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Câmara de Santos ganha sede própria com a
restauração do Castelinho, onde funcionou o
Grupamento de Bombeiros, e construção de
prédio anexo. A ocupação das novas instalações
está programada para 2011..............Págs. 7 e 8.
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AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

Machu Picchu Train, que faz a rota de Ollantaytambo
até Machu Picchu, no Peru, já opera em três horários,
atendendo 300 passageiros dia................................Pág. 10.
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Proposta do vereador Adilson Júnior (PT), Prefeitura de
Santos criará em 2011 incentivos fiscais para que os
prédios tortos da orla sejam reaprumados.............Pág. 03.
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Programa de Conformidade Gerencial de Resíduos
Sólidos e Efluentes dos Portos começa a ser implantado
no ano que vem, com prazo até 2012.....................Pág. 12.

Imprensa-Codesp

PPPPPortoortoortoortoorto

Divulgação

Lei do Gás é regulamentada em
condições econômicas favoráveis

NICHOLAS MACIEL MERLONE

Resíduos
portuários

poderão servir
à geração de

energia
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No último dia 3 de dezembro, o
Governo Federal publicou o

Decreto nº 7.382/10, que
regulamenta a Lei nº 11.909/09,
referente à estocagem, produção e
logística de gás natural – a chamada
“Lei do Gás”. O decreto foi assinado
pelo presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, junto ao
ministro de Minas e Energia, Márcio
Zimmermann.

O Ministério de Minas e Energia
divulgou nota afirmando que a Lei
do Gás e a sua regulamentação
disponibilizam regras claras para
atrair investimentos para o setor.
Assim, o governo possui a
expectativa de que os contratos de
concessão estimulem os
investimentos em exploração e
produção, além de trazer mais
competitividade para a atividade de
transportes.

O artigo 4º do referido Decreto
dispõe que sociedade ou consórcio
cuja constituição seja regida pelas
leis brasileiras, com sede e
administração no País, exercerá a
atividade de transporte de gás
natural por conta e risco do
empreendedor, mediante os regimes

Nicholas Merlone: “bom
cenário para investimentos”

de concessão, precedida de licitação;
ou autorização.

Pois bem, o novo Decreto
procura estimular os investimentos,
por exemplo, por meio da
introdução do regime de concessão,
precedida de licitação, nos futuros
casos. É importante frisar aspectos
da concessão: a) necessidade de
licitação na modalidade concorrência;
b) não precária; c) prazo
determinado; d) para pessoas
jurídicas ou consórcios de empresas.

Quanto à concessão, a
modalidade concorrência é destinada
obrigatoriamente para transações de
maior vulto; não é precária, ou seja,

é estável, tal qual o prazo
determinado do artigo 23 do Decreto
nº 7.382/10, que esclarece quanto ao
transporte de gás natural que as
concessões de seu transporte
poderão ser prorrogadas pelo prazo
máximo de 30 anos; além disso,
pessoas jurídicas ou consórcios de
empresas podem participar do
contrato de concessão.

Finalmente, não bastassem essas
considerações, vale mencionar que a
matriz energética brasileira depende
em primeiro lugar de petróleo e
derivados com 52,8% e, em segundo,
de gás natural 37,8%, conforme
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de 1º
de setembro passado – em seus
indicadores de desenvolvimento
sustentável.

Assim, com a legislação e as
condições econômicas favoráveis
nos parece, de fato, existir um bom
cenário para investimentos na área.

Nicholas Maciel Merlone é
advogado do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

Bom-humor em 2011

O ensinamento não é novo, muito pelo
contrário, deve estar sendo ministrado
há alguns milênios, mas é fácil não

praticá-lo. Afinal, é possível alegar ser mais
honroso, ou servir para “lavar a alma”, como
se diz popularmente, pagar com a mesma
moeda – fosse o caso desta, desconsiderando o
mal-entendido, ser marcada pela
maledicência. O que nem sempre é verdade.
Eis que, julgado de forma equivocada por
alguém próximo, principalmente, ou nem tão
próximo assim, é mais comum ficar irritado e
devolver a crítica, o rótulo – ainda que o
indigitado tenha certa razão – de uma forma
ainda mais contundente. A prática reiterada
demonstra, contudo, que isso pode até fazer
mal à saúde, gerar dor física ou mesmo
sofrimento n’alma. Aplicar a Lei de Talião, ou,

