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Capa: fotos Sandra Netto, Fabrício Souza/
Imprensa-Codesp e Milton Michida/GESP.

O Makro inaugurou em março, em Santos, sua
74ª loja no país e a 25ª no Estado de São Paulo,
com investimento de R$ 36 milhões, na
construção e instalação, e R$ 9 milhões em
estoque de mercadorias.............................Pág. 7.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

Porto de Santos completou 118 anos de operações e
anunciou projeto para triplicar a movimentação de cargas
nos próximos 15 anos...............................................Pág. 12.

Sobre a legislação desportiva
EDSON SESMA

Fabrício Souza/Imprensa-Codesp
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No intervalo de dois dias, onda de calor em Santos causa
a morte de 32 pessoas, de 60 a 97 anos, e gera alerta para
os riscos da desidratação.........................................Pág. 10.

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

Discriminação racial investigada pelo MP gera proposta
para criar, em Santos, Comitê de Enfrentamento
Regional do Racismo Institucional........................Pág. 4.

Milton Michida/GESP

A nova EPC do José Menino,
em Santos

PR Murray

CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania

Ministro Pedro
Brito veio a

Santos nas
comemorações do

aniversário do
Porto

Quebrando o “recorde” de
quantidade de alterações, a

legislação esportiva caminha para
mais uma alteração. O Projeto de Lei
substitutivo nº 5.186/05 visa alterar
a atual lei geral sobre desporto, Lei
nº 9.615/98 (“Lei Pelé”).

No âmbito esportivo, vale
lembrar que em 1993 entrou em
vigor a Lei nº 8.672, conhecida como
“Lei Zico”, que estabelecia as regras
gerais sobre desporte. Contudo, em
1998, essa lei foi totalmente
revogada e substituída pela Lei Pelé,
que por sua vez já sofreu diversas
alterações pela Lei nº 9.981/00, pela
Medida Provisória nº 2.193/01 e
pela Lei nº 10.672/03.

O referido Projeto de Lei propõe
uma nova alteração, promovendo
novas regras de relacionamento
profissional entre atletas e entidades
desportivas e aumentando o repasse
de recursos para os clubes
formadores, tanto das modalidades
olímpicas quanto do futebol.

O substitutivo trata de vários
temas ligados ao esporte, como o
direito dos clubes de receber um
percentual de 0,5% a 5% sobre
transferências de atletas formados

em suas dependências; do contrato
de trabalho profissional; do direito
ao uso de imagem dos atletas; define
a questão do direito de arena;
estabelece impedimentos para o
clube em débito com as obrigações
tributárias e previdenciárias; atribui
responsabilidade pessoal aos
dirigentes pela má gestão financeira;
cria limites para atuação dos
“empresários” de jogadores etc.

Um dos principais pontos é a
inclusão dos clubes formadores de
atletas entre os beneficiários dos
recursos oriundos de 2% da
arrecadação bruta das loterias
federais. Pela legislação atual esse
valor está destinado exclusivamente
ao Comitê Olímpico Brasileiro, que

fica com 85%, e ao Comitê
Paraolímpico com 15%.

A proposta do PL era readequar
a divisão desse valor, incluindo os
clubes formadores que passariam a
ter direito a 30%, enquanto o COB
ficaria com 55% e o CPB com 15%.
Entretanto, a Câmara dos
Deputados rejeitou a proposta e
determinou que o COB não terá sua
renda anual da receita das loterias
federais reduzida e que os clubes
terão direito a 0,5% dos 4,5% da
mesma renda destinada ao
Ministério do Esporte. Em 2008, a
verba destinada ao COB foi de R$
92 milhões e, em 2009, estima-se R$
120 milhões.

Diante dessa realidade, temos de
um lado os importantes benefícios
trazidos pelas novas legislações
esportivas, mas, por outro, a
insegurança causada pela falta de
estabilidade legislativa no esporte, o
que certamente afasta investidores e
cria dificuldades para a criação de
políticas esportivas de longo prazo.

Edson Sesma é advogado do
escritório Paulo Roberto Murray –
Advogados, em São Paulo.

Sesma: benefícios e
insegurança jurídica

Governador José Serra voltou ao Litoral para inaugurar
obras do Programa Onda Limpa – que investirá R$ 1,9
bilhão no tratamento de esgotos.............................Pág. 09.

SaneamentoSaneamentoSaneamentoSaneamentoSaneamento

Faça a sua lista!

N ão só para reiterar a velha
máxima de que brasileiro não tem
mesmo memória, março é a senha

para que cada um faça a sua lista neste
ano eleitoral. Em outubro, como muitos
já sabem, haverá votação para cargos
importantes da República, quais sejam,
presidente, governador, senador,
deputado federal e estadual. Não se
trata, naturalmente, de preparar uma
lista do tipo tradicional, quando a
intenção é relacionar a necessidade por
determinado produto, no caso o
candidato. A lista em questão deve
arrolar exatamente o inverso, ou seja, a
escória, o candidato sem-caráter, aquele
que desonrou seu voto na eleição
passada, que roubou, matou, se
envolveu em corrupção, escândalo
policial, usa a política sem ética e como
trampolim (está no exercício de mandato

de vereador, por exemplo, mas é
candidato a deputado estadual), para
galgar cargos cada vez mais influentes e
obter vantagens pessoais, enfim, o
popular ficha-suja, na sua classificação
mais genérica. Pegue uma folha a vá
anotando o nome dessas figuras, com
base no que a mídia ainda divulga
(claro, pois na medida em que a data se
aproxima a tendência do noticiário é
tornar-se comportado...), no bate-papo
com amigos e familiares, nas conversas
de botequim, em pesquisas na Internet.
No ciberespaço, atente às controvérsias
proporcionadas pela livre circulação de
ideias, já que da mesma forma que há
site que denuncia, outro rasga elogios.
Ao final de tudo, não transfira a
ninguém a responsabilidade por sua
escolha e não vote em nenhum dos
safados de sua lista.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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O 54º Congresso Estadual de
Municípios, promovido pela

Associação Paulista de
Municípios (APM), será
realizado de 22 a 26 de março,
no Centro de Convenções
Circuito das Águas, em Serra
Negra, no Interior do Estado. A
abertura terá a presença do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o encerramento do
governador José Serra.
“Iremos reunir a classe política
do nosso Estado e de nosso País
para discutir os principais temas
que afetam diretamente nossos
municípios”, afirmou Marcos
Monti, presidente APM. Além do
programa de debates será
realizada exposição de produtos
e serviços, sugerindo soluções
para gestão eficiente.

