


O mingau da Unilever

I nfeliz opção, exatamente no ano em que a
multinacional anglo-holandesa Unilever
completa 80 anos, com uma promoção que

tem Fausto Silva como garoto-propaganda e
dará mais de R$ 2 milhões de reais em
prêmios, a corporação moderniza a
embalagem da Maisena – sim, aquela do
mingau do seu bebê, da vovozinha... – e inclui,
obrigada a cumprir legislação federal, a letra
“T”, na cor preta, dentro de um triângulo
amarelo.

Sim, a partir de agora o ingênuo produto
assumiu que utiliza milho transgênico em sua
composição. Desde quando, não se sabe.
Afinal, há alguns anos cresce a produção, não
só de milho, mas de algodão e soja
transgênicos no Brasil (a terceira maior do
mundo, depois dos Estados Unidos e
Argentina) – o que significa dizer que têm
fundamento as dúvidas sobre o uso de
transgênicos em muitos outros produtos
comercializados nas prateleiras dos
supermercados, como o leite de soja, de várias

marcas, popularizados em caixas tetrapak, sob
diversos sabores; a polenta... Afinal, algumas
marcas de óleo de soja só passaram a utilizar
a identificação de alerta após ação judicial
patrocinada pelo Greenpeace.

Alimento transgênico para quem ainda
não sabe (leia a edição de setembro do
Perspectiva) é aquele cuja semente foi alterada
com o DNA de outro ser vivo (bactéria ou
fungo). O objetivo é ter resistência a
determinado tipo de herbicida, que é
fabricado com a mesma marca da semente.
Com isso, o agricultor pode utilizar à vontade
o herbicida para o qual a planta foi
imunizada, o que gera intensa polêmica na
comunidade científica sobre os efeitos desses
produtos no organismo humano e no meio
ambiente.

Com relação aos idosos, difícil modificar
hábito cultivado há décadas. Contudo, dentro
de alguns anos, quiçá teremos parâmetros
para dimensionar o impacto do tradicional
mingauzinho na formação de nossas crianças.
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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

IABr e CBCA lançaram em São Paulo o
programa “Aço: Construindo a Copa 2014”,
para divulgar potencialidades e vantagens da
construção em aço para atender as obras
previstas para a Copa do Mundo.............Pág. 9.
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Exposição “Arquitetura do Uruguai” pode ser vista até
17 de janeiro no Museu da Casa Brasileira (MCB), da
Secretaria de Estado da Cultura............................Pág. 8.

Incentivo à indústria moveleira
beneficia consumidor final
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Vereador
Hugo Duppre
destacou o
carisma do
técnico
Kleiton Lima
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Indicado no tratamento da flacidez, gordura localizada
e celulite, o Power Shape foi recentemente aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária............Pág. 10.
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Memorial Arena, em Santos, parceira da Grace Academia,
do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para aulas
de MMA, a Mixed Martial Arts...............................Pág. 5.

O time de futebol feminino do Santos FC, conhecido
como “Sereias da Vila”, foi homenageado pela Câmara
de Santos, iniciativa do vereador Hugo Duppre....Pág. 5.

Ivan Storti

Aulas para
homens e

mulheres, a
partir dos cinco

anos de idade

No último dia 27 de novembro
foi publicado o decreto que

determinou a redução das alíquotas,
para zero, do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI),
incidente sobre móveis de madeira,
aço, plástico e placas de madeira,
diminuindo, assim, a tributação para
o setor moveleiro, até 31 de março
de 2010.

A medida adotada busca dar um
impulso ao setor em sua recuperação
do impacto da crise financeira
internacional, num ritmo mais
acelerado do que vem ocorrendo,
além de incentivar o consumidor nas
compras de final de ano.

Segundo o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, “fizemos isso para
que o consumidor se anime no final
do ano”. Disse ainda: “É o momento
de dar uma melhorada nos móveis da
casa”.

Este incentivo segue o exemplo
do que ocorreu no setor de
eletrodomésticos da linha branca
com baixo consumo de energia, com
o setor automobilístico para os
carros flex, motor 1.0, e no setor de

material de construção, cujas
reduções das alíquotas de IPI, a
propósito, foram prorrogadas,
respectivamente, até 31 de janeiro,
31 de março e 30 de junho de 2010.

Os números indicam que estas
reduções aumentam o poder de
compra do consumidor, aquecem a
economia e incentivam a criação de
novos postos de trabalho.

Para atingir o objetivo
pretendido, o governo cobra que os
representantes do setor repassem a
redução obtida ao consumidor final e
aproveitem a oportunidade para

fazer promoções.
Nesse sentido, segundo o

presidente da Associação Brasileira
das Indústrias do Mobiliário
(Abimóvel), José Luiz Diaz
Fernandez, esta redução poderá ter
efeito imediato para o consumidor,
pois o Ministério da Fazenda
permitiu que o estoque, disponível
nas lojas, seja refaturado, e pelo fato
de o setor viver uma crise, com
vendas 10% mais baixas do que no
ano passado. Afirma, ainda, que o
desconto para o consumidor final
deverá ser da ordem de 5%.

Caberá ao consumidor, no
entanto, verificar se as empresas
deste setor estão repassando, no
preço de seus produtos, o desconto
na forma prevista pela lei,
permitindo, assim, um melhor
investimento de parte do 13º salário
para decorar a casa.

Ana Luiza Dourado Bortoletto é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

PR Murray

Ana Luiza: efeitos
imediatos para o
consumidor

EsporteEsporteEsporteEsporteEsporte

HomenagemHomenagemHomenagemHomenagemHomenagem

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Edifício El Pilar,
1956: arquitetos
Luis García Pardo
e Adolfo
Sommer
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Cidade

Simpático elo de ligação entre a
Praça Mauá e a Rua João
Pessoa, no Centro Histórico

de Santos, o boulevard da Rua
Riachuelo está sendo revitalizado
pela Prefeitura. O projeto é
executado diretamente pela
Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, com investimento de R$
74,5 mil, e visa proporcionar melhor
aproveitamento do espaço, facilitar a
circulação de pessoas e dar mais
segurança ao local.

Entre as inúmeras melhorias,
está sendo feita a troca do antigo
piso de mosaico português por
concreto e a modernização das
bancas de jornais e revistas.

O local também vai abrigar uma
floricultura e um posto de
informações da Câmara de Diretores

Mais charme no Centro Histórico

Lojistas do Centro. O sistema de
iluminação terá quatro postes em
estilo clássico, iguais aos da Rua XV
de Novembro. O projeto inclui a
instalação de quatro bancos e o

Conclusão das obras está
programada para meados
de dezembro

Vagner Dantas/Secom-PMS

tratamento paisagístico.
O cronograma de obras prevê a

conclusão dos trabalhos em meados
de dezembro, dependendo das
condições do tempo.

Boulevard da Rua Riachuelo: melhorias darão mais segurança

A Advocacia-Geral da União
(AGU) inaugurou em

novembro as novas instalações da
Procuradoria Seccional Federal
em Santos (PSF/Santos), na
Avenida Pedro Lessa, 1.930,
Bairro Embaré.

A solenidade de instalação teve
a presença do coordenador-geral
de Planejamento e Gestão, Adler
Anaximandro de Cruz e Alves, que
representou o procurador-geral
federal, Marcelo Siqueira de
Freitas, da procuradora regional
federal da 3ª região, Sofia
Mutchnik, autoridades locais,
membros do Poder Judiciário,
Ministério Público e da Advocacia-
Geral Federal.