por outro lado, medida equivalente à eventual
omissão, com a oferta da outra face..., em nada
vai superar o velho e surrado bom-humor.
Esta, sim, é a fórmula; que, como se disse, é
antiga, mas é a melhor maneira de
acompanhar o enfrentamento de todos os
desafios que surgem na vida. E não adianta
dizer que uma pessoa amargurada não é capaz
de ter bom-humor, pois essa virtude, sim, pois
merece ser tratada como tal, e não tem nada a
ver com o deboche, é fruto de uma prática
diária. Não é questão de nascer ou adquirir;
deva ser cultivada. Há mesmo quem diga que o
bom-humor, revelado numa longa e gostosa
risada, é capaz de substituir uma sessão de
exercícios físicos. Exagero? Pelo sim, pelo
não, pratique – com os nossos sinceros votos
de um bem-humorado 2011.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Programa fomenta
desenvolvimento
O governador Alberto

Goldman assinou o Decreto
nº 56.413/2010, que institui o
Programa Estadual de Fomento
ao Desenvolvimento Regional,
com investimentos em projetos
focados em melhorar a
competitividade da economia e
gerar emprego e renda para a
população. O programa, lançado
durante solenidade no Palácio dos
Bandeirantes, contempla também
projetos de infraestrutura e
serviços públicos.

Para participar do programa,
os projetos devem estar
relacionados à estruturação de
cadeias produtivas, qualificação
profissional, apoio tecnológico,
promoção do empreendedorismo e
auxílio a micros, pequenos e
médios empresários, programas
de qualidade ambiental, ações em
infraestrutura e serviços públicos.

Os recursos poderão ser
solicitados por autarquias,
consórcios públicos municipais,
fundações e associações de
desenvolvimento regional e
setorial, que deverão assumir
contrapartida de 20% do
valor do projeto. Os
interessados precisam
apresentar também um
projeto de desenvolvimento
local, que envolva pelo menos
dois municípios, nas áreas de

Goldman: estimular a
ação integrada dos

municípios paulistas

Gilberto Marques/GESP-Imprensa

Santos

Luiz Carlos Ferraz

Incentivar o reaprumo

APrefeitura de Santos criará
em 2011 incentivos fiscais
para que os prédios tortos

da orla possam ser alvo de obras de
reaprumo: de um lado, os
condomínios serão beneficiados com
desconto de até 30% no valor do
Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU); de outro, as empreiteiras
responsáveis pelas obras serão
isentas do recolhimento do Imposto
Sobre Serviços (ISS), calculado em
5% sobre o valor do contrato.

A ideia é do vereador Adilson
Júnior (PT) e já recebeu sinal verde
do prefeito João Paulo Tavares Papa
(PMDB). Em dezembro, eles
realizaram encontro na Prefeitura,
com a participação da secretária
municipal de Finanças, Miriam
Cajazeira, quando a essência da
proposta foi discutida e aprovada.
“A questão agora é como
transformá-la em Projeto de Lei,
considerando que esse tipo de
iniciativa deve partir do Executivo”,
afirmou o vereador.

Segundo Adilson Júnior, o
assunto veio à tona nas últimas
sessões do ano, quando o prefeito
enviou à Câmara Projeto de Lei
Complementar, para instituir a nova
Planta Genérica do Município, que
atualiza os valores venais de
terrenos e imóveis construídos, e
serve de base de cálculo para o
IPTU de 2011.

“Trata-se de uma alteração que é
feita em função da valorização do

Ideia do vereador Adilson
Júnior foi aceita pelo
prefeito Papa

imóvel”, explica o vereador: “Mas,
pergunto: qual a valorização que
tiveram os prédios tortos da orla da
praia? Pelo contrário, ano a ano eles
vêm sofrendo uma depreciação”.

Com base nesse entendimento, e
visando alertar para a injustiça,
Adilson Júnior apresentou duas
emendas ao PLC do prefeito. Como
a iniciativa deveria partir do
Executivo, as emendas tiveram
parecer contrário do Gabinete de
Assessoria Técnica Legislativa
(GATL). Apesar disso, e para evitar
o desgaste da derrubada do parecer
em plenário, o encontro do vereador
com Papa apontou para a
perspectiva de solução.