APM realiza
Congresso de
Municípios

APrefeitura de Santos e o
Banco Mundial assinaram
em fevereiro contrato de

financiamento para o programa
“Santos Novos Tempos”, que
compreende várias obras de
infraestrutura, como a
macrodrenagem da Zona Noroeste,
para eliminar o problema de
enchentes; contenção de encostas de
morros, para prevenir riscos de
deslizamentos; construção e reforma
de moradias populares e recuperação
ambiental, com a integração a
programa de capacitação e

Santos Novos Tempos

Prefeitura e Banco Mundial
assinam contrato

qualificação profissional da
população de baixa renda.

A solenidade foi
presidida pelo prefeito João
Paulo Tavares Papa e pelo
diretor do Banco Mundial
para o Brasil, Makhtar Diop,
e contou com a presença do
governador José Serra, entre
outras autoridades e
dirigentes de entidades
populares de moradores dos
bairros que serão
beneficiados. Papa e Diop
assinaram o contrato com
aval do Governo Federal, que

foi representado pelo procurador da
Fazenda Nacional, Carlos Antonio
de Vieira Bandeira.

Após apresentação de vídeo
sobre as principais intervenções, o
diretor do Banco Mundial afirmou
que os investimentos previstos no
Santos Novos Tempos visam
solucionar necessidades
institucionais e de infraestrutura da
cidade. Para o prefeito Papa, o
programa projeta uma nova Santos,
pois as melhorias beneficiarão cerca
de 120 mil pessoas e será capaz de
atrair investimentos que gerarão
novos empregos, além de capacitar
moradores para trabalhar nas obras
programadas.

O conjunto de obras terá custo
total de US$ 88 milhões.

Francisco Arrais/Secom-PMS

Conjunto de obras terá
custo total de US$ 88
milhões

Papa assina o contrato,
que tem aval do
Governo Federal
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Cidadania

�“O Código de Trânsito já tem 12 anos e até hoje não foi regulamentado
pelas cidades da Baixada Santista”, afirma a ONG Orla Praia de Santos,
que é favorável ao emplacamento de bicicletas mediante ação das
Prefeituras, que devem regulamentar o artigo do Código de Trânsito
Brasileiro que diz respeito ao uso do veículo. Manifesto da entidade
alerta que, embora se invista em ciclovias, falta regulamentação para
coibir ciclistas que andam na contramão, nas calçadas, não respeitam
semáforos nem faixas de segurança e atropelam pedestres.

� Coordenadoria de Assistência
Judiciária Gratuita e Orientação
Jurídica ao Cidadão (Cadoj), da
Prefeitura de Santos, atende
munícipes com renda familiar de até
três salários mínimos, na Avenida
Campos Sales, 128, 2º andar, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30
e das 14 às 17 horas. Informações
pelo telefone (13) 3202.1900. Em
2009, foram 2.670 atendimentos nas
áreas cível, criminal e da infância e
juventude, dos quais 531 foram
encaminhados aos advogados
inscritos no convênio com a
seccional da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB).

� Casa do Sol, antigo Asilo de
Inválidos de Santos, necessita de
voluntários para atuar junto às
pessoas da Terceira Idade atendidas
na entidade. Para mais informações
entre em contato pelo telefone (13)
3258.5100.

� Coordenação regional da
Campanha da Fraternidade convida
pessoas interessadas para participar
da edição 2010, que é ecumênica.
Tema “Economia e vida” e lema
“Vocês não podem servir a Deus e
ao dinheiro”. Informações pelos
telefones (13) 9712.6518 e
3361.1272.

� Fundo Brasil de Direitos Humanos aceita inscrições de projetos até 23
de março, focado no apoio às organizações e indivíduos que atuem na
defesa e promoção de direitos humanos no país e não têm recursos de
outras fontes financiadoras. Acesse www.fundodireitoshumanos.org.br Acriação do Comitê de

Enfrentamento Regional do
Racismo Institucional foi

proposta durante encontro realizado
em janeiro, na Câmara de Santos,
com a presença de autoridades e
dirigentes de entidades sociais. A
reunião foi motivada por caso de
discriminação e racismo que tramita
no Ministério Público, ocorrido em
hipermercado de Santos contra
moradora de Cubatão e o filho de 7
anos. “Precisamos desconstruir a
ideia de que o negro, principalmente
para autoridade policial, é um
elemento suspeito”, afirmou a
coordenadora de Políticas para a

Raça

Comitê quer conscientizar
e orientar a sociedade
civil

Contra a discriminação
População Negra e Indígena do
Estado de São Paulo, Roseli de
Oliveira.

“Os empresários precisam se
convencer de que o negro além de ser
maioria no País é economicamente
ativo. O comércio não vive somente
da temporada de verão, quem
mantém o faturamento das empresas
é o negro assalariado, consumidor
durante o ano inteiro”, acrescentou
Carmen Prisco, do Instituto de
Pesquisas Comunitárias, Ações
Solidárias e Estudos de Problemas
Étnicos e Sociais, de Praia Grande.

O objetivo do Comitê é
combater a discriminação racial, por
meio de ações de conscientização de
agentes públicos e cidadãos, assim
como dar orientação e apoio à
sociedade civil.

Segundo o vereador Adilson

Júnior (PT), único vereador negro de
Santos, o Legislativo pode dar sua
contribuição nesse trabalho. “Sou
parceiro nesta luta e entendo que
devemos todos atuar com frequência
pela causa. Já passou da hora de o
negro ser reconhecido pela sociedade
como cidadão que é, com seus
direitos e deveres”, enfatizou.

“O negro precisa saber dos seus
direitos para que possa exigi-los e
não hesitar no momento de efetuar
uma denúncia”, disse Elisa Lucas
Rodrigues, presidente do Conselho
de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra do Estado de
São Paulo. Outro ponto
apresentado, no qual a secretária de
Defesa da Cidadania de Santos,
Ângela Sento Sé, se comprometeu a
dar andamento é elaborar o Plano
Municipal de Ações Afirmativas.

Tendo por objetivo regulamentar
o art. 5º, inc. LVIII, da

Constituição Federal, o qual
preceitua que “o civilmente
identificado não será submetido à
identificação criminal, salvo nas
hipóteses previstas em lei”, foi
sancionada, em 1º de outubro do ano
passado, pelo presidente da
República em exercício, a Lei nº
12.037/09, que disciplinou as formas
em que se dará a identificação
criminal, revogando, assim, a antigo
diploma que tratava da questão (Lei

Novas regras para identificação
FERNANDO CAPEZ nº 10.054/00). Dentre as inovações

legais, o art. 2º do aludido texto legal
prescreveu quais os documentos que
serão admitidos para atestar a
identificação civil: carteira de
identidade, carteira de trabalho,
carteira profissional, passaporte,
carteira de identificação funcional,
ou outro documento público que
permita a identificação do indiciado.

