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São Paulo, possui infraestrutura para sediar eventos
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Palhaço por palhaço...

U m dos vícios mais abomináveis, entre
tantos outros, é a mentira. O mentiroso,
por meio de uma estratégia traiçoeira,

engana, promete e não cumpre, rouba sem
precisar colocar uma arma na cabeça da
vítima – e, apesar da ameaça à sociedade, na
figura do estelionatário, não tem pena
equivalente no codex penal. É tratado com
mais complacência, por exemplo, do que um
homicida ou traficante e, ademais, como a
maioria dos criminosos, acabará gozando a
impunidade proporcionada pelo falho sistema
jurídico nacional.

A convicção não é de hoje e solidificou no
dia a dia da cobertura jornalística policial,
após ouvir confissão de um delegado de
Polícia Civil, diretor de cadeia em Santos, que
preferia beneficiar com trabalho na portaria
um homicida a um estelionatário. O assassino
eventual (não o latrocida, evidentemente), me
explicou na época, apesar de praticar um
crime ignóbil, para o qual inclusive é possível
sustentar a aplicação da pena capital, mata

muitas vezes por impulso, um transtorno
passageiro, capaz até de gerar
arrependimento – claro, quando não se tratar
de um maníaco, um serial killer. O
estelionatário, não. Ele tem consciência do
ato que pratica, para ludibriar e levar
vantagem, prejudicando alguém, não importa
quem. Um crime que voltará a aplicar em
qualquer lugar, ainda que na portaria de uma
cadeia.

Tais reflexões são a propósito do processo
eleitoral, que encerra em 31 de outubro, com o
segundo turno para a presidência da
República e o governo de alguns Estados
brasileiros. Quanto candidato mentiroso! Até
tu, palhaço Tiririca, que confundiu o povo ao
falar a verdade – que é um abestado, que pior
do que está não fica, que não sabe o que faz
um deputado federal... –, mentiu, ao fraudar
informações à Justiça Eleitoral. Nisso, se
igualou aos demais; e, tanto quanto eles, tem o
direito de exercer o mandato outorgado pela
vontade popular. O resto é golpismo.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Projeto do estacionamento do Moinhos de Vento do
Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, é opção para
ser adotada nas grandes cidades.............................Pág. 8.
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Restaurante
do Blue
Mountain:
bela vista
para mata
preservada

PR Murray

A Matec Engenharia entregou em setembro o edifício
comercial Corporate Funcef, em Santos, construído para
a Fundação dos Economiários Federais................Pág. 5.

Luiz Carlos Ferraz
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Divulgação

Ofinal do ano se aproxima e
muitos já decidiram onde

desfrutarão suas férias. Para os que
escolherem ir a outro país,
importante atentar às novas
alterações no Regulamento
Aduaneiro trazidas pela Instrução
Normativa da Receita Federal do
Brasil nº 1.059, de 2 de agosto deste
ano, que passou a vigorar no dia 1º
de outubro.

O limite de isenção referente ao
valor global dos bens trazidos não
foi alterado, ou seja, US$ 500,00 aos
viajantes que ingressarem no país
por via aérea ou marítima; e US$
300,00 aos viajantes que ingressarem
no país por via terrestre, fluvial ou
lacustre.

Mudança significativa reside no
conceito de “bens de uso e consumo
pessoal”. Neste sentido, a Instrução
Normativa autoriza, por exemplo, ao
viajante adquirir uma câmera
fotográfica digital, telefone celular,
CD/DVD/MP3 players, ou qualquer
outro aparelho eletrônico (com

Novo controle aduaneiro
aplicável aos bens de viajante

RAFAEL LUIZ BARBOSA MAGRI

exceção de computador e filmadora),
sem que seus respectivos valores
sejam considerados para fins de
cotas alfandegárias, desde que em
compatibilidade com as
circunstâncias da viagem.

Esta norma ainda buscou
especificar os limites quantitativos
para a fruição da isenção de
determinados bens, como: 12 (doze)
litros para bebidas alcoólicas, no
total; 10 (dez) maços de cigarro, no
total, contendo, cada um, 20 (vinte)
unidades; 25 (vinte e cinco) unidades

de charutos ou cigarrilhas, no total; e
250 (duzentos e cinquenta) gramas
de fumo.

Para os demais bens não
relacionados pela Instrução
Normativa, mas que possuam valor
unitário inferior a U$ 10,00, o limite
é de 20 unidades, no total, desde que
não haja mais de 10 unidades
idênticas.

Aos bens que ultrapassem o
valor de U$ 10,00, o limite também
é de 20 unidades, desde que não haja
mais que três unidades iguais.

Desta forma, a Instrução
Normativa trouxe maiores
esclarecimentos sobre as regras
aduaneiras, permitindo, assim, que o
turista melhor as compreenda e as
observe, de modo a lhe garantir uma
viagem tranquila e sem maiores
surpresas alfandegárias.

Rafael Luiz Barbosa Magri é
advogado em São Paulo, de Paulo
Roberto Murray Advogados.

Rafael Magri: mudança no
conceito de “bens de uso e
consumo pessoal”

Corporate Funcef:
inteligência e alto

padrão arquitetônico



Perspectiva     Outubro/2010     3

Cidade

ACompanhia de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

(CDHU) vai adotar os trabalhos
vencedores do “Habitação para
todos? Concurso Nacional de
Projeto de Arquitetura de Novas
Tipologias para Habitação de
Interesse Social Sustentáveis”, na
construção de conjuntos nas cidades
de São Paulo, Botucatu, Piracaia,
Laranjal Paulista e dois
empreendimentos em Itapecerica da
Serra. O anúncio foi feito pelo
secretário de Estado da Habitação e

Lair, ao
microfone, e
Rosana: parceria
para estimular
projetos
sustentáveis

Habitação Popular

CDHU adotará projetos sustentáveis

presidente da CDHU, Lair
Krähenbühl, em outubro, em São
Paulo, durante a premiação do
concurso realizado em parceria com
o Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB-SP).

“Nosso exemplo é pioneiro no
Brasil e começaremos a trabalhar
com os projetos em novembro. Além

desses municípios
já temos outros 14
prefeitos
interessados em
contar com esses

projetos”, disse Lair, ao destacar que
o concurso teve como meta
estimular a criação de moradias
populares sustentáveis no Estado.

Os trabalhos foram avaliados
por júri formado por profissionais
do IAB e da CDHU e contemplam
viabilidade econômica,
sustentabilidade ambiental,

urbanidade e, obrigatoriamente,
soluções de acessibilidade com base
nos conceitos do Desenho
Universal. Os projetos foram
divididos em seis categorias: casas
térreas, casas escalonadas, sobrados,
edifícios de três pavimentos,
edifícios de quatro e cinco
pavimentos e edifícios de seis e sete
pavimentos. O primeiro colocado de
cada categoria recebeu um prêmio de
R$ 50 mil. O segundo colocado
levou R$ 25 mil.

Para a presidente do IAB-SP,
Rosana Ferrari, os projetos
premiados devem servir como
referência para estudantes e
arquitetos. “Precisamos perpetuar
essas ideias e o IAB vai catalogar
todos os trabalhos em um livro que
servirá de incentivo para a produção
de construções de interesse social e
sustentável”, disse Ferrari.

