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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Dinheiro do cliente

F amosa é a frase “o cliente tem sempre
razão”, para dimensionar o respeito e a
excelência que devem prevalecer na

prestação de um serviço profissional, na
relação comercial e, ainda com muito mais
rigor, no balcão público – que, acima de tudo,
deve seguir princípios constitucionais. Assim,
nada causa maior indignação quando esse
almejado equilíbrio é vilipendiado e
transformado em farra, zombaria, restando ao
consumidor/contribuinte – muitas vezes na
condição de eleitor – vestir o nariz redondo e
vermelho e assumir o papel de palhaço. Uma
fantasia que, embora por vezes esteja restrita a
uma situação particular, quase sempre serve a
todos da comunidade, tal o efeito difuso do
crime articulado pelo aprendiz de
espertalhão.

Na melhor hipótese, para salvaguardar
direitos, assumem a condição de “salvador da
pátria” os órgãos do Estado criados para
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Emagrecentro, com unidades em 19 Estados brasileiros,
utiliza a aromaterapia como técnica complementar nos
tratamentos de emagrecimento................................Pág. 10.

Capa: foto de Luiz Carlos Ferraz.

Obras públicas de infra-estrutura, nas áreas de
transporte, habitação e saneamento, geram
empregos, desenvolvimento e garantem fôlego
para que a economia da Baixada Santista
resista aos efeitos da crise........................Pág. 12.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

amparar tais relações, seja o Procon, agências
reguladoras, Polícia, Ministério Público e,
claro, a Justiça – para onde deságua tais
questionamentos, já que há vezes em que é
possível divergir se houve ou não dolo.

Pois é, necessárias as considerações para
homenagear o Ministério Público Estadual e a
Justiça de Santos, pela condenação penal de
um advogado por ter se apropriado
indevidamente de dinheiro do seu cliente
(mesmo após estabelecer honorários
“altíssimos”, segundo o magistrado,
equivalentes a 800 salários mínimos!), com o
agravante de ter sido cometido contra maior
de 60 anos. Pena de 5 anos, 3 meses e 16 dias
de reclusão, em regime aberto, 76 dias-multa,
cada no valor de dois salários mínimos, e
reparação à vítima de R$ 20.642,97, com
correção e juros desde 18/11/04. A primeira
batalha, como se percebe, durou pouco mais
de quatro anos. Cabe recurso.

O povo cubano revela alegria de viver, solidariedade e
sentimento patriótico; mas não se trata apenas de ser
cubano, mas de se estar cubano.............................Pág. 8.

CubaCubaCubaCubaCuba

Estudantes
de Cuba:
terceira

reportagem
da série foca

o povo da
Ilha de Fidel

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

Luiz Carlos Ferraz

Portabilidade de carências sem
impor cobertura parcial temporária
MAÍRA DE MAGALHÃES GOMES E

FLÁVIO JUNQUEIRA VOLPE

PRMurray

Maíra e Flávio: a partir
de abril, mais
flexibilidade na escolha
do plano de saúdeEm 3 de junho de 1998, o

presidente Fernando Henrique
Cardoso assinou a Lei nº 9.656, que
dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde. Esta
lei, em seu art. 12, inciso V,
dispunha sobre o período de
carência, o qual corresponde ao
período em que o contratante de um
plano de saúde não tem direito
imediato a algumas coberturas que
estão previstas no contrato,
entretanto, decorrido este intervalo,
o consumidor passaria a ter acesso
completo a todos os benefícios
pactuados.

A referida matéria voltou à pauta
e ganhou nova redação, dada pela
Resolução Normativa nº 186, de 14
de janeiro de 2009, da ANS, a
Agência Nacional de Saúde.

De acordo com o novo
dispositivo, o beneficiário de plano
de contratação individual ou familiar,
dos planos regulamentados e
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998,
fica dispensado do cumprimento de
novos períodos de carência e de
cobertura parcial temporária na

contratação de novo plano de
contratação individual ou familiar, na
mesma ou em outra operadora de
plano de assistência à saúde, desde
que sejam atendidos
simultaneamente os seguintes
requisitos:

I - estar adimplente junto à
operadora do plano de origem;

II - possuir prazo de
permanência de no mínimo 2 anos
no plano de origem;

III - o plano de destino estar em

tipo compatível com o do
plano de origem;

IV - a faixa de preço do
plano de destino ser igual ou
inferior à que se enquadra o
seu plano de origem,
considerada a data da
assinatura da proposta de
adesão; e

V - o plano de destino
não estar com registro em
situação “ativo com
comercialização suspensa”,

ou “cancelado”.
O novo texto foi publicado no

Diário Oficial da União em 15 de
janeiro de 2009. Dessa forma, o
consumidor poderá ter mais
flexibilidade quanto à escolha de seu
plano de saúde, a partir de abril de
2009, quando a lei entrará em vigor.

Maíra de Magalhães Gomes e
Flávio Junqueira Volpe são
advogados de Paulo Roberto
Murray – Advogados, em São
Paulo.

Luiz Carlos Ferraz

O Departamento de Assuntos Comunitários da
Associação dos Médicos de Santos desenvolve o Projeto
Menina-Mãe, que ampara adolescentes grávidas...Pág. 5.

CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania

As obras da 14ª edição da Campinas Decor foram
iniciadas em fevereiro com a expectativa de gerar cerca
de 1.400 empregos na fase de preparação..............Pág. 9.

ArquiteturaArquiteturaArquiteturaArquiteturaArquitetura

CPI das Seguradoras, sob a presidência do deputado
estadual Said Mourad (PSC), apura relatos de práticas
abusivas das operadoras de seguros........................Pág. 4.

ConsumidorConsumidorConsumidorConsumidorConsumidor

Jovens na oficina
de artesanato:
atendimento inclui
ações de equipe
multidisciplinar
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CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

CidadaniaPOR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Alberto M. Danon, de São Paulo, protesta que utilizou serviços
dos Correios para enviar correspondências para o exterior,
na modalidade “prioritária”, com garantia de entrega em, no
máximo, 5 dias úteis, mas as remessas, feitas nos dias 29 de

janeiro e 3 de fevereiro, somente saíram do Brasil nos dias 11 e 12 de
fevereiro! Ele pergunta: “Como confiar nos Correios com este tipo de
atitude e sem explicação pertinente?” Espernear é bom, Alberto; melhor é
recorrer ao Juizado Especial para ressarcir o dano. Pode demorar, mas é
possível que depois o serviço melhore.

� Banco Central regulamentou a lei nº
11.795/08, que autoriza o sistema de
consórcio na compra de serviços
médicos, cirurgias plásticas, próteses
dentárias, pacotes de informática e de
viagem, cursos de pós-graduação no
exterior ou outros serviços
educacionais. Os grupos serão formados
de acordo com o valor da carta de
crédito e não pelo serviço. Além disso,
caso o consumidor desista do consórcio
antes de ser contemplado, ele receberá
de volta o que foi pago, sem aguardar
até o final do plano.