A PSF/Santos, que até então
funcionava junto ao INSS, passou
a atender em prédio com 2.300
metros quadrados, abrigando 20

Procuradoria Federal
em novas instalações

procuradores federais, 35
servidores e estagiários, sob a
direção da procuradora federal
Mônica Baronti Monteiro Borges.

A mudança dá continuidade ao
processo de reestruturação da
Procuradoria-Geral Federal
(PGF), que tem a competência de
representar judicial e
extrajudicialmente nos municípios
da Região Metropolitana da
Baixada Santista as autarquias e
fundações públicas federais, entre
as quais, INSS, ANP, Antaq, Incra,
DNIT, Anatel, Ibama, ANTT,
IBGE, Unifesp, o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo. Também é sua
competência a execução das
contribuições previdenciárias na
Justiça do Trabalho, sempre sob
orientação da AGU, na defesa do
patrimônio público federal.
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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

� Inscrições de novos projetos de
empresas com base tecnológica
podem ser feitas na Incubadora de
Empresas de Santos, um projeto
da Prefeitura de Santos,
Associação Comercial de Santos,
Sebrae-SP, com apoio da Fiesp,
Unisantos, Unisanta, Unimonte,
Unilus, Unimes e a Câmara de
Dirigentes Lojistas Santos-Praia.
Informações no site
www.incubadora-santos.com.br,
telefone (13) 3797.1000.

� A poucas semanas de 2010, ainda
sob o impacto das contratações do
Natal e Réveillon, é bom desde já
guardar parte do 13º salário para as
tradicionais despesas de início de
ano: IPVA, IPTU, matrícula escolar,
material didático, cartão de crédito –
além do aluguel, alimentação, saúde
etc. O alerta é do consultor Reinaldo
Domingos, autor do livro “Terapia
Financeira” (Gente).

� Defensoria Pública do Estado de São Paulo iniciou em 20 de
novembro, Dia da Consciência Negra, a distribuição de cartilha para
informar a população sobre direitos e providências que devem ser
tomadas em casos de discriminação, racismo ou preconceito. A cartilha
explica o que é direito à igualdade, previsto na Constituição Federal, bem
como direito à diferença, que é a possibilidade de todos viverem segundo
sua própria cultura e suas características pessoais, sem discriminação.
Informações em www.defensoria.sp.gov.br

� Pelo sexto ano
consecutivo, a
Casas Bahia foi
eleita a “Empresa
que mais Respeita
o Consumidor no
Brasil”, na categoria
Eletrodomésticos e
Eletroeletrônicos,

em pesquisa realizada pela Revista
Consumidor Moderno.

Tendência do final do ano, a
Pesquisa de Endividamento e

Inadimplência do Consumidor
(PEIC) da Federação do Comércio
do Estado de São Paulo
(Fecomercio) apurou que aumentou
o número de famílias endividadas da
Capital de São Paulo: enquanto
novembro registrou 1,656 milhão
(46%), outubro havia marcado 1,471
milhão (41%). Em relação a
novembro de 2008, contudo, quando
as dívidas atingiam 49% das famílias
paulistanas, a taxa de endividamento
diminuiu.

O dado é avaliado como
resultado da contínua concessão de
crédito ao consumidor em
novembro: “Com o reaquecimento
da atividade econômica, o mercado
de trabalho e dos indicadores de
renda mostram evolução favorável,
contribuindo para a elevação do
consumo e do endividamento, que
tendem a continuar crescendo a taxas
mais expressivas com a aproximação
das festas”, afirma a economista
Adelaide Reis.

Endividamento
é positivo, diz
Fecomercio

AAssembleia Legislativa de São
Paulo derrubou o veto ao

Projeto de Lei nº 255/2002, de
autoria do deputado Jorge
Caruso(PMDB), que prevê a
proibição da cobrança da assinatura
mensal básica nas contas de telefone.
Ao apresentar o PL, em 2002,
Caruso defendeu que a cobrança é
abusiva, pois o cidadão deve pagar
apenas pelo serviço efetivamente
prestado, ao contrário do modelo
atual. Defendeu ainda, que tal
matéria é de competência estadual,
pois versa sobre relação de
consumo, prevista no Código de
Defesa do Consumidor.

O PL foi aprovado pelo
Legislativo no final de 2005 e, ao
proibir a cobrança, foi estabelecida
multa correspondente ao décuplo do

Telefonia

AL proíbe cobrança de
assinatura mensal

valor indevidamente lançado, para o
caso de não cumprimento pela
operadora. Em janeiro de 2006,
contudo, o projeto foi vetado pelo
então governador Geraldo Alckmin,
sob a alegação de tratar de matéria
cuja competência seria da natureza
federal, o que caracterizaria a
inconstitucionalidade do projeto.

Após três anos e meio
aguardando análise por parte dos
deputados, e em função de recentes
decisões do Supremo Tribunal
Federal – que determinaram a
competência da Justiça Estadual
para julgar ações que versem sobre a
matéria –, o plenário da Assembleia
Legislativa, por unanimidade,
resolveu deliberar pela derrubada em
definitivo do veto.

Agora, o projeto deverá ser
promulgado pelo governador José
Serra, passando a ter eficácia como
lei e livrando os usuários da telefonia
do Estado de São Paulo dessa
cobrança mensal abusiva.

Projeto está com o
governador Serra para
ser sancionado

O programa
“Vovô Sabe

Tudo” conquistou o
Prêmio Fundação
Banco do Brasil de
Tecnologia Social
2009, como o melhor
da Região Sudeste, e
faturou R$ 50 mil, que
serão investidos em
sua ampliação.
Desenvolvido pela
Prefeitura de Santos,
por meio da
Secretaria de
Assistência Social, o
programa envolve 53 “vovôs” em
atividades nas áreas de turismo,
educação e cultura.

Conforme foi reconhecido, o
“Vovô Sabe Tudo” emprega

‘Vovô Sabe Tudo’ fatura prêmio

habilidades específicas de cada um
dos participantes na interação com
crianças, capacitação de jovens e na
prestação de serviços à população
em geral. Entre as ações

desenvolvidas,
destacam-se as do
Bonde Turístico,
contador de histórias,
monitoramento de
turismo religioso,
jardinagem,
dobradura, origami,
pintura em tela e
tecido, bordado, crochê

e artesanato em geral, com
material reciclado. Os integrantes
recebem um salário mínimo por
suas atividades de 12 horas
semanais.

Vagner Dantas/Secom-PMS

Vovô Luiz Brambilla:
oficina de
brinquedos em
papelão

A SIS Intercâmbio Cultural
oferece o programa Volunteer

South Africa para a África do Sul,
que une curso de inglês e trabalho
voluntário. São 16 opções
direcionadas a ajudar a

comunidade, crianças carentes,
crianças com deficiências,
preservação do meio ambiente e
animais nativos. Um dos projetos é
o Heart for Orphans, destinado às
crianças órfãs e bebês

Trabalho voluntário e inglês na África do Sul
abandonados. Outro é o Wildlife
Enthusiast, que visa preservar a
cultura local e os animais nativos,
por meio de ações de
conscientização. Informações no
site www.sis-intercambio.com.br

� “O simples fato do setor
ter sido ‘regulado’ pela
intervenção estatal apenas
demonstra de forma clara a
falta de visão de muitas
empresas quanto ao
posicionamento ‘pró-
cliente’”, afirma Alexandre
Bichir, diretor da LM
Sistemas, ao avaliar o
primeiro ano de validade, em
1º de dezembro, das novas
regras nos call centers.