Imprensa/CDHU

Projetos contemplam
viabilidade econômica,
sustentabilidade
ambiental, urbanidade e
acessibilidade

P odendo significar vantagens
em termos de investimentos

em infraestrutura e negócios, um
passo importante foi dado para
que Santos seja cidade-base da
Copa do Mundo de Futebol em
2014. Em setembro, integrantes
do comitê executivo de São Paulo
avaliaram equipamentos de
suporte às delegações
estrangeiras, como os Centros de
Treinamento do Santos FC e do
Portuários, os estádios da Vila
Belmiro e da Portuguesa Santista
e os hotéis Mendes Plaza e
Parque Balneário. A escolha
começa após as eliminatórias da
Copa, que iniciam no ano que
vem. As cidades interessadas
estão sendo avaliadas sob vários
aspectos, cujos levantamentos
serão encaminhados à FIFA.

Santos pode
ser base da
Copa 2014
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Cidadania

ADefensoria Pública de São
Paulo, em parceria com a

Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres da Presidência da
República, iniciou em outubro um
mutirão de atendimento a mulheres
presas – provisórias e definitivas –
nos estabelecimentos prisionais do
Estado.

A estimativa é que, em um ano
de trabalho, as 11.000 mulheres hoje
encarceradas tenham recebido a
visita de defensores públicos. Eles
prestarão assistência jurídica gratuita
e, por meio de questionários
pessoais, será possível conhecer a
realidade prisional feminina no
Estado e traçar estratégias para
melhorar a qualidade de vida.
“Pretendemos que o mutirão sirva
para mudar de fato a realidade
dessas mulheres”, afirma o 1º
subdefensor público geral do Estado,
Davi Eduardo Depiné Filho: “O
mutirão possui grande potencial
para melhorar a condição de vida das

Liberdade

População carcerária
feminina receberá
assistência jurídica
gratuita

Mutirão atenderá 11.000
detentas em São Paulo

presas. Sempre que for necessário,
vamos apresentar em juízo pedido
de benefício, seja a progressão de
regime, seja a liberdade, direitos da
pessoa recolhida”.

Segundo dados de 2006, do
Departamento Penitenciário
Nacional (Depen), as mulheres
representam cerca de 5% da
população encarcerada em todo
território nacional. Para o defensor
público Geraldo Sanches, do Núcleo
de Situação Carcerária da Defensoria
de São Paulo, apesar de ser uma
quantidade bastante inferior em
relação aos homens, são as mulheres
quem mais sofrem no sistema

prisional.
“A situação das mulheres é

muito pior que a dos homens”,
avalia Sanches: “Os presídios não
foram construídos para abrigar
mulheres e há muitas irregularidades.
Este trabalho servirá também para
tentar diminuir esses problemas”.

Os atendimentos acontecerão em
duas etapas. Nos primeiros seis
meses do projeto, 78 defensores
públicos irão visitar 37 unidades
prisionais femininas do Estado. Nos
seis meses seguintes, outros 49
estabelecimentos serão visitados.
Cada presa será atendida ao menos
duas vezes.

OEstado de São Paulo registrou
aumento de 29,6% no número

de doações de órgãos, segundo dados
da Central de Transplantes: de
janeiro a 15 de setembro deste ano
foram 635 doadores, enquanto no
mesmo período de 2009 houve 490.

A Central constatou que em
2010 já foram realizados 1.696
transplantes de órgãos – 59
transplantes de coração, 82 de
pâncreas, 1.036 de rim, 474 de
fígado e 45 de pulmão –, 23,2% a
mais do que do ano passado, que
registrou 1.376. “Com auxílio da
população e a colaboração dos
hospitais, que estão mais atentos à
notificação de potenciais doadores,
os resultados obtidos estão cada vez
melhores nesta área e ajudando a
salvar muitas vidas”, afirma o

Doação de órgãos
cresce 29%

Reprodução

coordenador Luiz Augusto Pereira.
Desde 2009 a Secretaria de

Estado da Saúde mantém
coordenadores intra-hospitalares de
doação e transplante em 22
hospitais da rede estadual. A
Secretaria orienta os que desejam ser
doadores para que deixem essa
intenção clara aos seus familiares,
pois somente a família pode
autorizar ou não a retirada de órgãos
para transplante.

Reprodução

� Para reduzir riscos associados
ao uso de produtos por crianças
com idade inferior a 14 anos, o
Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro) disponibiliza
em consulta pública, até 22 de
novembro, a proposta de texto
para a regulamentação
compulsória de artigos para
festas fabricados e
comercializados no Brasil. A
sociedade poderá enviar
dúvidas, críticas e sugestões
para o e-mail
dipac.consultapublica
@inmetro.gov.br

Monica Liguori de Luna Ferreira envia e-mail para protestar
contra a poluição sonora provocada por bar localizado na
Rua Francisco Glicério, 401, Bairro Pompeia, em Santos, que
chega a funcionar durante a madrugada. Reclama

providências e faz vários questionamentos: Quem fiscaliza esse
estabelecimento? Quem deu alvará de funcionamento? Quem permite que ele
tenha som sem isolamento acústico? Quem permite que suas caixas d’água
fiquem sobre telhas de amianto, sem proteção externa e que o encanamento
fique exposto ao ar livre? Quem permite que sua chaminé seja baixa,
trazendo o odor de fritura para dentro de nossas casas? Onde moram a lei
e a ordem desta Cidade? Oficialmente, estes são os telefones para o cidadão
reclamar: 3226.8080 (das 8 às 18 horas, de segunda à sexta-feira)
3219.8743 (24 horas) 9715.4539 (plantão).

� Subiu 1,6%, em setembro, em relação a mês anterior, o número de
consumidores inadimplentes, segundo dados da Serasa Experian, na
quinta alta consecutiva. Para o educador financeiro Reinaldo Domingos,
a situação demonstra que, além da falta de educação financeira, falta
planejamento financeiro, é grande a suscetibilidade às ferramentas de
marketing e publicidade, crédito fácil, parcelamentos, tudo isso acrescido
da falta de sonhos e necessidade de status social.

� O Conselho Nacional de
Defensores Públicos Gerais
(Condege) prestará atendimento
jurídico à população em situação de
rua. A iniciativa foi proposta pela
Secretaria de Reforma do Judiciário,
do Ministério da Justiça, e será
realizada em parceria com o
Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) e o
Condege. O programa vai orientar e
preparar defensores públicos e
assistentes sociais. O Condege
aprovou, ainda, a criação de um
grupo de trabalho para realizar os
seminários de capacitação e estudar
a criação de núcleos de atendimento
especializado a essa população.