� O Ministério Público Federal recomendou ao Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) e ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
que declarem nulas a Resolução 245 e as Portarias 47 e 102, para que os
consumidores possam optar se querem ou não que os seus veículos
novos saiam de fábrica com o sistema de monitoramento e antifurto
ativados. Caso os órgãos não cumpram a recomendação, o MPF
ingressará com ação pedindo a nulidade dos atos administrativos.

Ao depor na CPI das
Seguradoras, na Assembleia
Legislativa do Estado de São

Paulo, em fevereiro, o diretor de
Atendimento e Orientação do
Consumidor do Procon, Evandro
Zuliani, informou que o órgão
registrou 6.083 reclamações de
consumidores de diversos tipos de
seguros, mas em apenas 20% dos
casos o órgão conseguiu chegar a um
acordo entre as partes. Nos
restantes 80% os consumidores
foram obrigados a recorrer à Justiça.
Zuliani acrescentou que foram
“apenas” 6.083 reclamações porque
na triagem do Procon “dependendo
da ocorrência, o consumidor é
orientado a procurar a Justiça”.

Conforme informou o presidente
da CPI das Seguradoras, deputado
estadual Said Mourad (PSC), o

CPI das Seguradoras

6.083 queixas em 5 anos,
além de ações judiciais
contra seguradoras

Procon entrega relatório
das reclamações

diretor do Procon foi ouvido no
mesmo dia em que a CPI colheu
informações do promotor de Justiça
e Defesa da Cidadania e de Defesa
do Consumidor, José Luiz
Bednarski, e do vice-presidente do
Conselho Regional de Medicina
(CRM), Renato Azevedo Júnior.
“Eles relataram diversos problemas
com as operadoras de seguros, entre
os quais os mais recorrentes são de

práticas abusivas”, sintetizou
Mourad.

O diretor do Procon informou
aos deputados que, do total de casos
envolvendo seguros, 1.191 dizem
respeito especificamente a veículos e
872 se referem a seguro-saúde. Já o
promotor Bednarski destacou que,
entre as “práticas abusivas”
cometidas pelas seguradoras,
destaca-se a exigência de que o
segurado utilize apenas os serviços
das redes credenciadas de socorro ou
de reparos mecânicos e de funilaria.

O dirigente do CRM declarou
que o que mais preocupa o
Conselho, do ponto de vista médico,
é a recusa de autorização por parte
das operadoras para a realização de
procedimentos necessários à
recuperação da saúde do paciente e a
recusa de pagamentos sob a alegação
de doenças preexistentes.

� Falhas no sistema de segurança
de agências e postos bancários de
todo o país resultaram em 2008
na aplicação de R$ 3,2 milhões
em multas contra 12 bancos, além
da possibilidade de interdição de
agências. Foram notificados:
Bradesco (R$ 1,3 milhão), Caixa
Econômica Federal (R$ 569 mil),
Unibanco (R$ 345 mil), Itaú (R$
282 mil), Santander (R$ 203 mil),
Nossa Caixa (R$ 191 mil), Banco
do Brasil (R$ 106 mil), Real (R$
102 mil), Banespa (R$
48.416,55), HSBC (R$ 21.282),
Sudameris (R$ 10.641) e Safra
(R$ 5.852,55). As multas foram
aplicadas pela Comissão
Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada (Ccasp),
formada pela Polícia Federal e
Exército, entre outros órgãos do
governo, entidades patronais e de
trabalhadores.

Divulgação

Mourad: práticas
abusivas
recorrentes

D e olho no abastecimento de
água no Litoral, o governo

de São Paulo, por meio da Sabesp
e Secretaria de Estado de
Saneamento e Energia, desenvolve
o Projeto Verão, com a expectativa
de otimizar os resultados do
investimento feito durante o ano
passado, quando foram aplicados
R$ 15,1 milhões na Baixada
Santista e Litoral Sul e R$ 6,2
milhões no Litoral Norte.

As regiões que apresentaram
problemas de abastecimento na
temporada 2008 são alvo das

principais ações do projeto no
período, quando aumenta a
concentração de turistas. Na
Baixada Santista, a obra mais
importante para garantir a oferta de
água foi a construção de dois
reservatórios no Guarujá, com
investimento de R$ 13 milhões. Com
eles, a capacidade de reservação
aumentou de 16 milhões para 25
milhões de litros de água, 43%
superior à temporada passada,
suficiente para abastecer 1 milhão
de pessoas. Em Praia Grande,
foram investidos R$ 1,5 milhão em

obras, com aumento de
bombeamento de água e outras
medidas para abastecer 1,3
milhão de pessoas – incremento de
61,5% no fornecimento –,
permitindo, em caso de
necessidade, a reversão de água
para Itanhaém, Mongaguá e
Peruíbe. Investimentos em obras
de captação, tratamento e
distribuição de água beneficiaram
população e visitantes de São
Sebastião, Ilha Bela,
Caraguatatuba e Ubatuba, no
Litoral Norte.

Projeto visa economia de água

� Para auxiliar clientes a entender os
principais termos jurídicos que surgem
na oficialização de uma união ou
separação, casamento, contrato pré-
nupcial, divórcio, partilha de bens e
guarda de filhos, o escritório
Matarazzo, Maldonado e Manara
Advogados Associados, de São Paulo,
preparou um pequeno dicionário. No
site do Perspectiva, confira e aprenda
algumas expressões.

� Com média de 80
atendimentos diários, o Procon
Praia Grande completa 20 anos
no dia 3 de março, por meio do
convênio entre a Prefeitura e a
Secretaria de Estado de Defesa
do Consumidor. Aberto de
segunda a sexta-feira, das 9 às 13
horas, na Rua Jaú, 880, sala 72,
Boqueirão, telefone (13)
3473.6810.

� Apesar de polêmica, será “positiva” a implantação do Cadastro
Positivo nos Sistemas de Proteção ao Crédito, conforme o Projeto de Lei
nº 405/07, que tramita no Congresso Nacional. Acusado de tratar de
forma diferente os diferentes (o que lhe garante o mérito!), o projeto, cuja
primeira iniciativa foi apresentada pelo governo em 2005, cria um banco
de dados dos consumidores que pagam suas contas em dia, a exemplo do
que acontece com os maus pagadores. Entre outras utilidades, o cadastro
positivo servirá para conceder crédito ágil e com tarifas mais vantajosas
– o que, aliás, ocorre em países desenvolvidos.