� O advogado Fernando Sacco Neto lançou o livro “Cadastros de
Proteção ao Crédito”, no qual detalha o funcionamento desses cadastros,
formas e critérios legais para correção de informações inexatas que
eventualmente possam preocupar o consumidor, tais como cheques
prescritos, dívidas já quitadas, débitos em discussão judicial etc.
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Otime de futebol feminino do
Santos Futebol Clube,
internacionalmente

conhecido como as “Sereias da Vila”,
recebeu em novembro homenagem
da Câmara Municipal, durante
sessão solene no Salão do Conselho
Deliberativo, na Vila Belmiro. O
espaço ficou lotado com a presença
de todas as jogadoras, comissão
técnica, diretores do Peixe e
convidados.

Iniciativa do vereador Hugo
Duppre (PMN), a sessão solene
presidida pelo vereador Adilson
Júnior (PT) foi marcada pela
emoção. Ao saudar as atletas
campeãs, Hugo citou uma a uma e
fez questão de ressaltar que a
homenagem era um tributo merecido
à atual diretoria do Santos, sob a
presidência de Marcelo Teixeira, e à
comissão técnica conduzida pelo
técnico Kleiton Lima.

O vereador detalhou a trajetória
de glórias do futebol feminino, desde
sua criação em 1997, os vários
títulos conquistados: sete vezes

FUTEBOL FEMININO

Hugo Duppre destacou a
trajetória de glórias do
técnico Kleiton Lima

Emoção marca homenagem às “Sereias”

campeão dos Jogos Regionais; Copa
Mercosul, no Paraná; em 2007, a
Liga Nacional e o campeonato
Paulista; em 2008, Copa do Brasil; e
neste ano, em outubro passado, a
primeira Copa Libertadores da
América de Futebol Feminino.

“Desde a sua criação, a cada ano
que passa, por meio de suas vitórias
e das convocações de suas atletas

para a Seleção Brasileira, a equipe
mostra porque é considerada a
principal força do futebol feminino
do Brasil e do mundo”, frisou Hugo
Duppre, ao relacionar Marta, três
anos seguidos a melhor jogadora do
mundo pela FIFA, e Cristiane, a
terceira melhor jogadora do mundo.

Ele destacou o empenho e o
carisma do amigo Kleiton Lima,

também técnico
da Seleção
Brasileira
Principal: “Meu
amigo Kleiton
Lima, você fez e
faz a diferença”.

Após a
entrega da placa
– que o
presidente
Marcelo

Teixeira frisou que ficará em
exposição no Memorial das
Conquistas, como primeira
homenagem ao time de futebol
feminino do Santos –, o técnico
Kleiton Lima fez discurso, várias
vezes interrompido pelas lágrimas.
Ele detalhou todas as dificuldades no
início de implantação do futebol
feminino e está confiante na

popularização cada vez maior da
modalidade. Na sequência, a zagueira
e capitã do time, Aline Pellegrino,
agradeceu a homenagem da Câmara e
o apoio dado pelo Santos FC para
que a equipe continue gerando bons
resultados.

O presidente Marcelo Teixeira
também não se conteve em seu
pronunciamento e por várias vezes
teve a voz embargada. Ele comparou
o time feminino de futebol a um
filho, que viu nascer, crescer, ter
sucesso e estava diante dele
recebendo uma justa homenagem.
Teixeira comemorou as alegrias que
as “Sereias da Vila” estão
proporcionando aos torcedores,
especialmente com a conquista da
Taça Libertadores da América.

Ao lembrar que o futebol
masculino foi o primeiro campeão da
Libertadores e o primeiro campeão
mundial, afirmou que acredita que,
em 2010, quando a Campeonato
Mundial de Futebol Feminino da
FIFA será realizado pela primeira
vez – e em Santos –, as “Sereias da
Vila” poderão também trazer o título
inédito para o Santos. A sessão
solene foi encerrada com discurso do
presidente do Conselho Deliberativo
do Santos, José da Costa Teixeira.

Os simpatizantes das artes
marciais no Litoral Paulista têm

agora em Santos uma opção
profissional para aprender as
técnicas do MMA (Mixed Martial
Arts). Trata-se da Memorial Arena,
que, em parceria com a Academia
Gracie, do Rio de Janeiro, está com
inscrições abertas para aulas de uma
das modalidades esportivas que mais
crescem no mundo, o MMA. As
vagas são para homens e mulheres, a
partir dos cinco anos de idade, com
aulas de segunda a sexta-feira, nos
períodos da manhã, tarde e noite.

Segundo o coordenador Wagner
de Souza Gravanic, as técnicas do
MMA são ministradas por mestres
nas principais artes marciais que
compõem a modalidade e, entre os
instrutores, está o campeão mundial
de Jiu-jitsu, Marcelo Nigue, que
possui um respeitável cartel de 12
vitórias em lutas oficiais no MMA.

Mestre Nigue explicou que as

MMA: Santos ganha a Memorial Arena
Fotos Ivan Storti

aulas focam tanto o
condicionamento físico quanto a
preparação do aluno para participar

do time de competição da Academia.
Os treinamentos também são

ministrados e acompanhados pelo

mestre de Muay Thai Tradicional,
Diego Sebastião, e pelo grão-mestre
de Hapkido, Anassiel Kim. Com um

cartel de 33 lutas, sendo 10
nocautes, Diego coleciona inúmeros
títulos, entre os quais campeão
brasileiro, campeão sul-americano e
campeão do GP Panamericano de
Muay Thai.

Kim é sétimo dan em Hapkido.
Ele contou que a arte marcial coreana
visa a defesa pessoal e transforma
em arma qualquer coisa ou meio
ambiente. “A arte é muita utilizado
por tropas de elite em todo o
mundo”, afirmou.

Para se inscrever na Memorial
Arena o interessado deve levar RG,
uma foto recente e atestado médico;
no caso de menor, deve ir
acompanhado do responsável.

Serviço – A Memorial Arena
funciona nas dependências do Brasil
FC, na Rua Jurubatuba, 80, Bairro
Aparecida, em Santos, telefone (13)
3238.3338. Informações no site
www.memorialarena.com.br, e-mail
contato@memorialarena.com.br

Luiz Carlos Ferraz

Marcelo
Teixeira, com
a placa,
ladeado pelo
vereador
Hugo, o
técnico
Kleiton,
diretores e
“sereias”

Diego, Nigue, Gravanic e Kim: aulas
com mestres nas principais artes

marciais que compõem o MMA

Esporte
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O secretário de Estado da
Habitação e presidente da

Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
Lair Krähenbühl, apresentou em
novembro, na Assembleia
Legislativa, balanço das ações do
governo no setor. A exposição
aconteceu em sessão da Comissão
de Serviços e Obras Públicas,
presidida pelo deputado Simão
Pedro (PT), e foi acompanhada
por parlamentares e lideranças de
movimentos populares.

Lair explanou sobre as
diretrizes que hoje norteiam as
ações da Secretaria e da CDHU
desde 2007 e destacou que a
Habitação de Interesse Social
ganhou nova perspectiva.
“Habitação é mais que construir
casas. É preciso pensar nas
implicações sociais, urbanísticas e
legais”, disse.

Além da construção de novos
imóveis, estão sendo priorizadas a
regularização fundiária, a
urbanização de favelas e a
requalificação de áreas
degradadas, com foco,
principalmente, nas regiões
metropolitanas do Estado.

