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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Memória tripudiada

N ão fosse o descaso endêmico do
brasileiro com sua memória, e Santos
teria comemorando o centenário dos

bondes elétricos com uma festa,
efetivamente, por toda a cidade, e não
restrita ao Centro Histórico, embora sob
aplausos e com toda pompa, onde o
equipamento é a vedete – e serve de elo de
integração e divulgação do nosso fantástico
patrimônio. Afinal, houve um tempo em que
eram muitas e, além do Centro, para onde se
destinavam a que vinha da Zona Noroeste e
tantas das Praias, havia outras que
cruzavam do José Menino a Ponta da Praia,
passando pelo Marapé, Campo Grande, a
famosa 27!, Vila Belmiro... As linhas dos
bondes sempre fizeram parte da vida do
santista, em meio aos paralelepípedos, por
dezenas de anos, até que uma administração
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Capa: fotos de Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz.

A MSC Cruzeiros anunciou investimentos da
temporada 2009/2010, que ampliarão escalas no
porto santista e terão um impacto significativo
na economia da região, com a injeção de R$ 90
milhões........................................................Pág. 7.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

iluminada resolveu sepultá-las com asfalto,
sabe-se lá exatamente para quê, ou sabe-se,
sim, não sejamos cínicos!; mas sob o
argumento que acabou convencendo, para
dar espaço ao progresso, aos veículos.
Trocar energia limpa pela fumaça dos
escapamentos; santa ignorância. Hoje, tal
pretensão não vicejaria! Haveria alguém, ou
alguma ONG a sugerir a realização de
audiência pública e sair em defesa do meio
ambiente, dos motorneiros e cobradores, da
vida, enfim, da tradição santista. Uma
tradição que hoje se reconhece e se
comemora. Aliás, um dia se pensou em
cobrir os canais de Saturnino de Brito,
pouco mais que centenários, e não deu certo
– nem nunca dará. Cobri-los, celebrizará a
Administração da vez, sim. Como mais uma
iluminada a tripudiar a memória do santista.

O Dia do Índio, 19 de abril, foi comemorado em Bertioga
com o Festival Nacional da Cultura Indígena no Parque
Tupiniquins, na Praia da Enseada.........................Pág. 5.

Índios disputaram
competição de
canoa havaiana:
“Posso ser o que
você é, sem deixar
de ser quem sou!”

Obrigações das sociedades
limitadas de grande porte

ANDRÉ TOURINHO

PRMurray

Secretários estaduais de Habitação e presidentes de
Cohabs de todo o Brasil sugerem o aperfeiçoamento do
programa “Minha Casa, Minha Vida”...................Pág. 6.

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação

Hugo Caboclo
(Big Boys):

campeão, até
110 kg

Luiz Carlos Ferraz

Clube Santista de Halterofilismo (CSH) realizou em abril
Campeonato Regional de Agachamento, na quadra de
esportes do SESI Santos, na Zona Noroeste..........Pág. 9.

EsporteEsporteEsporteEsporteEsporte

Imprensa PMB

CidadeCidadeCidadeCidadeCidade

Com autorização da SMA, a Petrocoque está derrubando
mata ciliar junto ao Rio Perequê, em Cubatão, para
implantar projeto de dutovia suspensa de vapor....Pág. 4.

Moésio Rebouças

Estrutura está sendo
implantada em área

de preservação
permanente

Ainda hoje
paira a
discussão
sobre o dever
ou a faculdade
de publicação
das
demonstrações
financeiras
pelas sociedades limitadas de grande
porte. A doutrina caminha para uma
posição, enquanto as decisões
judiciais vacilam para definir um
posicionamento concreto sobre o
tema.

A Lei 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, trouxe a
discussão sobre as normas e padrões
contábeis utilizados nos principais
mercados financeiros. Dentre as
alterações na Lei das Sociedades por
Ações introduzidas pela referida
norma, a mudança mais discutida,
sem dúvida, diz respeito à
obrigatoriedade ou não da publicação
das demonstrações financeiras pelas
sociedades limitadas de grande
porte.

Inserida no contexto de um
planeta globalizado, em que a
velocidade das informações e a

facilidade de comunicação ditam o
mercado financeiro, a Lei 11.638/07
introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro a obrigatoriedade para as
sociedades limitadas de grande porte
seguirem as disposições da Lei das
S/A sobre a escrituração e elaboração
de demonstrações financeiras, bem
como obrigá-las à auditoria
independente por auditor registrado
na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).

 Pelo texto da lei, percebe-se que
em nenhum momento se fala na
obrigatoriedade de publicação das
demonstrações financeiras pelas
sociedades de grande porte, mas tão
somente na obrigatoriedade das ditas
sociedades seguirem as normas
mundiais de contabilidade, com base
nas recomendações da International
Accounting Standards Board (IASB)
e International Financial Reporting
Standards (IFRS).

Nesse sentido, o Departamento
Nacional de Registro do Comércio
(DNRC) circulou o Ofício nº 99/08,
entendendo que a Lei 11.638/07
trouxe a mera faculdade de
publicação dos balanços contábeis
pelas sociedades de grande porte.
Esse, inclusive, é o posicionamento
majoritário da doutrina atual.

Mesmo assim, algumas decisões
de primeira instância no Estado de
São Paulo tentaram inverter tal
posicionamento, acreditando no
dever das sociedades limitadas de
grande porte em publicar suas
demonstrações contábeis.

As decisões isoladas sobre o
tema não devem prosperar. A Lei
11.638/07 não traz em sua redação a
expressa determinação sobre o dever
de publicação, mas unicamente a
obrigação de seguir as normas
contábeis mundiais. O projeto de lei
que originou a Lei 11.638/07,
inclusive, tratava expressamente
sobre a obrigatoriedade da
publicação das demonstrações.
Entretanto, tal disposição do projeto
de lei não foi reproduzida na norma,
demonstrando o desinteresse do
legislador em tornar obrigatória a
publicação das demonstrações
contábeis pelas sociedades limitadas
de grande porte.

As discussões e os
posicionamentos divergentes sempre
irão existir, mas os fundamentos que
corroboram uma e outra opinião é
que tornam estimulante o debate.

André Tourinho é advogado de
Paulo Roberto Murray –
Advogados, em São Paulo.

Meio ambienteMeio ambienteMeio ambienteMeio ambienteMeio ambiente
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Embora aprovado de forma
ampla pela Assembleia
Legislativa, o projeto de lei

do governador José Serra que
restringe o cigarro em ambiente
coletivo em todo o território
estadual está sendo retocado pelo
próprio Serra antes de ser
sancionado. A versão final do texto
vai banir o tabaco da maioria dos
ambientes fechados, públicos e
privados, mas contemplará exceções,
como os estádios de futebol e as
penitenciárias.

O fumante também poderá
continuar alimentando seu vício em
casa, no carro, na rua, em quartos de
hotel e motel. Assim como em locais
de culto religioso onde o fumo faça
parte do ritual, instituições de saúde
que tenham pacientes autorizados a
fumar pelo médico responsável e
estabelecimentos exclusivamente

destinados
ao consumo de
produtos fumígenos. O que é
muito!

