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Santos completa 464 anos de fundação repleta
de novidades e muita disposição para continuar
liderando a região, que se prepara para a nova
onda de desenvolvimento a partir dos negócios
gerados pelo petróleo e gás...............Págs. 3 e 7.
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Secovi-SP aposta no equilíbrio do setor imobiliário em
2010, com a retomada do crescimento de 10% a 15% no
ritmo dos negócios....................................................Pág. 8.
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Burj Dubai: entre
outros recordes,
abriga a piscina
mais alta do
mundo, situada no
76º andar

Em 8 de dezembro de 2009, por
meio de Decreto publicado no

Diário Oficial da União, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) obteve autorização
para desapropriar uma propriedade
rural de 14,8 mil hectares, localizada
no Estado do Pará, o que deverá
ocorrer até março, quando forem
finalizados os procedimentos
administrativos.

Trata-se do segundo caso no
Brasil de desapropriação por
descumprimento da legislação
ambiental. De acordo com o laudo
técnico, foram plantados 174
hectares em áreas de preservação
permanente, além de o imóvel ter
apenas 50% de reserva legal, sendo
que, desde 2001, é obrigatória a
reserva legal de, pelo menos, 80% da
área de imóveis localizados na
Amazônia.

A desapropriação foi autorizada
nos termos da lei e deverá incentivar
novos pedidos de desapropriação,
pautados no descumprimento das
normas ambientais vigentes. Nota-se
que, diante do crescimento da

preocupação global em preservar o
meio ambiente, o Incra tem
intensificado a fiscalização nos
últimos anos e, portanto, os
proprietários de imóveis rurais
devem ficar mais atentos às
restrições e imposições previstas na
legislação.

Nesse sentido, temos
direcionado nossos clientes a
observar as leis ambientais quando
da aquisição de propriedades rurais,
principalmente quanto à demarcação

de reserva legal, ao processo de
georreferenciamento, e à obtenção de
licenças para a execução de
determinadas atividades no imóvel,
previstas na legislação brasileira,
conforme cada caso. Tais práticas
evitam o risco de prejuízos, multas
e, mais atualmente, desapropriação
do imóvel.

Karina Vlahos e Luciana Gattaz
são advogadas do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

PR Murray

Karina Vlahos e Luciana Gattaz: observar as leis
ambientais ao adquirir propriedade rural
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Perspectivas
positivas para

o mercado
imobiliário

em 2010

Santos, 464 anos:
passarela no Canal 3,

facilita acesso de
cadeirantes à areia

da praia

Como se fosse aqui

N ão quero falar sobre o Haiti. Me
entristece ter que recordar as
milhares de pessoas mortas,

esmagadas, sufocadas, sob os
escombros do terremoto que arrasou o
país no dia 12 de janeiro – e desde
então comove o mundo –, e conferir
mais uma vez a perda de Zilda Arns.
Mas por e-mail, jornal, televisão,
conversa da esquina, por todos os meios
se insiste em falar sobre o Haiti; seja
para informar que, ainda que muito se
faça, será muito pouco para amenizar a
dor e suprir as necessidades daquela
população; seja, ainda que em minoria,
para acusar o exagero com que se
busca mobilizar recursos para a causa,
especialmente em nosso país, onde não
há dúvida sobre a dura realidade social
e a situação de miséria em que

sobrevivem milhões de famílias. Não
importa. A desgraça que se abateu
sobre nosso vizinho, talvez mais que
isso, eis que tantas são as afinidades
que ligam brasileiros a haitianos – pois
veja que nossa Zilda Arns estava lá! – é
extremamente relevante para esperar a
ajuda internacional na intensidade em
que ocorre, mesmo que nos bastidores
da geopolítica militar pareça servir de
pretexto aos Estados Unidos para se
estabelecer com mais poder na região.
Também não importa – e agora quem dá
o recado, em tom de apelo, é o
presidente René Préval. Por muito
tempo, talvez para sempre, o mais pobre
país da Américas haverá de ser
lembrado e chorado como se fosse aqui,
o que Caetano Veloso, aliás, um dia
profetizou.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Oconjunto de edifícios da
Petrobras que abrigará a
Unidade de Negócio de

Exploração e Produção de Gás e
Petróleo da Bacia de Santos será a
primeira construção com certificação
verde na cidade – o que significa
sustentabilidade ambiental e coloca
Santos no seleto grupo de
Municípios brasileiros que abriga
empreendimentos com esta
tecnologia.

O projeto será implantado no
Valongo, no Centro Histórico de
Santos, e cumprirá as exigências para
obter a certificação LEED,
Leadership in Energy and
Environmental Design, ou Liderança
em Energia e Desenho Ambiental,
concedida pelo United States Green
Building Council, o Conselho

Americano de Edificações Verdes.
Ao anunciar o empreendimento,

em janeiro, durante encontro com o
prefeito João Paulo Tavares Papa, o
gerente geral da UN da Petrobras,
José Luiz Marcusso, informou que o
conjunto de três torres terá 16

pavimentos, cada com 84,2 mil
metros quadrados de área
construída. O início de obras está
programado para maio, com
previsão de entrega em julho de
2012 e contratação de cerca de 1.200
trabalhadores.

Santos terá primeiro prédio verde
Construção no Valongo
é importante na
revitalização do Centro

Marcusso explicou que todas
as operações da Bacia de Santos
serão coordenadas a partir do
complexo, que também terá um
novo Laboratório de
Sedimentologia, auditório,
restaurante e Museu do Petróleo
e da História da Bacia de Santos.

Para o prefeito Papa, o
investimento da estatal no Centro
Histórico de Santos é importante
passo no programa de
revitalização da área, pois atrairá
empresas, negócios e pessoas,

“promovendo uma revolução urbana
na região”. Papa destacou que a
administração municipal tem um
Plano Diretor específico para a área,
que visa equacionar questões
relativas ao desenvolvimento, como
trânsito e segurança.

Vagner Dantas/Secom-PMS

Projeto foi apresentado
durante encontro no
Paço Municipal

O 464° aniversário da
fundação de Santos é

celebrado em janeiro com
inaugurações, eventos esportivos
e atividades culturais. As
comemorações iniciaram
domingo 17, com a 12ª edição do
Fast Triathlon, e teve sequência
dia 20, com a entrega da
passarela para portadores de
necessidades especiais, no trecho
de areia fofa ao lado do canal 3.
O ponto alto acontece dia 26,
quando Santos aniversaria, com
a entrega oficial, às 10 horas, do
Colégio Santista à Prefeitura. No
local será implantado o primeiro
Centro de Atividades Integradas
de Santos (Cais). Ainda nesse
dia, pela manhã, haverá ato
cívico junto ao monumento de
Brás Cubas; e à noite, na Praia
do Gonzaga, show de Toquinho
com a Orquestra Sinfônica
Municipal.