“Construir casas no Interior é
mais simples, pois os terrenos são
mais baratos e fáceis de
encontrar”, explicou o secretário.
“Mas é nos grandes centros
urbanos que estão os maiores
problemas. São famílias vivendo
em área de risco ou de proteção de
mananciais, locais irregulares,
sem infraestrutura e com grande

adensamento populacional”.
Lair detalhou que as regiões

metropolitanas de São Paulo,
Campinas e Baixada Santista
respondem pela maior parte do
déficit habitacional e da
inadequação de moradias em todo
o Estado. E listou que alguns
locais já contam com intervenção
da CDHU, como no Jardim
Pantanal, Paraisópolis e Favela
Chácara Bela Vista, na Capital,
Favela México 70, em São Vicente,
bairros-cota na Serra do Mar, em
Cubatão, e Hortolândia.

Sobre o Programa “Cidade
Legal”, o secretário revelou a
participação de 300 municípios. O
programa ajuda a regularizar
bairros e beneficia cerca de 1,8
milhão de famílias. “Graças à Lei
de Emolumentos, aprovada pela
Assembleia, o Estado reduziu em
90% as taxas de cartório para o
primeiro registro dos imóveis de
interesse social”, disse. Pela lei, o
registro de um imóvel popular, que
poderia chegar a R$ 2.000,00,
caiu para menos de R$ 200,00.

Além de garantir aos
proprietários a segurança e
benefícios da documentação, a
regularização facilita a
implantação de sistemas de
abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto,
normatização do uso do solo,
entre outros.

O desenvolvimento de um
novo padrão de moradias
populares também ganhou
destaque. Desde 2007, a CDHU
passou a produzir casas e
apartamentos mais amplos,
modernos, acessíveis e eficientes,
com recursos até então nunca
utilizados em moradias populares.

Deputado
Simão Pedro
e o
secretário
Lair: avanços
no setor
habitacional

Habitação de Interesse
Social ganhou nova
perspectiva

Lair faz balanço
na Assembleia

Clóvis Deangelo

Construção

Sandra Netto

Obairro do Gonzaga, em
Santos, ganhará em breve as
duas torres do Residencial

Coral Gables, Fisher e Hibiscus, na
Rua Pernambuco, 50, esquina com a
Rua Marechal Deodoro. O
empreendimento se enquadra no
segmento de alto padrão e sela a
parceria de três marcas fortes:
Helbor Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Helio Borenstein
S.A. e Serlam Incorporação e
Construção Ltda.

Os edifícios têm 25 andares
tipos e cada um deles possui 4
apartamentos por andar, com 4
dormitórios, sendo 2 suítes, dotados
de varanda gourmet, com 133 a 159
metros quadrados de área, duas
vagas na garagem, além de 4
coberturas duplex. O conforto é

total para a família, com espaços
amplos e bem planejados.

As luxuosas torres estão ligadas
por área comum de convivência, que
contempla um parque aquático,
sendo que uma das piscinas tem raia
de 25 metros e capacidade de 180
mil litros de água. O condomínio
oferece inúmeras opções de lazer,
distribuídas no térreo e mezanino,
com churrasqueira, playground,
salão de festas, sala de descanso,
espaço zen, lan house, fitness,
espaço gourmet, entre outras áreas.

As obras estão dentro do
cronograma e, segundo o engenheiro
Sérgio Renato Fernandes Novaes,
diretor da Serlam, a entrega do
empreendimento está programada
para abril de 2010. “O Coral Gables
serve perfeitamente ao perfil do

comprador santista, que é mais
exigente e procura imóveis no
tradicional bairro do Gonzaga, onde
prefere morar”.

Novaes enfatizou que a
localização do residencial é uma
grande vantagem em relação aos
novos edifícios em construção em
outras áreas de Santos: “O nosso
empreendimento oferece inúmeros
diferenciais, na construção e
acabamento, mas a localização, com
certeza, não dá para comparar com a
concorrência”.

A preocupação dos
empreendedores, salientou o diretor
da Serlam, não se limita apenas em
produzir imóveis, mas
especialmente em trabalhar com o
bem-estar do cliente. “Procuramos
comprar terrenos em locais que o
santista gosta, em pontos de fácil
acesso, perto de avenidas e
próximos à praia, e entregar o
empreendimento com ampla
infraestrutura”.

O empresário comentou que
antes de fazer a entrega oficial do
imóvel a Serlam checa item por item
– tanto no apartamento quanto no
edifício –, o que é feito por meio de
uma equipe de auditores contratada,
para evitar que os novos moradores
tenham qualquer problema.

Para garantir essa perfeição, a
construtora investe na qualidade dos
materiais utilizados no processo
construtivo, desde a concepção até a
conclusão do empreendimento. No
Coral Gables, o estaqueamento
profundo alcançou 60 metros (o
equivalente a um prédio de 20
andares). Por se tratar de uma obra
de grande porte, o serviço de
concretagem foi realizado por duas

CORAL GABLES

Novo conceito de luxo
no bairro do Gonzaga
Localização do residencial é uma grande
vantagem em relação aos novos edifícios em
construção em outras áreas de Santos

Engs. Sérgio Novaes e Sérgio Novaes Filho
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fornecedoras de concreto, Holcim e
Polimix. Já o controle tecnológico de
todo concreto aplicado na obra,
assim como o ensaio de aderência à
tração para argamassa de
revestimento, foi feito pela Falcão
Bauer. Na alvenaria, os blocos de
cimento, tipo vedação, foram
fornecidos pela Bechelli, uma
conceituada empresa de Itanhaém,
parceira desde as primeiras obras da
Serlam.

Os elevadores são Atlas
Schindler. Cada edifício será
equipado com 3 elevadores da linha
Neo Lift, com acabamento das
cabinas em aço inox, capacidades
entre 12 a 13 passageiros e
velocidade de 105 m/min. Os
elevadores de serviço estão
adaptados a pessoas portadoras de
necessidades especiais. Conforme

detalhou o consultor técnico
comercial Alexandre Armuch, todos
os elevadores estão interligados com
o gerador do edifício por meio do
sistema DAFFE, propiciando acesso
às áreas do condomínio em caso de
falta de energia.

Toda parte de alumínio, ferro e
aço inox foi fornecida pela Magenta
Alumínio. A empresa está colocando
esquadrias com pintura eletrostática
branca em todo o edifício, inclusive
nas sacadas, e conforme ressaltou o
diretor João Magenta, o controle de
qualidade envolve o processo
produtivo, fabricação, regulagem,
embalagem das peças, até a
instalação na obra. “Melhoramos
continuamente os processos para
acompanhar o constante aumento no
padrão de qualidade exigido pela
construtora”, explicou.

O Coral Gables foi lançado em
maio de 2007, com início de obras
em março do ano seguinte.
Atualmente está na fase de
acabamento, ao mesmo tempo em
que são feitas checagens nas áreas de
lazer como testes de estanqueidade
nas piscinas.

Na impermeabilização das
piscinas, lajes e varandas foram
utilizadas mantas asfálticas da linha
Torodin, da Viapol. Já nas áreas frias
dos apartamentos foi utilizado o
Viaplus 1000.

Entre outros parceiros que
atuaram no Residencial Coral
Gables, Novaes citou a WMEGC
Arquitetura, que fez o projeto
arquitetônico, Benedito Abbud,
autor do projeto de paisagismo,
Janaína Leibovitch, responsável pelo
projeto de design de interiores.

Torres do Coral Gables estão ligadas por
área comum de convivência, que
contempla um parque aquático
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Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

Lufe Gomes

Até 17 de janeiro está em cartaz a
exposição “Arquitetura do

Uruguai”, no Museu da Casa
Brasileira (MCB), da Secretaria de
Estado da Cultura, em São Paulo. A
mostra apresenta 50 obras de
arquitetura produzidas no Uruguai e
no exterior por arquitetos formados
pela Faculdade de Arquitetura de
Montevidéu.