O Mega Sipat 2010 acontece
em 24 de novembro, das

6h30 às 15h30, no Sesi CAT
Paulo de Castro Correia, em
Santos. A realização é do
SindunCon-SP, Sesi, Senai e
Seconci. O evento visa auxiliar
as empresas a complementar a
sua Sipat, a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do
Trabalho. Como serão feitos
vários exames médicos gratuitos,
os participantes deverão
comparecer em jejum de 10
horas, sendo permitido somente
ingerir água. No local, será
oferecido café da manhã e
almoço. Informações e inscrições
pelo telefone (13) 3222.5396 e
sindusstos@sindusconsp.com.br

Mega Sipat
mobiliza
trabalhadores
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O “Triple A”,
Corporate
Funcef
Edifício no Gonzaga alia
tecnologia e arquitetura
diferenciada

Luiz Carlos Ferraz

Comercial

AMatec Engenharia entregou
em setembro o edifício
comercial Corporate Funcef,

na Rua Marcilio Dias, 170,
Gonzaga, em Santos. O
empreendimento foi construído para
o Funcef, a Fundação dos
Economiários Federais, e está
localizado ao lado de edificação
tombada onde funciona agência da
CEF, ex-sede do Clube XV.

O Corporate Funcep está
enquadrado na categoria “Triple A”,
que compreende inteligência e alto
padrão arquitetônico. A chancela é
conferida pelo Real Estate Research
Group, da Escola Politécnica de São
Paulo. Com mais de 5.500 metros
quadrados de área construída, o
edifício possui diferenciais, como
lajes maiores que as tradicionais e pé
direito mais alto; forro modular,
conforto acústico, sistema sprinkler,
elevadores rápidos e fachada com
acabamento nobre.

“Este é um dos mais modernos
empreendimentos de Santos”, afirma
Luiz Augusto Milano, presidente da
Matec. “O edifício segue requisitos
de sustentabilidade e possui alta
tecnologia, que garantem maior
conforto aos ocupantes, além de
minimizar custos”.

Conforme detalhou o engenheiro
responsável Washington Luiz de
Freitas, superintendente de Obras da
Matec, o edifício é composto por
um pavimento térreo com acessos
sociais e de serviços, amplo

estacionamento, que ocupa um
mezanino e o 2º pavimento, ambos
interligados por rampas para os
veículos e com escadas e elevadores
para os usuários.  O 3º, 4º e 5º
pavimentos são independentes e
autônomos e contam com sanitários
masculinos e femininos, com
acessibilidade, copa e depósito ou
casa de máquina para equipamentos
especiais. O 6º e o 7º pavimentos
são interligados com escada metálica
interna possibilitando o aumento de
área para ocupação de um mesmo
usuário.

Todo o concreto da obra foi
fornecido pela Polimix.

Mais uma vez parceira da
Matec, a L.A. Falcão Bauer
participou desde o início da obra em
vários controles tecnológicos, como
os ensaios de caracterização e
compactação do solo (CBR), dos
agregados para aterro, equivalente da
areia e todo o controle do concreto
aplicado nas fundações profundas
(tubulões) da obra. A L.A. Falcão
Bauer também realizou o
acompanhamento técnico de todo o
concreto aplicado na estrutura, em
ensaios de compressão simples e na
execução do controle de módulo de
deformação estático.

A SH Esquadrias forneceu todas
as esquadrias de ferro do Corporate
Fundef. A empresa atua no mercado
desde 1990 e, conforme destaca o
diretor, o administrador de
empresas, Sidnei de C. Gonçalves,
se destaca por realizar obras com
alto padrão de qualidade, beleza e
segurança, seguindo as exigências
dos projetos.

“Nosso objetivo é superar as

expectativas dos clientes, oferecendo
as melhores soluções em esquadrias
metálicas”, afirma Gonçalves, ao
destacar que, para isso, investe em
treinamento aos profissionais,
adquirindo máquinas e ferramentas
mais modernas e acompanhando as
tendências do mercado.

A SH possui mão de obra
especializada, fiscais e equipe
técnica treinada, que acompanham o
processo produtivo, do projeto à
instalação, o que garante ainda mais
a excelência de suas obras com o
menor prazo de entrega: “A
estrutura da SH Esquadrias
possibilita executar obras de
variados portes e projetos, dos mais
simples aos mais complexos”.

Na obra foram utilizadas
esquadrias de ferro, com pintura
eletrostática, o que garante mais
resistência às intempéries e à
maresia, nas cores branca e preta.

Corporate Funcef:
categoria “Triple A” foi

conferida pelo Real Estate
Research Group, da Escola

Politécnica de São Paulo
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PREFEITURA ENTREGA ARENA SANTOS
Investimento de R$ 17,8
milhões, com recursos
próprios e do governo
estadual, por meio do
DADE

Fotos Anderson Bianchi/Secom-PMS e Luiz Carlos Ferraz

Para colocar Santos no circuito
de grandes eventos esportivos
e culturais, a Prefeitura

construiu a Arena Santos, na
Avenida Rangel Pestana, 184, que
faz parte do Centro de Atividades
Integradas de Santos (Cais) da Vila
Mathias. O equipamento recebeu
investimento de R$ 17,8 milhões,
com recursos próprios e do governo
estadual, por meio do Departamento
de Apoio ao Desenvolvimento das

Estâncias (DADE), e sediará a 74ª
edição dos Jogos Abertos do
Interior, de 4 a 14 de novembro.

O evento terá a participação de
200 municípios e envolverá cerca de
13.000 pessoas, entre atletas,
técnicos, dirigentes, árbitros e
pessoal de apoio, numa promoção
conjunta da Prefeitura e Secretaria de
Estado de Esporte, Lazer e Turismo.
Veja a programação no site dos
www.santos.sp.gov.br/jogosabertos

“Estamos bastante satisfeitos”,
afirmou o secretário municipal de
Esportes, Paulo Musa. “Este novo
espaço contempla as necessidades
do esporte e muito mais, pois foi
projetado como uma arena multiuso,
podendo abrigar grandes shows e

eventos que fogem da agenda
esportiva”.

Essa flexibilidade é garantida
pelo diferencial da arquibancada.
Enquanto a maior parte é feita em
concreto, nas duas extremidades elas
são retráteis, em aço galvanizado, e
podem ser utilizadas de acordo com
o evento e quantidade de público.
Será possível, por exemplo,
programar apresentações que sejam
vistas tanto pelas pessoas no
interior da arena quanto as que
estiverem na esplanada externa.

O complexo tem 7.000 metros
quadrados de área construída.
Dispõe de salões climatizados
equipados para aulas e treinos de
ginástica, musculação e artes
marciais. Abriga também camarotes,
alojamentos, refeitório, cozinha,
despensa, vestiários, sanitários e
setor administrativo. A cobertura
jornalística será realizada em
espaços climatizados e projetados
para a finalidade, com cabines para
filmagens e transmissões de rádio,
TV, Internet e redação.

O projeto original foi ampliado
com estacionamento no subsolo da
arena, com capacidade para 116
vagas e acesso direto aos camarotes
Vips e setor de Imprensa. “A Arena
Santos é um marco na cidade e
incentivará a formação de equipes de
alto nível, que possam participar de
ligas nacionais e campeonatos
brasileiros de primeira linha”,
enfatizou Paulo Musa.