O art. 3º, por sua vez, previu
que, embora apresentado documento
de identificação civil, poderá ocorrer
identificação criminal, dentre outros
casos, quando esta for essencial às
investigações policiais, segundo

Três de fevereiro, na Capital, após a chuva, testemunhei o
alagamento da estação Jardim São Paulo do metrô e
paralisação de toda a linha Norte-Sul. Soube que tudo foi
provocado por sacos e sacos de lixo, carregados pela chuva,

que bloquearam as grelhas de drenagem nas entradas da estação. Está na
hora de a Prefeitura se organizar e, talvez, multar os imóveis que
ostentarem lixo em suas fachadas antes do horário de coleta. Marcos de
Sousa, de São Paulo, por e-mail.

despacho da autoridade judiciária
competente, que decidirá de ofício
ou mediante representação da
autoridade policial, do Ministério
Público ou da defesa. Busca-se,
através da inovação em comento,
aperfeiçoar o sistema de
identificação, facilitando, dessa
maneira, a realização de eventuais
investigações.

Fernando Capez é procurador
de Justiça licenciado e deputado
estadual, presidente da Comissão de
Constituição e Justiça da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo,
e-mail fcapez@terra.com.br

Divulgação

Proposta é criar
Comitê para
combater a
discriminação
racial, por meio de
ações de
conscientização de
agentes públicos e
cidadãos, assim
como dar
orientação e apoio
à sociedade civil



Aalimentação já faz parte dos
direitos sociais elencados no

artigo 6º da Constituição Federal, a
partir da Emenda Constitucional nº
64/10, resultado da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) nº 47/
2003, promulgada em 4 de fevereiro,
em sessão solene do Congresso
Nacional. A campanha para
classificar a alimentação como
direito constitucional foi liderada
pelo Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea) e teve a participação de
entidades civis, movimentos sociais,
órgãos públicos e privados.

O problema da fome no Brasil
atravessa governos. Em 1987, cerca
de 50 milhões de pessoas, o
equivalente a 40% da população,
viviam em extrema pobreza. Nos

Matar a fome agora é
direito constitucional

dias de hoje, um terço da população
ainda é mal nutrido e 37% do total
são trabalhadores rurais sem terras.

Vinte e três anos depois, o Brasil
é o 9º país com maior número de
pessoas com fome no mundo, com
mais de 14 milhões de pessoas
consumindo alimentos em qualidade
e quantidade insuficientes. Outro
dado que assusta é que 45% das
crianças com menos de 5 anos
sofrem de anemia crônica por falta
de ferro na alimentação. Além disso,
50 mil crianças nascem todos os
anos com algum tipo de
comprometimento mental devido à
falta de iodo na nutrição, fazendo
com que 9% delas morram antes de
completar um ano de vida.

Com base nesses números, a
expectativa do presidente do

Consea, Renato Maluf, é que a
aprovação da emenda torne a
alimentação uma questão de Estado
e não política governamental.
“Assegurar o direito à alimentação e,
com ele, a soberania e a segurança
alimentar e nutricional, passa a ser
dever de Estado, não apenas deste
ou daquele governo”, afirmou.

A realidade, contudo, é que a
inclusão da alimentação no artigo 6°
da Constituição Federal não
significação a solução da fome no
País, já que outras necessidades que
compõem o artigo constitucional
ainda não foram resolvidas de forma
efetiva, como educação, saúde,
trabalho, moradia, lazer, segurança,
previdência social, proteção à
maternidade e à infância e assistência
aos desamparados.

D eve ter chegado a US$ 1
bilhão a ajuda internacional

para o Haiti. Um socorro bem-
vindo para uma catástrofe que
enterrou milhares de vidas. A
ajuda chegou por meio de
iniciativas governamentais e
privadas, como de artistas do
mundo inteiro que se mobilizaram
para arrecadar fundos.

A triste e frágil condição
humana no país caribenho foi
exposta de maneira absoluta, dada
a precariedade de suas
instituições, onde a história de
exploração, colonização e
escravização de seres humanos
sempre foi uma realidade. É
louvável todo o esforço para
salvar vidas de irmãos que estão
com fome e sede e perderam tudo
que tinham. Com certeza é um
grande alerta para o mundo.

Em dezembro de 2009 houve a
conferência sobre alterações
climáticas, em Copenhague, que
reuniu nações do mundo inteiro
em busca de soluções para reduzir
os efeitos do
aquecimento
global sobre o
planeta.
Apesar dos
vários dias de
conferência,
não se chegou
a um acordo

mínimo para a redução do
aquecimento global!

Conforme estudos científicos, é
de conhecimento que o aumento de
apenas mais dois graus
centígrados na temperatura do
planeta causará enormes prejuízos
para o meio ambiente, com
furações, falta de água provocada
por secas, aumento do número de
insetos, inundações, tsunamis e
diminuição e/ou desaparecimento
de praias.

É preciso ajudar as nações
mais pobres a enfrentar e se
adaptar aos problemas causados
pelas mudanças climáticas. O
Brasil, como outros países em
desenvolvimento, não pode pagar
o preço da irresponsabilidade dos
países desenvolvidos, que mais
contribuíram para o agravamento
do aquecimento global.

Temos que planejar mudanças
para não alterarmos mais o clima
do nosso planeta. A falta de
entendimento político mundial
pode nos levar a ações isoladas
que pouco ou nada resolvem o
problema mundial. O Haiti esta aí

para provar
tudo isto.

Eduardo R.
Filetti é médico
veterinário, pós-
graduado em
Saúde Pública e
professor da
Unisanta.

As mudanças no
clima do planeta
EDUARDO RIBEIRO FILETTI
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AAgência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
determinou às operadoras

de serviço móvel de telefonia para
que, a partir de 1º de maio, os
contratos de adesão ao serviço
contenham cláusulas em que o
cliente possa optar por receber ou
não mensagens publicitárias. As
cláusulas devem ser redigidas de
forma clara, acrescidas de um campo
onde o usuário deverá assinalar se
deseja ou não receber tais
mensagens.

A recomendação foi feita pelo
Ministério Público Federal, por

Telefonia móvel

Medidas passam a vigorar
a partir de 1º de maio e
terá controle do MPF

Anatel limita propaganda
meio do procurador da República
Márcio Schusterschitz da Silva
Araújo. Ao oficiar à agência para que
exerça seu poder regulador e vede
que as operadoras encaminhem
mensagens não autorizadas pelos
usuários de celular, Silva Araújo
frisou que o cliente tem direito à
privacidade e deve ter a
possibilidade de escolher se quer
receber ou não mensagens em seu
aparelho.

Segundo a Anatel, o campo
específico para optar ou não para
receber as mensagens deverá estar,
obrigatoriamente, localizado junto ao
parágrafo que trata do assunto, antes
da assinatura do usuário aderindo
aos termos do contrato.

No documento enviado às
operadoras, em 25 de janeiro, a

Anatel determinou que todos os
contratos, a partir de 1º de maio,
deverão ser redigidos com fonte de
tamanho não inferior ao corpo 12. A
determinação segue a alteração feita
no artigo 54, do Código de Defesa
do Consumido (CDC), que, de
acordo com a nova redação da lei nº
11.785/08, entre outras obrigações,
determina que contratos devam ser
redigidos com corpo 12, no mínimo.