“Não é justo que quem não teve
o seu imóvel valorizado pague pelo
aumento do IPTU”, defende Adilson
Júnior. “No caso de minha emenda,
os imóveis localizados em prédios
tortos teriam um desconto de 30%
no valor do imposto, o que, de

acordo com simulações feitas,
praticamente não alteraria o valor
atual”. Já a outra emenda se referia
ao incentivo às obras de reaprumo.
O custo aproximado de uma reforma
desse porte varia de R$ 2 milhões a
R$ 3 milhões. As empreiteiras
seriam isentas de recolher o ISS,
calculado em 5% do valor do
contrato: “É um valor considerável,
que poderia reverter em benefício
direto ao condomínio, viabilizando a
contratação do serviço”.

Conforme Adilson Júnior, 94
edifícios da orla de Santos
necessitam de obras de reaprumo.
“Ao aprovar a ideia, o prefeito
ponderou que a redução do IPTU
nesse momento iria gerar um atraso
na confecção dos carnês”, contou.
“Assim, ele sugeriu encaminhar o
assunto no início do ano que vem,
por meio de um projeto de lei
específico. O importante é que a
ideia foi aceita pelo Executivo”.

Proposta valoriza patrimônio da orla santista: desconto de IPTU
aos condomínios e isenção de ISS às empreiteiras

economia regional, serviços
públicos, qualificação profissional
e desenvolvimento sustentável.

“O desenvolvimento regional
visa a melhor distribuição da
riqueza e é a oportunidade de dar
um salto na economia do Estado”,
disse Goldman. “Havendo a
demanda dos municípios, o
dinheiro é o menor problema, pois
o governo tem recursos para
utilizar em projetos”.

Além do Programa Estadual
de Fomento ao Desenvolvimento
Regional, a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento dispõe de
outras ações voltadas ao
desenvolvimento regional, como o
Programa de Apoio Tecnológico
aos Municípios (Patem) e o
Programa Estadual de Fomento
aos Arranjos Produtivos Locais
(APLs). Juntos, esses programas
investiram R$ 13 milhões nos
últimos quatro anos, beneficiando
mais de 100 municípios de todo o
Estado.

Prevendo a circulação de 1,5
milhão de turistas na temporada,

a Prefeitura de Santos deu início à
Operação Verão com Segurança, que
se desenvolverá até 31 de janeiro, em
parceria com as Polícias Civil,
Militar e Federal, Corpo de
Bombeiros, Capitania dos Portos,
Alfândega, Guarda Portuária,
Sabesp, CPFL e NET.

A Operação foi reforçada com
10 investigadores/escrivães e de 200
PMs (80 praças e 120 cadetes da
Academia do Barro Branco) e
efetivo 24 horas de 100 guardas

Operação Verão com Segurança
municipais e guardiões-cidadãos na
orla; e terá apoio de oito quadriciclos
na faixa da areia, da Guarda
Municipal e da PM; uma viatura da
PM por canal na confluência com a
praia (sete no total); oito bicicletas,
sendo duas elétricas, e seis motos da
GM; além do Sistema Informatizado
de Monitoramento (SIM) da
Prefeitura, com 20 câmeras na orla,
cinco no Centro Histórico e três na
Alemoa.

O esquema inclui o helicóptero
Águia, da PM, e 15 integrantes do
Programa Salva Surf, que auxiliarão

os bombeiros. O programa SOS
Criança Perdida encaminhará os
menores aos pais ou responsáveis,
com assistência de monitores
especializados. Na faixa do porto, a
Guarda Portuária e a Polícia Federal
atuarão junto aos turistas que
desembarcarem de transatlânticos.
Simultaneamente, a CET desenvolve
a Operação Verão Trânsito Seguro,
com 105 operadores de tráfego em
regiões de grande circulação de
pedestres, Emergências e
informações sobre o trânsito ligue
0800-7719194.



