqueamento,
por exemplo, em função da
qualidade do terreno, com SPT
(standard penetration test) alto,
exigiu em alguns pontos a utilização
do sistema misto, envolvendo
estacas de concreto e estacas
metálicas.

Outra dificuldade foi a
necessidade de cravar estacas na laje
de alívio do cais, que não poderia ser
quebrada – uma laje de 50 cm, da
época da construção do cais, de
1934. A solução foi contratar equipe
de mergulho e fazer um projeto in
loco, considerando as estacas já
existentes, para não coincidir com o
novo estaqueamento. A surpresa,
contudo, é que embaixo havia um
enroncamento com 3 metros de
altura de rachão para conter o aterro.

Por meio de buracos na laje, os
mergulhadores puderam descer e
tirar esse rachão, auxiliando na
cravação de estaca por estaca, e
depois recompor o rachão. Um
trabalho delicado, feito passo a
passo, para evitar acidentes.

Terminal inicia
operações em
outubro

Cravação de estacas
foi auxiliada por

equipe de mergulho

Tanques com
16 metros de
diâmetro
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Na busca por longevidade e
qualidade de vida, um
importante aliado do

homem que pode usufruir os
mesmos benefícios é o seu melhor
amigo, o cão. Afinal, da mesma
forma que cresce a expectativa de
vida no ser humano – já se chegando
a falar na Quarta Idade! –, também
aumenta tal expectativa no animal.

É nesse contexto que se
consolida a imagem do cachorro
atleta – com ganhos de capacidade
circulatória, respiratória, enfim, de
mais saúde. Só que, para a prática
esportiva, o cão exige que também
seu dono (ou adestrador) participe,
o que garante todas as vantagens
para o companheiro.

O esporte da vez é o Agility.
Introduzido no Brasil há cerca de 10
anos, ele nasceu na Inglaterra em
1978 e é baseado no hipismo.
Consiste em fazer com que a dupla,
cão e condutor, percorra um circuito
de obstáculos no menor tempo
possível e com o menor número de
faltas. O condutor não pode ter nada
em sua mão e não pode encostar no
cão. O cão, por sua vez, não pode

Agility

Bom para o cão,
bom para o
homem

estar preso à guia, nem usar qualquer
tipo de colar.

O médico Fernando Leibel
recomenda o Agility. Ele começou no
esporte focado na qualidade de vida,
sua e de seu amigo, o Pastor de
Shetland “Lord”, e hoje preside a
Comissão Brasileira de Agility
(CBA), vinculada à Confederação
Brasileira de Cinofilia. Entusiasta da
modalidade, Fernando, da equipe
Dog World, conquistou o 14º lugar
no campeonato brasileiro 2007, no
grau 3, o mais disputado, entre as 50
duplas participantes.

Como dirigente, está otimista
com a evolução do esporte no País.
Ele conta que existem duplas se
espalhando por vários Estados
brasileiros e cita como sintoma
positivo a estratégia dos novos
empreendimentos imobiliários na

Capital, lançados com espaços
denominados “play dog”, que são
miniatura de uma pista de Agility.

“Hoje o Brasil talvez tenha uma
das maiores infra-estruturas do
mundo”, comemora. “Um exemplo é
o Clube Pet Memorial, em São
Bernardo do Campo, que é um
templo do Agility”. Classificada com
a melhor infra-estrutura do país, o
Clube Pet Memorial, no Grande
ABC, sediou em junho as duas
últimas etapas do IX Campeonato
Brasileiro, que definiu a equipe que
vai representar o País no mundial, de
26 a 28 de setembro, em Helsinque,
na Finlândia.

Conforme explica Fernando, o
Agility cativa pela busca do
perfeccionismo: “Para o público é
interessante acompanhar a interação
entre o homem o cão”. Para quem
pratica é ainda melhor, acrescenta:
“O ser humano e o cachorro têm
uma relação muito antiga e no
Agility ambos conseguem
compartilhar momentos de alegria e
esporte. Eu tenho cão há seis anos e
posso dizer que, além da amizade,
tenho uma relação de cumplicidade
com ele”.