Nos contratos vigentes, os
usuários que não quiserem mais
receber as mensagens publicitárias
deverão entrar em contato com suas
respectivas operadoras e manifestar
a decisão. Para auxiliar o
consumidor, o MPF anunciou que
manterá o procedimento aberto para
verificar se as operadoras cumprirão
as determinações da Anatel.

Fotos Reprodução
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Encerraram em 9 de março as
inscrições para a seleção de
servidores públicos

municipais interessados em adquirir
um dos 160 apartamentos do
Condomínio Abaeté, no Jardim Real,
construídos pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU) na Praia Grande.
As unidades são de dois
dormitórios, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço, com 57,57 metros
quadrados de área construída.

Os candidatos devem se
inscrever exclusivamente pelo site
www.cdhu.sp.gov.br. O sorteio
eletrônico dos imóveis, com
auditoria independente, será
divulgado em data a ser confirmada,
no site da CDHU. Podem participar
do processo de seleção os servidores
públicos municipais ativos que
trabalham em Praia Grande, com
renda familiar entre R$ 820,00 e R$
4.900,00.

Outros critérios para a
participação incluem não possuir
imóvel ou financiamento
habitacional no país e não ter
recebido atendimento habitacional da
CDHU ou de outro agente
promotor. Do total de unidades, 7%

Praia Grande

Serão sorteados 160
apartamentos do

Condomínio Abaeté, no
Jardim Real

Conjunto do CDHU atende
servidores municipais
Do total de unidades, 7%
foram reservadas a
servidores deficientes

Jairo Marques/Imprensa-PMPG

foram reservadas a
servidores deficientes
ou que morem com
familiar com algum
tipo de deficiência.

A convocação dos
sorteados será feita
pela ordem de
classificação, de
acordo com o
cumprimento das
condições estabelecidas pelo edital.
O financiamento do imóvel será
condicionado à aprovação da

documentação do beneficiário.
O servidor poderá financiar até

100% do valor do imóvel, que é de

R$ 51 mil. O
prazo de
amortização
será de até 360
meses.
Conforme a
renda familiar,
os juros
variarão entre
5% e 8,16%.

Recursos do FGTS ou da
poupança podem ser utilizados
para abater o valor do
financiamento.

Os empreendimentos fazem
parte do Programa Habitacional
de Integração (PHAI),
desenvolvido pela Secretaria
Estadual da Habitação, por meio
da CDHU. A proposta do
programa é trazer conforto e

melhor qualidade de vida ao servidor
aproximando a moradia do seu local
de trabalho.

Ogovernador José Serra e o
secretario de Estado da

Habitação e presidente da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
Lair Krähenbühl, entregaram em
janeiro as chaves de 352
apartamentos em Itanhaém, na
Baixada Santista. Antes de entregar a
primeira chave, Serra ressaltou o
empenho do Governo do Estado na
construção de moradias para
pessoas de mais baixa renda.
“Temos um trabalho intenso na
Habitação. Com a parceria de
municípios estamos dando casas
para quem mais precisa e retirando
as pessoas de áreas que oferecem

Mais 352 unidades são entregues em Itanhaém

risco”, disse.
Com 50,98 metros quadrados de

área construída, os imóveis dos
conjuntos Verdes Mares I e II têm

dois dormitórios,
sala, cozinha,
banheiro e área de
serviço. A CDHU

investiu R$ 16,1 milhões nos dois
empreendimentos, que juntos
somam 22 prédios de quatro
andares. Os condomínios são

fechados com muro e contam com
centros de apoio comunitário,
churrasqueiras, playgrounds,
guaritas, estacionamentos e
tratamento paisagístico.

A atuação da CDHU na Baixada
Santista foi bastante destacada
durante a cerimônia. “Na região são
mais de 14 mil imóveis entregues ou
em construção”, disse Serra. “Vamos
entregar mais oito mil unidades
habitacionais na Baixada até o final
do ano”, acrescentou o secretário
Lair.

As famílias beneficiadas foram
selecionadas por meio de sorteio
público, realizado em agosto do ano
passado. “A maioria dos futuros

Inscrições foram feitas pela Internet

Serra e
secretário Lair
(à dir.)
entregaram as
chaves dos
apartamentos

Clóvis Deangelo/Imprensa-CDHU

moradores desses conjuntos, 84%
para ser exato, ganha até três salários
mínimos. Essa faixa de renda é o
foco do governo do Estado”, afirmou
Lair. O prazo para quitar o
financiamento é de até 25 anos. As
prestações serão subsidiadas pelo
governo estadual e calculadas de
acordo com a renda familiar. Quem
ganha até três salários vai
desembolsar 15% dos rendimentos.

Também estiveram presente à
cerimônia o secretário de Estado da
Saúde, Luiz Roberto Barradas
Barata, os deputados estaduais
Bruno Covas, Cássio Navarro, Paulo
Barbosa, e prefeitos da Baixada
Santista.

O timismo e expectativa
positiva para a atividade no

primeiro semestre de 2010 foram
apontados na pesquisa realizada
em janeiro pela Associação
Brasileira da Indústria de Blocos
de Concreto (BlocoBrasil). O
levantamento foi feito com os
associados da entidade, com o
objetivo de identificar as
macrotendências setoriais do
mercado de pré-fabricados leves
(blocos e pisos) de concreto e a
expectativa de crescimento dos
fabricantes, e demonstrou que o
aquecimento da economia no
período pós-crise anima a
indústria brasileira de concreto.

Os resultados apontaram
que 40% dos industriais do setor
esperam que o desempenho da
empresa cresça em até 20% nos
próximos seis meses. O restante
estima que o desempenho fique
acima dos 20% de crescimento,
em relação a 2009. Dentre os
fatores responsáveis por essa
melhora, 60% apontam o
aquecimento do mercado
imobiliário pelas novas
condições de financiamento e o
aquecimento da economia em
geral, enquanto os demais
creditam ao programa
habitacional do governo.

As notícias também são boas
para o mercado de trabalho. De
acordo com a pesquisa, nenhum
associado da BlocoBrasil prevê
redução das atividades neste
semestre.

Otimismo no
mercado de
concreto

Habitação
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Investimento

Equipe da
Dofer
Engenharia:
Alinne,
Carballido,
Lilian,
Fabiana e
Hugo

Parceria do
Makro e
Semith:

Lívia,
Nataly,
Danilo,
Cléber,

Wagner e
Osvaldo

Com a presença do novo
presidente do grupo, o
venezuelano Roger Laughlin,

o Makro inaugurou em março, na
Zona Noroeste, em Santos, sua 74ª
loja no país e a 25ª no Estado de São
Paulo. Foi a primeira loja na gestão
de Laughlin, e representou

Executivos do
Makro:
Willem H. Van
Leewen, José
León e e o
novo
presidente
Roger
Laughlin

Makro investe em Santos
Nova unidade começa com 35.000 clientes cadastrados

investimento de R$ 45 milhões, na
construção, instalação e estoque de
mercadorias. A loja ocupa terreno de
25.000 metros quadrados, conta com
restaurante, estacionamento coberto,
e começa com 35.000 clientes
cadastrados e a pretensão de atingir
um milhão.