Shows,
inaugurações...
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Cidade

AVivo anunciou patrocínio para a
montagem do acervo do Museu

Pelé, que será implantado em antigo
casarão no Valongo, no Centro
Histórico de Santos. A empresa se
soma a outros parceiros que já
oficializaram apoio ao
empreendimento: Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (Bndes), MRS Logística e
Fosfertil.

Ao divulgar o apoio, durante
encontro com o prefeito João Paulo
Tavares Papa, o diretor da Vivo em
São Paulo, Carlos Alexandre
Cipriano, destacou que a montagem
adotará modernos conceitos de
Museologia: “Este será um museu
importante para todo o mundo”,
disse, ao frisar que a empresa
apoiará o projeto da Prefeitura em
todas as questões que envolvam
tecnologia.

Para isso, estão sendo
pesquisados os sistemas de museus
interativos da Europa e Estados
Unidos. Entre outros espaços, o
museu prevê áreas para o acervo
pessoal de Pelé, exposições, a “Sala
do Rei”, auditório. O prefeito Papa
comemorou a participação da Vivo,
enfatizando que garante o
planejamento da segunda etapa do
projeto, que envolve a estrutura do
seu funcionamento, com ênfase em
tecnologia, e abre perspectivas para
futuras adesões.

A primeira etapa do
empreendimento se refere às obras e
foi viabilizada com verbas obtidas
por meio da Lei Rouanet de
Incentivo à Cultura. Os serviços de
fundação começarão em fevereiro.

Vivo patrocina
Museu Pelé

� Até 30 de janeiro, o
Poupatempo Móvel permanece
em São Vicente, no Centro de
Convenções da Mata Atlântica,
na Avenida Capitão Luiz
Pimenta, 811, onde atenderá a
população de segunda a sábado,
das 10 às 17 horas. Para saber a
programação pelas cidades do
Litoral, ligue 0800 772 3633.

� 25 de janeiro passa a vigorar a nova
Lei do Inquilinato, que afetará todo o
mercado imobiliário e que, segundo o
advogado Mário Cerveira Filho, do
escritório Cerveira e Dornellas, “terá
um efeito devastador com relação aos
casos de purgação de mora e ação
renovatória de contratos de locação”.
Para ele, a relação entre o locador e o
locatário ficou ainda mais
desequilibrada: “Se a antiga lei já
beneficiava o locador, agora beneficia
ainda mais”.

� Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) divulgou a
atualização da lista mínima de
procedimentos e serviços que devem
ser garantidos pelas operadoras de
planos de saúde e que passam a
vigorar a partir de junho. Órfãos do
SUS, preparem o bolso, pois, apesar
do ano eleitoral, haverá reajuste nas
mensalidades...

� Para despertar a
consciência ambiental do
cidadão da Baixada Santista,
a ONG Amigos do Mar
Limpo promoveu ação no
domingo 17 de janeiro e
retirou cerca de duas
toneladas de detritos –
garrafas pets, sacos
plásticos, móveis, cadeiras
etc. – do mar no entorno das
ilhas de São Vicente e Santo
Amaro. A iniciativa envolveu
dezenas de voluntários, em
40 jet skis e 25 lanchas, com
apoio da Prefeitura de
Santos. O material recolhido
foi levado ao aterro sanitário
do Sítio das Neves, por meio
da Terracom.

� Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SAP) revelou
que foi de 8,51% o índice de não retorno entre os condenados que
cumprem pena em regime semi-aberto e de bom comportamento que
foram beneficiados pela saída temporária de fim de ano no Estado de São
Paulo. Ou seja, do total de 23.331 presos que saíram, 1.985 ainda não
retornaram. Para os foragidos, foram expedidos mandados de prisão.
Ao serem capturados, estarão sujeito às penalidades, como proibição de
nova saída e até mesmo regressão para o regime fechado.

Obra que proporciona
acessibilidade a pessoas
deficientes, a Prefeitura

inaugurou passarela junto ao Canal
3, na Praia do Boqueirão, em Santos.
Com 80 metros de extensão, do
passeio interno da orla até a ponte
em arco, ela facilita a ida de
cadeirantes do calçadão até a beira
do mar. A entrega, que contou com a
presença do prefeito João Paulo
Tavares Papa, está inserida no
programa comemorativo do 464º
aniversário de da cidade.

A passarela é feita com
dormentes de madeira descartados e
doados pela Codesp. Cortados ao

meio, eles foram fixados na areia
com estacas de madeira e travados
com cabos de aço revestidos de
plástico entre a guia de pedra
construída e a mureta do canal.

Santos possui cerca de 50 mil
deficientes, sendo 15 mil com
deficiência física ou mobilidade
reduzida, segundo dados da
Coordenadoria de Políticas para
Pessoas com Deficiência (Code).
Diante da aprovação dos cadeirantes
presentes, o prefeito anunciou a
construção de uma passarela em
cada canal, com previsão de término
em dois meses, que beneficiará ainda
os idosos e até o deslocamento dos
carrinhos de bebê. “Uma das
prioridades desta administração é
tornar Santos acessível em
habitação, transporte e urbanismo”,
disse Papa.

Mais acessibilidade na
Praia do Boqueirão
Prefeito anunciou a
construção de uma
passarela em cada canal

Francisco Arrais/Secom-PMS

Cadeirantes aprovaram passarela construída junto ao Canal 3

� De olho na Conferência das Partes
sobre Diversidade Biológica (COP 10),
em outubro, em Nagoya, Japão,
aconteceu de 6 a 9 de janeiro, em
Curitiba, a 2ª Reunião sobre Cidades e
Biodiversidade.
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Considerada por muitos como
a cidade mais antiga do
Brasil, São Vicente

comemorou seu 478° aniversário no
dia 22, com uma programação
variada e que destacou sua tradição
cultural, com a encenação de sua
fundação na Praia do Gonzaguinha,
com artistas famosos e mais de
1.000 atores da comunidade.

Em 2010, a Prefeitura programa
a criação do Instituto de Pesquisa do
Pré-Sal. O estabelecimento será um
polo acadêmico de estudos ligados à
exploração de petróleo na camada do
pré-sal, gás, logística portuária e de
impactos socioeconômicos na região.
O órgão será viabilizado pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia
em parceria com a Universidade
Estadual Paulista (Unesp) e ocupará

Em 19 de janeiro, Praia Grande
comemorou 43 anos de
emancipação político-

administrativa, sinalizando ênfase na
promoção social, conforme foi
anunciado no ano passado pelo
prefeito Roberto Francisco.