Conforme destaca o secretário

de Infraestrutura e Edificações,
Antonio Carlos Silva Gonçalves,
toda a arena atende às normas de
acessibilidade. As arquibancadas
possuem 5.004 lugares, dos quais
104 são para pessoas com
mobilidade reduzida, 36 para
cadeirantes e 44 para obesos. A
entrada é feita por meio de rampas e
a circulação pelos quatro andares se

dá por escadas ou por seis
elevadores Atlas Schindler,
totalmente adaptados para pessoas
portadoras de necessidades
especiais, facilitando o livre acesso a
todas as áreas do empreendimento.

Quatro elevadores são da linha
Neo Lift, cujo desenvolvimento
destaca conceitos de segurança e
performance, com modernos

5.004 lugares, dos quais
104 para pessoas com
mobilidade reduzida

Arena faz parte do
Centro de Atividades
Integradas de Santos
(Cais) da Vila Mathias
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

sistemas que proporcionam mais
agilidade e tranquilidade, e o
exclusivo design das cabinas, com
formas mais ergonômicas e linhas
mais curvas, integrando o elevador
ao projeto arquitetônico. Os outros
dois elevadores são equipamentos da
linha S 3300, que combinam, além de
design inovador, um projeto
estruturado e versátil. Estes
elevadores dispõem dos novos
elementos de tração sem
engrenagem, que permitem um
movimento confortável e silencioso,
e que, além de não agredirem o meio
ambiente, contribuem para a redução
das despesas operacionais, com
resultados excelentes.

“O piso da quadra é em madeira
flutuante, que absorve até 30% do
impacto de saltos e quedas dos
atletas, garantindo melhor
performance e reduzindo o risco de
lesões”, salientou Silva Gonçalves.

A implantação do piso adota a
moderna tecnologia Lisonda,
fabricante de pisos esportivos. A
primeira etapa é a regularização do
concreto com massa de areia e
cimento, seguida de aplicação de
placas de neoprene. Sobre elas, é
colocada a estrutura de madeira,
coberta com compensado naval e,
como última camada, o taco de
acabamento. Depois a superfície é
lixada em cinco etapas, para tirar

toda imperfeição, para posterior
aplicação de verniz de poliuretano.

A cobertura é em estrutura
metálica, com vão principal de 66
metros em arco. No ponto mais alto
o pé direito atinge 22 metros.

A obra da Arena Santos foi
executada próxima a uma encosta,
cujas características geológicas
apresentavam riscos de
deslocamento de pequenas rochas,
podendo atingir a área construída,
causando danos patrimoniais e,
principalmente às vidas humanas.

Para combater este problema, os

consultores envolvidos analisaram
diversos tipos de soluções e
optaram por aquela apresentada pela
Maccaferri, por ser, tanto técnica
como economicamente, a mais
viável.

A solução proposta foi uma
barreira de proteção passiva em
gabiões de 2,00 m de altura para
absorver o impacto das rochas
deslocadas da encosta adjacente e,
sobre esta barreira, foi inserida uma
rede de alta resistência para garantir
a integridade do sistema.

Devido à existência de lençol de
rocha e pouca altura para uma estaca
normal, foram utilizadas fundações
especiais, com adoção do sistema de
estacas raiz, cravadas em solo e em
rocha pela Costa Fortuna. A
empresa afirmou ter “orgulho em
executar as fundações no canteiro de
obras da Arena Santos, mantendo
viva sua forte presença no mercado
de fundações na Baixada Santista”.
Conforme foi detalhado, as estacas
foram cravadas com profundidade
média de 10 metros, enquanto na
rocha essa profundidade alcançou 3
metros, sendo depois travadas,
garantindo a segurança.

A Polimix e a Cimpor foram as
principais fornecedoras de concreto.
Na parte de superestrutura foram
utilizados em torno de 4.000 metros
cúbicos de concreto FCk 30,
aplicado por meio de bombas, com
slump para 10+/-2 mm. A estrutura
exigiu peças gigantes, como uma viga
de concreto armado que segura a
cobertura, que tem 2,5 metros de
altura e 50 cm de largura, que vence
um vão de 25 metros.

Especializada em equipamentos
de média tensão, a Ormazabal
forneceu um Miniblok, que consiste
numa subestação blindada compacta,
na qual estão inclusos transformador
de potência de 500 KVA, disjuntor
de média tensão e medição da

concessionária de
energia. O sistema é
alimentado em 13,8 kV
pela CPFL e através
do transformador
rebaixa para 220 V
para alimentar todo o
complexo da Arena
Santos.

Conforme
destacou o engenheiro
Jotemberg Prado
Santos, o equipamento
reduz
significativamente o

tamanho da subestação padronizado
nas concessionárias: “O Miniblok
Ormazabal necessita apenas de
quatro metros quadrados, o que
significa ganho, tanto de espaço
quanto na parte visual e na
arquitetura, pois o impacto visual é
muito pequeno”. A Ormazabal está
há 10 anos no Brasil e, em Santos,

atuou em outras obras púbicas,
como o Aquário, Parque Roberto
Mário Santini, no José Menino e
Complexo Valongo.

Parceira na obra, a Magenta
Alumínio foi responsável por todas
as esquadrias e as fachadas tipo
estrutural, confeccionadas em
alumínio com pintura branca.
Conforme detalhou o diretor João E.
Magenta Neto, a empresa também
instalou na fachada painéis de
alumínio Metalbond, na cor azul,
conforme projeto arquitetônico.

Na área onde foi implantada a
Arena funcionará o segundo Cais
(Centro de Atividades Integradas de
Santos) da cidade, cuja obra segue
em construção e tem previsão de
entrega no ano que vem. O programa
foi criado pela Prefeitura e visa à
formação integral de crianças, jovens
e atletas, por meio de atividades
educacionais, esportivas e culturais
para a comunidade.

Toda a construção foi executada
pela Termaq Engenharia, vencedora
da licitação pública, sob supervisão
da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Edificações (Siedi).

Piso especial
absorve até 30%
do impacto de
saltos e quedas
dos atletas



8     Outubro/2010     Perspectiva

Arquitetura

Apontada como uma das maiores
obras de escavação em Porto

Alegre, no Rio Grande do Sul, o
novo estacionamento do Moinhos
de Vento do Grêmio Náutico União
foi inaugurado em outubro. Além de
dar mais comodidade aos sócios e à
comunidade gaúcha, o projeto pode
ser utilizado nas grandes cidades
para reduzir o número de
automóveis estacionados nas ruas.

Segundo o arquiteto Vicente
Brandão, que coordenou o projeto, o
estacionamento possui três níveis,

Projeto amplia vagas de
estacionamento

com capacidade para 283 veículos.
“O projeto utilizou o sistema de
paredes-diafragma, onde são
executadas lâminas de concreto no
perímetro da obra, para posterior
retirada da terra de dentro do
terreno. Enquanto vai sendo retirada
a terra e a estrutura interna não é
construída, são executados tirantes
que ajudam na sustentação das
paredes”, explicou.