� O escritor santista Fernando Martins
Braga enviou e-mail aos sete deputados
estaduais da Baixada Santista, para
questionar o que pretendem fazer para
tornar realidade a instalação da
universidade pública estadual na região,
considerando que até o momento só
funciona um curso de extensão da
Unesp.
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A Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São

Paulo (Sabesp) está selecionando
projetos de pessoas jurídicas
visando dar apoio institucional e
financeiro. As inscrições podem
ser feitas no site da empresa,
www.sabesp.com.br, em três
períodos: de 15 de fevereiro a 15
de março; 15 de junho a 15 de
julho e 15 de outubro a 15 de
novembro. Após apresentar as
informações necessárias, tais
como cadastro de pessoa
jurídica, planos de trabalho,
recursos pretendidos,
contrapartidas, o interessado
poderá acompanhar a
tramitação do processo pela
Internet. Para o presidente da
Sabesp, Gesner Oliveira, o novo
sistema democratiza ainda mais
a programação orçamentária da
Companhia para parcerias e
ações promocionais e garante
que o interessado em obter apoio
também se preocupe com o
planejamento da sua iniciativa.

Sabesp dará
apoio
institucional

A Secretaria de Estado da
Saúde realiza o Seminário de

Saúde da Mulher e a 1ª Mostra
de Experiências Bem Sucedidas
em Saúde da Mulher, de 8 a 10
de março, no Centro de
Convenções Rebouças, na
Capital, para profissionais e
gestores de saúde, conselheiros e
movimentos de mulheres.

O seminário visa fornecer
elementos para definir e
mobilizar políticas de saúde que
reconheçam a autonomia das
mulheres e valorizar boas
práticas de atenção à saúde da
mulher. Entre os temas, “A
trajetória da política para a
saúde da mulher no Brasil”,
“Políticas de saúde da mulher
hoje”, “Atenção integral à saúde
da mulher: diferenças,
diversidades e desigualdades”,
“Atenção integral à saúde da
mulher: formas de controle
social e monitoramento das
políticas de saúde no Estado”.

Seminário e
mostra de
saúde da
mulher

Para amparar adolescentes
grávidas, o Departamento de
Assuntos Comunitários da

Associação dos Médicos de Santos
(AMS), desenvolve o Projeto
Menina-Mãe. Para se inscrever
basta a gestante ter idade até 18 anos
e 11 meses e se apresentar na sede
da AMS, na Avenida Ana Costa,
388, em Santos, às sextas-feiras, a
partir das 13h30, trazendo a
“carteira da gestante”, que é
expedida pela rede de policlínicas do
Município ou médico.

“É prerrequisito para pertencer
ao projeto que essas jovens estejam
em acompanhamento médico
especializado antes e após o parto,
assim como os seus bebês”, explica a
diretora do Departamento, médica
Lourdes Teixeira Henriques. Ela
acrescenta que o projeto visa
minimizar os efeitos que uma
gestação nessa faixa etária pode

AMS ajuda gestante
adolescente

Menina-mãe:
jovens participam
de oficinas de
artesanato

Luiz Carlos Ferraz

provocar no desenvolvimento
emocional, físico e social.

As atividades são desenvolvidas
às sextas-feiras e incluem orientação
psicológica e médica antes e após o

As 5.300
escolas

da rede
estadual de
São Paulo
receberão um
manual contra
o “bullying”,
que significa a
violência física
ou
psicológica,
intencional e
repetida,
praticada por
um “bully”
(valentão) ou grupo, contra alguém
incapaz de se defender.

A secretária de Estado da
Educação, Maria Helena Guimarães
de Castro, afirma que ações serão
preventivas: “É um problema que
deve ser enfrentado em todo
ambiente escolar”.

O manual, denominado
“Fenômeno Bullying: como prevenir
a violência nas escolas e educar para

Escolas terão manual
contra ‘bullying’

Orientação psicológica e
médica antes e após o
parto

parto, através de palestras
e vivências com uma
equipe multidisciplinar
formada por voluntários.
Após o parto é feito
acompanhamento da mãe e
do bebê, juntamente com o
ginecologista e o pediatra
responsáveis, até o
primeiro ano de vida.
Além de gratuito, o
programa paga o
transporte e o lanche.

Para arrecadar
recursos para o Projeto
Menina-Mãe, o
Departamento de

Assuntos Comunitários da AMS
promove no dia 7 de março a
encenação da peça “Autos de Gil
Vicente”, com o Grupo de Teatro
AMS sob direção de Sílvio Roupa.

a paz”, será
utilizado por
diretores,
coordenadores
pedagógicos
e professores das escolas. Também
está sendo programada a capacitação
dos profissionais de Educação, por
intermédio da Rede do Saber,
sistema que interliga a comunicação
na rede estadual.

Violência
praticada por

valentão contra
alguém indefeso

Reprodução

Pioneira na Baixada Santista,
Santos implantou sistema de

Internet gratuita sem fio em três
pontos da Cidade: Praça Mauá, no
Centro, Fonte do Sapo, na Praia da
Aparecida, e parque da plataforma
do emissário submarino, no José

A CPFL Energia lançou em
Santos o Programa Rede

Comunidade, com o objetivo de
regularizar as ligações
clandestinas de energia de
clientes de baixa renda e
conscientizá-los para o uso
racional do serviço. O programa
terá investimento de R$ 19,7
milhões, em 12 meses, e
beneficiará 55.000 famílias nas
261 cidades da área de atuação
da CPFL Paulista e CPFL
Piratininga. Em Santos, São
Vicente, Praia Grande, Cubatão e
Vicente de Carvalho, no Guarujá,
o programa atenderá 5.000
famílias de 50 bairros. Estão
previstas diversas ações, entre
as quais, substituição de 100.000
lâmpadas incandescentes por
lâmpadas econômicas;
substituição de 2.000 geladeiras;
reforma de 3.000 instalações
elétricas internas; e instalação de
2.000 recuperadores de calor.

CPFL lança
programa
social

Internet sem fio grátis em Santos
Menino. A iniciativa integra o
projeto Infovia Santos, por meio de
rede de fibra óptica, e o plano da
Prefeitura para atrair investimentos
que gerem emprego e renda, além de
proporcionar entretenimento para
munícipes e turistas.

Cidade
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OPrêmio Fundação Altran
2008, com o tema “Reduzir

níveis de CO2 na atmosfera: o
nosso desafio tecnológico!” foi
entregue ao arquiteto espanhol
Francisco Gallo Mejia pelo projeto
“Dióxido de carbono sink depot”,
desenvolvido a partir de uma nova
base de bambu local e arquitetura
sustentável.

O projeto chamou a atenção
do júri, comandado por Leopold
Demiddeleer, diretor de novos
negócios em Solvay, devido ao
impacto sobre a redução de CO2
na atmosfera, pela base técnica e
preocupação com aspectos sociais,
econômicos e ambientais. Mejia é
pesquisador da Universidade do

Projeto que utiliza
bambu é premiado

País Basco (UPV/EHU), em San
Sebastian, na Espanha, e estuda
construção sustentável, educação
ambiental e aspectos sobre a
segurança e direitos humanos.
Nos últimos anos, ele tem dirigido
seus estudos aos biocomponentes
baseados em bambu Guadua,
para ser utilizado na construção
civil em áreas tropicais.