Após sancionada e transcorrido
o prazo de 90 dias para sua
regulamentação, a lei proibirá o fumo
em ambientes de uso coletivo,
incluindo bares e restaurantes, com
multas de até R$ 3 milhões para os
infratores e cassação da licença de
funcionamento. O objetivo é
combater uma doença que mata 200
mil brasileiros por ano. “É uma
medida em defesa da saúde pública”,
defende Serra.

A restrição a ser adotada no
Estado de São Paulo está em
harmonia com o previsto em
convenção da Organização Mundial
da Saúde sobre o controle do tabaco,
que foi ratificada pelo Brasil. O
documento prevê que os países

Aguardando sanção, lei
é flexibilizada
Mais exceções na
legislação ampliarão
locais para fumantes

Fumo

signatários
impeçam, em ambientes

fechados, a exposição de pessoas à
fumaça do tabaco.

A lei estadual não permite a
criação de áreas exclusivas para
fumantes, os “fumódromos”, pois já
está provado que não há nível seguro
de exposição à fumaça do cigarro, e
áreas exclusivas para fumantes não
eliminam os riscos à saúde nem de
clientes, nem de funcionários destes
estabelecimentos.

Pela legislação, os responsáveis
pelos estabelecimentos deverão
advertir os infratores e, na
insistência das pessoas, pedir que
saiam do local, chamando a polícia,
se necessário. Qualquer cidadão
poderá denunciar às autoridades
sanitárias ou de proteção ao
consumidor os locais onde a lei não
for respeitada.

� Ministro Gilmar Mendes (ele
mesmo), presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça, questionou a
atuação do controle externo do
Judiciário que é feito pelo Ministério
Público. “Sabemos que o controle do
MP, em muitos casos, é algo lítero-
poético-recreativo, porque não tem
funcionado a contento. E o próprio MP
reconhece isso”, disse Mendes, ao
sugerir a criação de um órgão de
corregedoria judicial de polícia, por
meio de uma vara específica da Justiça
Federal, na qual o juiz corregedor seria
submetido às corregedorias dos
tribunais e ao próprio CNJ.

Maria de Fátima de Castro Nunes Pereira envia e-mail para
relatar a compra pela Internet de duas passagens da Azul
Linhas Aéreas, Campinas/Recife e Recife/Campinas, com
débito no cartão de crédito Bradesco Visa. Por equívoco,

marcou a opção “pagamento à vista” em vez de parcelado. Contatou a
empresa aérea para alterar a forma de pagamento e pensou ter sido
atendida, mas a fatura seguinte do cartão veio com a cobrança do valor
total dos bilhetes e um estorno estranho, em favor de estabelecimento
desconhecido. Entre tantas ligações e aborrecimentos, alega que ficou
evidente a inoperância e má vontade com o consumidor. Além do seu
prejuízo imediato, diz Maria de Fátima: “No médio prazo, tenho certeza de
que a mácula para reputação e imagem das duas empresas será maior, pois
o consumidor tem respondido muito bem ao descaso das empresas”.

� A Sabesp celebrou parceria
com o Instituto São Paulo
Contra a Violência para
combater fraudes em ligações de
água no Estado. Além do 195,
as denúncias podem ser feitas
ao 181 Disque-Denúncia,
serviço mantido pelo Instituto
em convênio com a Secretaria de
Estado da Segurança Pública.
As fraudes causam perda de
água, o que gera desperdício e
prejudica o meio ambiente. A
fraude em ligação de água é
caracterizado como furto
qualificado, passível de pena de
2 a 8 anos, e multa.

� Até o final de abril, 209 mil pessoas se inscreveram no Cadastro de
Bloqueio de Recebimento de Ligações de Telemarketing – que vigora a
partir de 1º de maio para 88.185 pessoas que cadastraram 161.340
linhas. O serviço é administrado pela Fundação Procon-SP. O
consumidor pode cadastrar, sem custo, números de telefones fixo ou
móvel, do Estado de São Paulo, que estiverem em seu nome. Após 30
dias da inscrição, as empresas ficam proibidas de ligar, a não ser que
tenham autorização por escrito. Inscrição no site www.procon.sp.gov.br,
com base na Lei 13.226/08, regulamentada pelo Decreto 53.921/08.

Utilizando tratores, motosserras
e machados, a Petrocoque SA

Indústria e Comércio, cujo slogan é
“empresa que valoriza o meio
ambiente global”, derruba área de
mata ciliar na margem do Rio
Perequê, em Cubatão.

No local, a empresa do grupo
Petrobrás está implantando dutovia
suspensa de vapor, que ligará a
Petrocoque à Polietileno Brasil,

unidade da Quattor. A compensação
ambiental autorizada pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente
(SMA), divulgada pela Petrocoque,
se resume a programa “plantio e
enriquecimento” de 1.550 mudas de
espécies arbóreas nativas típicas de
restinga (margens do Rio Perequê) e
300 mudas de palmito Juçara
(Núcleo Itutinga Pilões).

Para Moésio Rebouças, que

Petrocoque derruba mata ciliar
Rio Perequê

esteve no local em abril e registrou a
agressão ambiental, mata ciliar é
Área de Proteção Permanente (APP)
e deveria, como o nome diz, ser
protegida: “Mas os órgãos públicos
de proteção ambiental continuam
chancelando a derrubada e
demonstrando um total desrespeito
à natureza e descumprimento das
leis ambientais, que eles mesmos
criaram”.

Fotos Moésio Rebouças

Junto ao rio, mata é derrubada para
implantação de dutovia
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Bertioga comemorou o Dia do
Índio, 19 de abril, com o

Festival Nacional da Cultura
Indígena no Parque Tupiniquins, na
Praia da Enseada, que teve como
tema: “Posso ser o que você é, sem
deixar de ser quem sou!”.

A festa foi realizada entre os
dias 18 a 20 e teve a participação
das etnias Guarani, Terena, Patoxó,
Paresi Halití, Ywalapiti, Karajá,
Xerente, Manoki, além de três
indígenas das etnias Yawanawá,
Kaxinawá, Kantanawá, e Incas.

A abertura foi marcada com o
canto da alegria realizado pelas
anciãs da etnia Terena, que deram
boas vindas aos participantes e
convidados. Diversas tendas
temáticas foram montadas para o
desenvolvimento de diferentes
atividades.

O técnico indigenista Marcio
Alvim, da Fundação Nacional do
Índio (Funai), ministrou a palestra
“Saúde Indígena”, sobre a orientação
e o tratamento médico destinado às

...SEM DEIXAR DE
SER QUEM SOU!

tribos indígenas do Brasil. Houve
também oficina temática de
prevenção às DST/Aids, com o
coordenador do programa municipal
de DST/Aids, Airton Lourenço.

A tenda “Talk show” reuniu
representantes de etnias para
responder perguntas do público e
promoveu apresentações. A etnia
Pataxó, conduzida pelo líder
Caxinawá, dançou com
representantes da Secretaria de
Turismo. Os índios Intalakes
bolivianos e peruanos da tribo Inca
fizeram uma apresentação de
Cânticos Incaicos ao som de bumbos
e flautas.