A nova loja possui área
construída de 8.600 metros

quadrados e
6.800 metros
quadrados de
área de venda, e

ficou pronta em 140 dias, a partir de
novembro de 2009 até 1º de março
de 2010, apesar de 47 dias de chuva.
A unidade comercializará 12.700
itens de alimentos e não-alimentos,
incluindo produtos de marcas
próprias e importados. “Apostamos
no potencial econômico da região de
Santos e confiamos em nossa
proposta de valor, de ser o mais
eficiente canal de abastecimento para
nossos clientes em um só lugar e
com a melhor oferta”, afirmou o
diretor nacional de expansão do
Makro, José León Rodríguez.

Toda a construção civil foi
executada pela Dofer, desde a
preparação do terreno, estrutura,
alvenaria, acabamento, pintura, até
instalações elétricas, iluminação,
rede de incêndio, informou o
engenheiro José Carballido
Rodrigues. A empresa é parceira
antiga do Makro e, entre outras
obras, foi responsável pela
construção da loja de Praia Grande,
há 12 anos.

Outra forte parceira do Makro, a
Semith realizou a engenharia da
cobertura e fechamento da loja, com
desenvolvimento do projeto e
fabricação da estrutura metálica.
Segundo destacaram os engenheiros
Marcelo Barbosa e Danilo Barbosa,
a empresa já atuou em mais de 40
lojas da rede, entre novas e
ampliações, em vários estados
brasileiros. Na unidade de Santos, a
Semith implantou sistema de telha
dupla na cobertura, com tratamento
termoacústico, utilizando domus
transparentes de policarbonato
alveolar, com proteção contra raios
UV, para melhor aproveitamento da
luz natural. No fechamento lateral,
usou painéis termoacústicos. A
empresa também instalou o sistema
de ventilação cruzada, que elimina a
operação de ar condicionado.

Segundo destacou o diretor de
expansão do Makro, José León, os
preços baixos praticados pela rede
estão diretamente ligados ao controle
de custos operacionais, que vão
desde a fase de implantação da
unidade ao conceito de
armazenamento e logística. Na
refrigeração, por exemplo, é adotada
a tecnologia de ilhas autônomas, que

gera grande economia de
energia. Também foram
implantados
desumidificadores na
área dos alimentos
refrigerados. Além
disso, a nova loja é
dotada de dois geradores
para suprir a energia
elétrica em caso de
apagão.

O Makro está presente no Brasil
há 37 anos e é parte do grupo
holandês SHV Holdings N.V. A loja é
considerada um avanço importante
para a presença da rede na Região
Sudeste, que já conta com outras 40
lojas: 24 no Estado de São Paulo,
oito no Rio de Janeiro, seis em
Minas Gerais e duas no Espírito
Santo.

Fotos Sandra Netto

Nova loja exigiu
recursos de R$ 45
milhões, na
construção,
instalação e
estoque de
mercadorias

SANDRA NETTO
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Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

L I V R O S

Steel life –
Arquiteturas
em aço /
Metallic
architectures
| João Diniz
| Editora: J.
J. Carol | R$
59,00

O livro mostra projetos do
arquiteto João Diniz, divididos
em função das relações principais
que têm com o aço e seu uso em
diferentes áreas, como
edificações, interiores, design e
urbanismo, por meio de
fotografias, plantas e ilustrações.
As obras apresentadas
evidenciam a multiplicidade de
caminhos existentes na utilização
do aço.

Leituras em
teoria da
arquitetura |
Laís
Bronstein,
Beatriz
Santos de
Oliveira,
Guilherme
Lassance,

Gustavo Rocha-Peixoto (org.) |
Viana & Mosley | R$ 50,00

Ao reunir abordagens
individuais para a definição
teórica do campo disciplinar da
arquitetura, a obra traça uma
narrativa dos modos com que a
teoria da arquitetura foi
inventando estratégias
conceituais para conferir sentido
ao ofício de edificar.

Entre mitos
e limites | As
possibilidades
do
adensamento
construtivo |
Ruskin
Freitas |
UFPE | R$

80,00
Ruskin Freitas procura

mudar o enfoque, da linearidade
da história para a espacialização
da geografia, para analisar dois
temas principais: o clima urbano
e a forma urbana – para
questionar os mitos da cidade
caótica e refletir sobre os limites
do adensamento construtivo.

Começaram em fevereiro as
obras da 15ª edição da
Campinas Decor, mostra de

arquitetura, decoração e paisagismo
no interior de São Paulo, de 30 de
abril a 13 de junho, no Instituto
Agronômico de Campinas (IAC).
Segundo os organizadores, o evento
gerará cerca de 1.400 empregos
diretos e indiretos na fase de
preparação e outros 100 durante seu
funcionamento.

A primeira etapa de obras
envolve a recuperação dos prédios e
preparação dos 68 ambientes
internos e externos que comporão a
mostra. Ela envolverá a antiga casa
do diretor do IAC, tombada pelo
patrimônio histórico, o prédio da
Fisiologia, três estufas e o jardim
botânico do instituto, conhecido por
espécies originárias de diversas
partes do mundo. No total, serão
2.000 metros quadrados de área
construída e 8.000 metros de jardins.

A antiga casa do diretor sofrerá
reforma completa, inclusive com o
restauro da fachada, enquanto as
estufas receberão obras de revisão
elétrica, hidráulica, de telhados e
calhas, madeiramento de portas e
janelas. O prédio da Fisiologia
também será inteiramente reformado
para atender às necessidades dos
pesquisadores do instituto. Portas,
janelas, vidros e esquadrias serão
trocados e revestimentos serão
revitalizados. O projeto prevê ainda
a reforma dos sanitários e copa,
limpeza das áreas de jardins e
plantio de grama.

Além dos arquitetos,
decoradores e paisagistas que
participam do evento como
expositores, o trabalho envolve um

Campinas Decor 2010

Mostra no Interior de São
Paulo acontecerá de 30 de
abril a 13 de junho

Obras restauram IAC

exército de profissionais, como
pedreiros, pintores, marceneiros,
eletricistas, entre outros. Em
horários de pico, o cenário da
Campinas Decor concentra cerca de

500 pessoas trabalhando ao mesmo
tempo.