Com curadoria de Ruben Otero,
Luis Zino e Ignácio Errandonea, são
construções contemporâneas, além
daquelas produzidas no país durante
os anos 50, 60 e 70, em painéis em
preto e branco de 45x90 cm e
maquetes volumétricas de 45x45x30
cm. Há, ainda, filmes com
depoimentos de arquitetos uruguaios
e brasileiros, e imagens urbanas.

“Arquitetura do
Uruguai” no MCBO arquiteto e

a cidade
contemporânea
| Abílio
Guerra e
Roberto
Novalli
Fialho |
Romano

Guerra | R$ 35,00
Coletânea de artigos que tem

como tema “O arquiteto e a
cidade contemporânea”. Os
textos desenvolvem diferentes
aspectos dos problemas e
soluções referentes à metrópole
contemporânea, como
infraestrutura, degradação urbana
e ambiental, equipamentos
públicos, projetos arquitetônicos
e urbanísticos renovadores, entre
outros.

Técnicas de
vedação
fotovoltaica
na
arquitetura |
Niura
Chivelet
Martin e
Ignacio

Fernandez Solla | Bookman |
R$ 54,00

Obra explica os fundamentos
da geração de energia fotovoltaica
e do projeto de tais sistemas. Os
autores mostram como ela pode
ser usada na composição de
fachadas e coberturas,
substituindo os materiais
convencionais com eficiência,
valor estético e redução de custos
pela geração autônoma de
eletricidade.

Desenho
arquitetônico
– um
compêndio
visual de
tipos e
métodos |
Rendow Yee |
LTC | R$

135,00
Com caráter didático, este

compêndio apresenta os tipos e
métodos de desenho
arquitetônico manual e digital
disponíveis no mercado,
incluindo 1.100 ilustrações de
arquitetos e mais de 250
desenhos.

“A incorporação da poética
moderna é evidente na seleção das
obras e, independente da diversidade
de programas e soluções técnicas,
pode-se perceber uma maior
coerência entre elas, entendida a
partir da existência de uma única
Faculdade de Arquitetura como
elemento equalizador de teorias e
práticas”, diz Ruben Otero.

Atividade paralela à 8ª Bienal
Internacional de Arquitetura de São
Paulo, que acontece até 6 de
dezembro, a mostra é uma realização
do MCB em parceria com a Escola
da Cidade e o Consulado da
República Oriental do Uruguai.
Informações no site
www.mcb.org.br, telefone (11)
3032.3727.

Cooperativa Vicman, 1970: arquiteto Alfredo Nebel Farini

Faculdade de Arquitetura de Montevidéu

Arquitetura

L I V R O S

Tendência mundial que cresce
dentro de casa nos dias de
hoje é fazer da cozinha um

lugar confortável e sofisticado, onde
se possa receber os amigos e estar
em família. Devido a isso, o espaço
que antes era apenas utilizado para
as obrigatórias refeições se torna
cada vez mais um ambiente de
convivência.

O conceito se insere na
denominada “cozinha gourmet”, que
oferece vantagens no design,
tamanho, luminosidade e
versatilidade em relação à cozinha
tradicional, gerando proximidade
entre as pessoas que estão no
espaço.

Focada nessa evolução, a
franquia Elgin disponibiliza ao
cliente projetos com vários
acessórios e utensílios, para tornar a
cozinha moderna e integrada. O
atendimento é feito pela Elgin

Cuisine, divisão da empresa com 10
pontos de venda, em vários estados
brasileiros.

A cozinha dos novos tempos é
caracterizada pela “ilha de trabalho”,
que é o centro da atividade
multifuncional. Ela deve ter espaço
para que, sentados em torno dela,
amigos e familiares se reúnam,
perpetuem antigas e novas receitas,
discutam aromas de tradição familiar
e no final degustem juntos.

Outra característica da cozinha
gourmet é deixar os utensílios
aparentes. Panelas, assadeiras e
espetos dividem espaço com
eletrodomésticos e eletrônicos.
Condimentos, como pimentas e
ervas e azeites, ficam expostos em
prateleiras, como parte da
decoração. Uma pequena adega
também dá charme ao lugar.

Com um espaço apropriado para
despertar o gourmet que existe em
cada um, é possível convidar amigos
para jantar em casa e, quando eles
chegam, iniciar a preparação da
comida, em meio a bate-papo e troca
de segredos culinários.

Fazendo amigos
na cozinha

Ambiente com conforto e praticidade: para quem desperta o
gourmet interior e não abre mão da presença de amigos

Além do preparo da
comida, espaço para troca
de receitas e degustação

A Casa Cor acontece até 8 de
dezembro em Sorocaba, no

Interior de São Paulo, destacando
cinco casas com 52 ambientes. A
mostra pode ser visitada no

Loteamento Renaissance, na
Rodovia Raposo Tavares Km 91,3,
de segunda a sexta, das 15 às 22
horas, sábados e domingos, das
12 às 22 horas.

“Ciclo morar” na Casa Cor
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OInstituto Aço Brasil (IABr)
e o Centro Brasileiro da
Construção em Aço

(CBCA) lançaram em novembro, em
São Paulo, o programa “Aço:
Construindo a Copa 2014”. O
objetivo foi apresentar as
potencialidades e vantagens da
construção em aço para atender as
obras previstas para a Copa do
Mundo em 12 cidades brasileiras.

O evento atraiu 200 empresários
das cadeias da construção civil, entre
construtoras, empresas de
engenharia e arquitetura, sidero-
metalúrgica e da construção em aço.
Entre os presentes, o vice-
presidente do Conselho e o vice-
presidente executivo do IABr, André
Gerdau Johannpeter e Marco Polo
de Mello Lopes; o diretor executivo
do CBCA, Eduardo Fares Zanotti; e
a coordenadora do Comitê Olímpico
do Estado de São Paulo, Raquel
Verdenacci.

“A integração dos agentes que
promoverão o suporte necessário
para a realização de eventos como a
Copa 2014 no Brasil e as
Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro
vai permitir que as potencialidades
da construção em aço sejam
aproveitadas nas obras de
infraestrutura necessárias nas
cidades-sede dos jogos”, disse
Marco Polo Lopes.

Copa 2014

IABr e CBCA divulgam
vantagens dos sistemas
metálicos

Incentivo às construções em aço

“A partir deste evento buscamos
maior integração entre
empreendedores, construtoras,
empresas de engenharia e
arquitetura, centros de serviço e os
fabricantes de estrutura de aço”,
acrescentou Eduardo Zanotti, ao
citar que países como Alemanha,
China e África do Sul usaram a
oportunidade de grandes eventos
esportivos para modernizar suas
cidades, o que significou demanda
adicional de aço de 3 a 5 milhões de
toneladas.

Além das obras diretamente
relacionadas à Copa e às
Olimpíadas, os jogos estimulam, por
exemplo, as prefeituras a investir em
áreas públicas para exibir os jogos e
atender aos que não irão aos

estádios. São obras que poderão se
valer dos benefícios da construção
em aço, tais como, durabilidade,
reciclabilidade, maior facilidade no
desmonte e aproveitamento, redução
do impacto ambiental e
racionalização de materiais e mão de
obra.

Segundo Marco Polo, qualquer
que seja o critério de cálculo
utilizado para se estimar a demanda
– steel intensity ou a experiência de
outros países –, é possível afirmar
que a indústria do aço no Brasil está
capacitada a atender as necessidades
das grandes obras que virão na
esteira da Copa do Mundo e das
Olimpíadas.