As fibras do bambu são
usadas como material básico para
a criação de nova geração de
compostos, que estão no coração
do projeto. A complexa aderência
destas fibras com outros materiais
permite a produção de tábuas
eficientes e baratas para
construção.

Divulgação

Fibras do
bambu são
usadas na
criação de
nova geração
de compostos

Como protesta a
oposição (?), o
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva extrapola
ao fazer campanha
aberta e antecipada da
ministra Dilma
Rousseff (foto) para
presidente da República
em 2010.
Objetivamente,
contudo, e talvez por
isso, a escolhida possui
grandes chances de vir
a ser a primeira mulher
a presidir o Brasil e
essa condição merece
ser avaliada – ainda
mais na passagem de
mais um Dia
Internacional da
Mulher.

Brasil

8de março, Dia Internacional da
Mulher, o sexo feminino tem
muito a festejar pela luta que

trava e consegue vencer no dia-a-dia.
Apesar de a mulher conseguir provar
sempre o contrário, ainda existem
dúvidas sobre seu poder e
capacidade, seja no ambiente de
trabalho ou até mesmo na política.

Por aqui, a brasileira ainda tem
pouca atuação e
oportunidade na
economia, mas é no
campo político que
obtém pior desempenho:
o Brasil é o 110º, em uma
lista de 130 países, com
reduzida participação
feminina no Congresso e
no Executivo.

Apesar da
adversidade, a ministra
chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff –
lançada pelo presidente
Lula para disputar a
presidência em 2010 –
afirma que o Brasil, por
ser uma sociedade
democrática, está
preparado para ter uma
mulher em seu comando.
Ela acredita também que
o país está pronto para ter um
presidente negro, ou mesmo um
índio.

A questão “mulher no poder”,
contudo, ainda divide a opinião
pública. Muitos acham que uma
mulher na presidência de um país
como o Brasil, com tantos
problemas, pode gerar mais
desconforto, pois a fragilidade dela
perante tantos obstáculos políticos
seria colocada em cheque desde o
primeiro dia de mandato.

Por outro lado, acredita-se que
para exercer o cargo de presidente da
República deve-se ter, antes de tudo,
competência – e, nesse sentido, o
chamado “sexo frágil” tem mostrado
que é possível superar o homem.

Dilma recebeu o apelido de “mãe
do PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento)” e tem em Lula o seu
principal cabo eleitoral: “É ela que
cobra, junto com o Márcio Fortes
(ministro das Cidades), se as obras
estão andando. E agora vocês
também vão ver o que é ser cobrado
pela Dilma”, disse o presidente num
discurso.

Fragilidade x competência
FELIPE DOS REIS

Mulher

Favorita do PT, Dilma está com
novo visual nos cabelos, a cor e o
corte; e no rosto, além da plástica, a
ausência dos óculos. Sem experiência
em palanque, contudo, aproveita
qualquer oportunidade para treinar a
retórica e se aproximar da
população, deixando a oposição
irada. Pesquisas qualitativas do
governo indicam que o perfil de
Dilma é positivo diante do
descrédito no mundo político.

P elo mundo, há exemplos de
administrações femininas

bem sucedidas: em 2007, os
vizinhos argentinos elegeram

Cristina Kirchner como
a primeira presidente
do país. Acredita-se que
o fato ocorreu por
causa do bom mandato
e ótima imagem deixada
pelo ex-presidente e seu
marido Néstor
Kirchner.

Na Alemanha,
Angela Merkel é
chamada por muitos de
“dama de ferro”, em
referência à ex-
primeira-ministra
britânica Margaret
Thatcher. Primeira
mulher a ocupar o
cargo de chefe de
governo do Reino
Unido, Thatcher venceu
três eleições (1979,
1983 e 1987), que lhe

deram 11 anos consecutivos à
frente do governo. A oitava
chanceler alemã desde o fim da
Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) substitui Gerhard
Schröder, que ficou sete anos no
poder.

No Chile, Michele Bachelet,
primeira mulher a governar um
país latino-americano, tem
mostrado pulso firme em seu
governo, sem assumir posição de
vingança em relação ao governo
do ditador morto Augusto
Pinochet. É muito bem aceita pelo
povo e os índices de corrupção
caíram substancialmente no país
durante seu governo.

Além da mulher no poder
pelo mundo afora, há o aumento
da presença feminina em
importantes setores, o que a
torna menos submissa ao
homem. Essa crescente
participação é positiva e aumenta
a competitividade e a qualidade
do trabalho, seja na política
economia, ou qualquer outra
área.

Mulher
no poder

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr
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Cuba

Um dos sete freis em Cuba
da Ordem dos Irmãos
Menores Capuchinhos, o

espanhol Gregório Alvarez, 60 anos,
há 13 mora na Ilha. Natural de León,
ele é responsável pela Igreja de Jesus
de Miramar, um santuário na parte
nova da capital Havana. Há 20 anos,
atuou no Sul da Venezuela, próximo
de Roraima, oportunidade em que
conheceu os bispos d. Tomás
Balduíno e d. Pedro Cassaldáliga,
que dispensam apresentações aos
brasileiros que conhecem a atuação
do Conselho Indigenista Missionário
(CIMI) e da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).

Como é a atuação da Igreja
Católica em Cuba? Começou a
decrescer com a revolução, a partir
de 1959. A revolução se define como

De tudo que
se falou sobre
Cuba, nas
duas
reportagens
publicadas
nas edições

anteriores do Perspectiva,
o povo cubano é valor
determinante, havendo
diferentes explicações
para justificar tamanha
alegria de viver,
solidariedade e
sentimento patriótico.
Tantas que se dirá que
não se trata apenas de ser
cubano, mas de se estar
cubano, como o
estrangeiro que adota a
Ilha para viver e lutar e
lutar – o que é
exemplificado pelo
argentino Ernesto Che
Guevara ou pelo frei
espanhol Gregório
Alvarez. Nesta última
reportagem da série, um
pouco desse espírito
poucas vezes
compreendido, em
exemplos de cubanos e de
Gregório Alvarez.

um sistema marxista, e, portanto,
não quer nada com religião. Ignora a
Igreja, reduz seu espaço, priva de
recursos e nacionaliza toda a
propriedade, fazendo a Igreja passar
por anos difíceis, de 60 a 90.