A intenção é dar continuidade ao
que vinha sendo planejado no
governo anterior, do prefeito Alberto
Mourão. É que a cada ano a
Prefeitura escolhe um setor para
implantar melhorias. Em 2007, o
destaque foi o esporte. Em 2008, foi
priorizada a cultura. E em 2009 o
foco foi a saúde pública.

Agora, o esforço será voltado
para o trabalho em comunidades
carentes, com a ampliação das
unidades do Conviver e Programa de

PG: trabalho em comunidades carentes

SV: cultura e habitação

Integração e Cidadania (PICs). O
objetivo é desenvolver a capacidade
de aprendizado nas pessoas de baixa

área de 4.500 metros quadrados no
Parque Bitaru.

O objetivo é transformar São
Vicente em referência quando o
assunto for pesquisas em pré-sal.

Com essa disposição, a iniciativa
ajudará na formação de gerações
capacitadas para conquistar
melhores empregos e aquecer a
economia da cidade.

A Prefeitura também está de
olho no setor habitacional. Entre os
empreendimentos realizados, no fim
do ano passado teve início a
construção de 600 apartamentos no
Jardim Rio Branco e 176 casas
sobrepostas, que irão beneficiar
famílias dos núcleos México 70 e
Saquaré. As obras finalizam a 2ª fase
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), do Governo
Federal, que investiu nessas obras o
montante de R$ 41 milhões.

renda. Para que isso aconteça, haverá
ainda mais investimentos na área e
inaugurações. Uma nova unidade do

Nova sede do
Lar São
Francisco de
Assis foi
inaugurada com
a presença do
prefeito
Roberto
Francisco

PIC foi
inaugurada no
Bairro Real.
Também está
prevista a
inauguração de
outra Escola
Profissionalizante
e implantação de
novo projeto para

a Incubadora de Empresas.
Aos idosos, mais unidades do

programa Conviver, na região

conhecida como Terceira Zona, e um
novo Lar São Francisco de Assis,
que foi entregue no dia do
aniversário da cidade.

Praia Grande projetou um ano
com ritmo intenso de obras. A
Prefeitura tem orçamento previsto
de R$ 639,8 milhões, sendo que
deste total, a Secretaria de Obras
Públicas receberá R$ 80 milhões.
Nesse início de 2010, a Prefeitura
entregará a primeira fase da obra de
reurbanização da Avenida Presidente
Kennedy (entre os Bairros
Boqueirão e Mirim).

Ainda esse ano, está programada
a entrega do Orquidário Municipal,
no Sítio do Campo, a conclusão da
pista de retorno abaixo do Viaduto
da Curva do S (próxima do Bairro
Samambaia), e o projeto de
ampliação e remodelação do Viaduto
Roberto Andraus, principal ligação
entre os Bairros Anhanguera e
Ocian.

Amauri Pinilha/Imprensa-PMPG

Praia Grande projetou um
ano com ritmo intenso de
obras

Márcio Pinheiro/PMSV

Marisol
Dias, Índia
Bartira, e

Julio
Rocha, no
papel de

João
Ramalho
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S
antos congrega todas as
potências maçônicas
regulares no Brasil, que
praticam quase todos os

ritos da Maçonaria Universal; assim
como atuam na cidade todas as
sociedades paramaçônicas.

Tendo como base essa ampla
infraestrutura maçônica – o que
diferencia Santos dos outros
municípios brasileiros –, o maçom
Fernando Martins Braga está
propondo a formatação de um
roteiro cultural e turístico, com o
objetivo de divulgar os valores
morais e espirituais da doutrina
maçônica.

Maçom desde 1971, iniciado na
loja Hiram Abif, Fernando Braga
presidiu as lojas Renascença Santista
(1990/1991) e Irmãos e Amigos
(1999/2000) e hoje atua na Loja
Fraternidade de Santos –uma das
mais antigas do Brasil, fundada em
1853, que adota o Rito Escocês
Antigo e Aceito.

“Em Santos, os maçons de todo
o Brasil, assim como aqueles em
viagem internacional, têm a
oportunidade de ver na prática como
funcionam os diversos ritos, quais as
diferenças e as convergências, e
como poderão aprimorar-se para o
engrandecimento do ser humano”,
afirma, entusiasmado com a ideia.

A lém das lojas, a Maçonaria
possui ordens

paramaçônicas. No Brasil há
quatro que se destacam das
demais e que têm representações
em Santos: Ordem DeMolay,
Ordem das Estrelas do Oriente,
Garotas do Arco-íris (Rainbow
Girls) e Filhas de Jó.

A Ordem DeMolay é voltada
para jovens de 13 a 21 anos de
idade, que visa aprimorar suas
potencialidades, lapidar seu
caráter e formá-los para serem
líderes em futuro próximo. O
Brasil teve seu primeiro Capítulo
DeMolay instalado em meados
de 1980, na cidade do Rio de
Janeiro. Hoje são cerca de 500
capítulos instalados e
aproximadamente 45.000 jovens
iniciados.

A Ordem da Estrela do
Oriente reúne homens e mulheres
que têm como propósito ressaltar
valores morais, espirituais,
edificar caráter, educar, fazer
caridade e servir ao próximo.
Um de seus grandes propósitos é
dar suporte à Ordem de Raibow
Girls (as Meninas do Arco-Íris),
preparando-as para uma vida de
liderança dentro dos valores da
Estrela do Oriente.

Para ser uma Estrela do
Oriente é preciso ser esposa ou
viúva, filha, filha adotiva, mãe,
madrasta, irmã, neta, avó,
bisavó, sobrinha, nora, sogra,
ou cunhada de maçom regular.
Também é necessário ter idade
mínima de 18 anos. Os
principais requisitos são:
acreditar em um ser supremo,
ser pessoa de boa conduta moral
e ter consciência e irmandade.

Já a Ordem Garotas do
Arco-Íris é dirigida às meninas
entre 11 e 20 anos de idade. O
objetivo é promover a
comunicação efetiva, habilidades
de liderança e servir à
comunidade. Essa Ordem, assim
como a DeMolay, destaca sete
virtudes que são representadas
por suas cores.

Outra Ordem que se destaca
em Santos é a Filhas de Jó, com
os mesmos objetivos das
Garotas do Arco-Íris e
DeMolays: formar pessoas de
caráter e futuros líderes.