Será a segunda edição
consecutiva da mostra nas
dependências do IAC. O evento de

2009 aconteceu no edifício Franz W.
Dafert e bateu recordes de
investimento e público, tendo sido
visitado por 32.300 pessoas. Assim
como em 2009, a mostra terá uma
rua com ambientes para convivência,
como botequim, chocolataria, e área
voltada para ambientes
corporativos.

A realização das duas edições no
IAC é possível graças à parceria
entre os organizadores da mostra e o
Governo do Estado, proprietário do
instituto. O acordo visa a
cooperação entre Estado e iniciativa
privada para a recuperação dos
imóveis, que, após a mostra, serão
utilizados para gerar
desenvolvimento científico,
tecnológico educacional e cultural.

Antiga casa do diretor, tombada pelo patrimônio histórico: prédio será recuperado

Três estufas, prédio de
Fisiologia e jardim botânico
serão preparados para
compor a mostra

Fotos Divulgação

Arquitetura
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Ogovernador José Serra
voltou ao Litoral em
fevereiro para inaugurar

obras do Programa Onda Limpa –
que investirá R$ 1,9 bilhão no
tratamento de esgotos. Em duas
oportunidades, Serra entregou
quatro Estações de Tratamento de
Esgoto (ETEs), em Bertioga,
Guarujá, Mongaguá e Itanhaém, e
duas Estações de
Precondicionamento (EPC), em
Santos (leia matéria nesta página) e
Praia Grande, além de inúmeras
obras complementares.

Em Bertioga, onde estão
programadas obras no valor de R$
56,5 milhões, foi entregue uma ETE

Programa Onda Limpa
atingirá meta até 2011

100% do esgoto do Litoral será tratado
Fotos Milton Michida/GESP

Observado pelo prefeito João Paulo Papa, a deputada Haifa Madi
e o assessor Edmur Mesquita, governador José Serra entregou
reforma e ampliação da EPC do José Menino, em Santos: Estado

investe na qualidade ambiental do Litoral Paulista

Saneamento

com capacidade de 84 l/s, que custou
R$ 27,3 milhões. Também foram
executadas obras lineares,
compreendendo 46.954 m de redes
coletoras, 2.160 m de coletores-
tronco (que resultaram em mais
4.700 ligações domiciliares), seis
estações elevatórias de esgotos e
4.557 m de linhas de recalque.

A nova ETE de Vicente de
Carvalho, em Guarujá, com
capacidade para 480 l/s, representou
investimento de R$ 72,4 milhões
dos R$ 119,20 milhões
programados. Entre as obras
complementares foram construídos
70.571 m de redes coletoras, 928 m
de coletores-tronco (com 8.680
ligações domiciliares), oito estações
elevatórias e 5.988 m de linhas de
recalque.

Na Baixada Santista, onde será

empregado R$ 1,4 bilhão, o
Programa Onda Limpa prevê a
construção de 7 ETEs, 2 EPCs, do
emissário submarino de Praia
Grande e a ampliação do emissário
de Santos. As melhorias irão
permitir um aumento de 53% para
95% no índice de coleta de esgotos
até 2011, com tratamento de 100%.

No Litoral Norte, serão
construídas 155 Estações
Elevatórias de Esgotos, 15 ETEs,
uma EPC e um emissário submarino
em Ilhabela, com recursos de R$ 500
milhões. Na área, o índice de coleta
crescerá de 35% para 85%, com
tratamento de 100%. Os
investimentos garantirão uma
melhora nas condições de
balneabilidade das praias do Litoral,
muitas das quais são consideradas
impróprias ao banho neste Verão.

AEstação de Precondicionamento
de Esgoto (EPC) de Santos está

localizada no Bairro José Menino,
junto ao Orquidário Municipal, e
beneficia os municípios de Santos e
São Vicente. A unidade foi reformada
e ampliada, com recursos de R$
209,9 milhões, e passou a operar
com capacidade para 5.300 l/s. Para
otimizar as operações, foram
realizadas obras lineares do
emissário terrestre e do emissário
submarino, reforma em três estações
elevatórias de esgotos, além de
linhas de recalque, interceptores e
seis sistemas de admissão de água
dos canais.

A T-Recupera foi uma das
parceiras do Consórcio CNO
Carioca e, entre os serviços,
executou o tratamento de concreto
aparente nos prédios da EPC em
Santos e em Praia Grande,
envolvendo cerca de 8.000 m2. A
empresa também foi responsável
pelo revestimento cerâmico da
fachada do edifício de Santos, de
aproximadamente 1.800 m2;
impermeabilização de fissuras e

trincas, em 700 metros lineares, por
meio de Sistema de Injeção do
conjunto de espuma e gel de
poliuretano; contenção de
desbarrancamento de materiais em
30 metros lineares, através de
Sistema de Injeção de poliuretano
rígido; impermeabilização de 3.800
m2, por meio de projeção de
material mineral em áreas em contato
com esgoto; regularização,
estucagem e proteção de 3.000 m2,
através de pintura em áreas em
contato com gases provenientes do
esgoto; reforço estrutural com fibra
de carbono de 40 m2; tratamento e
impermeabilização com aplicação de
produto base mineral de juntas de
concretagem.

A L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle da
Qualidade, realizou diversos
serviços, destacados pelo engenheiro
Pérsio de Abreu Cracel, gestor de
negócios da filial de Santos: no

concreto, verificação de dosagem,
controle de aditivos, análise de água
para concreto, controle das placas de
projetados e calda de cimento para
injeção. Nas barras, chapas e telas de
aço, executou os ensaios de tração,
dobramento, bitolagem e
cisalhamento e análise química em
chapas de aço. Nos solos e
pavimentação, controle de
terraplenagem, controle de
compactação, ensaios de Proctor e

coletas de amostras diversas,
liberação das camadas atendidas pelo
projeto, densidades máximas e
mínimas e permeabilidade.

A Falcão Bauer também foi
responsável pelos ensaios físicos e
químicos no cimento; ensaios em
agregados miúdos e graúdos; ensaios
diversos em elastômeros; análise
química da água; análise de
deformações diversas na argamassa
de assentamento e revestimento; e,
na lama betonítica, executou a
análise química, resíduos sólidos e
análise granulométrica por
sedimentação.

Todo o concreto da obra foi
fornecido pela Supermix Concreto.

EPC de
Santos é
reformada
e ampliada

Unidade no Bairro José
Menino beneficia as
cidades de Santos e
São Vicente
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L impar, tonificar e hidratar a pele diariamente são
cuidados importantes na hora de prevenir os

efeitos nocivo do Verão. Entre as dicas de Elaine
Fontes, do The Art Of Beauty La Prairie, de
São Paulo: La Prairie Radiance Pure
Gold, um soro para todos os tipos de
pele, que ilumina e clareia a pele, reduz
as manchas da idade, preenche linhas e
rugas, dá à pele  suavidade  acetinada, aumenta  a  firmeza
e  elasticidade e melhora a  vitalidade  da  pele.