Qual foi a reação? A Igreja se
manteve fiel, procurando conviver
com o Estado. Nesse período, desde
o início da revolução, o sincretismo
retornou com força, porque recebeu

C arlos Manuel de Céspedes del
Castillo, o “Pai da Pátria”,

nasceu em Bayamo, antiga Província
de Oriente, atual Granma, em 18 de
abril de 1819. De família produtora
de açúcar, estudou Direito na
Universidade de Havana, graduando-
se em 1840. Completou estudos na
Espanha onde teve os primeiros
contatos com a Maçonaria e
participou em atividades
revolucionárias, sendo preso. Ao
regressar a Cuba passou a lutar pela
independência de Cuba, colônia da
Espanha, em conjunto com Salvador
Cisneros Betancourt Marqués de
Santa Lucia, Bartolomé Masó e
“Perucho” Figueredo.

O ‘Pai da Pátria’

Yandi Hernandez
Rondon, 25 anos, salva-
vidas em Varadero, trabalha
para o Ministério da Saúde.
O turno é das 8 da manhã
às 20h30. Trabalha um dia,
no outro descansa, quando
se dedica à família, em
Matanzas. Solteiro, recebe
350 pesos cubanos por
mês. Durante a temporada,
devido ao turismo, o

trabalho aumenta, especialmente na orientação e prevenção sobre os
locais onde é possível banhar-se. “Aqui vem turista de todo mundo,
russo, polaco, espanhol, italiano, suíço, chinês, brasileiro,
argentino”. Sobre Cuba, se empolga: “Aqui, o atendimento de saúde
é muito bom. Amamos nosso país, nossa nacionalidade, praia,

trabalho sempre contente.
O líder máximo é Fidel
Castro, nosso pai. O
bloqueio americano
prejudica muito o povo
cubano, mas nós,
revolucionários, somos
fortes, corajosos”.

Francisco Campos Dominguez, 42 anos,
trabalha nos jardins do Centro de Havana, oito
horas por dia. É Testemunha de Jeová e recebe em
torno de 400 pesos cubanos por mês, mais a cota
alimentar. Dá para viver, mas os problemas são
muitos. Solteiro, mora com os pais, e só trabalha.
Não estuda porque não quer. “Gostaria de ter
dinheiro para conhecer outros lugares, viajar para
outras Províncias. Para sair de Cuba é mais difícil,
pois alguém tem que me convidar e garantir minha
estadia. Mas, temos liberdade de religião. Irmãos
de inúmeros países vêm a Cuba”. Deposita
esperança no novo presidente do EUA, Barack
Obama.

Gilberto Rodrigues Rios, 63
anos, se aposentou aos 60,
após trabalhar na limpeza
pública durante 11 anos.
Ganhava 400 pesos cubanos.
Casado, dois filhos, recebe 242
pesos de aposentadoria, além
de benefícios, e trabalha em
entregas para completar o
orçamento doméstico. “Cuba é
bom”, afirma. “Este é um país
que ajuda os outros países,
como os médicos que manda
para a Venezuela”.

apoio por parte do governo, um
pouco para equilibrar a influência da
Igreja, critério que não é
genuinamente cubano, é afrocubano.
A partir de uma conferência dos
bispos e da visita do Papa João
Paulo II (1998), a Igreja inicia um
plano pastoral muito mais
evangelizador, mais presente ao
povo, e recupera muitíssimos
espaços. Aqui, a maioria não é

A viagem a Cuba foi uma parceria
Abrarj, este jornal e Sanchat Tour.

Cinco cubanos estão presos há
10 anos em Miami, nos Estados

Unidos, condenados por
“espionagem”, segundo as
autoridades americanas. Mas, para o
governo cubano, o motivo é outro:
por “terem defendido o próprio
povo para cessar o terrorismo contra
Cuba e contra o bloqueio genocida
norte-americano”.

René González Sehwerert,
instrutor de voo, condenado a 15
anos; Geraldo Hernández Nordelo,

Eles voltarão...
relações internacionais, duas prisões
perpétuas e mais 15 anos; Antonio
Guerrero Rodríguez, engenheiro
civil, prisão perpétua e mais 10
anos; Ramón Labañino Salazar,
economista, prisão perpétua e 18
anos; e Fernando González Llort,
relações internacionais, 19 anos.

Na propaganda oficial,
distribuída pelas ruas de Cuba,
aeroportos e repartições públicas, é
divulgado que os cinco procuravam
impedir atos terroristas contra Cuba,

tramados por organizações
contrarrevolucionárias sediadas em
Miami. E que foram condenados por
um juízo suspeito, sem respeito ao
devido processo legal.

Em 2006, embora encarcerados,
os cinco receberam em Cuba o
Prêmio Internacional Benito Juárez,
em reconhecimento pela luta em
favor da paz, da justiça e contra o
terrorismo. Em sua primeira edição,
o prêmio foi concedido ao líder
Nelson Mandela.

O valor do POVO
católica,
provavelmente uns
50% são católicos, com
grande porcentagem
sincrética e número
significativo de ateus, o
que é próprio num
sistema marxista.

Há intercâmbio
com igrejas
brasileiras? Sim. Agora
mesmo estão aqui dois
capuchinhos brasileiros
do Estado do
Maranhão.

Hoje, há restrições
às ações da Igreja? Não se pode
dizer que a Igreja está funcionando
livremente em Cuba. Por exemplo,
não há possibilidade de exteriorizar a
fé fora do templo; só com
autorização. É o Estado que diz o
que pode ou não pode fazer.
Olhando anos atrás, houve uma
melhora na comunicação entre Igreja
e Estado. Mas, falta muito para que
a Igreja se sinta livre aqui.

Monumento a Céspedes,
em Havana

Igreja de Jesus de
Miramar e o frei
Gregório Alvarez
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Arquitetura

O mercado nacional da
construção civil terá em

breve mais uma opção em
termos de praticidade, segurança
e rapidez: trata-se da parede
dupla de concreto pré-fabricada,
que possibilita a inserção de
placas de sensores em seu
interior. Além dessa facilidade, o
produto possui estrutura
monolítica, que pode ser alterada
em sua espessura de concreto, e
ainda aumentar as treliças de
aço que compõem o produto,
tornando a parede impenetrável.

O sistema construtivo está
sendo lançado pela Sudeste, que
anuncia a possibilidade de
erguer um prédio ou casa em
tempo recorde. Uma casa de 250
m² poderá ser finalizada em
menos de uma semana.

A empresa trouxe a
tecnologia da Europa e a versão
brasileira do sistema será
produzida em Nova Odessa, na
Região Metropolitana de
Campinas, no Interior de São
Paulo.

Entre as vantagens da
parede dupla, o fabricante cita o
tempo de execução recorde, a
dispensa de mão-de-obra
especializada para a montagem,
estrutura monolítica estável,
acabamento fino (não necessita
de massa corrida).

Além disso, o sistema não
produz resíduos, não há
desperdício na obra e permite a
customização das janelas,
batentes, encanamento e energia,
saindo da fábrica com os cortes
solicitados no projeto.