Propostas das
sociedades
paramaçônicas

AMaçonaria sempre foi vista
como uma entidade secreta pela

maioria da sociedade. Este conceito,
contudo, muda aos poucos, com a
difusão, cada vez mais forte, de que
a organização é, na verdade, uma
entidade discreta, que busca
fortalecer a sociedade com seus
ideais de fraternidade, liberdade e
igualdade.

Santos, com larga tradição na
prática desses ideais, participou ao
longo dos anos dos principais
movimentos da Maçonaria brasileira
e, nesse sentido, abriga lojas
maçônicas que praticam os seis
diferentes ritos da Ordem:
Adonhiramita, Brasileiro, Escocês
Antigo e Aceito, Moderno ou
Francês, York e Schröder. O rito
nada mais é do que um conjunto
sistemático de cerimônias e
ensinamentos que variam de acordo

Os seis diferentes ritos da Ordem
com o período histórico, conotação,
objetivo e temática dada pelo seu
criador.

O Rito Adonhiramita é o
segundo mais praticado no país,
reconhecido pelas potências
maçônicas regulares, participantes
da Confederação Maçônica
Interamericana e Grande Oriente do
Brasil. Na Europa, o rito foi
praticado na França e em Portugal,
difundindo-se das colônias e sendo o
predileto da armada napoleônica.
Com a difusão do Rito Francês ou
Moderno, o Adonhiramita restringiu
sua prática ao Brasil, onde se
encontra a sua Oficina-Chefe.

O Rito Brasileiro foi originado
em 1878, em Recife, e ficou
adormecido até 1976. Como os
demais, acata os landmarks e
princípios tradicionais da
Maçonaria, englobando também os

usos e costumes antigos. Proclama a
glória e a fraternidade dos homens.

Quanto ao Rito Escocês e
Aceito, ele deriva do Rito de
Heredom e da época da fuga dos
Cavaleiros Templários para a
Escócia, sendo composto por três
graus simbólicos e trinta filosóficos.
É mais praticado no Brasil.

O Rito Moderno, ou Rito
Francês, como também é conhecido,
teve início em 1774, com a
nomeação de uma comissão para se
reduzir os graus, deixando apenas os
simbólicos. No princípio houve
oposição, o que fez com que se
decidisse manter 4 dos principais
graus filosóficos. Hoje é muito
praticado na França e nos países que
estiveram sob sua influência.

Já o Rito York chegou ao Brasil
por meio do Grande Oriente Unido,
também conhecido por Grande

Oriente dos Beneditinos, com a
Washington Lodge, fundada em 19
de novembro de 1874, em Santa
Bárbara do Oeste, no Interior de São
Paulo. Esta loja foi criada por
americanos, que emigraram para o
Brasil devido a Guerra Civil nos
EUA. A primeira Loja do Rito de
York fundada sob a égide do Grande
Oriente do Brasil foi a Eureka Lodge
nº 440, em 22 de dezembro de 1891,
no Rio de Janeiro.

O Rito Schröder é um ritual
maçônico utilizado amplamente nas
lojas da Alemanha e que, por sua
simplicidade e beleza, tem sido
erroneamente conhecido como Rito
Escocês Simplificado. Alguns
autores afirmam que o rito teria,
além dos três graus simbólicos, mais
quatro graus superiores, os quais
teriam sido abandonados no decorrer
dos anos.

Santos

A mais maçônica do mundo
Luiz Carlos Ferraz

Proposta é formatar um roteiro cultural e turístico para divulgar valores morais e espirituais da doutrina

Monumento à
Maçonaria: na
Avenida Bartolomeu
de Gusmão, em
frente à Pinacoteca
Benedito Calixto,
Praia do Boqueirão
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Cidade

OPorto de Santos, o maior
complexo portuário da
América Latina, se prepara

para colocar em prática o sistema
“Porto sem papel”, que pretende
reduzir em 25% o tempo de estadia
das embarcações e acabar com a
quantidade de documentos em papel
utilizada atualmente para o
despacho de carga. A perspectiva é
aperfeiçoar em cerca de 60% o
desempenho das operações
portuárias, o que representará
significativa diminuição de custos
logísticos e maior competitividade
frente ao mercado internacional.

O programa deverá ser
implantado em abril e funcionará
com a informação de dados
integrados, que serão distribuídos
para seis sistemas: Receita Federal,
Polícia Federal, Marinha, Anvisa,

Santos, “Porto
sem papel”

Ministério da Agricultura e
Autoridades Portuárias. Assim,
quando estiver operando, será
reduzido o trabalho do agente
marítimo, pois será preciso
preencher uma única vez a ficha
eletrônica que será disponibilizada
aos órgãos responsáveis.

O porto santista deverá ser o
primeiro do país a colocar em
prática o novo serviço. E a escolha
não se deu meramente por questões
políticos, mas sim por que Santos é
o primeiro porto do Brasil em
movimentação de cargas e que gera
mais complexidade ao sistema.

O desenvolvimento do “Porto
sem papel” conta com a parceria
entre a Secretaria Especial de Portos
(SEP) e a Associação Brasileira de
Terminais e Recintos Alfandegados
(Abtra) e envolve custo de R$ 2
milhões. Após sua implantação no
Porto de Santos, o sistema deverá
ser colocado em 34 portos
brasileiros, além de terminais
privados.

P alestra técnica “Nova
abordagem da Gestão

Estratégica - A Cadeia Logística
Segura CLS”, dia 3 de fevereiro,
às 19h30, no auditório Associação
de Engenheiros e Arquitetos de
Santos (AEAS), na Rua Arthur
Assis, 47, em Santos, com
exposições dos professores
Eduardo Mário Dias e Caio
Fernando Fontana,
respectivamente, coordenador e
pesquisador do Grupo de
Automação Elétrica em Sistemas

Industriais (Gaesi), da PEA/USP.
Proposta é trazer à discussão as
melhores práticas do mercado de
segurança e o gerenciamento de
riscos de cadeia logística,
fundamental para a
sustentabilidade contínua das
organizações e o desenvolvimento
empresarial. Informações pelo
telefone (13) 3288.1110 ou email
aeas@aeas.com.br. Realização da
Diretoria Técnico Cultural da
AEAS, com apoio da Universidade
Santa Cecília (Unisanta).

Aperfeiçoar em 60% o
desempenho das operações
portuárias

AEAS debate riscos de
cadeia logística

santosexport.com

Programa
deverá ser
implantado
em abril
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L I V R O S

Mercado

A História das
Construções,
V.1, da Pedra
Lascada às
Pirâmides de
Dahchur |
José Celso da
Cunha |

Editora: Autêntica | R$ 68,00

O primeiro volume de A
História das Construções
apresenta obras que, ainda que
rudimentares, foram construídas
seguindo uma localização precisa,
previamente definida para o seu
assentamento, e consiste em um
estudo essencial para uma
abordagem histórica da
arquitetura.