E a saúde? “Sou médico e posso
dizer: controlo meu colesterol e meu
peso só com o Agility”, afirma
Fernando.

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Esporte exige preparo
físico e interação entre os
melhores amigos...

Fernando: “Controlo
meu colesterol e meu
peso só com o Agility”

Meire conduz seu
Pastor de Shetland

durante etapa do
Campeonato

Brasileiro

� Finesse
lançou a versão
Revitalizing,
para cabelos
coloridos ou
danificados
pelo calor e sol.
Novo conceito
de tratamento
capilar, o
produto traz
dois tipos de micro partículas de
silicone, quaternium e

Revitalizing: para
cabelos coloridos

ou danificados

� “Confime Menopausa” é o
autoteste da Analitic que garante
99% de precisão no diagnóstico da
doença. Ele indica se há aumento do
hormônio FSH (Hormônio Folículo
Estimulante) na urina, que indica se
a mulher está na menopausa.
Informe-se mais no site
www.confirme.net sobre outros
autotestes.

amodimethicone. A ação suave e
anti-defrisante ajuda na retenção da
cor e forma um filme protetor nos
cabelos, proporcionando maior
penteabilidade e um
condicionamento perceptível.

O acesso ao Clube Pet Memorial é
na saída do Km 20 da

Rodovia dos Imigrantes, em São
Bernardo do Campo. Ele está
localizado na Avenida Sadae
Takagi, 860, site
www.petmemorial.com.br, telefone
(11) 4343.0000. Ao tornar-se
sócio, o pet passa a contar com
uma gama de serviços e o
primeiro crematório individual de

pets da América Latina. No Clube
funciona uma escola de
adestramento e Agility, que
desenvolve um programa
inteligente para o seu cão, que fará
com que ele viva em harmonia
com você e sua família, sem a
pretensão de dominar e controlar
a “matilha”. O programa
utilizado pode ser aplicado em
todas as raças e é considerado um
dos melhores para tornar alegre e
respeitosa a convivência entre a
família, o dono e o animal de
estimação.

‘Templo do
Agility’

� Pensando no bem-estar dos pés,
de homens e mulheres, a Impec
desenvolveu produtos que
proporcionam conforto.
Para ela, palmilha que
alivia as dores pelo uso
do salto alto, biqueira
para calçado que traga
desconforto pelo atrito entre os
dedos com o bico fino, protetor para
metatarso, que reduz a pressão na
região da planta dos pés evitando
imperfeições como calos e
rachaduras. O destaque, contudo, é o

“no shoes”, produzido em tecido
resistente com solado e design que
só lembram um calçado. Trata-se, na
verdade, de um acessório que gera
conforto e proteção aos pés.

Fotos Divulgação

“No shoes”: lembra
um sapato



Executivos do
Moinho Paulista e
parceiros reunidos
em julho para
lançamento da Nita
Cake, linha de
produtos prontos,
com bolos nos
sabores chocolate,
laranja e coco.
“Estamos
acompanhando uma
tendência natural de

crescimento do consumo para produtos semi-elaborados ou
prontos num mercado onde a praticidade é uma das portas do
sucesso das empresas”, afirmou Marcos Pereira, diretor comercial
da empresa. O departamento de trade marketing é gerenciado
por Alexandre Simioni.

Sandra Netto
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� Noivas com vestidos e
acessórios alusivos às
Olimpíadas de Pequim desfilam
em 26 de agosto, às 10 horas, na
Praça da Independência, no
Gonzaga, agitando a Fashion
Noivas, até o dia 31 no Parque
Balneário Hotel.

� O Instituto do Legislativo
Paulista abriu inscrições para o
curso Participação Política
Feminina no Brasil, em parceria
com a Fundação Konrad
Adenauer, de 2 a 4 de setembro,
na Assembléia Legislativa, na
Capital.