O projeto da Santini e Rocha
Arquitetos para o Grêmio Náutico
União é uma opção para reduzir o
número de carros estacionados nas
ruas das grandes cidades, defende o
engenheiro Wilson Borges,
responsável pelo projeto de
fundações: “Na Europa é muito
comum fazer estacionamentos com

vários subsolos embaixo de praças,
que são provisoriamente
desativadas, enquanto se executa a
obra. Após a conclusão, a praça é
reconstruída, com a recolocação dos
monumentos anteriormente
existentes”.  Borges cita projetos
espalhados pelo mundo que utilizam
o processo: “O método de parede-
diafragma atirantada é um dos mais
seguros e foi adotado em edificações
junto a prédios históricos na
Europa, caso do estacionamento do
Parlamento inglês (com quatro
subsolos junto ao prédio original),
extensão do Museu do Louvre em
Paris, prédio contíguo à Catedral de
Milão e, no Brasil, o metrô do Rio
de Janeiro, junto a prédios históricos
preservados”. ASomfy lançou sua persiana

movida à energia solar na
Fesqua 2010 Feira Internacional de
Esquadrias, Acessórios e
Componentes, que aconteceu em
outubro, em São Paulo. O produto
vem equipado com bateria integrada,
que é recarregada com energia solar.

A placa solar está localizada na
própria janela e mesmo em dias
nublados a bateria é recarregada.
Além disso, a janela também tem um
sensor de obstáculos, que a faz parar
caso seja detectada alguma barreira
no percurso.

“Entre os diferenciais está a
autonomia, uma vez que funciona
sem qualquer ligação elétrica com a
casa”, destaca Lícia Moura, gerente
de Marketing da Somfy: “Além da
economia em energia elétrica, o
cliente também ganha comodidade, já
que pode controlá-la por controle
remoto”.

Janela movida à
energia solar

Persiana agrega sustentabilidade, economia e comodidade

Stea valoriza as
linhas retas

Especializada em fechaduras,
maçanetas e ferragens, a IMAB

lançou no mercado a maçaneta Stea.
Ela se diferencia pela simplicidade do
design retilíneo, unindo ao visual
sofisticado a durabilidade do latão,
que é resistente e muito utilizado na

fabricação de acessórios para banheiros, maçanetas e
fechaduras em geral. A peça possui opções de
acabamentos em amarelo polido (A), amarelo acetinado
(AA), cromado acetinado (CA), antique (AQ), cromado
(CR), preto pintado (PP) e é utilizada na linha de
fechadura 4000 da IMAB.

Divulgação

O evento reuniu mais de 280
marcas do Brasil e do mundo para
apresentar novidades ao mercado.
Na edição 2010 a novidade foi a
Fábrica de Esquadrias, que
possibilitou ao público conhecer o
processo de fabricação de uma
esquadria, do corte do perfil à
embalagem do produto.

Entre as entidades
representativas do setor, presença
da Associação Nacional de
Fabricantes de Esquadrias de
Alumínio, que promoverá encontros
entre os associados. A Associação
Brasileira dos Fabricantes de Perfis
de PVC para Construção Civil
também estará presente com
especialistas do setor, para sanar
dúvidas sobre o mercado de
esquadrias e forros de PVC.

Simultaneamente, foi realizada a
1ª Feira Internacional do Vidro
VITECH.

Estacionamento do Moinhos de Vento, em Porto Alegre: três níveis e capacidade para 283 veículos

Opção para reduzir o
número de carros
estacionados nas ruas das
grandes cidades

Reprodução

A SaLA, de Juliana
     Daidone, ganhou

novo formato, que inclui
a inauguração de uma
loja para o varejo, na
esquina da Rua Bela
Cintra com a Alameda
Franca, Jardins, em São

Paulo. A pretensão é ser ponto de encontro para
quem gosta de arte e busca peças diferenciadas, que
vão de móveis vintage com toques fashionistas a
bandejas, quadros e luminárias, produtos
desenvolvidos por Juliana. Veja o site
www.saladesign.com.br

SaLA em
novo
formato

Peças diferenciadas

Divulgação

Divulgação Latão
com
design
retilíneo
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Turismo & Lazer

Zarpando para o
Rio de Janeiro e

Bahia, o
transatlântico MSC
Armonia iniciou em
8 de outubro, do
Porto de Santos, a
maior temporada de
cruzeiros marítimos
da história local. Ela
se estenderá até 20
de abril e
movimentará mais
de 1 milhão de
passageiros,
injetando R$ 247 milhões na
economia da região.

Estão confirmadas 307 escalas
em 136 dias de operação. Em 21 de
novembro chega a Santos o Grand
Mistral e, dois dias depois, o Grand
Celebration, ambos da Ibero. Dos 22
navios desta temporada, oito estarão
em Santos pela primeira vez: Costa
Serena e Aidacara, da Costa; Grand
Holiday, Ibero; Blue de France e
Horizon, CVC; Mariner of the Seas,
Royal Caribbean; Seven Seas

Iniciada temporada
de cruzeiros

Mariner, Regente Seven Seas; e Le
Boreal, Du Ponant.

Também atracarão os
transatlânticos Opera e Orchestra,
da MSC; Fortuna, Costa; Vision e
Splendour of the Seas, Royal
Caribbean; Imperatriz, Zenith e
Soberano, CVC; Insignia, Ocean
Cruises; Veendam, Holand America;
e Silver Whisper, Silversea.

O maior navio a atracar será o
Mariner of the Seas, com capacidade
para 3.835 passageiros.

Divulgação

Grand Holiday, da Ibero: pela primeira
vez em Santos

Onovo e moderno Blue
Mountain Hotel & Spa

Campos do Jordão está preparado
para sediar eventos empresariais,
corporativos e sociais, com
infraestrutura para até 300 pessoas.
Localizado no Jardim do
Embaixador, em frente ao teleférico
central do bairro Capivari, no alto da
colina, o Blue Mountain faz parte
do grupo de hotéis Hotels &
Preference, que oferece mais de 130
destinos de charme e de prestigio no
mundo.

A edificação possui 94
apartamentos duplos e triplos,
distribuídos em duas alas em forma
de asa, e valoriza a vista do azul do
céu e o verde das montanhas. A
visibilidade, a partir do hotel, é de
360º.

Na construção, os acidentes
geográficos originais do terreno

Blue Mountain Hotel &
Spa Campos do Jordão

foram respeitados, e a mata nativa
preservada. Toda a água usada no
Blue Mountain Resort vem de
fontes existentes em seu terreno e
passa por um sofisticado sistema de
reaproveitamento.

O resort incorpora o que há de
mais moderno no mercado em
termos de segurança – equipamentos
de última geração, concepção
tecnológica e cabeamento. Para não
constranger os hóspedes, os
aparatos, dotados de altíssimo poder
de captação e sensibilidade, não

ficam à mostra. O
sistema
convencional de
cabeamento é
substituído em
grande parte por

comunicação via rádio e por satélite
com monitoramento à distância.

Entre os serviços, room service
24 horas, lavanderia, estacionamento
gratuito coberto com 99 vagas e
manobristas, heliponto, cozinha
Kosher. Informações no site
www.bmhs.com.br.