Arquitetura do
Oriente
Médio ao
Ocidente |
Andréa Piccini
| Editora:
Annablume |
R$: 37,00

A obra analisa manifestações
arquitetônicas influenciadas pelas
culturas médio-orientais, árabe e
islâmica, mostrando como seus
elementos arquitetônicos se
transferiram através do
Mediterrâneo e evidenciando a
influência do oriente médio na
região de Florença, na Itália, no
período de transição para a
Renascença.

Desenho Livre
para Arquitectos
| Editorial
Estampa Lda. |
Editora:
Estampa | R$
106,11

Centrado na vertente mais
elementar e essencial da
arquitetura, ou seja, no desenho
livre, o livro apresenta estratégias
e metodologias simples, ainda
que rigorosas, e introduz
conceitos fundamentais do
desenho e da geometria, do
espaço e da forma arquitetônica,
reunindo elementos necessários a
quem o pratica, de modo a
adquirir recursos suficientes e
intencionalidade gráfica.

OSecovi-SP, que representa o
segmento da habitação,
aposta no equilíbrio do

setor em 2010, com a retomada do
crescimento de 10% a 15% no ritmo
dos negócios, considerando
lançamentos e vendas. A perspectiva
foi apresentada pelo economista
Celso Petrucci, ao fazer balanço do
mercado imobiliário em 2009 e
destacar que o setor de imóveis foi
marcado pelos efeitos da crise
financeira que abalou o mundo no
final de 2008.

No entanto, animada pela reação
da economia brasileira, a indústria
imobiliária começou seu processo de
recuperação a partir de maio com um
desempenho de comercialização de
21,3%, conforme o indicador Vendas
sobre Oferta (VSO), que acompanha
a relação das vendas no mês sobre
oferta e é medido pelo
Departamento de Economia e
Estatística do Secovi-SP.

Com a exposição proporcionada
pela campanha de lançamento do
programa “Minha Casa, Minha
Vida”, o volume de comercialização
atingiu 27.558 unidades de janeiro a
outubro, número 6,3% inferior às
29.294 moradias escoadas no mesmo
período de 2008. Ele ressaltou que a
diferença apresentou queda ao longo
dos meses, o que leva à previsão que
devem ser vendidas neste exercício
de 33 mil a 34 mil unidades – um
crescimento de até 3% sobre as 32,8
mil moradias comercializadas do ano
passado.

A recuperação das vendas sobre
2008 não foi acompanhada pelo
segmento de produção. Dados da
Empresa Brasileira de Estudos de

Patrimônio (Embraesp) mostram
que o volume de lançamentos sofreu
contração em 2009.

Os principais motivos para a
queda dos números foram: muitos
lançamentos programados para o
último trimestre de 2008 teriam de
ser levados a efeito, mas as
empresas, mudando suas estratégias,
optaram por investir na venda de
estoques; a parada técnica na
comercialização desses lançamentos
no início deste exercício; a

característica dos empreendimentos
oferecidos nos últimos anos,
conhecidos como condomínios-
clube, com várias torres lançadas na
totalidade, mas vendidas em fases; e
a necessidade de prazo mais longo
para os empreendedores sentirem a
“temperatura do mercado” antes de
lançar novos produtos.

Do começo de 2009 até outubro,
os lançamentos chegaram à marca de
19.986 unidades, contra as 29.294
moradias dos 10 primeiros meses de

2010

Mais lançamentos e vendas

2008, uma baixa de 31,8% no
volume. O ano foi encerrado com
26 mil a 28 mil imóveis lançados.

Outro fator relacionado à
criação do programa “Minha
Casa, Minha vida” foi o seu
reflexo direto no aumento da
presença dos imóveis de 2 e 3
dormitórios. Esses apartamentos
representaram 78,3% do total de
unidades lançadas até outubro
deste ano, enquanto a presença
preponderante no período de
janeiro a outubro de 2008 foi dos
segmentos de 3 e 4 dormitórios,
com uma participação de 61,5%.

 Celso defendeu a tese de que
as medidas tomadas – como o
aumento de limite do valor do
imóvel a ser financiado, de R$
350 mil para R$ 500 mil, e a
ampliação do prazo das linhas de
crédito para 30 anos – foram
relevantes para a reversão de
perspectivas para empréstimos
habitacionais.

Apesar do otimismo, o
economista alertou para que as
obras do programa tenham

qualidade e que o setor imobiliário
brasileiro não repita erros ocorridos
em países como Espanha e Estados
Unidos.

Mesmo sendo esperada, a
expansão também traz a
preocupação com os prazos de
entrega, em decorrência da
possibilidade de falta de
equipamentos ou aumento do custo
de mão de obra. Possível aumento
dos custos de construção é outro
fator preocupante.

Recuperação das vendas
sobre 2008 não foi
acompanhada pela
produção

Costa Royale Residence,
da Construtora Anamar:
um dos
empreendimentos
entregues no ano
passado em Santos

Sandra Netto
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Metrópole

Aequipe de ciclismo
Memorial/Prefeitura de
Santos/Giant inicia a

temporada 2010 no Torneio de
Verão, que será disputado nas
cidades da Baixada Santista entre os
dias 3 e 7 de fevereiro. “A
expectativa é muita boa”, afirmou o
técnico Cláudio Diegues, ao
apresentar os novos reforços: “Com
as mudanças temos boas chances”.

O grupo inicia o ano formado
por 18 ciclistas – 13 no time
masculino e mais cinco atletas no
feminino. A equipe masculina sofreu
a maior remodelagem desde a sua
criação em dezembro de 1999. O
grupo passa a contar com seis
ciclistas, com destaque para a
chegada dos sprintistas Fabiele
Motta e Michel Fernandez, o Cuba,
que competiam por São Caetano do
Sul.

Fabiele estará competindo em
família. Seu irmão Fabiano também
entra como novidade na formação da

Memorial reforça equipe
Memorial para 2010. Além deles, o
time terá três novos valores da
categoria sub 23: Wendel Berbel (20
anos), Greg Painelli (19) e o prata da
casa Rafael Buongermino (19).

“Estou muito feliz por ter
acertado com a Memorial, que
considero a maior referência do
nosso ciclismo. Há pelo menos três
anos vínhamos conversando e hoje
estou em um time em que competirei
com antigos companheiros, meu
irmão e o Michel, um especialista
em sprintes, que dividirá comigo a
função na equipe”, comentou
Fabiele.