� Milton Bigucci Jr., da
Associação dos Construtores,
Imobiliárias e Administradoras do
Grande ABC, assumiu o núcleo
Novos Empreendedores (NE) na
próspera região, uma iniciativa do
Secovi-SP.

� Educandário Anália Franco,
de Santos, inaugurou em agosto
o abrigo do projeto “Nosso
Lar”, na Rua República
Argentina, 27, para atender
crianças em situação de risco.

� SantosArquidecor – Casa Natal
2008 abre dia 1º de setembro, às
20 horas, na Avenida Joaquim
Montenegro, 117, Ponta da Praia.

� “A Psicoterapia e nosso
mundo traumatizado: desafios e
possibilidades”, tema do 8º
Congresso da Federação Latino-
Americana de Psicoterapia, 21 e
22 de novembro, em Sampa, pela
Associação Brasileira de
Psicoterapia (Abrap).

� Sérgio Tiaki Watanabe assume
a presidência do SinduCon-SP no
dia 8 de setembro, às 19 horas,
no buffet Torres, em Sampa.
Ricardo Beschizza é o diretor
regional de Santos.

� Educadora Lúcia Maria
Teixeira Furlani participa da 20ª
Bienal Internacional do Livro de
São Paulo, de 14 a 24 de agosto,
com a obra infanto-juvenil “O
Segredo da Longa Vida”
(Unisanta/Global).

� 1° Encontro Latino-Americano
de Comunicação e
Sustentabilidade está programado
para os dias 16 a 18 de outubro,
em São Paulo. Debates sobre
água, Amazônia e energia, com
organização da Envolverde.

�  “O Transporte e o Futuro das
Metrópoles”, tema da 14ª
Semana de Tecnologia
Metroferroviária, 2 a 5 de
setembro, Centro de Convenções
Frei Caneca, em Sampa.

Médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti,
carinho na defesa dos
pets, presente na 4ª
Cãominhada, em Santos.
Depois, Filetti e equipe
estiveram na ala da
Baixada Santista na
Cãominhada de Campos
do Jordão.

Blairo Maggi,
governador de
Mato Grosso,
Terezinha Maggi,

primeira-dama e secretária de Estado de Trabalho, Emprego e
Cidadania, e Pedro Nadaf, secretário de Estado de Indústria,
Comércio e Minas e Energia de Mato Grosso.

Conrado Vitali Rohde, gerente
geral do hotel Deville Cuiabá,

que sediará o evento dos
colunistas

X
VII Congresso Brasileiro
dos Colunistas Sociais,
de 26 a 30 de agosto, no

Hotel Deville Cuiabá, na capital
de Mato Grosso, foca o papel do
colunista social para um
Turismo sustentável. Roseli Arruda, presidente da comissão
organizadora, armou amplo programa, que inclui Pantanal, Parque
Nacional da Chapada dos Guimarães, baile de gala..., com apoio
total do governo do Estado, prefeituras de Cuiabá, Chapada dos
Guimarães e Poconé, Federação do Comércio, Serviço e Turismo
de MT, Assembléia Legislativa, hotéis Deville e Natura.

13º Encontro de Automóveis Antigos de Santos
reuniu em julho, no Centro de Convenções Mendes, 300
exemplares do acervo nacional. Destaque para o Citroën
11 Tracion Avant 1948, o famoso “Légère”, da coleção do

amigo Arnaldo Duarte Lourenço.

Ambientalista
Jean-Michel
Cousteau
esteve em
julho no
complexo
industrial de
Guarujá da
Dow Brasil
para inaugurar

a primeira instalação latino-americana do programa
Embaixadores do Meio Ambiente. Presença do presidente da
Dow para a América Latina, Pedro Suarez, diretores da empresa
e autoridades locais.