Resort incorpora o que há
de mais moderno no
mercado em termos de
segurança

Blue Mountain
Hotel: 94
apartamentos
duplos e triplos,
distribuídos em
duas alas

Divulgação

S antos inaugurou o portal
www.turismosantos.com.br,

produzido pelas secretarias de
Comunicação Social e Turismo,
disponibilizando novos vídeos da
Cidade, em forma de vídeo-book,
infraestrutura e serviços, agenda
de shows, cinema, concertos etc.

Santos lança portal oficial
Reprodução

OBroa Golf Resort, em Itirapina,
é uma excelente opção para

curtir o melhor do Interior de São
Paulo. A 230 km da capital, perto de
São Carlos, é possível curtir
inúmeras atividades, para todas as
idades, às margens da Represa do
Broa, em meio a uma natureza quase
intocada. O resort possui
apartamentos single e conjugados,
para até nove pessoas. Sua
infraestrutura inclui quadras
esportivas, campo de golfe, parede
de escalada, criadouro de animais
silvestres etc. Informações no site
www.broa.com.br.

Lazer e
descanso em
Itirapina

Velejar na Represa do Broa

Divulgação
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O período de gestação, tão
importante para a mulher,

requer muita tranquilidade e
cuidados especiais, especialmente
quando é necessário controlar o
peso e evitar sobrecarga física.
Para isso, nada melhor do que
passar alguns dias ou semanas no
Spamed Sorocaba Campus, no
Interior de São Paulo.

Ao chegar, a gestante passa
por uma bateria de exames e
avaliações médicas, nutricionais,
psicológicas e estéticas, pois no
período em que estiver lá receberá
acompanhamento médico,
fisioterápico e nutricional. Para as
que estiverem com mais de quatro
meses de gestação há tratamentos
de RPG, Pilates, drenagem
linfática, massagem relaxante e
terapêutica.

O Spamed Sorocaba Campus
possui atendimento médico 24
horas e na clínica estética há sala
de cirurgia para pequenos
procedimentos. As acomodações
são confortáveis, como um hotel
cinco estrelas, com possibilidade
de internação ao lado do
companheiro.

A alimentação é balanceada,
supervisionada por nutricionista,
com pratos sofisticados e que
agradam aos paladares mais
exigentes. Para gestantes é
indicada dieta de 600 calorias com
suplementação, que envolve frutas,

Estética, dieta balanceada,
exercícios apropriados:

relaxamento num ambiente
muito agradável

Ideal para gestantes

Para condicionar e reabilitar
pessoas com limitações físicas

ou que estejam em busca de uma
vida saudável, o educador físico e
fisioterapeuta Thiago Sobral de
Souza desenvolveu o programa
“Reabilitação com Pesos”. As
sessões são realizadas na Academia
Ritmo Zen, em Santos, após
avaliação física, e combinam
exercícios personalizados de
diferentes técnicas de tratamento.

“A expectativa de vida tem
aumentado muito nos últimos anos
e, com isso, as pessoas cada vez
mais devem se preparar para
enfrentar essa nova realidade,
visando aproveitar a Melhor Idade
com qualidade de vida”, afirma
Thiago.

O especialista destaca que, em
decorrência da idade, ocorrem perdas
significativas em nosso corpo, como
na visão, degeneração óssea,
muscular e mudanças decorrentes do
envelhecimento no sistema
cardíacos, respiratório e circulatório.
“Esses fatores conduzem a uma
diminuição da força”, diz, ao
ressaltar a necessidade de realizar
um programa de atividade física,
principalmente após os 40 anos,
mesmo por quem sempre teve uma

Pesos, para
condicionar e reabilitar
Exercícios proporcionam
qualidade de vida na
Melhor Idade

vida sedentária.
Para que os resultados tenham

sucesso, há a necessidade de um
profissional qualificado, enfatiza
Thiago. “No início do tratamento,
uma frase que ouço de meus
pacientes e alunos idosos e
sedentários é: ‘a cabeça quer, mas o
corpo não deixa’. No entanto,
conforme a evolução das sessões, a
pessoa vai superando seus limites
físicos e tornando-se mais confiante
e segura”. Ele acrescenta que essa
confiança é fundamental, pois,
“acreditando na sua capacidade
física, a pessoa integra a saúde
mental e física em sua vida,
facilitando sua caminhada na busca
da felicidade”.

Com formação em Educação
Física e Fisioterapia, o professor
Thiago explica que a educação física
atua no condicionamento físico,
trabalhando com exercícios de
fortalecimento e a capacidade
aeróbia e anaeróbia. “Já a
fisioterapia atua tanto na prevenção
quanto na reabilitação de patologias,
por meio de um programa
especializado, conforme a
individualidade de cada caso, através
da fisioterapia motora, respiratória e
ortopédica”, finaliza.

Serviço – A Academia Ritmo Zen
está localizada na Rua Minas
Gerais, 16, em frente ao Tênis
Clube, na Vila Rica, em Santos,
telefone (13) 3234.1519.

Hoje já é possível ir ao
nutricionista e sair da consulta

com uma dieta exclusiva, com base
no DNA, visando perder peso sem
sacrifício, ter mais disposição e não
desenvolver doenças como câncer,
diabetes e problemas
cardiovasculares. Quem garante é
Pollyanna Esteves de Oliveira,
nutricionista e membro do The
Institute for Functional Medicine:
“O cardápio ideal, através de um
mapeamento genético humano para
criar dietas personalizadas, já é uma
realidade”.

Esse tratamento está inserido na
nutrigenômica, que estuda como os
genes e os nutrientes interagem.
Também chamada de genoma
nutricional, a técnica investiga como
os alimentos afetam a saúde, de
acordo com o DNA de cada um, o
que explica por que alguns
indivíduos respondem de forma
diferente de outros consumindo os
mesmos nutrientes. “Os cardápios
convencionais com frequência levam
o paciente a muitas tentativas e
erros. A nutrigenômica ajuda a
identificar quais alimentos
funcionam melhor para cada
indivíduo, em particular”.

Desde que o Projeto Genoma foi
concluído, em 2003, a ciência tem
como identificar informações no
código genético. Cerca de 1.000
genes humanos ligados a doenças já
foram identificados, assim como os
nutrientes que têm ação sobre eles.

“Os pesquisadores descobriram
quais são os genes que predispõem o
organismo a consumir mais calorias.
Assim, podemos controlar o peso e
evitar o desencadeamento de
doenças, pelo simples ato de comer
o alimento cuja propriedade atue
diretamente no gene controlador”,
diz a especialista. Nos EUA e
Europa muitas pessoas já seguem
dietas específicas que agem sobre os
genes que predispõem ao
desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, diabetes do tipo 2
e alguns tipos de câncer.

Dieta a partir
do mapa
genético

sucos, lanches naturais e cereais.
Localizado no Bairro dos

Morros, o Spamed é dirigido pelo
endocrinologista Mauro Tadeu
Moura e pelo pneumologista
Sérgio dos Santos. Possui ampla
área verde, piscinas, quadras
poliesportivas, quadra de tênis,
academia de ginástica, salão de
cabeleireiro, salão de jogos, centro
de fisioterapia, clínica de estética,
sala de cinema e deck molhado
com espelho de água,
espreguiçadeiras e camas, com
vista das montanhas.