Completam o grupo os
experientes Antonio Nascimento,
André Pulini, Marcos Novello e
Eduardo Pinheiro, além dos
velocistas Emerson Silva, Diego
Martins e Flávio Cipriano.

Entre as mulheres, Diegues
optou por manter a base de 2009,
campeã do ranking brasileiro de
pista e segunda colocada no de
estrada. Camila Coelho, Maira
Barbosa, Mychelle Monta Serrat e
Aline Paroliz permanecem no time.
A nova contratada Maira Nogueira,
ex-Piracicaba, completa o grupo.

“Nossa ideia para o feminino
seria ficarmos apenas com a base de
2009. Em virtude do acidente que a
Aline sofreu durantes os Jogos
Abertos do ano passado, optamos
por contratar a Maira, que é uma
promessa da categoria e dará o
tempo necessário para o pronto
restabelecimento da Aline”,
justificou.

Na estreia da equipe, o treinador
acredita que justamente os dois
novos sprintistas, Fabiele e Cuba,
podem fazer a diferença: “A decisão
das etapas vai ser lá, nos sprintes
finais. A equipe também vem de um
período de descanso com as férias e
inicia a temporada sem lesões.
Estamos começando o ano
revigorados”.

A equipe Memorial/Prefeitura de
Santos/Giant conta com os
patrocínios da Memorial Necrópole
Ecumênica e Prefeitura de Santos,
por meio da Fundação Pró-Esporte
de Santos; copatrocínios de Giant,
CST Pneus, Oakley e Barracar; e
apoio de VO2Max, Fitiness Shop
Suplementos, Clínica Orto Center,
Exustar, Profile, MedMar
Emergências e Polisport.

Pulini e Tonho: dois destaques mantidos na equipe para a temporada 2010

Fabiele Motta e Cuba,
dois dos melhores
sprintistas brasileiros

Ciclismo

Ficam convocados os representantes dos jornais filiados à Associação dos
Jornais do Interior do Estado de São Paulo - ADJORI/SP, com direito a voto, para
assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 06 (seis) de fevereiro de 2010, às 10h
em primeira convocação, e em segunda uma hora depois, de acordo com artigo 21º
do estatuto, na sede da ADJORI/SP, rua Sete de Abril, 127, conjunto 11, 1º andar,
Centro, São Paulo, S.P., com a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação do balanço
financeiro de 2009; 2) Apreciação do planejamento para 2010; 3) Em obediência ao
parágrafo 3º do artigo 14º; letras “b” e “i” do artigo 16º, caput do artigo 33º e letra “k”
do artigo 34º do estatuto da ADJORI/SP, apreciação de recomendação da Diretoria
para exclusão de filiados inadimplentes; 4) De acordo com a letra “b” do artigo 20º e
os artigos 31º e 33º do estatuto, preencher os cargos vagos da Diretoria e dos
Conselhos Fiscal e de Ética. A assembleia será regida, em relação aos itens 3 e 4
da ordem do dia, em conformidade ao artigo 57º  do Código Civil e parágrafo 3º do
artigo  60º  do estatuto. A relação dos jornais adimplentes com a ADJORI/SP, em 31
de dezembro de 2009, encontra-se na sede da ADJORI/SP, em quadro de aviso, no
sitio da entidade na internet (www.adjorisp.inf.br), e publicada no ADJORI/SP
JORNAL, edição de janeiro de 2010, órgão de informação oficial da entidade. São
Paulo, 15 de janeiro de 2010.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADJORI/SP - CNPJ 44.526.960/0001-65

Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Carlos Alberto Buzano Balladas,
Presidente

A SOS Animais de Rua é uma
Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público (Oscip)
que visa a saúde e bem-estar
animal e também a saúde pública e
o meio ambiente. A entidade é
presidida pela protetora
independente Luciene Borges
Neves, que revelou que desde o
início de 2007, promoveu 19 ações
comunitárias, com 1.472
atendimentos registrados e
realizados in loco nas periferias e
áreas carentes das cidades de
Santos, São Vicente, Cubatão,
Guarujá e Bertioga. No que se
refere às ações de atendimento
realizadas extra ações
comunitárias, em clínicas e
hospitais veterinários, foram 254
atendimentos em 2009.

Para que as ações tenham
êxito, Luciene afirma que é
imprescindível a colaboração
financeira e mão de obra
voluntária. Para isso, a SOS conta
com a contribuição de um pequeno
grupo de associados e da empresa
Guabi Alimentos, e apoio de
diversos setores da sociedade
civil, entre os quais, voluntários
da organização, das comunidades
locais, do Centro Universitário
Monte Serrat (Unimonte),

Universidade Metropolitana de
Santos (Unimes), clínicas
veterinárias e Prefeituras da
região. A organização também
recebe doações de medicamentos e
produtos, de forma esporádica, de
empresas, tais como a Merial
Saúde, Vetbrands e Ouro Fino, e
rações da Special Dog. E
patrocínios específicos de
empresas do setor e clínicas
veterinárias, bem como da
Federação de Cinofilia do Estado
de São Paulo.

Os interessados em colaborar
podem entrar em contato pelo
telefone (13) 3237.7408 ou
depositar qualquer quantia em
nome da SOS Animais de Rua,
Caixa Econômica Federal, agência
1233, oper. 003, conta corrente
170-2.

SOS Animais de Rua
necessita de apoio

Divulgação

Ações visam saúde e bem-
estar dos animais

Ivan Storti
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AMondial lança linha fashion de
      mini-chapinhas para modelar

cabelos. Como mais um acessório de
moda, com estampas de zebra e leopardo,

vem acompanhado de nécessaire térmica e, com
apenas 16 cm, é ideal para levar na bolsa, mochila da

academia, bagagem de viagem. O equipamento utiliza tecnologia
Tourmaline Ion, que protege a saúde dos cabelos, deixando-os com
mais brilho.

Um em cada três gays assume
sua sexualidade antes dos
15 anos, constatou pesquisa

realizada pela Secretaria de Estado
da Saúde. O estudo foi feito durante
a Parada LGBTT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais),
em junho passado, em São Paulo,
quando foram ouvidas 211 pessoas,
entre 10 e 24 anos, que participaram
do evento. Do total, 31,3% disseram
ter assumido a sexualidade diferente
da hetero entre os 10 e os 14 anos,
62,8% entre 15 e 19 anos e apenas
5,9% após 20 anos.