Fotos Divulgação

Sandra Netto

Divulgação

Audiobook, o livro sonoro, se consolida no Brasil com a
popularização do formato mp3, e facilita o contato com obras
de literatura, didáticas e paradidáticas. Entre tantos títulos,

uma dica é “Suburbano convicto”, de Alessandro Buzo,
narrado pelo autor. Acesse o site www.livrosonoro.com

Editora Contexto lançou obras para o jornalista esperto: “Os
segredos das redações, o que os jornalistas só descobrem no

dia-a-dia”, de Leandro Fortes; “Manual do foca, guia de
sobrevivência para jornalistas”; e “O novo acordo ortográfico

da língua portuguesa, o que muda, o que não muda”.

Dr. Gerson Aranha,
competente

profissional, professor
doutor, o melhor nome

para presidir a
tradicional Associação

dos Médicos de Santos,
nas eleições que vão

definir a nova diretoria.

Luiz Carlos Ferraz
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Mato Grosso

Habitante tradicional da região do
Pantanal, o homem pantaneiro

aprendeu a conviver em harmonia
com o seu mundo inundado. Os
pantaneiros tradicionais vivem no
local há mais de 200 anos e já se
acostumaram com as condições
oferecidas pela natureza.

O pantaneiro é um conhecedor
de plantas e mantém com elas um
relacionamento diário. O trabalho no
campo exige habilidade e grande
resistência para passar grande parte
do dia em cima da montaria.

Queimado pelo sol do Pantanal,
no passado dizia-se que o
pantaneiro era o caboclo ou mestiço,
filho de branco com índio, de cabelos
lisos, cor acobreada. Apesar de não
existir estudo científico sobre sua
sociedade, costumes e hábitos, são
muitas as pesquisas e levantamentos
sobre seu habitat e suas
peculiaridades.

O grande diferencial do mato-
grossense, contudo, é habitar num
mundo onde as condições são
ímpares, seja ele fazendeiro,
pantaneiro, peão ou mesmo o
morador da cidade.

Localizado a oeste da
região Centro-Oeste e com
a maior parte de seu
território sendo ocupado
pela Amazônia Legal, o
Estado de Mato Grosso
possui uma área de
903.357 km², pouco menor
que a Venezuela,
atualmente ocupada por
quase três milhões de
habitantes, 526.831 dos
quais na capital Cuiabá.

EXPORTANDO SOJA, ALGODÃO, TURISMO

T
erceiro maior estado
brasileiro, Mato Grosso
credita à agricultura o seu
grande desenvolvimento

econômico nos últimos anos,
batendo seguidos recordes na
produção de soja e de algodão. Esses
produtos, juntamente com a carne e
o milho, são exportados para mais
de 50 países.

A força de Mato Grosso na
agricultura é reflexo da importância
que o governador Blairo Maggi
dispensa ao setor, o que não poderia
ser diferente, já que é apontado
como o maior produtor individual de
soja do mundo, por meio do Grupo
Amaggi.

Outro ponto positivo na
economia do Estado é o turismo.
Com lugares paradisíacos, como a
Chapada dos Guimarães e a região
de Jaciara, Mato Grosso, com ênfase
para a capital Cuiabá, é considerado

Este ano, assim como nos demais
Estados brasileiros, Mato

Grosso vive a expectativa das
eleições para a prefeitura de sua
capital que serão realizadas em
outubro. Apesar disso, Cuiabá deve
ter a campanha mais barata entre as
capitais do Centro-Oeste, com
previsão de gastos de seus
candidatos em torno de R$ 12,9
milhões.

Os pretendentes ao posto de
futuro prefeito da capital mato-
grossense são quatro: Wilson
Santos, que tenta a reeleição pelo
PSDB; Mauro Mendes, do Partido
da República, o PR; Walter Rabello,
do Partido Progressista, o PP; e

Eleições mobilizam grupos políticos

Desmatamento
polêmico

P roblema que Mato Grosso
enfrenta é o desmatamento

na Amazônia Legal,
especialmente por conta de sua
expansão agrícola. O governo
mato-grossense admite o fato,
mas se mostra contrário aos
dados apresentados pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais,
o Inpe.