A etnia Terena exibiu o Corro,
uma dança utilizada antes de guerras.
Na apresentação, os índios
caminharam devagar e com destreza,
como se estivessem na mata em
busca de inimigos. Já a etnia Karajá
apresentou a dança da vitória.
Simultaneamente a apresentação
Karajá, os líderes e caciques de todas
as tribos deixaram a marca de seus
pés na calçada do Parque dos
Tupiniquins.

No encerramento da festa, os
índios disputaram uma competição
de canoa havaiana na Praia da
Enseada. A prova contou com a
participação das etnias Pataxó,
Xerente, Terena, Manoki, Karajá,
Paresí, Mehinako e Guarani. Embora
acostumada com outro tipo de
canoa, a piroga, a vitória ficou com a
nação Xerente.

Em parceria com a Secretaria de
Estado de Saneamento e

Energia, começou em março a
elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico em cada um dos
nove municípios da Baixada Santista
– Bertioga, Guarujá, Cubatão,
Santos, São Vicente, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, que
somam cerca de 1,7 milhão de
habitantes.

Nesse primeiro estágio, técnicos
contratados pelo governo estadual
estão fazendo o levantamento da
situação do saneamento público em
cada uma das cidades, envolvendo
abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza

Municípios desenvolvem Plano

urbana, manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas.

Concluído o inventário, será

elaborada uma projeção dos serviços
para os próximos 30 anos, com
propostas e planos de investimento,
sobre os quais a sociedade civil
poderá participar por meio de
audiência pública.

A confecção do Plano Municipal
atende à Lei Federal nº 11.445/07,
conhecida como Lei do Saneamento,
e se insere na integração aos Planos
Regional e Estadual. Segundo
detalhou a secretária de Estado de
Saneamento e Energia, Dilma Seli
Pena, o plano será importante para
planejar, dar sustentabilidade na
prestação de serviços, viabilizar
recursos financeiros e segurança
hídrica às populações.

O prefeito Mauro Orlandini
com representantes da
etnia Terena

Dia do Índio

Dilma Pena: sustentabilidade

Fotos Imprensa PMB

Saneamento

Imprensa GESP

Etnias
disputaram
competição

de canoa
havaiana

O novo roteiro da linha
turística dos bondes, no

Centro Histórico de Santos,
agrada santistas e turistas, que
desde 28 de abril revivem ou
conhecem o passeio no veículo
elétrico – especialmente neste
momento em que são
comemorados os 100 anos de sua
circulação na cidade.

Foi exatamente para marcar a
data, que a Prefeitura entregou a
ampliação do percurso, com mais
1,2 km de extensão, totalizando 2,9
km. E também foram
programadas palestras na
Associação Comercial de Santos.

Agora, o tempo de duração do
passeio aumentou de 15 para 25
minutos, contemplando
importantes
pontos
históricos,
como o Outeiro
de Santa

Bonde comemora
100 anos e ganha
novo roteiro
Passeio pelo Centro
Histórico passou de 15
para 25 minutos

Catarina, a Casa do Trem Bélico e
o Conjunto do Carmo.

Segundo dados da Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET),
nos dois primeiros dias de
funcionamento, o novo circuito do
bonde foi realizado por cerca de
3.000 passageiros.

O roteiro agora tem início na
Praça Mauá e segue pelas Ruas
General Câmara e do Comércio,
Largo Marquês de Monte Alegre,
Rua Tuiuti e Praça Barão do Rio
Branco. Em seguida, passa pela
Praça da República, Ruas
Visconde do Rio Branco,
Constituição, General Câmara e
Augusto Severo (atrás do Paço
Municipal), finalizando na Praça
Mauá.

Um novo projeto é elaborado
pela Prefeitura e ampliará a linha
dos bondes para 5 km,
contemplando 40 pontos de
interesse turístico e histórico.

Bonde
turístico

percorre 2,9
km de

história

Imprensa APM

Francisco Arrais/Secom PMS
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Fotos JMPereira/Imprensa CDHU

O56º Fórum Nacional de
Secretários de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

(Fnshdu), realizado em abril em São
Paulo, foi encerrado com a
divulgação da “Carta de São Paulo”.
No documento, os secretários
estaduais de Habitação e presidentes
de Cohabs de todo o Brasil sugerem
o aperfeiçoamento do programa
“Minha Casa, Minha Vida”, do
governo federal.

A carta reconhece a importância
do programa e menciona seis
possíveis medidas a serem
incorporadas, além de observações
sobre outros aspectos relacionados à
habitação e que necessitam de
atenção do governo federal. “Temos
de aplaudir a intenção de fazer um
milhão de casas”, disse Lair
Krähenbühl, secretário de Estado de
Habitação de São Paulo e
coordenador da região sudeste do
Fórum. “Mas não queremos repetir
uma Cidade Tiradentes, que existe
em São Paulo, ou uma Cidade de
Deus, no Rio de Janeiro, cujas
famílias foram instaladas em lugares
inadequados, sem transporte,
escolas e creches”.

Carlos Eduardo Xavier Marun,

Lair, de São Paulo,
Marun, de Mato Grosso
do Sul, e a diretora do
Ministério das Cidades,
Júnia Santa Rosa

Secretários sugerem mudanças
Entre as reivindicações,
maior participação dos
Estados no Plano

Minha Casa, Minha Vida

secretário de Habitação do Mato
Grosso do Sul e presidente do
Fnshdu, diz que apesar de diversas
possibilidades para o programa
federal terem sido discutidas durante
o Fórum, as sugestões apresentadas
na carta foram consenso entre todos
os participantes. As seis sugestões
trazidas no documento são:
� Participação dos governos
estaduais e municipais no Programa
por meio de seus agentes executores,
promotores e financeiros (Cohabs,
agências de habitação, secretarias,
empresas, entre outros);
� Mudança nos valores teto fixados
pela Portaria nº 138/09, do

Ministério das Cidades, para a
produção de moradias, e que os
estados e municípios possam
complementá-los, quando for
preciso, para viabilizar os
empreendimentos;
� Compromisso do programa
“Minha Casa, Minha Vida” com a
adoção de parâmetros urbanísticos e
de equipamentos sociais definidos
pelas políticas regionais e
municipais;
� Que os recém admitidos
municípios com menos de 50 mil
habitantes sejam atendidos em
condições especiais com a
participação de outros agentes

financeiros além da Caixa
Econômica Federal;
� Definição dos critérios
de prioridade e
funcionamento do
cadastramento,
aproveitando as inscrições
já existentes nos estados e
municípios;
� Desenvolvimento de
ações para que o programa
não desarticule as ações
no âmbito do Snhis
(controle social, planos

locais, fundos, Planhab etc.).
Os secretários pediram também

uma solução para os problemas com
a liberação de verbas para
empreendimentos não incluídos no
Plano de Aceleração do Crescimento,
o PAC. “O que não está no PAC
eles não pagam. Há construtoras
sem receber. Daqui a pouco ninguém
vai querer trabalhar com o governo”,
afirmou Marun.

No final, os secretários de
Habitação manifestam apoio à
aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 285, que vincula
parte das receitas da União, estados
e municípios para a Habitação.