 O estudo mostrou ainda que
71,1% dos entrevistados tinham
assumido sua sexualidade diferente
da hetero para a mãe. Os que
contaram para o pai representaram
56,8%. Entre as pessoas do sexo
masculino, 42% responderam que
haviam se relacionado sexualmente
com mais de 10 parceiros, e 19,4%,
com cinco a nove parceiros. Já entre
as mulheres, 35% informaram terem
tido relacionamento com mais de 10
parceiros e 30%, com cinco a nove
parceiros.

Metade das pessoas ouvidas

relatou ser vítima de preconceito,
discriminação ou falta de respeito
nos serviços de saúde, e 9,95%
alegaram falta de atenção, descaso ou
desinteresse no atendimento. Entre
os entrevistados do sexo feminino,
61,6% vão ao médico
preventivamente e, entre os do sexo
masculino, 52,2%.

“A rede de saúde precisa acolher
esses adolescentes, e não inibi-los,
pois a vulnerabilidade pode fazer

Gay

Sexualidade antes dos 15 anos

� O Grupo CBES está com inscrições abertas até março para o curso de
pós-graduação “Formação de Especialista em Acupuntura”, voltado
para profissionais de saúde. Mais informações pelo (11) 5585.0060 ou
no site www.cbes.edu.br

Chapinha com estampa
de zebra: como

acessório de moda

Agluteoplastia, ou cirurgia
plástica dos glúteos, tem como

objetivos remodelar ou aumentar a
região das nádegas. Os motivos são
vários e perturbam tanto homens
quanto mulheres, seja pela simples
falta de volume, ou pela flacidez e
queda de pele e do músculo na região
glútea – motivada pela perda
importante de peso, sedentarismo
ou perda natural de elasticidade da
pele devido à idade.

Segundo informa Ruben
Penteado, diretor do Centro de
Medicina Integrada de São Paulo, o
novo formato dos glúteos dependerá
do tamanho, do formato das
próteses utilizadas, bem como do
biotipo original da paciente. “Em
geral, os resultados são bastante
naturais, uma vez que as próteses
são gelatinosas, maleáveis e se
acomodam bem ao corpo”, afirma.

Quando a decisão é aumentar é
preciso que o cirurgião plástico faça
avaliação estética. “Como cada
pessoa tem um biotipo e um
formato de bumbum, devemos
priorizar a escolha de próteses com
tamanhos e formatos
individualizados, visando um
aspecto natural da região glútea”,

explica Penteado, que é membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica.

O implante é realizado com
anestesia de bloqueio (raqui ou
peridural) ou anestesia geral. O
procedimento exige ao menos um dia
de internação e deve ser realizado em
ambiente cirúrgico. A prótese é
colocada por baixo do músculo
glúteo, através de uma incisão de
cerca de cinco centímetros localizada
na prega interglútea.

No pós-operatório, a paciente
terá que usar uma cinta modeladora
durante um mês. Poderá haver dor
nos primeiros dias, que será
controlada com medicamentos.
“Recomendamos que este paciente
caminhe a passos curtos e sente-se,
quando necessário, sobre superfícies
mais rígidas, com a coluna ereta,
evitando assim tensões sobre a
cicatriz”, diz Ruben Penteado.

O especialista destaca que é
fundamental o repouso no pós-
operatório. A retomada gradual de
exercícios físicos poderá ocorrer
após dois meses da cirurgia. A
rejeição às próteses é rara e sua
durabilidade pode chegar a mais de
10 anos.

Cuidados ao optar pela
prótese de glúteos

com que o jovem adote
comportamentos de risco”, afirma a
coordenadora de Saúde do
Adolescente da Secretaria, Albertina
Duarte Takiuti. “O
acompanhamento médico adequado
dos jovens deste grupo pode evitar o
surgimento ou agravamento de
problemas de saúde”.

A Secretaria está desenvolvendo
programa específico para
atendimento de adolescentes
LGBTT em todo o Estado, com a
capacitação de 800 profissionais de
saúde, que trabalham em serviços
voltados a jovens no Estado. O
objetivo é preparar a rede para
abordar o adolescente para que ele
não se sinta discriminado, e fique à
vontade para falar sobre sua conduta
sexual ou afetiva, deixando de lado
medos e vulnerabilidades que
possam levá-lo a comportamentos
de riscos à saúde, como o sexo sem
preservativo ou abuso de drogas e
álcool.

Com base nesse programa, a
Organização Panamericana de Saúde
(Opas) convidou o governo do
Estado de São Paulo para que, por
meio da Secretaria, colabore na
elaboração de diretrizes que irão
nortear o atendimento em saúde de
adolescentes e jovens em toda a
América Latina.

Rede de saúde quer
acolher esses
adolescentes, para que
não adotem
comportamento de risco

Secretaria de Estado da Saúde colabora na
elaboração de diretrizes para o atendimento em

saúde de adolescentes e jovens na América Latina

Modelar cabelos

Arouquidão na voz pode ter
relação com estresse, afirma o

médico otorrinolaringologista
Ronaldo dos Reis Américo. Ele
explica que uma parte do cérebro
que controla a emoção pode
interferir na regulação dos sistemas
motores do organismo humano. Para
definir se a rouquidão tem relação
com estresse é fundamental que seja

Voz pode
revelar estresse

realizado exame otorrino
laringológico para buscar possíveis
desordens orgânicas e ou psíquicas
que promovam a disfonia. “Por meio
do exame nas cordas vocais são
observados sinais de estresse,
ansiedade, insatisfações pessoais,
que possibilitam o diagnóstico”, diz
o especialista. O tratamento para a
rouquidão causada pelo estresse
deve ser dirigido para a causa. Por
isso, mudanças comportamentais
que possam melhorar a qualidade de
vida são importantes para o
reencontro do equilíbrio vocal.
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� Ação de prevenção ao suicídio
e apoio emocional, o Centro de
Valorização da Vida (CVV),
unidade de São Vicente, promove
curso para voluntários no dia 1º
de fevereiro. Ligue (13)
3467.4111.

� Cardiologista Luiz Antonio
Machado César assumiu em
janeiro a presidência da
Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo (Socesp).

� Até 20 de fevereiro, a
Fundação Arquivo e Memória de
Santos expõe a maquete da Vila
do Porto de Santos, no Shopping
Miramar. Trabalho do engenheiro
João Inácio da Silva Filho foi
inspirado na obra do pintor
Benedicto Calixto, que retratou a
cidade no século 19, na época
com 5.000 habitantes.