Thiago e
Cecília:
paciente
supera
limites físicos
e torna-se
mais
confiante e
segura

Luiz Carlos Ferraz

Uma solução prática e nutritiva
para resolver o horror a frutas,

legumes e cereais ao natural é o uso
de farinhas. É possível encontrar a
versão em pó de vários alimentos,

Mercado oferece
infinidade de
tipos de farinhas:
de frutas, de
leguminosas e
de cereais

Alimentos
em pó

como berinjela,
maracujá, feijão
branco, cenoura, entre
outros.

A nutricionista
Fernanda Granja
preparou um manual
com os principais

tipos de farinhas, seus benefícios e
indicações: “Cada farinha tem uma
função. É importante conhecê-las,
diferenciá-las e incluir na
alimentação a que mais se adequa a
sua necessidade. E o principal: não
fazer disso um modismo e sim um
hábito”.

Leia mais na seção Autoestima
no site do jornal Perspectiva, em
www.jornalperspectiva.com.br

Reprodução

Genética define o que comer

Divulgação

Reprodução



Prefeito João Paulo Tavares Papa entregou em setembro ao
presidente da Câmara, Marcus de Rosis, a peça orçamentária
de Santos para 2011, no valor de R$ 1,4 bilhão, maior em
12,4% sobre 2010.  Na foto, a secretária de Finanças, Mirian
Cajazeira Diniz, os vereadores De Rosis, Marcelo Del Bosco e
Geonísio Aguiar, o prefeito Papa, e os vereadores José
Lascane, Benedito Furtado e Adilson Júnior.

Delaine Amaral
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� O colombiano Gonzalo
Fonseca Torres expõe “Urbanas
de América Latina – Almas
Nuas”, até 23 de novembro, no
Museu de Arte Sacra de Santos
(MASS), no Morro do São
Bento. Nas telas, elementos que
representam a violência e a
prostituição, para “despertar a
sensibilidade do público para a
realidade dos diversos tipos de
conflitos sociais existentes nos
centros urbanos”, diz Torres.

� Fundo Social de Solidariedade
e Secretaria Municipal de
Assistência Social realizam a 20ª
Feira da Solidariedade em 30 de
novembro, das 15 às 20 horas, e
1° e 2 de dezembro, das 14 às 20
horas, no Clube Sírio-Libanês,
na Avenida Ana Costa, 473,
Gonzaga.

� Grupo Fraterno de São
Vicente, mantenedora do posto
CVV de São Vicente, realizou de
18 a 22 de outubro a 7ª Semana
de Valorização da Vida, no Centro
Cultural da Imagem e Som, com
palestras, apresentações
musicais, entre atividades
culturais. Às quartas-feiras, 19
horas, grupo realiza encontros no
cinema da Praça Ipupiara,
Biquinha. Telefone (13) 3467-
4111 saovicente@cvv.org.br

� De 30 de novembro e 3 de
dezembro, na Fecomercio, na
Capital, a Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo
(SMA) realiza a 1ª Bolsa
Internacional de Negócios da
Economia Verde discute um novo
modelo de economia e de
desenvolvimento para o país.
Informações em
www.ambiente.sp.gov.br/
economiaverde

� Os irmãos Eduardo e Celso
Filetti estão empolgados com a
nova turma do curso de auxiliar
de veterinário que começa no
início de novembro, na Clínica
Filetti, em Santos. As aulas são
ministradas em salas
climatizadas, utilizando
modernos didáticos e
audiovisuais, com estágios na
própria clínica ou em clínicas
conveniadas na região. Inscrições
na clínica, na Rua Almirante
Tamandaré, 271/273.

� Profissionais envolvidos nos
projetos das 12 arenas da Copa
2014 participarão do 2014 Brazil
World Cup Architectural Summit,
de 18 e 20 de novembro, no
Instituto Americano de
Arquitetos, AIA, em Nova York.

O dia mais feliz
de Karen Camargo

e Herbert
Fuentes, de Mogi

das Cruzes, com
recepção para 600

convidados no
Clube de Campo,

decoração toda
em azul e branco,

o jantar Trópikos e
animação da

banda Realce.

Vera Salem Gattaz
agitou 250 VIPs

com dupla
inauguração: a
nova L’Espace

Viagens e Turismo,
consultoria de
viagens voltada para o

mercado de luxo; e a Torre
João Salem, em memória ao
pai William Salem e ao avô
João Salem. Degustação de

vinhos com o sommelier
Bruno Taddeucci, badalação

e, ao final, sorteio de
estadias nos mais

conceituados hotéis e
palácios dos quatro

continentes. Zilda Brandão e Dominique Debay

Fotos de Margareth AbussamraIrineu Jr.

Flávio
Jabra e
Vera
Salem
Gattaz

Sandra Netto

Jotemberg
Prado Santos
e Márcio,
presentes no
Workshop de
Iluminação
Pública, na
Associação de
Engenheiros
e Arquitetos
de Santos.

Luiz Augusto Milano, presidente da Matec Engenharia, e
Paulo Henrique Veiga, coordenador de Engenharia e

Arquitetura da Funcef: Milano entrega a Veiga a chave do
edifício comercial Corporate Funcef, construído em Santos.
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Dois candidatos disputam domingo, 31 de outubro, em segundo turno, a preferência popular para ocupar a Presidência do Brasil,
de 2010 a 2014, sucedendo oito anos de Luiz Inácio Lula da Silva: Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB. Abaixo, cada
um dos modelos é defendido, visando, num último esforço, consolidar a convicção dos eleitores e esclarecer eventuais indecisos.

DIA 31, O POVO DECIDE

Não é sem razão que a aprovação
do governo Lula bate recorde

atrás de recorde e passa dos 80%.
Esse contentamento nasce da
constatação do povo de que as
políticas e ações do Governo Federal
vêm beneficiando como nunca a
todos, mas principalmente a
população mais humilde, a maioria
dos brasileiros.

Essa aprovação, essa sensação
de que o país tem rumo e está
mudando para melhor, é reconhecida
até por nosso adversário nesta
disputa eleitoral, que tenta de todo
modo associar sua própria imagem a
do presidente. Mas a grande votação
que a candidata de verdade de Lula
conseguiu no primeiro turno é prova
de que o povo não se deixa enganar e
reconhece Dilma Rousseff como a
única que poderá, de fato, seguir
fazendo do Brasil um lugar mais
justo e com mais oportunidades para
todos os brasileiros e brasileiras.

Dilma Rousseff é a certeza de
que as políticas e ações que criaram
mais de 14 milhões de empregos
com carteira assinada, tiraram da

pobreza 28 milhões de brasileiros e
brasileiras e levaram a um aumento
real do salário mínimo de 44,95%
continuarão e se multiplicarão.
Nosso adversário, ao contrário, fez
parte de um governo de políticas
neoliberais, com as quais a economia
brasileira oscilava entre recessão e
crescimento concentrador de renda.