O impacto da redução do
Fundo de Participação de

Municípios (FPM) foi discutido
na Mobilização Municipal “Os
municípios e a crise
econômica”, realizada em
abril, em Brasília. Na ocasião,
dirigentes e representantes
municipais alertaram para as
consequências nefastas que a
queda na arrecadação
provocará na economia das
cidades brasileiras. Estima-se
que com o país crescendo
0,5% neste ano a queda do
FPM chegará a R$ 8 bilhões.

O presidente da
Associação Paulista de
Municípios (APM), Marcos
Monti, reiterou que a
diminuição no repasse do
FPM é motivo de grande
preocupação. “Devemos neste
momento trabalhar pela
unidade do movimento e fazer
uma ação coordenada em
todos os municípios
brasileiros”, defendeu.

O movimento analisou as
medidas do Governo Federal
em resposta às reivindicações
da Confederação Nacional de
Municípios (CNM): redução e
isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI) e o impacto da
Previdência nos municípios.

Movimento
discute queda
do FPM

Um modelo de casa popular
elaborado pelo governo

estadual, projetado com base nos
preceitos do Desenho Universal
(DU), foi apresentado em abril, na
VIII Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação,
Inclusão e Acessibilidade – Reatech
2009, em São Paulo.

O Desenho Universal aplicado à
habitação visa construir moradias
que possam ser utilizadas por
qualquer usuário, como indivíduos
com algum tipo de deficiência,
estatura diferenciada, obesidade e
mobilidade reduzida, como idosos,
gestantes e crianças.

O projeto foi desenvolvido pela
Secretaria de Estado da Habitação e

Modelo de
moradia com
base no
Desenho
Universal

Reatech 2009

A casa modelo de acessibilidade

pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano, em parceria com a
Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência. A partir de agora,

todas as casas
construídas pelo
Governo do
Estado serão
projetadas de
acordo com o
Desenho

Universal.
A medida prioriza a inclusão

social de pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida. “Estamos
dando o primeiro passo em direção à

construção de uma sociedade para
todos, garantindo equidade, direitos
e oportunidades”, afirmou a
secretária Linamara Rizzo
Battistella, dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.

A casa em exposição na Reatech
foi construída em tamanho real.
Possui 63,5 m2, distribuídos em três
dormitórios, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. As áreas de
passagens, como corredores e
portas, possuem largura de 90
centímetros, o que possibilita a livre
circulação de cadeira de rodas. A
altura das janelas também foi
dimensionada para permitir que
qualquer pessoa tenha visão do
exterior das casas.

Os banheiros receberam
adaptações, como barras e louças
sanitárias diferenciadas, além de
chuveiros abastecidos com água
aquecida por energia solar. As pias
foram instaladas em posição e altura
adequadas para que cadeirantes ou
pessoas de baixa estatura possam
utilizá-las sem dificuldades. Os
interruptores de luz também foram
instalados em altura apropriada para
serem facilmente acessados por
qualquer usuário.

As diretrizes para a implantação
do Desenho Universal foram
classificadas em três escalas: área
interna das moradias; áreas comuns
dos condomínios; e áreas e espaços
públicos nas imediações.

Habitação
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Luiz Carlos Ferraz

Investimento

Anova sede corporativa da
Mediterranean Shipping
Company (MSC), em

Santos, começou a funcionar em
abril. O edifício ocupa área de
20.000 m², na Avenida Ana Costa,
291, e possui características “triple
A”, com alta tecnologia, eficiência
energética, lajes grandes e pé direito
alto.

A obra foi executada pela
Racional Engenharia, de São Paulo,
também responsável pelo
desenvolvimento dos trabalhos de

Revelando os resultados
positivos da temporada 2008/

2009 de cruzeiros marítimos, a MSC
Cruzeiros promoveu encontro para
anunciar os investimentos da
temporada 2009/2010. A próxima
temporada será mais longa, de
outubro a maio, e terá seis
transatlânticos operando no litoral
brasileiro. A programação, que
totaliza a oferta de 330 mil leitos,
exigirá a ampliação das escalas no
porto santista, de 55 para 77, e
representará a injeção de R$ 90
milhões na economia da região, ou
seja, R$ 25 milhões a mais que na
temporada encerrada, provenientes
de despesas diretas e dos hóspedes
da MSC.

No encontro, a empresa prestou
homenagem ao prefeito João Paulo
Tavares Papa, com a entrega de uma
placa pelo incentivo ao setor
turístico. Papa ressaltou os

investimentos feitos pela MSC na
cidade e citou o novo edifício do
grupo construído na Avenida Ana
Costa. Para o prefeito, o prédio é
um marco arquitetônico, uma obra
de arte no estilo moderno,
comparando sua importância com a
Bolsa do Café, no Centro Histórico,
que marcou Santos nos tempos
áureos do café.

“Este edifício da MSC ficará
gravado na história como um marco
na era do turismo de cruzeiros em
Santos”, afirmou Papa. “Santos
revive os bons tempos em que o café
era a maior riqueza da cidade. Hoje
essa riqueza é representada pelo
setor de cruzeiros marítimos”.

Para a seleta plateia, o prefeito
detalhou o projeto de revitalização
dos armazéns 1 a 8, na região do
Valongo, do Porto de Santos, que
prevê a construção de um novo
terminal de passageiros.

MSC amplia cruzeiros
em 2009/2010

engenharia de valor, para definir as
alternativas técnicas mais adequadas
ao uso e ao orçamento definido pelo
MSC. Os projetos e o
gerenciamento da obra foram feitos
pelo escritório de arquitetura Athié
Wohnrath Associados.

O empreendimento possui 12
pavimentos, heliponto e três
subsolos, executados em sistema de
paredes-diafragma – que permitem
contenção e estanqueidade. Um dos
desafios da obra foi o estaqueamento
profundo, executado pela Brasfond
Fundações Especiais, devido às
condições do solo, com o lençol
freático elevado.

Toda a estrutura é em concreto
armado moldado in loco. A alvenaria
utilizou blocos de concreto tipo
vedação, fabricados pela Bechelli, de
Itanhaém, com descarga paletizada,

que forneceu também plataformas,
garfo e carros paleteiros.

 Internamente, os acabamentos
são diferenciados, incluindo piso
elevado nas áreas de escritório e ar-
condicionado com sistema VAV
(volume de ar variável), para
permitir o controle separadamente
em cada área. O edifício é dotado de
elevadores Thyssenkrupp de última
geração.

Em sua maior parte, a fachada é
em limestone – pedra natural calcária
–, com fixação pelo sistema
americano. Os acabamentos externos
são especiais, com caixilhos de
alumínio para evitar a corrosão
provocada pela maresia.

A MSC ocupará apenas metade
dos andares, sendo que o restante da
área será locado para empresas da
Baixada Santista.