Parede
dupla de
concreto

Divulgação

Casa de 250 m² finalizada
em menos de uma semana

As obras da 14ª edição da
Campinas Decor foram

iniciadas em fevereiro, com a
expectativa de gerar cerca de 1.400
empregos diretos e indiretos na fase
de preparação do evento – o que
significa aumento de 16% na mão-
de-obra em relação à versão do ano
passado. A estimativa de
investimento também á maior:
espera-se gastar R$ 8 milhões, sendo
R$ 2 milhões apenas para na
recuperação do prédio Franz W.
Dafert, nas dependências do
Instituto Agronômico de Campinas
– o que representa o dobro da última
edição. Tanto esforço para ajudar a
espantar a crise no setor.

A Campinas Decor 2009 está
marcada para o período de 1º de
maio a 14 de junho e contará com 78
espaços internos e externos,

ocupando uma área total de 9.000
metros quadrados. Do total, 2.500
metros quadrados são de área
construída, incluindo o prédio, o
restaurante a ser instalado em uma
antiga estufa e a Rua da Alegria, uma
das novidades da edição. No
restante, paisagismo.

As organizadoras Stella Pastana
Tozo e Sueli Cardoso
explicam que o aumento
de investimentos e na
mão-de-obra deve-se,
entre outros fatores, ao
número de ambientes,
que é 40% maior. Stella
afirma que o atual
momento, de crise
econômica e incerteza em
relação aos rumos do
mercado, aumenta a
atratividade do evento
junto aos fornecedores.

As obras de preparação da
mostra incluem diversos serviços,
desde pintura, troca de pisos e
revestimentos até a parte de
ambientação, que é realizada em uma
segunda etapa, com a colocação dos
móveis, obras de arte e objetos de
decoração e instalação de
equipamentos.

Campinas Decor inicia
obras da 14ª edição
Mostra aposta no sucesso
para ajudar a espantar
crise no setor

SOA –
Princípios de
design de
serviços |
Thomas Erl |
Editora:
Pearson
Education | R$

109,00
A obra apresenta o paradigma

de projeto orientado a serviços,
com abordagem de diversos
tópicos, desde uma breve
introdução ao SOA (Service
Oriented Architecture) até
orientações avançadas sobre seus
conceitos e benefícios. Um livro
essencial tanto para analistas de
sistemas quanto para
profissionais de tecnologia da
informação interessados na
implantação de um projeto SOA.

Inquietação
teórica e
estratégia
projetual |
Rafael Moneo
| Editora:
Cosac Naify |
R$ 65,00

No mais novo volume da
Coleção Face Norte, Rafael
Moneo faz uma reflexão crítica
sobre a trajetória de oito
importantes arquitetos no cenário
internacional, entre eles James
Stirling, Álvaro Siza e Frank O.
Gehry, mostrando como aspectos
teóricos são refletidos em suas
obras.

Arquitetura
Brasil 500
anos vol. 2 – O
espaço
integrador,
edição

bilíngue português/inglês |
Roberto Montezuma | Editora:
Roberto Montezuma | R$
195,00

Realizada pelo Instituto
Arquitetura Brasil e pela
Universidade Federal de
Pernambuco, a obra dá
continuidade aos estudos
iniciados no primeiro volume.
Com conteúdo voltado para a
produção contemporânea, aborda
temas que vão da arquitetura
popular a projetos para cidades e
territórios brasileiros.

Onovo centro de distribuição da
Bomi, empresa do Grupo Luft,

foi construído em Itapevi, na Grande
São Paulo, e está em processo de
certificação LEED (Leadership in
Energy and Evironmental Design),
para obter o status de Edifício
Verde. Os diferenciais da certificação
LEED foram destacados em
reportagens publicadas pelo
Perspectiva nºs 173 e 175.

Entre os requisitos para a
certificação estão a necessidade de o
empreendimento adotar conceitos de
desenvolvimento sustentável local,
economia de água, seleção de
materiais e recursos na construção,
eficiência energética e qualidade
ambiental interna.

O projeto e a construção foram
desenvolvidos pela Matec
Engenharia. Segundo informou o
presidente da empresa, Luiz
Augusto Milano, foi utilizada
tecnologia de ponta com foco numa
arquitetura diferenciada: “O objetivo
do empreendimento é oferecer o que
há de melhor no mercado de logística
farmacêutica, causando o mínimo de
impacto ao meio ambiente”.

Para o vice-presidente do grupo,
Fernando Luft, o investimento de

Edifício busca certificação LEED

Edifício adota conceitos de desenvolvimento sustentável:
garantia de qualidade aos produtos farmacêuticos

R$ 130 milhões no centro de
distribuição atende requisitos de
qualidade, armazenagem, segurança,
responsabilidade com o meio
ambiente e bem-estar dos
funcionários e usuários. Dos 170 mil
metros quadrados existentes no
local, a obra possui área construída
de 72 mil metros quadrados. O setor
de armazenagem tem 60 mil metros
quadrados e capacidade inicial para
alocar até 60 mil pallets.

Entre outros diferenciais, o

armazém é todo climatizado, com a
temperatura variando de acordo com
a exigência de cada produto. As
câmaras estão preparadas para
permanecer em funcionamento
ininterrupto em caso de falta de
energia. A arquitetura de logística é
inovadora e inteligente. As
dependências possuem cantos
arredondados para evitar acúmulo de
resíduos, ar condicionado com
pressão positiva e piso nivelado a
laser.

Divulgação

Na primeira fase,
troca de pisos e
revestimentos
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Segunda edição do Guia de
Perfumes de Renata Ashcar

(L’Officiel) traz 200 lançamentos,
duas inéditas famílias olfativas que
acompanham as tendências do
mercado e testes que ajudarão o
leitor a identificar seu perfil olfativo
e ajudar na hora da escolha.

Guia de Perfumes:
ajuda na hora da escolha

Guia identifica
perfil olfativo

Fotos Divulgação

� Longman Dicionário Escolar, inglês-português e
português-inglês, da Pearson Education, já está atualizado
com a nova reforma ortográfica. A obra apresenta 127 mil
verbetes atualizados e inclui palavras como blogosphere,
flash drive, size zero, smartphone, entre outras. Ilustrado,
traz ainda 259 quadros explicativos, mil notas sobre
palavras-chave ou problemas de tradução, um guia da
gramática inglesa e outro para incentivar a comunicação.
Há duas versões: uma com e outra sem CD-ROM.