Pure Gold:
pele saudável

Após atender 17 chamados
fatais no intervalo de dois
dias de calor acima da média

– para constatar óbitos ocorridos em
casa de pessoas de 60 a 97 anos (que
viriam a se somar a 15 idosos
falecidos nos três prontos-socorros
municipais...) –, a Secretaria de
Saúde de Santos reforçou o alerta ao
munícipe para os riscos da
desidratação.

Além de determinar a ação dos
profissionais na orientação aos
usuários da rede municipal de saúde,
os agentes comunitários que fazem

Onda de calor
alerta Santos

visitas domiciliares também estão
sendo instruídos a esclarecer as
famílias. Simultaneamente, as
secretarias de Educação e
Assistência Social vão repassar
informações às escolas e centros de
convivência da terceira idade.

Os óbitos são analisados pela
Secretaria, mas todos os casos
ocorridos nos pronto-socorros
tinham doenças pré-existentes, como
hipertensão, diabetes e problemas
cardíacos, e chegaram com
desidratação, insuficiência
respiratória e comprometimento dos
rins, quadro que indica associação
com o forte calor. “Pessoas nessas
condições têm menor resistência às
mudanças bruscas de temperatura”,
disse a médica Maria Ligia Lyra
Pereira, chefe do Departamento de
Regulação da Secretaria de Saúde.

“O que aconteceu entre segunda
e terça-feira, foi atípico.
Temperaturas muito altas e baixa
umidade do ar. Já na tarde de terça-
feira, com a chuva, assim como hoje
(quarta), a situação está
normalizada”.

De acordo com a Defesa Civil,
na última segunda, às 15h, a

Tampopo
Hair Cutting

Team
desenvolveu o
Ortiseacrílico,
para o tratamento
estético das
unhas dos pés. O
novo tipo de
“maquiagem” utiliza gel incolor, que
pode ser aplicado diretamente sobre
as unhas que estejam com algum
tipo de lesão, como micose ou corte
incorreto. “A técnica Ortiseacrílico é
prática, pois não requer aplicação de
esmaltes escuros para disfarçar as
lesões. Além disso, o acabamento
perfeito permite até mesmo o uso de
sandálias”, afirma Teca Meleiros, do
Tampopo. Teca destaca que o
Ortiseacrílico é um tratamento
exclusivamente estético e não
dispensa procedimentos
dermatológicos direcionados para
problemas nas unhas. A durabilidade
do gel é de até 60 dias e o preço
médio é de R$ 40,00 por unha.

Serviço – Tampopo Hair Cutting
Team, Rua da Consolação, 3.444,
Jardins, em São Paulo, telefone (11)
3061.2628 www.tampopo.com.br

Maquiagem
dos pés

Uma das dúvidas de quem
pretende fazer um alisamento é

saber se a química aplicada
anteriormente no cabelo é
compatível com a do produto atual,
se não há riscos, por exemplo, de
queda dos fios ou danificá-los ainda
mais. A Live.Life utiliza o sistema de
relaxamento e alisamento à base de
Guanidina, que é compatível com
henê, tablete santo antônio,
tioglicolato de amônia, descoloração,
amônia entre outros.

“Quebramos o mito da
incompatibilidade”, afirma Nino
Brazil, diretor da Live.Life.
Especialista na química aplicada na
fibra capilar, ele participou do
desenvolvimento da linha e dos
testes iniciais para comprovar a
eficácia e afirma: “Um dos segredos
está no ajuste de cada produto e na
técnica da aplicação e orientação da
cliente”.

Segundo Nino, o tratamento
conta com um passo a passo com 7
produtos, incluindo um SOS
especial que possui 12 dos 18
aminoácidos que compõem a
molécula da queratina.

Para uso de profissionais de
beleza, a linha possui protetor de
couro cabeludo, creme de hidróxido
de cálcio, líquido ativador de
guanidina, reestruturador, shampoo
neutralizante indicador, defrizante e
sistema SOS.

A receita final do método do
Alisamento e Relaxamento da marca
está no desenvolvimento de cada
produto, oferecendo, assim, um
trabalho com segurança e
tranqüilidade para o profissional de
beleza. A linha é tão dinâmica que,
após realizar o procedimento, o
cabeleireiro pode colorir as madeixas
de suas clientes no mesmo dia, se for
necessário.

Serviço – Live.Life oferece
treinamento em todo território
brasileiro. Informações no site
www.livelife.com.br ou telefone (11)
2971.8290.

Alisamento
de cabelo
compatível

temperatura chegou a 39,1°. Devido
ao forte calor, somado ao vento
noroeste vindo do mar, a umidade
relativa do ar atingiu apenas 22%.
Ontem (quarta, 10), a temperatura
máxima registrada foi de 33.3° e a
umidade do ar voltou a normalidade,
ficando em torno de 70%.

O ideal é o consumo diário de
pelo menos dois litros de água. “No
Verão, deve-se aumentar a ingestão
de líquidos. E no caso dos idosos,
que geralmente sentem menos sede,
é importante a família estar atenta e
oferecer água com frequência, para
que bebam de 12 a 16 copos ao
longo do dia”, afirmou Maria Ligia.
A recomendação vale também para
as crianças. Outros cuidados: evitar
o sol e ambientes quentes, usar
roupas leves, de preferência claras e
fazer uma alimentação leve, à base
de frutas e verduras, evitando
comidas gordurosas. A médica alerta
ainda para o risco da automedicação.
“Alguém que usa medicamento para
controle da pressão e tem um mal-
estar, resolve dobrar a dose do
remédio. Isso é muito perigoso. O
certo é procurar o médico”.

Para ter pele de deusa...

Live.Life: à base de Guanidina

12 a 16 copos ao longo do
dia para manter a hidratação
do corpo, especialmente no

caso de idoso

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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� II Country Fair, a Feira
Internacional de Produtos
Country e Fornecedores de
Rodeio, de 11 a 13 de março, no
Centro de Exposições Imigrantes,
em São Paulo.

� BSG World Festival reunirá
moda, beleza, SPA, fitness,
estética e saúde, com atrações
nacionais e internacionais, de 26
a 29 de junho, no Expo Unimed
Curitiba, capital do Paraná.
Evento comemora os 10 anos do
Creative Color International.

� Exposição da artista Rachell
Ferrari, sob o tema Moulin
Rouge, com 12 telas em acrílico,
até 31 de março, no restaurante
Matisse, Royal Palm Residence,
Bairro Cambuí, em Campinas.

� A chegada do ano do Tigre, no
calendário chinês, em 14 de
fevereiro, foi comemorada em
Hong Kong, com a fusão de
costumes tradicionais e diversão
moderna: desfile, shows de fogos
de artifício, eventos esportivos e
tours temáticos movimentaram
chineses e turistas de todo o
mundo.