Sede
corporativa
da MSC
possui 12
pavimentos,
heliponto e
três subsolos

Marco de uma era
Prefeito João Paulo
Tavares Papa enfatizou a
construção como ícone do
momento econômico da
Baixada Santista
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POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

A Adaptação de
Edificações e
Cidades às
Mudanças
Climáticas |
David
Crichton, Sue
Roaf e Fergus
Nicol |

Bookman | R$ 109,00

O livro problematiza as
mudanças climáticas e seus
impactos em nossas vidas,
mostrando que o único modo de
sobreviver no século XXI é
através do desenvolvimento de
uma nova geração de edificações
resilientes, de baixo impacto
ambiental, adequada ao meio
ambiente local e que funcione
com energias limpas e renováveis.

Estado Crítico
- À Deriva Nas
Cidades |
Guilherme
Wisnik |
Publifolha |
R$ 39,90

Em Estado
Crítico o autor entrelaça tópicos
diretamente ligados ao campo da
arquitetura com muitas das
questões mais candentes da
atualidade, mostrando como
tópicos aparentemente distantes
se relacionam no espaço da
cidade.

Entre mitos e
limites – As
Possibilidades
do
Adensamento
Construtivo |
Ruskin
Freitas | UFPB

R$ 80,00

O autor discute os processos
de adensamento construtivo e
degradação ambiental, mudando o
enfoque da linearidade da história
para a espacialização da
geografia. Ao se concentrar em
dois temas principais – clima
urbano e forma urbana – ele
busca a compreensão de fatos
locais, como a formação de
microclimas e a produção de
diferentes graus de conforto nas
áreas analisadas.

Orelatório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI),

da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, que apurou crimes
cometidos por companhias de
seguros, foi aprovado em abril e
indicou a existência de uma
“organização criminosa” envolvendo
Porto Seguro, Bradesco Seguros,
Unibanco, Itaú, Marítima, Mapfre,
SulAmérica, entre outras
seguradoras.

A CPI foi instalada em
dezembro do ano passado por
iniciativa do deputado Said Mourad
(PSC). No trabalho parlamentar, as
denúncias que justificaram a
proposta e que haviam sido
veiculadas na mídia acabaram se
confirmando por meio de
depoimentos e documentos.

Vários procedimentos ilegais
foram praticados contra o segurado e
contra a Receita Federal, concluiu a
CPI. Em um dos expedientes, para
não pagar indenizações por furto ou
roubo de veículos, as seguradoras,
através de advogados, acusavam
clientes de terem vendidos seus
carros no Paraguai e na Bolívia, em
conluio com policiais civis.

Membro da CPI, o deputado
Cássio Navarro (PSDB), de Praia
Grande, afirmou que as fraudes que
lesaram dezenas de segurados são
gravíssimas e as dimensões são
impressionantes. “Em alguns dos
depoimentos representantes das
empresas até confirmam as
irregularidades, o que é passível de
condenação”, disse.

A Comissão também apurou a
pressão das seguradoras sobre as
oficinas de funilaria e pintura para
que usem peças não-originais e

Deputado Cássio
Navarro: “fraudes
são gravíssimas”

Como ‘organização criminosa’
CPI das Seguradoras

recondicionadas. De acordo com o
presidente do Sindicato da Indústria
de Funilaria e Pintura do Estado de
São Paulo, Ângelo Coelho, as
companhias desrespeitam o Código
de Defesa do Consumidor e
interferem na segurança dos
automóveis e dos motoristas.

Ângelo acusou as seguradoras de
colaborarem com o crime organizado
ao negociarem veículos retirados do
mercado por
terem
apresentado
perda total.

Nessa
linha, o
relatório final
elaborado
pelo
deputado
Waldir Agnello (PTB) supõe que o
leilão de automóveis com
documentos serviria para que
quadrilhas os utilizassem para
“esquentar” carros roubados. A
manobra com fim de capitalizar
receita para as operadoras estaria
incentivando roubos e furtos de
veículos.

A prática de cartel por parte das

seguradoras
investigadas também
foi relatada no
documento final da
CPI. Por meio da
instituição de uma
“lista negra”, as
operadoras obrigavam
oficinas mecânicas e de
pintura a se
submeterem às
condições de
atendimento aos

segurados, sob pena de serem
excluídas da relação de oficinas
referenciadas.

Segundo o deputado Fernando
Capez (PSDB), a ilegalidade tinha
respaldo da Federação Nacional das
Empresas de Seguros Privados e
Capitalização (Fenaseg).

Sobre o uso de peças usadas e
recondicionadas nos reparos de
veículos sinistrados e a emissão de

notas fiscais em
nome dos
segurados, o
deputado
Navarro frisou
que
caracterizam
crimes contra a
ordem
tributária,

econômica e relações de consumo.
“Em vez de emitir a nota em nome
da seguradora, as empresas deixam
de recolher os impostos devidos,
como ICMS e IPI, transferindo essa
responsabilidade ao segurado, o que
fere frontalmente o Código de
Defesa do Consumidor”.

Ele acrescentou: “Ao adquirir
um plano de seguro para seu

automóvel, o cliente ficava obrigado
a utilizar somente serviços de
oficinas conveniadas, que oferecem
descontos e garantias de
ressarcimento, contrariando o direito
legal do consumidor de contratar os
serviços nas oficinas de sua
preferência”.

Com base nas denúncias, a
Comissão decidiu enviar o relatório a
diversos setores a fim de acabar com
crimes e prejuízos ao segurado. Os
parlamentares pedem rigor na
fiscalização da atividade no País por
meio da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), autarquia
vinculada ao Ministério da Fazenda;
a continuidade das apurações e
punições dos responsáveis pelo
Ministério Público Federal e ao
Grupo de Atuação Especial de
Repressão pelo Crime Organizado
(Gaeco); o controle efetivo de leilões
de veículos ao Detran com a
destruição completa de sucatas e a
baixa dos seus documentos;
apuração de crimes contra ordem
econômica junto ao Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), do Ministério da
Justiça; a apuração de sonegação de
impostos junto à Secretaria da
Fazenda; revisão da legislação, no
Congresso Nacional, a fim de
proteger os direitos dos segurados; a
investigação e indiciamento de
policiais, advogados e empresários
junto à Delegado-Geral de Polícia e à
Corregedoria Geral de Polícia.

O relatório foi assinado pelo
presidente Said Mourad, pelo vice-
presidente Edson Giriboni, pelo
relator Waldir Agnello, pelo sub-
relator de Autos Fernando Capez e
sub-relator de Saúde Enio Tatto.
Além destes, foram membros
efetivos da CPI os deputados Cássio
Navarro, Milton Leite Filho (DEM),
Baleia Rossi (PMDB) e Roberto
Morais (PPS).

Denúncias veiculadas na
mídia foram confirmadas
nos depoimentos

Divulgação

“Em vez de emitir a nota
em nome da seguradora,
as empresas deixam de
recolher os impostos

devidos, como ICMS...”

Consumidor
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“Faço coro com as forças vivas
da nossa Santos para pedir ao

dr. João Havelange que interceda
para que Santos seja uma subsede da
Copa do Mundo de 2014, pois isso
será muito importante para toda a
Baixada Santista”.

O pedido foi feito na noite de 20
de abril pelo vereador Hugo Duppre
(PMN), ao saudar o presidente de
honra da FIFA, João Havelange, em
solenidade no Salão do Conselho
Deliberativo do Santos FC.