� Surya Brasil lançou 20 novos
produtos na linha Surya Orgânica de
Frutas, que passou a contar com
creme para pentear, máscara capilar,
loção hidratante e sabonete líquido,
para diferentes tipos de cabelos e
cuidados com a pele. A linha associa
os benefícios naturais de frutas da

Amazônia e da Índia aos óleos essenciais orgânicos, produzidos sem agrotóxicos, que
revitalizam os sentidos e proporcionam frescor e bem-estar. As formulações são livres de
parabenos, de óleo mineral, não contém ingredientes de origem animal e não são testadas em
animais. Os produtos trazem o certificado Vegan, organização internacional que combate
qualquer ação de agressividade à fauna. SAC (11) 3732.3417, Grande São Paulo, e
0800.770.7411, para outras cidades, www.suryabrasil.com

� Alemã Fa está lançando no mercado brasileiro a Fa
Hand Creamwash, um sabonete cremoso com fórmula
inovadora, que limpa a pele sem ressecá-la. Possui pH
neutro e é feito à base de proteínas do iogurte, que
reestruturam a emulsão epicutânea (revestimento da
epiderme, hidratante e produzido naturalmente), em duas
versões: Yoghurt Vanilla Honey e Yoghurt Aloe Vera.

Fa: iogurte
para suas mãos

Nova linha de desodorantes
Albany: para elas e

para eles

O santista José Roberto
Lisbôa Júnior retorna ao
Caminho de Santiago de
Compostela em julho

para prestar serviço comunitário no
Refúgio de Castrojeriz, na Província
de Burgos, na Espanha.

Hospitaleiro diplomado no ano
passado, depois de fazer o Caminho
Francês como peregrino em 2006,
Lisbôa atuará entre os dias 12 a 27,
obedecendo a escala estabelecida
pela Asociación de Amigos de los
Refugios Del Camino de Santiago,
que mantém a hospedaria.

Como bom peregrino, contudo,
Lisbôa chegará 10 dias antes do
Velho Continente para fazer as seis
etapas do Caminho Aragonês, que
atravessa províncias bascas e foi um
dos primeiros e mais utilizados
traçados jacobinos, conforme
informa o site
www.caminodesantiago.consumer.es

Repleto de construções romanas
da Idade Média e paisagens
fantásticas, o caminho começa em
Somport, hoje uma famosa estação
de esqui francesa, e vai até a Puente
la Reina–Gares, onde se encontra
com o Caminho Francês.

Em julho, o
Caminho
Aragonês...

DICA
Para os que estão entusiasmados em
aproveitar o Verão europeu e fazer o
Caminho, não economize no
essencial: uma bota apropriada para
o piso de cascalho, e uma mochila
confortável para as costas.

Na cabeça: frutas da
Amazônia e da Índia com
óleos essenciais orgânicos

Inglês-português e português-inglês: já atualizado

� Respeitando as
diferenças entre homem e
mulher, a Albany relançou
sua linha de desodorantes
nas versões aerosol, roll-on,
spray e creme. O diferencial
começa na embalagem:
cores delicadas para a
mulher, robustez para o
homem. No perfume, a
linha feminina traz as
versões Velvet, Sensive,
Soft e Green Tea; e a
masculina, Musk, Liberty,
Fresh e Acqua. Em comum,
os produtos são
antitranspirantes, têm
fórmula
dermatologicamente
testada, proteção 24 horas e
não contém álcool. SAC
Albany 0800.702.0076
www.linhaalbany.com.br

O Emagrecentro, com unidades em 19
Estados, utiliza a aromaterapia

como técnica complementar nos
tratamentos de emagrecimento. Segundo o
médico Edson Ramuth, os aromas têm
atuação físico-química no organismo,
combinados com a atuação olfativa
através do sistema límbico. O centro
olfativo está ligado ao hipotálamo, que
tem, entre outras funções, a de coordenar
e regular as funções vitais como o apetite
e o balanço de água no corpo: “Ao
estimularmos o hipotálamo com a
aromaterapia estamos mandando para o
cérebro uma mensagem de saciedade”. A
estimulação das áreas do hipotálamo
regula a ingestão de alimentos através do
centro da fome e do centro da saciedade.

Aromas para
emagrecer
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� Líder no mercado nacional, a
TAM aumentou sua participação
nos voos domésticos para 49,5%
em janeiro, superando em 1
ponto percentual a marca
alcançada no mesmo período de
2008, conforme revelaram as
estatísticas de tráfego aéreo
divulgadas pela Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC).

� Ibape-SP realiza curso
avançado “Estatística
inferencial: fundamentos e
aplicações práticas à avaliação
de imóveis urbanos”, dias 13 e
14 de março, na Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de
Santos, na Rua Dr. Arthur Assis,
47, e-mail coordenador-
santos@ibape-sp.org.br

� Para mulheres em pós-parto, o
Emagrecentro de Santos
desenvolve programa de
emagrecimento estético, que
ajuda a emagrecer e modelar o
corpo, sem risco ou contra-
indicações. Consulte o site
www.emagrecentro.com.br

� Artista plástica Iramar
Penteado expôs suas pinturas
abstratas, acrílico sobre tela, na
Casa da Cultura de Bertioga,
com apoio do restaurante Viña
del Mar e supermercado Caçula.

� Colega Luzita Levy comemora
27 anos de colunismo social, em
3 de abril, no Atalaia Palace
Hotel, em Guarapuava, Paraná,
com traje preto e branco ou
passeio.

� Cubatão realiza a sua
Conferência Municipal da
Condição Feminina, em 5 de
março, as partir das 18 horas,
no Bloco Cultural Dr. José
Edgard da Silva.

� Santos e Região Convention &
Visitors Bureau (Src&vb), sob a
presidência da educadora Lúcia
Maria Teixeira Furlani, lançou o
portal www.srcvb.com.br,
durante solenidade na Unisanta,
aproveitando para fazer balanço
2008 e divulgar planos 2009.

� Ás do ciclismo, Cláudio
Clarindo agita a assessoria
esportiva AngioFit, parceria
entre o AngioCorpore Instituto de
Moléstias Cardiovasculares e a
Clínica de Cirurgia
Cardiovascular de Santos:
atividade física para prevenção e
tratamento de distúrbios da
saúde, supervisão e treinamento
a atletas. Base de apoio na praia
do Boqueirão, junto ao Canal 3,
e-mail clarindo@clarindo.com

Equipe de ciclismo Memorial/Prefeitura de Santos/Giant
para a temporada 2009 foi apresentada no Espaço

Cultural Tremendão, pelo técnico Cláudio Diegues. Ao
destacar que será a 10ª temporada, Diegues agradeceu
aos patrocinadores, especialmente ao empresário Pepe

Altstut, idealizador da Memorial, um amante do esporte.

Ex-prefeito de São Manuel,
no Interior do Estado de São

Paulo, Marcos Monti,
reeleito presidente da
Associação Paulista de

Municípios (APM), para o
período 2009/2012: na pauta

deste ano, o 53º Congresso
Estadual dos Municípios, de

31 de março a 4 de abril, em
Santos, que abordará os

reflexos da crise financeira e
mostrará alternativas para

sua superação através de
uma gestão eficiente.

Encerrada a atuação no
Vasco da Gama, do Rio de

Janeiro, o preparador físico
Luís Flávio Buongermino

curte férias para definir as
prioridades 2009 e

aproveita para lançar o site
www.luisflavioprof.com
com os destaques de sua

carreira no futebol
internacional.