“Devemos ter iniciativa e
agilidade, pois muitas das obras

requeridas têm
prazos bem definidos
para a sua conclusão
e mesmo aquelas que
não apresentam tal
exigência são
igualmente
necessárias para o
crescimento da
economia brasileira”,
afirmou o vice-
presidente executivo
do IABr, lembrando
ainda os programas

de investimento do Governo
Federal, como as obras do PAC e do
programa “Minha casa, Minha Vida”
e os investimentos no âmbito do
pré-sal.

Eduardo Zanotti lembrou ainda
que hoje o consumo per capita de
produtos siderúrgicos no Brasil, de
cerca de 100 kg/habitante, está muito
aquém do observado nos países
desenvolvidos, que supera 300 kg/
habitante: “A falta de investimento
público foi um dos fatores
determinantes para a estagnação do
consumo per capita de aço no país,
que se mantém no mesmo patamar
há 30 anos. Toda a movimentação da
economia indica que, a partir de
agora, teremos condição de superá-
lo”.

A Plastilit, do Paraná, está
fechando 2009 com 30% de

crescimento na linha de
acessórios e conexões. A
avaliação é do diretor comercial
da Plastilit, Luis Felipe
Morgado: “Neste ano, foram
contratados 30% mais
funcionários que no mesmo
período de 2008”.

Ele conta que as vendas
aumentam por conta da
percepção de que a crise não
causou os danos previstos e dos
incentivos governamentais. O
Governo Federal concedeu
linhas de crédito ao pequeno e
médio construtor, pela Caixa
Econômica Federal, e ao lojista,
pelo Cartão Bndes. “A Plastilit
cresce impulsionada pelo
consumo e pelo planejamento
estratégico implementado ao
longo do ano”, disse Morgado.

A empresa aproveita o bom
momento para lançamentos.
Acaba de complementar as linhas
de registros soldáveis e
roscáveis e flanges para caixa
d’água, totalizando cerca de 10
novos produtos. Até o final do
ano deverá lançar nova linha de
acessórios e complementos.

Divulgação

Plastilit cresce
na crise

Evento lançou o
programa “Aço:
Construindo a
Copa 2014”

Conexão
Plastilit:

joelho
com bucha

de latão

Divulgação

Construção

ABM&FBovespa divulgou em
novembro a quinta carteira do

Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), que terá validade
até 30 de novembro de 2010. As
participantes foram selecionadas
dentre as 51 empresas que
responderam ao questionário
desenvolvido pelo Centro de
Estudos em Sustentabilidade
(GVCes) da Escola de
Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas
(FGV-Eaesp) e enviado às 137
companhias emissoras das 150 ações
mais líquidas da Bolsa de Valores do
Estado de São Paulo.

Entre os empreendimentos da

lista, destaca-se a inclusão pela
primeira vez da construtora e
incorporadora Even. Para o
presidente Carlos Terepin, aparecer
na nova carteira é consequência de
um grande esforço e preocupação
com esse setor. “Participar do ISE é
mais um reconhecimento de nosso
compromisso com ações
sustentáveis e resultado de uma
estratégia adotada ao longo dos anos
pela companhia”, avaliou.

Mais sete empresas debutam na
lista: Itaúsa, Indústrias Romi,
Redecard, SulAmerica, Usiminas,
Vivo e Copel. Das 28 empresas que
constavam na carteira anterior, 26
permaneceram na nova carteira e

duas ficaram de fora: Odontoprev e
Celesc. Outro destaque é o
aparecimento pela terceira vez da
Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo, Sabesp. A
empresa quer se consolidar no
mercado como uma empresa de
soluções ambientais. Além dos
serviços prestados estarem
diretamente relacionados ao tema, a
companhia desenvolve ao longo de
seus 35 anos de existência
programas ligados ao consumo
consciente e à redução de perdas,
tais como ações de conscientização
de empresas e da população sobre a
necessidade de preservação dos
recursos hídricos.

Novidades na carteira do ISE 2010
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Para atender meninas entre 12 a
18 anos que encontram

dificuldades para comprar roupas e
acessórios descolados – pois não
suportam mais a moda infantil e
também não querem copiar os
modelos da mãe –, após 2 anos de
sucesso no Shopping Morumbi SP a
Lua está abrindo a primeira loja da
marca no Litoral Paulista, no piso
térreo do Praiamar Shopping Center,
em Santos. A inauguração aconteceu
em 1º de dezembro, com
apresentação da coleção Verão 2010.

A Lua está sendo trazida pela
empresária gaúcha Carolina Norbert,
hoje radicada na Baixada Santista.
Após ter sido funcionária numa das
lojas que a marca possui em Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul,
Carolina resolveu investir na
franquia da Lua e obteve apoio dos
donos.

Carolina conta que a Lua possui
modelos tanto para o dia a dia
quanto para festa, além de todos os
itens para vestir a menina da cabeça
aos pés. “Ela vai sair pronta da
loja”, diz Carolina. A cliente tem à
disposição uma linha variada de
roupas, acessórios, sapatos, bolsas,
enfim, tudo com a grife Lua: “No Sul
é comum se dizer que nas lojas da
marca a menina toma um ‘banho de
Lua’”.

Focada nesse público meio que
esquecido, um diferencial da Lua é a
modelagem: para dar uma ideia do
que está falando, Carolina explica
que o “M” da Lua corresponde ao
número 38, enquanto nas marcas

MODA

Franquia de moda jovem
inaugura loja no
Praiamar

“Lua”, para meninas dos 12 aos 18

tradicionais ele seria o “P”. No
corpo, esse detalhe faz uma grande
diferença.

Um dos motivos do grande
sucesso da marca ocorre pelo fato de
ter peças exclusivas, limitando o
número de peças por grade. A Lua
desenvolve tecidos e estampas com
padronagens inéditas, e apresenta de
duas a três novidades por semana,
criadas pela estilista Maria Lúcia
Richter, uma das sócias.

Na espaçosa loja do Praiamar,
com 80 metros quadrados, a cliente
também sentirá a diferença na
decoração e no atendimento, dois
itens detalhados no manual da
franquia. O padrão é o mesmo das
lojas de Porto Alegre e das outras
três franquias, na Capital Paulista

(Shopping
Morumbi),

Goiânia (Shopping
Flamboyant), e em

Brasília (Park
Shopping).
Segundo esclareceu a

diretora de franquias da Lua,
Marta Aragon Richter
Dienstmann, desde o projeto de
iluminação, passando pelo piso
em madeira de demolição e o
mobiliário branco, o objetivo é
criar um clima bem

descontraído. “A loja dá uma
ideia de quarto de menina,

para que ela se sinta no
seu closet, escolhendo a
roupa que vai usar na
festa ou no dia a dia”,

disse Marta.
Marta contou que a Lua foi

lançada por seus pais há 25 anos e
cresceu na medida em que ela
crescia. Em 1997, a marca se firmou
entre o público adolescente, com
duas lojas em shoppings de Porto
Alegre. Há dois anos e meio foi
iniciado o processo de franquias
pelo Brasil, com a Lua de São Paulo
e de Goiânia. A pretensão de Marta
é manter a abertura de duas
franquias por ano. Em 2009, foram
Brasília e Santos. Para 2010,
algumas propostas estão sendo
avaliadas.

Serviço – A Lua funciona na loja
155, piso térreo do Praiamar
Shopping Center, Bairro Aparecida,
em Santos, telefone (13) 3227.55.22,
www.e-lua.com.br

Coleção Verão 2010:
modelos para festa

e dia a dia
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Indicado no
tratamento da

flacidez, gordura
localizada e celulite, o
Power Shape foi recentemente
aprovado pela Anvisa, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
Ele une três tecnologias em um só
aparelho, e sem causar dor ao
paciente, modela o corpo e reduz
visivelmente as medidas.