Na oportunidade, entre inúmeras
homenagens, o vereador entregou a
João Havelange uma placa do
Legislativo santista pelos relevantes
serviços prestados ao desporto
mundial, especialmente ao futebol.

Hugo Duppre e João
Havelange: justa homenagem
ao presidente de honra da FIFA

Legislativo homenageia João Havelange

Iniciativa de Hugo, a láurea foi
aprovada por unanimidade pela
Câmara.

Em seu discurso, Hugo destacou
sua emoção em prestar uma
homenagem a um nadador, como ele,

que se destacou mundialmente como
dirigente desportivo, sendo
considerado um dos três maiores do
século – ao lado do Barão Pierre de
Coubertin, fundador do COI e
idealizador dos Jogos Olímpicos da
Era Moderna, e do ex-presidente do
COI, Juan Antonio Samaranch.

Afirmou Hugo: “Nos 26 anos
em que eu tive a honra de
representar a minha Cidade, nadando
no Brasil e no Exterior, o sr. sempre
foi para mim uma das principais
referências no mundo esportivo.
Tivesse o sr. continuado sua atuação
como dirigente da Natação, com toda
certeza esta modalidade estaria numa
posição muito mais privilegiada do
que já está hoje, no cenário nacional
e internacional.”

Hugo frisou que Havelange foi
dirigente da Federação Paulista de
Natação e, depois, presidente da
Federação Metropolitana de
Natação, no Rio de Janeiro, ao
mesmo tempo em que assumiu a
vice-presidência da extinta
Confederação Brasileira de
Desportos, a CBD.

E salientou que em 1936, nas
Olimpíadas de Berlim, competiu
como nadador; e em 1952, em
Helsinque, como jogador de pólo
aquático. “João Havelange
revolucionou o futebol ao presidir a
FIFA durante 25 anos, de 1974 a
1998”, acrescentou Hugo, ao
enfatizar que hoje, aos 92 anos – e
completando 93 no dia 8 de maio –,
João Havelange “dá vazão ao seu
espírito olímpico por meio do
Instituto João Havelange, cujo
slogan é ‘Unindo povos’”.

Luiz Carlos Ferraz

Hugo Duppre pediu apoio
para que Santos seja
subsede da Copa de 2014

Com a participação de 50 atletas
da região, o Clube Santista de

Halterofilismo (CSH) realizou no dia
5 de abril o Campeonato Regional de
Agachamento, na quadra de esportes
do SESI Santos, na Zona Noroeste.
O evento contou com apoio da
Secretaria Municipal de Esportes
(Semes). Para 4 de julho, no mesmo
local, o CSH programou o
Campeonato Aberto de
Levantamento da Terra. As
inscrições podem ser feitas na sede
do CSH, na Praça dos Andradas, 93,
Altos, Centro Histórico de Santos.

Embora não tenha havido quebra
de recordes, o presidente do CSH,
Elias Oliveira Neves, disse que a
competição superou as expectativas,
com bom índice técnico dos
concorrentes, que representaram seis
academias de Santos, São Vicente,
Guarujá e Cubatão. Além do CSH,
houve presença de atletas do Caec,
Academia Miriam Janete, Big Boys,
Fundação Casa e Corpo Total.

Por equipe, no masculino venceu
o CSH/Santos FC, e no feminino a
Academia Miriam Janete. Por
categoria, estes foram os campeões:
até 52 kg, Gabriel Viana Araújo
(CSH/SFC); até 56 kg, Ricardo
Alcântara (Caec); até 60 kg, Elias
Viana Araújo Jr. (CSH/SFC); até
67,5 kg, Odair Souza Dias (Caec);

Halterofilismo

Campeonato de Agachamento movimenta SESI Santos

até 75 kg, Vitor Souza Neto (Caec);
até 82,5 kg, Rogério Bento Martins
(Miriam); até 90 kg, Luciano dos

Santos (Caec); até
100 kg Ademar da
Paixão Jr. (CSH/
SFC); até 110 kg,
Hugo Caboclo
(Big Boys); acima

de 125 kg, Salvatore Giuliano (CSH/
SFC/PMCubatão).

Odair Souza Dias (Caec) e

Miriam Janete (Miriam) receberam o
troféu de melhores atletas da
competição.

“O público foi muito bom”,
comentou Elias. “O pessoal
prestigiou, são amigos, família,
pessoas que gostam do esporte”. O

Esporte

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Luciano dos
Santos (Caec):
campeão, até
90 kg

fisiculturista, que em 2009 está
completando 60 anos de atividades,
destacou que vários de seus pupilos
se destacaram e ganharam medalhas.
“Eu até esperava que fizessem mais,
mas ficou dentro do índice
desejável”.

Ademar da Paixão Jr. (CSH/SFC): campeão, até 100 kg
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Para falar com José Roberto Lisbôa
Júnior, jrlisboajr@uol.com.br

A nutricionista Mariana
Tornincasa Cabral, de Santos,

atua como orientadora e
educadora de uma alimentação
focada na prevenção e tratamento
de doenças. Especializada nas
propriedades dos alimentos, ela
formula dietas personalizadas,
respeitando as diferenças de
hábitos alimentares, estrutura
física e situações fisiológicas
especiais. “O objetivo é manter
preservada a saúde das pessoas.

Não só pela ausência de
fertilizantes químicos e

agrotóxicos, o alimento orgânico
também se caracteriza pelo ciclo de
cultivo, harmonia e respeito os
recursos naturais, como solo, água e
luz. O objetivo é agregar benefícios
para o consumo.

O sabor é um dos diferenciais do
alimento orgânico, pois é cultivado
sem aditivos e conservantes
sintéticos, livres de adoçantes,
corantes, flavorizantes. Outro é a
durabilidade maior em relação ao
convencional, pois o menor teor de
água em sua composição reduz a
proliferação de bactérias.

Um alimento orgânico fresco,
por exemplo, possui 20% menos
água em sua composição, tornando
os nutrientes mais concentrados. A
quantidade de açúcar também é
maior. O tomate orgânico, por
exemplo, além de nível superior de
vitamina C, apresenta 23% mais
vitamina A do que o tomate

Orgânicos

Alimento
com sabor

convencional.
“Estudos

recentes atestam
que a diferença é
acentuada em
minerais”,
comenta Patrícia
Realino Guaitoli,
nutricionista
parceira do
Ganep Nutrição
Humana, de São
Paulo. “O
alimento orgânico
concentra teores
maiores de vários deles: 63% a mais
de cálcio, 73% de ferro, 118% de
magnésio, 178% de molibdênio, 91%
de fósforo, 125% de potássio e 60%
de zinco. Por outro lado, possui
29% a menos de mercúrio, o que é
excelente”.