Entre os efeitos da polêmica
gerada pelas disparidades no
volume do desmatamento o mais
contundente foi o pedido de
demissão da então ministra do
Meio Ambiente, Marina Silva,
substituída por Carlos Minc.

Segundo o instituto, em abril,
Mato Grosso foi responsável por
70% do desmatamento da
Amazônia. Porém, dois meses
depois, foi detectada uma
redução dos mesmos 70% em
relação ao mês de maio. Ou seja,
os novos dados revelaram 197
km² de área desmatada no mês
de junho, contra 646 km² no mês
anterior!

Os dados do Inpe, órgão
vinculado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, são
considerados oficiais pelo
governo e têm como parâmetro o
sistema Deter (Detecção de
Desmatamento em Tempo Real).

Com base nos dados que
apontam índices relativamente
grandes de desmatamento em
seus estados, os governadores de
Mato Grosso, Blairo Maggi, e de
Rondônia, Ivo Cassol,
questionaram os números do
Inpe e chegaram a pedir revisão
na apuração do desmatamento
medido nos respectivos estados.

Conforme frisou o secretário
de Estado do Meio Ambiente,
Luiz Daldegan, o governo não
acredita nos dados do sistema
Deter e lembra que já houve
erros anteriores. Um exemplo
são os dados do Inpe que
apontaram Mato Grosso como o
Estado que teve a maior área
desmatada entre agosto e
dezembro de 2007. Daldegan
recordou que em novembro de
2007 o governo foi a campo para
conferir os dados do Deter e
chegou à conclusão que apenas
20% das informações condiziam
com a realidade.

O Pantanal e o
pantaneiro

FELIPE REIS

o Portal da Amazônia. Afinal, é lá
que nasce o Pantanal, um
ecossistema com quase 250 mil km
quadrados, que se estende do norte
do Paraguai, passando pelo noroeste
de Mato Grosso do Sul e
compreende o leste boliviano.

Para se ter uma idéia do lucro
que esses paraísos tropicais geram

para o Estado, cerca de 80% dos
turistas que visitam o Pantanal e a
Amazônia mato-grossense são de
estrangeiros, principalmente alemães
e norte-americanos. Nem os
vizinhos destas belezas, e o próprio
brasileiro de um modo geral,
conhecem o potencial turístico que
Mato Grosso possui.

Valternir Pereira, pelo Partido
Socialista Brasileiro, o PSB.

Nas eleições, o PR vai ter que
demonstrar que é um partido
consistente e que tem sua política
voltada à população do Estado. O
governador Blairo Maggi entrou no
partido e seu grupo político o
acompanhou. Muitos prefeitos,
inclusive, saíram de seus partidos
originais. Agora, o grande teste do
PR no Mato Grosso será as eleições
municipais, em especial em Cuiabá.

O atual prefeito Wilson Santos
tem o poder nas mãos e é
beneficiado por ter realizado várias
obras em seu mandato com o apoio
do presidente Luiz Inácio Lula da

Silva e do governador Maggi. Já
Mauro Mendes, o candidato do
governador, tem apoio de
empresários e pessoas ligadas ao
setor produtivo, pois é presidente
licenciado da Federação das
Indústrias do Estado.

Walter Rabello é o candidato
popular e goza de boa imagem junto
à comunidade mais humilde. É
considerado, contudo, o menos
preparado para o cargo, mas o mais
próximo do povo, com alto índice de
aceitação. Já Valtenir Pereira
conquistou dimensão na campanha
passada, na qual se elegeu deputado
federal, depois de ter sido o vereador
mais bem votado.

Fotos Arquivo Famato

Colheitas recordes de soja e algodão garantem o desenvolvimento econômico de Mato Grosso

Chapada dos Guimarães:
um dos atrativos da

indústria do turismo

Eliomar Ribeiro/Divulgação

Armando Pizzolo/Divulgação

Acostumado com as condições
oferecidas pela natureza