� De 19 a 21 de março, o humor
invade o Pavilhão da Bienal, no
Ibirapuera, em Sampa, com o
Risadaria apresentando
produções brasileiras no cinema,
rádio, televisão, internet, cartum,
teatro, stand-up comedy.

� 18º Seminário Internacional de
Café de Santos, dias 18 e 19 de
maio, no Hotel Sofitel Jequitimar,
em Guarujá, debate “Café do
Brasil: da produção ao
consumo”. Informações no site
www.seminariocafesantos.com.br

� Entre tantas homenagens às
mulheres na passagem do Dia
Internacional, 8 de março, Água
Doce Cachaçaria, em suas
diversas lojas, preparou jantar
especial e distribuição de kit, com
creme hidratante e toalha.

� 4ª edição da Virada Cultural
Paulista programa mais de 700
atrações nacionais e
internacionais, dias 22 e 23 de
maio, em 29 cidades do Estado,
entre as quais as nove da Região
Metropolitana da Baixada
Santista. Iniciativa do Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Estado da
Cultura, com investimento de R$
6,5 milhões. Programação no
site www.cultura.sp.gov.br

� Noivas Fest, dias 27 e 28 de
março, no Centro Espanhol, em
Santos.

Maestro João Carlos Martins
e a Bachiana Filarmônica

apresentam a “Temporada
Bachiana 2010”, em São Paulo,

com as cinco principais
sinfonias do mundo e os temas

mais famosos da história do
cinema: abertura em 7 de

março, Sala São Paulo, com a 1ª
parte, P. Tchaikovsky, 4ª

Sinfonia, e 2ª parte, Tributo a
Enio Morricone.

No Tivoli São
Paulo Mofarrej,
encontro de
amigos:
jornalista Vera
Martins,
presidente da
Febracos, a
Federação

Brasileira de Colunistas Sociais, Caio Luiz de Carvalho, presidente
da SPTuris-São Paulo Turismo, e a diretora de Turismo e
Entretenimento da SPTuris, Luciane Farias Leite.

Ovadia Saadia

Vereador à Câmara de Santos, o professor Fábio Alexandre de
Araújo Nunes assumiu em fevereiro o cargo de secretário

municipal do Meio Ambiente no governo João Paulo Tavares
Papa. Fabião, como é conhecido, substitui o engenheiro Flávio

Rodrigues Correia, que passa a presidir a Fundação de
Tecnologia e Conhecimento de Santos.

Eduardo Ribeiro Filetti e Valéria Tavares, na Praia de Atalaia,
em Aracajú, Sergipe: recarregando as baterias no belo litoral

nordestino para enfrentar os desafios de 2010

Vanessa Rodrigues/Secom-PMS

Divulgação

“Roubei ele da
Madonna”,

comemorou Tamires
José, colunista social

de Cuiabá, Mato
Grosso, ao ser

clicado com Jesus
Luz, modelo, DJ e
namorado da pop

star: folia no
camarote da Brahma,

durante os desfiles
na Marquês de

Sapucaí, Rio de
Janeiro.

Divulgação

A todo vapor os preparativos para
o Congresso Estadual 2010 da Apacos, a Associação
Paulista dos Colunistas Sociais, de 16 a 18 de abril,
no tradicional Parque Balneário Hotel, em Santos.

Patrocínio do Grupo Mendes e apoio
fundamental da competente secretária

de Turismo, Wânia Seixas.

Dica no Litoral Norte de São Paulo,
Pousada Praia do Portinho, na praia de mesmo

nome, em Ilhabela, com piscina, sauna, lounge, wifi,
suítes equipadas com todo o conforto e o carinho dos

donos Leopoldo e Marisa. Confira no
www.pousadapraiadoportinho.com.br

Divulgação
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No dia em que completou 118
anos, em 2 de fevereiro, o
Porto de Santos anunciou

seu planejamento para os próximos
15 anos: a meta é triplicar a
movimentação de cargas fazendo
com que os atuais 82,8 milhões de
toneladas saltem para 230 milhões
em 2024. A projeção foi detalhada
no Plano de Expansão do Porto de
Santos apresentado pelo presidente
da Companhia Docas do Estado de
São Paulo (Codesp), José Roberto
Serra.

Desenvolvido pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID), em parceria com a Secretaria
Especial de Portos (SEP), o plano
custou US$ 1,3 milhão e prevê que o

volume de contêineres poderá passar
de 3 milhões para 9 milhões de
unidades. Para que os números se
concretizem, é necessário um maior
equilíbrio entre os modais de
transporte.

Nesse sentido, o governo federal
pretende dividir os investimentos
com o Estado e
municípios da
Baixada Santista,
com participação
da iniciativa
privada nas
obras. Segundo a
Codesp, R$ 4
bilhões estão
sendo investidos
na modernização
portuária, com
previsão de mais
US$ 3 bilhões. O
estudo do BID
aponta
necessidade da
duplicação de

ferrovias, construção de terminais e
retirada de famílias do entorno dos
trilhos.

O diretor de planejamento da
Codesp, Renato Barco, detalhou o
projeto “Acessibilidade”, que teve
custo de R$ 750 mil e foi contratado
pela estatal para completar o estudo

118 Anos

Plano desenvolvido pelo
BID custou US$ 1,3
milhão de dólares

PORTO TRIPLICARÁ MOVIMENTAÇÃO

Fotos Fabrício Souza/Imprensa-Codesp

do BID. Desenvolvido pela
Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico da Engenharia (FDTE),
ele levantou o que existe hoje em
termos de acesso, como rodovias,
ferrovias, hidrovias e o que precisa
ser feito para que toda a expansão
portuária planejada não pare nos

gargalos
logísticos.
Estima-se que o
custo das
futuras obras
fora do porto
chegue até US$
3 bilhões.

A dragagem

de aprofundamento e alargamento do
Canal do Estuário, que dá acesso aos
terminais do complexo, é prioridade
neste ano. Mais de 13,6 milhões de
metros cúbicos de areia e lama serão
retirados de pontos estratégicos para
ampliar a capacidade de navegação
no Porto de Santos. Serão 12
milhões na ampliação da
profundidade para 15 metros e 1,6
milhão na manutenção que ocorrerá
simultaneamente ao serviço.

O volume equivale a 25% da
movimentação de cargas do último
ano no complexo. Ou seja, a
quantidade de material dragado
equivale a 21 milhões de toneladas,
se usada a densidade da areia
molhada como referência para
transformação de cada metro cúbico
em tonelada. Programadas para
terem início no final de fevereiro, as
obras de dragagem do Porto de
Santos devem estar prontas até
março de 2011, garantiu o ministro
da SEP, Pedro Brito.

Plano prevê
que o volume

de contêineres
poderá passar
de 3 milhões

para 9 milhões
de unidades

Perspectivas
foram
apresentadas
pelo
presidente da
Codesp, José
Roberto Serra
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