O produtor de alimento orgânico
precisa seguir um critério rigoroso
para garantir o selo de certificação. A
regulamentação, em vigor desde o

� Nos pontos de venda, verifique
se o orgânico está separado do
convencional, o que evita
contaminação por produtos
químicos ou resíduos de
agrotóxicos.
� Em algumas cidades, existem
feiras exclusivas administradas e
fiscalizadas por associações de
agricultura orgânica, onde o

Atenção na hora da compra e armazenamento

fim de 2007, indica os
procedimentos básicos de cultivo,
colheita e armazenamento. No
Brasil, são mais de 20 empresas de
certificação, credenciadas na
International Federation of Organic
Agriculture Movements (Ifoam),
federação internacional que congrega
os diversos movimentos
relacionados com a agricultura
orgânica.

produto é mais barato, já que o
produtor vende diretamente ao
consumidor.
� Verifique o selo da certificadora
na embalagem. Para resguardar o
consumidor, supermercados e os
importadores não adquirem
produtos sem esta procedência.
� Ao escolher apenas alguns
alimentos orgânicos, prefira tomate,

morango, batata e alface, os mais
contaminados por agrotóxicos no
cultivo de maneira convencional.
� Ao armazenar na geladeira,
guarde os alimentos em
saquinhos, para não ressecar.
Faça furos pequenos no plástico,
para que a fruta, o legume ou a
verdura possam respirar e não
estraguem mais rapidamente.

Doenças oculares, como
conjuntivite, síndrome do olho

seco e alergia ocular, podem ser
prevenidas com cuidados básicos,
entre os quais a higiene é fator
fundamental. Já no caso de pessoas
que usam lentes de contatos, essa
atenção deve ser redobrada, enfatiza
a oftalmologista Juliana Freire.

“As lentes não podem ter
contato com água contaminada”, diz
a especialista. “Por isso, se for à
praia, evite entrar no mar ou na
piscina com as lentes. Além disso, é
fundamental mantê-las sempre
limpas e hidratadas”.

Ela explica que a conjuntivite se
caracteriza por uma inflamação da
conjuntiva, membrana ocular (a
parte branca do olho) e o interior das
pálpebras. A doença normalmente
ataca os dois olhos e pode durar até
4 semanas.

“A conjuntivite geralmente não
deixa sequelas”, afirma Juliana
Freire. “Porém, o contágio se dá
através do contato direto ou indireto
com pessoas e lugares

contaminados”. Por esse motivo, é
necessário evitar ambientes
fechados, assim como o uso de
objetos pessoais de outras pessoas,
como os óculos de sol e maquiagens.

Já a falta ou excesso de cloro nas
piscinas pode causar alergia ocular,
caracterizada pela vermelhidão nos
olhos. “O cloro pode provocar
lesões, irritações ou inflamações”,
salienta. Para os olhos mais
sensíveis, ela recomenda a utilização
de colírios lubrificantes, após o
banho.

Outra disfunção citada pela
oftalmologista é a síndrome do olho
seco, que se caracteriza pela
deficiência de qualidade ou
quantidade da lágrima. Qualquer
pessoa pode apresentar os sintomas
desta doença, que possui diversas
causas, desde permanecer por
muitas horas em um ambiente seco
ou com muito vento, ou até
mudanças bruscas de temperatura.

Para saber mais informações
acesse o site
www.julianafreire.com.br

Cuidados básicos na
saúde dos olhos

Alerta para o
surgimento de alergias

e doenças nos olhos

DICA

Além do papel preventivo, a
alimentação adequada é
fundamental no tratamento de
doenças que muitas vezes se
agravam por falta de orientação”,
diz Mariana, que atende gestantes,
atletas, idosos, crianças, e orienta
sobre obesidade, emagrecimento,
fortalecimento. Consultório fica na
Avenida Ana Costa, 151, conjunto
21, Clínica Corpus, de segunda à
sexta-feira, telefones (13)
9783.6940 e 3061.9119.

Alimentação focada na
prevenção e tratamento

Fotos Divulgação

Menos água: nutrientes mais concentrados

Entre os muitos sites
com informações
sobre o Caminho de
Santiago, considero o
espanhol

www.caminodesantiago.consumer.es
fundamental para quem está se
preparando para a peregrinação.

Muito bem elaborado, de fácil
leitura e sempre atualizado, o site
aborda os vários Caminhos que

chegam a Santiago de Compostela,
dando sugestões que podem tornar o
desafio muito mais seguro.

Entre inúmeras páginas
interessantes, indico especialmente a
que trata dos conselhos ao
peregrino. Nela é mostrada a
necessidade de se buscar
informações e conhecer a história do
Caminho, ao mesmo tempo em que
o peregrino se prepara fisicamente.

Sugere, por exemplo, que sejam
feitos contatos com escritórios de
informação a peregrinos e com a
associação de amigos do Caminho
mais próxima.

E mais: procurar fazer um plano
prévio de etapas, cada com 25 a 30
km por dia, mas prevendo também

etapas curtas, de 10 km; fazer uma
preparação física prévia, tanto para
o peregrino a pé, quanto para o que
vai de bicicleta ou a cavalo; e, se
possível, treinar trechos curtos e
zonas montanhosas, levando a
mochila carregada e usando as botas
de viagem.

Peregrino: após tanta preparação,
física e mental, deixe por escrito
todo o roteiro, com datas e locais
programados, para que sua família o
localize rapidamente em caso de
urgência.

JOSÉ ROBERTO LISBÔA JÚNIOR
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Apresentação de cães treinados
e o pulgão na Clínica
Veterinária Filetti e Bouticão,
parceiros da Bayer e Abrafa, para
tirar dúvidas dos proprietários de
pets sobre o uso de produtos de
proteção aos amiguinhos.

� De 22 a 24 de maio, das 9 às
18 horas, no Parque Ibirapuera,
em São Paulo, a Fundação SOS
Mata Atlântica realiza a quinta
edição do “Viva a Mata”, em prol
do bioma.

� Visitação da Imagem
Peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, da Basílica de
Aparecida, começa em 17 de
maio, em Boituva, na região de
Sorocaba, passará pelo alto e
médio Ribeira e terminará em
Iguape, onde ficará em exposição
entre 10 a 14 de junho.

Prefeito João Paulo Tavares Papa recebeu homenagem da MSC,
pela parceria de sucesso: Papa, ao centro, com seu secretário de
Assuntos Portuários e Marítimos Sérgio Aquino, Roberto Fusaro e
Elber Justo, da MSC, e a secretária de Turismo, Vânia Seixas.

Miriam Janete,
empresária e
atleta, e mestre
Elias Oliveira
Neves: Clube
Santista de
Halterofilismo
(CSH) agitou
fisiculturistas da
região no
Campeonato
Regional de
Agachamento,
no SESI Santos.

Construtora Engeplus, por meio do seu presidente, Roberto
Luiz Barroso Filho, entregou flores para as mestras e

diplomas para mais uma turma do seu projeto pioneiro de
alfabetização de funcionários envolvidos nas obras.

Divulgação

Pulgão na Clínica Filetti:
proteção aos amiguinhos

Sandra Netto

Divulgação

Luiz Carlos Ferraz

João Havelange, ladeado por Vanessa Moreira e Juliana Duppre,
esposa do vereador Hugo, em noite de homenagens nos salões do
Santos FC ao presidente de honra da FIFA...