Dilma também é a continuação
da política de fortalecimento e
defesa do patrimônio público. O

símbolo desse processo é a
Petrobras, que, no período Lula/
Dilma, descobriu as reservas de
petróleo do chamado Pré-sal e se
tornou uma das maiores empresas
do setor. Essa enorme riqueza do
povo brasileiro, graças a uma nova
legislação formulada por Dilma e sua
equipe, poderá ser usada nos
próximos anos para investir pesado
em educação, meio ambiente e
desenvolvimento tecnológico.

Os tucanos, além de se
posicionarem no Congresso
Nacional contra essa legislação,
ainda, quando governo, privatizaram
várias empresas públicas e quase
venderam a Petrobras, patrimônio
construindo com muita dificuldade
por várias gerações de brasileiros.
Dilma é a garantia de que a
Petrobras, o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica não correm risco
de privatização.

Com Dilma temos a certeza de
que nossos irmãos mais pobres
continuarão a ter acesso ao Bolsa

Família. Mais de 12,6 milhões de
famílias foram beneficiadas pelo
maior programa de transferência de
renda do mundo, reconhecido até
por economistas liberais e
instituições como o Banco Mundial
como parte essencial do processo de
redução da desigualdade. Nosso
adversário e seu partido, ao
contrário, sempre lutaram contra a
implantação do programa e agora, no
momento da eleição, mudam de
posição de forma leviana e
oportunista.

Dilma é a continuidade de uma
política externa altiva, soberana e
baseada no diálogo, graças à qual,
aliás, o Brasil agora é respeitado e
ouvido nos principais fóruns e
órgãos de decisão internacionais, um
país que de líder da América Latina
passou a referência inconteste em
todo o mundo. Um ator pelo qual
passa todas as grandes decisões
mundiais.

Também representa uma nova
forma de relacionamento político

entre os poderes, onde os
municípios pela primeira vez na
nossa história tiveram vez e voz,
sem precisar recorrer a um político
aliado do governo de plantão ou
andar de pires na mão para conseguir
recursos. Os 645 prefeitos do nosso
estado são testemunha: no governo
Lula, quem apresentou bons
projetos não teve dificuldade para
obter verba, ninguém precisou de
intermediários para isso.

Mais do que tudo, é com Dilma
que a democracia e a defesa da vida,
bens tão valiosos, vão se aprofundar
e desenvolver ainda mais no nosso
país. Por sua formação religiosa e
sua luta contra a ditadura militar
Dilma, mais do que ninguém, sabe o
caminho para fazer com que igreja,
imprensa, movimentos sociais,
sindicatos e todos os setores da
sociedade sejam ouvidos.

É por tudo isso que dia 31 de
outubro, todos aqueles que desejam
um Brasil mais justo, feliz e, acima
de tudo, solidário, devem votar 13,
devem votar Dilma Rousseff.

Luiz Marinho é prefeito de São
Bernardo do Campo, ex-ministro do
Trabalho e da Previdência Social.

Para o país seguir mudando
LUIZ MARINHO

Fotos Divulgação

Sem medo do passado
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Opresidente Lula passa por
momentos de euforia que o

levam a inventar inimigos e enunciar
inverdades. Para ganhar sua guerra
imaginária, distorce o ocorrido no
governo do antecessor, autoglorifica-
se na comparação e sugere que se a
oposição ganhar será o caos. Por trás
dessas bravatas está o personalismo
e o fantasma da intolerância: só eu e
os meus somos capazes de tanta
glória. Houve quem dissesse o
Estado sou eu. Lula dirá, o Brasil
sou eu! Ecos de um autoritarismo
mais chegado à direita.

Lamento que Lula se deixe
contaminar por impulsos tão toscos
e perigosos. Ele possui méritos de
sobra para defender a candidatura
que queira. Deu passos adiante no
que fora plantado por seus
antecessores. Para que, então, baixar
o nível da política à dissimulação e à
mentira?

A estratégia do petismo-lulista é
simples: desconstruir o inimigo
principal, o PSDB e FHC (muita
honra para um pobre marquês…).

Por que seríamos o inimigo
principal? Porque podemos ganhar
as eleições. Como desconstruir o
inimigo? Negando o que de bom foi
feito e apossando-se de tudo que
dele herdaram como se deles sempre
tivesse sido. Onde está a política
mais consciente e benéfica para
todos? No ralo.

Na campanha haverá um mote o
governo do PSDB foi neoliberal e

dois alvos principais: a privatização
das estatais e a suposta inação na
área social. Os dados dizem outra
coisa. Mas os dados, ora os dados…
O que conta é repetir a versão
conveniente. Há três semanas (*)
Lula disse que recebeu um governo
estagnado, sem plano de
desenvolvimento. Esqueceu-se da
estabilidade da moeda, da lei de
responsabilidade fiscal, da
recuperação do Bndes, da
modernização da Petrobras, que
triplicou a produção depois do fim
do monopólio e, premida pela
competição e beneficiada pela
flexibilidade, chegou à descoberta do
pré-sal. Esqueceu-se do
fortalecimento do Banco do Brasil,
capitalizado com mais de R$ 6
bilhões e, junto com a Caixa
Econômica, libertados da
politicagem e recuperados para a
execução de políticas de Estado.

Esqueceu-se dos investimentos
do programa Avança Brasil, que,

com menos alarde e mais eficiência
que o PAC, permitiu concluir um
número maior de obras essenciais ao
país. Esqueceu-se dos ganhos que a
privatização do sistema Telebrás
trouxe para o povo brasileiro, com a
democratização do acesso à internet
e aos celulares; do fato de que a Vale
privatizada paga mais impostos ao
governo do que este jamais recebeu
em dividendos quando a empresa era
estatal; de que a Embraer, hoje
orgulho nacional, só pôde dar o salto
que deu depois de privatizada; de
que essas empresas continuam em
mãos brasileiras, gerando empregos e
desenvolvimento no país.

Por fim, os programas de
transferência direta de renda (hoje
Bolsa-Família), vendidos como uma
exclusividade deste governo. Na
verdade, eles começaram em um
município (Campinas) e no Distrito
Federal, estenderam-se para Estados
(Goiás) e ganharam abrangência
nacional em meu governo. O Bolsa-

Escola atingiu cerca de 5 milhões de
famílias, às quais o governo atual
juntou outras 6 milhões, já com o
nome de Bolsa-Família, englobando
em uma só bolsa os programas
anteriores.

É mentira, portanto, dizer que o
PSDB não olhou para o social. Não
apenas olhou como fez e fez muito
nessa área: o SUS saiu do papel à
realidade; o programa da Aids
tornou-se referência mundial;
viabilizamos os medicamentos
genéricos, sem temor às
multinacionais; as equipes de Saúde
da Família, pouco mais de 300 em
1994, tornaram-se mais de 16 mil em
2002; o programa Toda Criança na
Escola trouxe para o Ensino
Fundamental quase 100% das
crianças de sete a 14 anos. Foi
também no governo do PSDB que se
pôs em prática a política que assiste
hoje a mais de 3 milhões de idosos e
deficientes (em 1996, eram apenas
300 mil).

Nada a temer.
Fernando Henrique Cardoso é

ex-presidente do Brasil, (*) escreveu
este artigo antes das eleições.