Clube dos Corretores de
Seguros do Grande ABC
comemorou 10 anos de

fundação com banquete no
Parmênion Eventos Nobres, em

Santo André, destacando
mentores e presidentes: Edson

Lasse Fecher, Leopoldo Pedalini
Neto, Sady Viana, Marco

Antonio Gonçalves Costa e
Antonio José Guazzelli.

Santista Valmir Nunes, ícone
mundial de provas de
ultramaratona, ladeado pelo
casal amigo espanhol: Luz
Mare e José Antonio Soto
Rojas, organizador da
tradicional prova de 100 km
de Cantabria, que este ano
comemora sua 30ª versão.

Lair Krähenbühl, secretário de
Estado da Habitação e
presidente da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (CDHU), e o prefeito
de Santos, João Paulo Tavares
Papa: com Maria Benvinda
Silva e Silva, contemplada no
sorteio de 500 moradias da
CDHU, no Estádio Ulrico Mursa,
em Santos.

Luiz Carlos Ferraz Divulgação

Antranik Photos

Clóvis Deangelo/Imprensa-CDHU DivulgaçãoDivulgação

Consciência ecológica no reuso de água
de chuva é um dos diferenciais do Residencial Belize,
em Santos, da construtora Engeplus. Obras na 5ª laje,

os diretores Luiz Roberto Barroso e Barroso Filho
comemoram o sucesso de vendas: 80%

das unidades de 4 e 2 dormitórios.
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Metrópole

Para aquecer a economia e
combater a crise financeira, o
governador de São Paulo, José

Serra, apresentou em fevereiro um
conjunto de medidas com cinco
focos principais: garantias para o
investimento público, garantias para
o investimento privado, apoio às
micro e pequenas empresas,
expansão do crédito e geração de
emprego.

Serra afirmou que o governo
programou a aplicação de R$ 20,6
bilhões neste ano, o que vai gerar a
criação de 858.000 empregos no
Estado. Para expandir o crédito,
Serra anunciou o aperfeiçoamento

Milton Michida/Imprensa-Gesp

Estímulo ao EMPREGO e à ECONOMIA
Serra: pacote
de medidas
prevê
aplicação de
R$ 20,6 bilhões
este ano

das linhas disponibilizadas pela
Nossa Caixa, abertura de uma linha
para pagamento da parcela do ICMS
diferido para fevereiro e outra, do
Funcet, para projetos de inovação e
pesquisa.

Entre as medidas de geração de
emprego e empreendedorismo, Serra
disse que implantará o programa
Microempreendedor Individual
(MEI) até o início de julho próximo,
além de aumentar em 56% os
recursos aplicados no programa de
microcrédito operado pelo Banco do
Povo Paulista (BPP).

Na Baixada Santista, o governo
do Estado já vem executando

inúmeras ações,
com reflexos
diretos na
economia e no
trabalho. Um dos
programas está
voltado ao setor
habitacional,
atendendo à
população com

renda mensal entre um e 10 salários
mínimos. As obras são executadas
pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), da Secretaria de
Estado da Habitação, por meio do
Programa Parceria com Municípios,
na modalidade Empreitada Global.

Outro programa de impacto no
desenvolvimento da metrópole da
Baixada Santista é o Onda Limpa.
Com recursos de mais de R$ 240
milhões, ele gerará empregos e
ampliará a oferta de água tratada e
saneamento básico, proporcionando
mais qualidade de vida ao morador e
ao visitante da região.

Aconstrução das Avenidas
Perimetrais do Porto de Santos,

no lado direito, em Santos, e no
esquerdo, em Guarujá, é uma grande
alavanca para gerar empregos e
desenvolvimento para toda a Região
Metropolitana da Baixada Santista.
Discutidas há algumas décadas, elas
chegaram a esbarrar em dificuldades,
da falta de verbas ao impacto
ambiental, mas hoje ambas fazem
parte do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), do governo
federal, e estão bem encaminhadas.

A Perimetral da margem direita
do Porto de Santos foi autorizada
em 2003, mas o contrato para sua
construção só foi assinado três anos
depois, em 23 de novembro de 2006.
Executada em fases, as obras são
realizadas na implantação do
primeiro dos dois viadutos previstos
no projeto, nas imediações do
Armazém 12. Os serviços são
executados pela OAS e Galvão
Engenharia. Estão sendo instaladas
55 vigas longitudinais, de 80
toneladas cada, que compõem a
estrutura para a pavimentação do
trecho elevado.

Esse primeiro viaduto é o
principal equipamento da
Perimetral, possui alça viária em “Y”
e eliminará cruzamento
rodoferroviário, possibilitando
acesso aos terminais de açúcar e aos
terminais de contêineres e de granel
vegetal. O segundo viaduto será
implantado na região da Praça da
Santa e solucionará outro
cruzamento rodoferroviário. A obra
começará após o término da
temporada de passageiros.

A Perimetral santista, do
Valongo até a Ponta da
Praia, é de extrema

importância tanto para o fluxo de
cargas nos terminais marítimos e
retroportuários, como para o
trânsito na área central da cidade, e
evitará congestionamentos na
entrada e saída dos terminais,
aumentando a capacidade
operacional do porto. Além disso,
vai agilizar o transporte
de cargas por
meio dos

O rçada em R$ 125 milhões,
a Avenida Perimetral do

lado de Guarujá está na fase de
licitação. No dia 12 de março,
serão abertas as propostas da
Concorrência nº 01/2009, para
contratação da empresa que
desenvolverá o projeto executivo
do empreendimento.

Trabalhando com o prazo de
entrega para dezembro de 2010,
a Codesp anunciou que somente
após a contratação do projeto
executivo é que iniciará a
concorrência para contratar a
execução das obras.

A modernização do complexo
portuário de Santos, que
manipula 25% de toda a carga
movimentada no Brasil, também
inclui o túnel ligando Santos a
Guarujá, com investimento de
150 milhões de euros, algo em
torno de R$ 450 milhões. A obra
já foi confirmada pelo
governador José Serra.

Em Guarujá,
projeto será
contratado

modais rodoviário e ferroviário. Na
confluência do Valongo e Saboó será
construído um estacionamento de
caminhões em área da Rede
Ferroviária Federal.

A estimativa total de custo é em
torno de R$ 58 milhões, com prazo
de 18 meses para conclusão – o que

pode significar a
entrega até o final
deste ano. As
obras contam com
recursos no
Orçamento Geral
da União desde
2004. Elas são
executadas também
com dinheiro do
governo estadual e
das Prefeituras de
Santos e de
Guarujá.

Incluída no PAC, Perimetral de Santos acelera

Perimetral de
Santos: viadutos
eliminarão
cruzamentos de
trens e
caminhões

Luiz Carlos Ferraz