Fotos Luiz Carlos Ferraz

...ainda no
glorioso
Santos, o
vereador Braz
Antunes Mattos
Neto, o ex-
governador
José Maria
Marin e o
santista roxo,
médico
veterinário
Eduardo
Ribeiro Filetti

Dalton Ferreira,
diretor da

Bertin, e
Manoel

Garrote,
gerente

comercial do
Pet Memorial:

parceria na
realização do IX

Campeonato
das Américas e

Caribe de
Agility 2009

Luiz Carlos Ferraz

� Ricardo Aly, diretor do Royal
Palm Plaza Resort Campinas,
recepcionará em junho os
associados da Apacos, no
Congresso 2009, informa o
presidente da entidade, Ovadia
Saadia. Na ocasião, será
inaugurada uma nova ala do
primeiro hotel brasileiro a receber
a certificação da Preferred Hotels
& Resorts.

� Após a tradicional missa, às
16 horas, “Entardecer
Romântico – Tangos e Boleros” é
o espetáculo que a Memorial
Necrópole Ecumênica, de
Santos, preparou para
homenagear o Dia das Mães,
domingo, 10 de maio. O melhor
da música latino americana com
Mariana Avena, Alberto Cabañas
e o Trio Cristal.

Sandra Netto
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Esporte

OBrasil reafirmou sua
superioridade técnica e
venceu quase todas as

categorias nas grandes finais do IX
Campeonato das Américas e Caribe
de Agility 2009. A exceção foi o
segundo lugar na categoria Standard
por equipe, que foi vencida pela
Colômbia.

O evento foi realizado de 16 a
19 de abril na pista de grama
sintética do Clube Pet Memorial, em
São Bernardo do Campo, no Grande
ABC, e reuniu 220 duplas de oito
países – Brasil, Colômbia,
Argentina, Chile, Guatemala,
Uruguai, México e Peru. A X edição
do Américas e Caribe será realizado
em 2010 no Chile.

Agility é uma prova de
velocidade e de habilidade para cães
e consiste em fazê-lo percorrer o
circuito de obstáculos no menor
tempo possível e com o menor
número de faltas.

As provas finais foram
emocionantes para as duplas

Agility

Equipe brasileira deu
show na pista do Clube
Pet Memorial

SUPERIORIDADE VERDE E AMARELA

competidoras e torcidas. Os
percursos foram montados pelo
árbitro esloveno Saso Novak e
exigiram do condutor extrema
habilidade e controle sobre o cão.

Primeiro foram disputadas as

provas de jumping e agility por
equipe, nas categorias Mini, Midi e
Standard, de acordo com o tamanho.
Nas duas primeiras, Mini e Midi, o
Brasil comprovou a superioridade
técnica e ganhou. Contudo, na

Standard, considerada a categoria
mais importante, perdeu para a
Colômbia e ficou com o segundo
lugar. Em terceiro ficou a equipe do
Chile.

German Moreno, o chefe da

Individual Standard
Henrique Garcia, com o Border
Collie Mancha (BRA)
Individual Midi
Samir Abu Laila, com o Pastor
Shetland Lola (BRA)
Individual Mini
Paulo Prado, com o Pastor
Shetland Blanka (BRA)
Equipe Standard
Fabiola Moscoso/Odin, German
Villa/Logan e David Rodriguez/
Bruno (COL)
Equipe Midi
Samy Wroblewski/Theo, Aurélio
Schubert/Cacau e Samir Abu
Laila/Lola (BRA)
Equipe Mini
Alexander Sccolnik/Skipper,
Kátia Silva/Candy e Paulo Prado/
Blanka (BRA)
Os resultados completos de todas
as categorias estão no site
www.agilitybr.com.br

Duplas
campeãs

OClube Pet Memorial possui
ampla infra-estrutura de

atendimento ao pet, para ser
utilizada a partir de agora, quando o
seu amigo está ao seu lado. Ao
aderir, o pet associado passa a
contar com vantagens numa rede de
clínicas veterinárias e pet shops, no
Grande ABC, Grande São Paulo e
Baixada Santista, e uma aula gratuita
de obediência e agility. Na
despedida, terá os serviços do
primeiro crematório individual de

delegação da Colômbia e presidente
da Associação Clube Canino
Colombiano, comemorou o
resultado, ressaltando a importância
de vencer os atuais campeões
mundiais. “Não poderia haver
melhor resultado”, disse German.
Ele acredita que o título fará com o
esporte continue crescendo na
Colômbia e dará ânimo para um bom
resultado no Mundial da Áustria, no
segundo semestre.

Para Dan Wroblewski, da
Comissão Brasileira de Agility
(CBA), a vitória da Colômbia foi
justa e resultado de inúmeros erros
cometidos pelas duplas do Brasil.
Ele ressaltou, contudo, que uma
vitória estrangeira acaba ajudando a
divulgar ainda mais o Agility nos
países da América Latina e Caribe.

“Não há dúvida de que ainda
somos os melhores da região”, disse
Dan. “Basta ver que todos os
demais resultados foram favoráveis
ao Brasil”.

Já nas provas de jumping e
agility individual, o Brasil foi o
vencedor em todas. A organização
foi da CBA, co-organização do
Clube Pet Memorial, patrocínio
FunPet e apoio Cães & Cia.

E sporte saudável, que
mantém o condutor e o cão

em forma, o Agility nasceu em
1978, na Inglaterra. Para fazer o
cão percorrer o circuito de
obstáculos no menor tempo
possível e com o menor número
de faltas, o condutor não pode
encostar no cão e não pode ter
nada em sua mão. O cão, por
sua vez, não pode estar preso à
guia nem usar qualquer tipo de
colar. Se as regras não forem
seguidas, a dupla condutor/cão é
desclassificada.

Até o momento da prova, a
dupla não conhece o percurso,
que será determinado momentos
antes pelo árbitro. O condutor,
então, poderá fazer um prévio
reconhecimento do percurso
antes de iniciar a apresentação.
No Brasil pode ser praticado por
qualquer tipo de cão, não
importando o tamanho, raça e se
possui ou não pedigree.

Sobre Agility

Clube Pet Memorial, vantagens para o associado
pets da América Latina.

O Clube oferece espaços para
lazer do pet, aulas de adestramento e
pista de Agility. Na hora da partida,
o pet receberá um atendimento
digno, desde a remoção do corpinho,
com serviço 24 horas, capela e
velório para as despedidas, e
cremação, por meio de um moderno
e ecológico sistema – que não polui
o meio ambiente. As cinzas poderão
ser entregues numa urna
personalizada, de madeira, granito

ou bronze.
A sede do clube conta com um

Cinerário, que é uma gruta medieval
na qual o dono poderá guardar a urna
de seu amigo com segurança e visitá-
lo sempre que desejar.

Serviço – O Clube Pet Memorial
está localizado na Avenida Sadae
Takagi, 860, na saída do Km 20 da
Rodovia dos Imigrantes, em São
Bernardo do Campo, telefone (11)
4343.0000, site
www.petmemorial.com.br

Fotos Luiz Carlos Ferraz

CBA: estrutura profissional e resultados on linePúblico e torcidas na arena do Pet Memorial

Dupla Henrique
Garcia e o Border

Collie Mancha:
campeã individual

Standard

Equipe colombiana comemorou campeonato

Agility: prova de velocidade e habilidade