O aparelho é utilizado pela
Athesis, clínica de medicina estética
holística, de São Paulo, e segundo
informa a médica Daniela Cury, o
tratamento pode ser feito em
diversas partes do corpo, com
tempo de 25 a 30 minutos em cada
região. “Tenho tido ótimos
resultados com minhas pacientes.
Mas é importante deixar claro que
todo tratamento deve ser associado a
prática de atividade física e boa
alimentação, isto promove melhores
resultados em menos tempo”, alerta
Daniela.

Os três procedimentos
envolvidos no tratamento com o
Power Shape são a radiofrequência,
endermologia e lipolaser, que juntos
fazem os trabalhos de massagem
linfática, drenagem, quebra das
moléculas de gorduras, aumento da
circulação sanguínea e aceleram o

Aparelho é coadjuvante no
tratamento da flacidez,

gordura localizada e celulite

metabolismo, promovendo uma
sensação de bem-estar e satisfação.

A Athesis desenvolve um
trabalho integrado entre mente e
corpo, e oferece serviços de estética,
medicina comportamental,
frequência de brilho, constelação
sistêmica, acupuntura, coaching de
beleza, bem estar e qualidade de
vida, cirurgia plástica e
endocrinologia. Informações no site
www.athsesis.com.br

Power Shape
modela o
corpo

� Butique Vaca &
Cia lança linha
de jóias feitas
com chifre
de boi. Rica
em detalhes,
cada peça é
produzida de forma
artesanal no Pantanal, com
material reaproveitado dos
frigoríficos, com foco na
sustentabilidade. “O
que seria
descartado na
natureza virou
material de
consumo”, diz o
designer Felipe
Locateli.

Anel e
brinco

Chipre:
chifre

bovino
com

prata

Divulgação
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Nova empresa brasileira de biocosméticos

� Purangy, que deriva de beleza (puran) em tupi-guarani,
lança linha de biocosméticos com 31 itens, entre produtos
capilares, tratamentos corporais, deocolônias e
maquiagens. Os produtos são dermatologicamente
testados, desenvolvidos com fórmulas à base de
ingredientes e ativos botânicos extraídos de forma
sustentável. As embalagens são confeccionadas de PET
100% recicláveis e não são feitos testes em animais. SAC
(11) 4402.7169, www.purangy.com.br

Divulgação
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Sócios,
conselheiros,
funcionários,
voluntários e
parceiros da
Beneficência
Portuguesa de
Santos se
reuniram em novembro para dar um abraço na instituição, pelos
150 anos de fundação. A Beneficência mantém os hospitais Santo
Antônio e Santa Clara.

Helena Silva

Dalva
Christofoletti,
presidente da
Abramapos, a
prefeita Maria
Antonieta de
Brito, de
Guarujá, e as
primeiras-
damas Célia
Costa Lima e

Caroline Toledo Franceschi, de Limoeiro do Norte (CE) e de Jau (SP): 9º Fórum
Nacional, em Sampa, que reuniu primeiras-damas, prefeitas, vice-prefeitas,
vereadoras, gestoras municipais, empresárias e mulheres representantes da
sociedade civil. Sob a batuta de Dalva e Adelina Machado.

Petrônio Cinque

� Bar e restaurante Villa Di
Phoenix, no Casa Grande Hotel
Resort & Spa, ficará aberto de 26
de dezembro até o Carnaval,
sempre das 18 às 4 horas. No
Reveillon, festa terá queima de
fogos, bateria da Escola da Samba
Vai-Vai, DJs...

� Santos e Região Convention &
Visitors Bureau (Src&vb) e
Sebrae-SP promoveram o
“Seminário Copa de 2014:
Desafios e Oportunidades para
Santos e Região”, com
exposições do assessor de
projetos estratégicos da SPTuris,
Luiz Sales, e do presidente da
Academia Brasileira de
Marketing Esportivo, J. Cocco.

� Especializada na produção de
impressos, Relevo Araujo lançou
em São Paulo o Bônus
Multiplicador do Social 2010,
que auxilia entidades
beneficentes, entre as quais,
Anima, Instituto Pró-Queimados,
Projeto Velho Amigo e UNIBES.

� Os Incríveis, banda de rock e
pop dos anos 60 e 70,
anunciaram que vão voltar, em
CD e DVD, cantando antigos
sucessos da jovem-guarda, como
“Era um garoto que como eu
amava os Beatles e os Rolling
Stones”, “O vendedor de
bananas”, “Eu te amo meu
Brasil”, com a seguinte
formação: Manito, Nenê,
Risonho, Paco.

� 16ª edição da Liquid Love, 11
de dezembro, na Capital Disco,
em Santos, promete oito horas de
música, a partir das 23 horas, em
clima de boas-vindas a 2010.
Entre as atrações, a cantora de
Dance Music, Joe Welch.

� “O papel do jornal e a
profissão de jornalista”
(Summus), de autoria do
jornalista Alberto Dines retoma
um debate atual: a polêmica
sobre a necessidade do diploma
de jornalismo para o exercício da
profissão. Lançamento em 9 de
dezembro, 19 horas, na Livraria
da Vila, em Sampa.

� Beneficiadas com isenção de
tributos, instituições de ensino
superior interessadas tem prazo
até 11 de dezembro para aderir ao
Programa Universidade para
Todos (ProUni). O ProUni
concede bolsas de estudos
parciais e integrais a estudantes
de cursos de graduação e cursos
sequenciais em instituições
privadas de educação superior.

O médico Antonio Ferreira Batista e o amigo
Valmir Nunes (Memorial/Brooks), no

lançamento do livro “Segredos de um
Ultramaratonista – Histórias de um
campeão”, no qual Valmir conta sua

experiência em competições, dá dicas e
metodologias de treinamentos.

Luiz Carlos Ferraz

Sandra Netto

Ana Paula Menezes,
assistente de
marketing, e Leandro
França Vilaça, gerente
geral, do Parque
Balneário Hotel, de
Santos: preparados para
a temporada de Verão,
com muito conforto e
mimos aos hóspedes
que vão estrear novos
ambientes do
tradicional cinco
estrelas do Gonzaga.

Campeonato Paulista de Natação agitou em
novembro a piscina da Unisanta: vereador Hugo

Duppre, Miguel Cagnoni, presidente da Federação
Aquática Paulista, e Paulo Musa, secretário de

Esportes de Santos

Luiz Carlos Ferraz

Assunto que interessa
muito a Santos e região, a 56ª

Reunião Geral da Frente Nacional de
Prefeitos, em Fortaleza, debateu a
partilha dos royalties do pré-sal e

defendeu a elaboração de
documento a ser apresentado ao
Congresso Nacional, para que os
municípios participem também

dessa discussão.
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Um estudo da consultoria Price
Waterhouse demonstra que São

Paulo poderá subir quatro posições
no ranking das cidades mais ricas do
mundo, tornando-se a sexta
metrópole até 2025. Mais sete
capitais brasileiras – Rio de Janeiro,
Brasília, Porto Alegre, Belo
Horizonte, Curitiba, Recife,
Fortaleza e Salvador – também
podem estar entre as 150 maiores.

Outro índice, elaborado pela
GaWC, a Globalization and World
Cities Study Group & Network,
entidade sediada em Loughborough,
no Reino Unido, classifica as
megalópoles em três categorias: alfa,
beta e gama, de acordo com sua
importância relativa. São Paulo e Rio
de Janeiro são as representantes
brasileiras, classificadas
respectivamente no primeiro e
segundo grupo.