� 12 de fevereiro encerra o
prazo em 25 universidades
públicas de Medicina,
selecionadas para o
reconhecimento do diploma
obtido no exterior. Informe-se no
site do Ministério da Saúde
www.saude.gov.be/sgtes

� De 3 de fevereiro a 16 de
março, o Ganep Nutrição
Humana realiza o curso
Prevenção e Tratamento
Nutricional da Obesidade na
Prática Clínica. Ministrado à
distância, via Internet, no
ambiente virtual Moodle, o curso
se destina a profissionais
nutricionistas, graduados ou
estudantes a partir do 5º
semestre. Informações (11)
3284.6318, www.ganep.com.br

� Primeiro Sarau Santista do
ano acontece dia 26 de janeiro,
às 16 horas, no 464º aniversário
da cidade, realização da
Pinacoteca Benedicto Calixto, em
parceria com o Instituto Ocanoa
e com o Projeto Canoa.

� Serra Negra foi a cidade
escolhida para sediar o 54º
Congresso Estadual de
Municípios, promovido pela
Associação Paulista de
Municípios (APM) entre os dias
22 a 26 de março, no “Centro de
Convenções Circuito das Águas”.

� Otimista em relação a 2010,
Paulo Skaf, o presidente da
Fiesp, projeta elevação de 6% do
Produto Interno Bruto (PIB) e
12% da produção industrial,
apostando que os negócios do
pré-sal, Copa do Mundo de 2014
e a Olimpíada de 2016 no Rio de
Janeiro atrairão mais
investimentos.

Sandra Netto

Jornalista Raul
Christiano inspirou-se
na experiência
vitoriosa de Barack
Obama nos Estados
Unidos para lançar
“Militante Virtual -
Eleições com
Internet”, que avalia
estratégias, modelos
de campanhas e meios
mais acessíveis,
baratos, transparentes
e eficientes para
mobilizar esse novo
tipo de cabo eleitoral.

Prefeito João Paulo Tavares Papa, de Santos, e o deputado
federal Michel Temer, presidente da Câmara Federal e vice

na chapa da ministra Dilma Rousseff, candidata
à Presidência da República.

Loja Maçônica Fraternidade de Santos
comemorou 157 anos de fundação em 5 de janeiro,
sob a presidência do venerável Roberto Ferreira,
com sessão pública em que foram homenageados

como “Membro Honorário” os maçons Cláudio
Roque Buono Ferreira, Márcio França, Bruno

Covas, Antônio Carlos Banha Joaquim e
Aníbal Martinez.

“Fortalecer
Comunidades – Unir

Continentes”, em quatro
palavras, o lema do

Rotary na gestão 2010-
11, criado por Ray
Klinginsmith, que
presidirá o Rotary

International no período.

Corretora de imóveis Samantha Romano,
 Creci nº 91.524, dá dicas de excelentes negócios no
Litoral: em Santos, residenciais Stella Maris, Stella

Magma e Prime Plaza, do Grupo Mendes; em Bertioga, na
Enseada, Ilha de Creta (com entrega em dezembro), da
Construtora JDR; em Guarujá, lançamento, Modern &

Living Pitangueiras, da Construtora Rovic.
Confira (13) 9783.0150.

Juarez Domingues
Carneiro assumiu a

presidência do Conselho
Federal de Contabilidade
(CFC), que representa 410
mil contabilistas e 72 mil

organizações contábeis.
Uma das prioridades é
aplicação das Normas

Internacionais de
Contabilidade.

Adeus,
Zézinho!
1920/2010

Divulgação

Vagner Dantas/Secom-PMS

Os ensinamentos do
fotógrafo José Dias
Herrera estarão
sempre gravados
nas mentes dos que
tiveram o prazer de
compartilhar sua
dedicação ao
jornalismo
brasileiro.

Cândido Gonzalez/Secom-PMS
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Quatro de janeiro foram
abertas as portas do mais
alto edifício do planeta, o
Burj Dubai, na capital dos

Emirados Árabes Unidos. O
arranha-céu tem 818 metros,
totalizando 169 andares, e possui,
entre outros recordes, a piscina mais
alta do planeta, situada no 76º andar.
Outro dado curioso é que devido sua
altura, o prédio tem uma
temperatura no chão que é cerca de
10 graus mais elevada que no topo.

O Burj Dubai iniciou sua
construção em setembro de 2004 e
além de unidades residenciais
desenhadas pelo costureiro italiano
Giorgio Armani, possui o primeiro

Recordes do
mais alto
do planeta

hotel com a
marca do
estilista. A torre,
é cercada por um oásis de 11
hectares, com lago, espelhos d’água
e monumentos aquáticos (está lá a
maior fonte luminosa do mundo), e
ponto central da chamada
Downtown Burj Dubai, onde está o
maior centro comercial do mundo, o
Dubai Mall, com 1.200 lojas.

Para ter uma ideia da imensidão
e do avanço em relação às outras
estruturas, o Burj Dubai superou
outro enorme edifício que até então
era considerado o mais alto já
construído pelo homem: o Taipei
101, de Taiwan, com exatos 508

metros. Ou seja, 290 metros
a menos que o novo gigante
de Dubai. A diferença
corresponde a quase quatro
vezes mais a altura do
primeiro arranha-céu da
história, em Babel, com 90
metros de altura, após o
bíblico Dilúvio Universal, há
uns 7 milênios.

Entre tantas
curiosidades da construção,
as condições do deserto
exigiram que fossem criadas
soluções personalizadas,
como, por exemplo, os
construtores foram
obrigados a misturar gelo
com o concreto usado para
fazê-lo adquirir resistência
às altas temperaturas do
deserto.

O Burj Dubai foi
projetado sem superfícies
horizontais, para evitar que

a areia do deserto se fixe no prédio e
aumente a pressão sobre ele. Sua
forma também será
permanentemente ajustável para
conter os efeitos dos ventos fortes
do deserto que sopram na região.

Outro dado interessante é que,
em números, a quantidade de energia
elétrica que será utilizada no Burj
Dubai é equivalente ao gasto de
360.000 lâmpadas de 10 watts ao
mesmo tempo. O seu peso será o
mesmo de 100.000 elefantes. O
gasto de água será de 964.000 litros
do líquido por dia. E sua antena
poderá ser vista a 95 km de
distância.

O projeto arquitetônico é de
autoria de Adrian Smith, que até
2006 trabalhou com a Skidmore,
Owings and Merrill (SOM). A
empresa de arquitetura e engenharia
sediada em Chicago, nos Estados
Unidos, ficou encarregada do
projeto. A Turner Construction
Company foi escolhida para
comandar o empreendimento, que
teve como principais empreiteiras a
Samsung Engineering &
Construction, a Besix e a Arabtec.

Engenharia

Burj Dubai, na capital
dos Emirados Árabes
Unidos: 818 metros de
altura

Fotos Reprodução