Motivo de orgulho para alguns e

de desespero para outros. Prefeitos
e governadores sentem-se vitoriosos
pelos rankings. Já a maioria das
pessoas que vivem nessas cidades se
preocupa com a qualidade de vida
cada vez mais escassa nestes grandes
centros.

Insegurança, carência de leitos
hospitalares, escolas, moradias e
saneamento básico, convivendo com
shoppings de luxo, hospitais de
ponta, escolas de primeiro mundo e
condomínios que se assemelham a
fortalezas. Trânsito de gente,
celulares e carros.
Congestionamentos medidos em
dezenas ou centenas de quilômetros,
como nas infernais manhãs e fins de
tarde paulistanas.

Aeroportos de grande porte,
bolsa de valores influente,
infraestrutura de comunicações,
sedes de grandes multinacionais,
milhões de habitantes, influência
econômica, museus e eventos
internacionais são alguns dos

critérios necessários para que uma
cidade seja considerada global.

A economia destas cidades tem
sua espinha dorsal na oferta de
serviços. Instituições financeiras,
agências de publicidade, operadoras
de telefonia celular, provedores de
internet, shoppings centers,
restaurantes, escolas, universidades
e centrais de telemarketing, são
alguns exemplos.

Seus habitantes demandam por
serviços cada vez mais
customizados, em horários no
mínimo inusitados. Ginástica e
supermercado na madrugada, exames
laboratoriais no domingo, o almoço
trocado pelo salão de beleza.

Aos que desejam dar adeus à
vida corporativa, o momento é
propício aos empreendedores que
desejam abrir um negócio no médio
prazo, aproveitando o crescimento
das cidades e as crescentes
demandas de seus moradores.

Os aspectos demográficos –
mais mulheres no mercado de
trabalho, casais sem filhos, pessoas
morando sozinhas, profissionais de
meia-idade com mais recursos e
tempo disponíveis, idosos vivendo
mais e melhor – abrem segmentos de
mercado lucrativos e ainda mal
explorados.

Sustentabilidade, créditos de
carbono, terceiro setor, reciclagem e
terapias alternativas, por exemplo,

sugerem negócios criativos,
inovadores e diferenciados. A
tecnologia da informação, cada vez
mais disponível, acessível e
compreensível, baseada em modelos
abertos e colaborativos, provê a base
para estes novos empreendimentos.

Oportunidades e ameaças
conviverão lado a lado nos próximos
15 anos aos habitantes dessas
cidades. Aos que apreciam a
adrenalina, o requinte e a oferta de
produtos e serviços de grandes
cidades, não precisarão mais viajar à
Nova York, Madri, Chicago, Tóquio,
Paris, Londres ou Milão.

Aqueles que preferirem uma
vida mais tranquila, podem ainda
escolher a calma de uma cidade do
Interior. Brisa, chafariz, banco de
praça e sorveteria provavelmente
ainda estarão por lá em 2025.

Marcos Morita é mestre em
Administração de Empresas e
professor da Universidade
Mackenzie.

O poder econômico das grandes cidades
MARCOS MORITA

Morita: orgulho para alguns,
desespero para outros
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Oapagão ocorrido dia 10 de
novembro, que durou cerca de

seis horas e deixou pelo menos nove
Estados brasileiros sem energia,
serviu de alerta sobre o que pode
acontecer em 2010. Estudos
realizados ainda em 2008 pelos
economistas Bolivar Pêgo e Carlos
Álvares da Silva Campos Neto
constataram que as obras do PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento) para o setor elétrico
são insuficientes para eliminar o
risco de apagão nos próximos 13
meses.

Na ocasião, foram avaliados dois
cenários e em ambos ficou nítido que
a meta de geração do PAC não é
suficiente para atender um
crescimento da demanda de 6,5% ao
ano. O trabalho também ressaltou
que a garantia de abastecimento do
mercado, até 2013, “está correndo
sério risco”. Isso acontece devido ao
que os autores do texto apontam
como crescente déficit de geração.

Um dos cenários avaliados
utiliza dados do Ministério de
Minas e Energia. Os números
mostram que o país chegará a 2010
com déficit de 9,3 mil MW

(megawatts), que poderá chegar a
13,5 mil MW no ano seguinte.

No segundo cenário, mesmo com
a adição prevista de 12.386 MW de
obras do PAC, os economistas
indicaram que não serão suficientes
para atendimento do crescimento da
demanda de 6,5% no período. Essa
demanda é calculada com base em
incremento do PIB de 5% ao ano.

O estudo acrescentou que
“algumas medidas devem ser
tomadas para amenizar o risco de
desabastecimento”. Entre elas,
viabilizar dois ou três navios
conversores de GNL (Gás Natural
Liquefeito), aumento da capacidade
das caldeiras das usinas térmicas
movidas a bagaço de cana, além do
cumprimento do cronograma de
entrada em operação das térmicas
movidas a óleo combustível, cuja
energia já foi leiloada.

O PAC prevê investimento de
R$ 78,4 bilhões até 2010, nos
segmentos de geração e transmissão
de energia e destaca ainda que
grandes empreendimentos previstos
como as usinas do Complexo do Rio
Madeira, só entrarão em operação a
partir de 2014.

Energia

Sistema não está livre
de apagão em 2010

Com a tão aguardada licença
ambiental expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), o ministro da
Secretaria Especial de Portos, Pedro
Brito, assinou a ordem de serviço
para a dragagem de aprofundamento
do canal de navegação do porto de
Santos. Seu aval foi o fato mais
importante do 1° Congresso
Nacional de Conselheiros de CAPs,
realizado em 25 de novembro em
Santos.

 A dragagem terá custo
aproximado de R$ 200 milhões e
permitirá a ampliação do canal para
15 metros de profundidade em toda

Porto de
Santos

FELIPE REIS

Dragagem e novos terminais

a sua extensão (hoje ela varia de 12,5
a 13,2 metros), além do alargamento
de 150 metros para o mínimo de 220
metros, possibilitando a navegação
simultânea nos dois sentidos. O
início das obras deve ocorrer até o
final do ano, e depende do
deslocamento das dragas que serão
utilizadas no serviço e elaboração do
projeto executivo da dragagem, pelo
Consórcio Draga Brasil, vencedor da
concorrência pública.

As mudanças no porto de
Santos incluem novos terminais que
ficarão prontos a partir de 2010.
Entre outros, o primeiro a entrar em
funcionamento deve ser o
Embraport, na margem esquerda, no
Município de Guarujá. Trata-se de
um projeto de US$ 500 milhões, em

área de 800 mil metros quadrados,
capaz de aumentar em 10% o
escoamento do complexo. Após sete
anos, deverá ser um dos maiores
terminais multiuso do País e chegará
a movimentar até 1,2 milhão de
contêineres e 2 milhões de metros
cúbicos de granéis líquidos por ano.

Outro projeto que deverá sair do
papel no ano que vem é o conjunto
de terminais Barnabé-Bagres, na
Área Continental de Santos. Ele
elevará a movimentação de Santos a
cerca de 220 milhões de t/ano, quase
triplicando a movimentação atual de
80,7 milhões t. A proposta é antiga e
estudos de viabilidade econômico-
financeira estão sendo realizados
pela Libra Terminais, Triunfo e
Santos Brasil.

Cândido Gonzalez/Secom-PMS

Início das obras depende do deslocamento de dragas e projeto executivo