P ara que o país reduza os
níveis de pobreza dos atuais

24% para 15% da população, o
Movimento Brasil Eficiente
defende uma meta de
crescimento, entre 2011 e 2020,
na média de 6% ao ano,
impulsionada por uma taxa de
investimento de 25% do PIB.
Para alcançar a meta, a entidade
afirma que é fundamental conter
os gastos correntes. A fórmula é
a seguinte: Dez – Dez – Dez. Ou
seja, a Previdência deve ter seu
orçamento anual limitado a 10%
do PIB; a União não pode gastar
mais do que 10% do PIB; e os
outros 10% atenderão estados e
municípios. Adotando essa
estratégia, diz o BEM, sobraria
mais espaço para a necessária
ampliação da taxa de
investimento, que hoje está
estacionada em faixa inferior a
20% do PIB, quando deveria ser
25%. Comparando com outros
países emergentes, a China
investe perto de 45% ao ano, a
Índia 35%, a Coreia mais de
30% e o Chile, cerca de 25% do
PIB. Em fevereiro, a organização
encaminhará Projeto da Lei à
Câmara dos Deputados com
propostas para simplificar e
racionalizar a estrutura
tributária brasileira, melhorar a
gestão dos gastos públicos e
acelerar o crescimento
econômico. Mais informações no
site www.brasileficiente.org.br

Reduzir a
pobreza
para 15%
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AConfederação Nacional dos
Municípios divulgou
pesquisa sobre a situação do

crack nas cidades brasileiras, que
revela a necessidade de serem
ampliadas as políticas públicas de
enfrentamento à droga. O estudo foi
realizado com amostra de 71% dos
municípios do país e constatou que
98% deles possuem problemas
relacionados à circulação e ao
consumo de drogas e do crack.
Apesar disso, apenas 8,43%, ou 333
cidades, informaram que possuem

Crack

Ampliar o
enfrentamento

um programa específico.
Entre outros tópicos da

pesquisa, foi constatado que os
Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), considerados a principal
estratégia para o acolhimento e
tratamento dos portadores de
transtornos mentais, no qual estão
incluídos os usuários de drogas,
cobrem apenas 14,78% dos
municípios que responderam a
pesquisa, o que é insuficiente para
atender a demanda.

Em relação ao Plano Nacional de
Enfrentamento ao Crack e outras
Drogas, apenas 3,39% (134) dos
municípios informaram ter
conseguido auxílio financeiro do
governo federal.

Apenas 8,43% das cidades
informaram que possuem
um programa específico

Reprodução

� Para o consumidor às voltas com as compras de final de ano, o Centro
de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor (Cidoc), da
Prefeitura de Santos, orienta a adquirir apenas o necessário e com
antecedência, incluindo pesquisa e comparação de preços, evitando
assim a compra por impulso. E, se possível, optar pelo pagamento à
vista; ou, no caso de compra à prazo, avaliar a taxa de juros. Se
enfrentar problemas, o consumidor deve procurar o Cidoc no
Poupatempo, na Rua João Pessoa, 426, Centro Histórico, de segunda a
sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas.
Dúvidas pelo e-mail cidoc@santos.sp.gov.br ou nos telefones (13)
3202.1905 e 3202.1899.

� Ao comemorar o Dia Internacional
do Voluntariado, em 5 de dezembro,
a Alcoa revelou que 49% de seus
colaboradores em todo o mundo,
algo em torno de 29.000 pessoas,
estão engajados em serviços
voluntários de auxílio às
comunidades – um índice maior que
a média corporativa global, segundo
dados do Boston College Center for
Corporate Citizenship, nos EUA.
“Incentivamos nosso pessoal a
compartilhar o seu tempo, talento e
energia no apoio às causas que
ajudam a fortalecer nossa
sociedade”, diz o presidente mundial
e CEO da Alcoa, Klaus Kleinfeld.
Site www.alcoa.com/foundation

� Os cartórios brasileiros poderão
expedir, a partir de janeiro de 2011,
registros civis de nascimento,
casamento e óbito em um novo
papel, padronizado e mais seguro,
confeccionado pela Casa da Moeda
do Brasil. Os formulários possuem
15 itens de segurança que inibem a
falsificação.

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Baixada
Santista, anunciou que realizará pesquisa em 2011 para identificar o

perfil dos usuários de crack em Santos e os locais onde o uso é mais
frequente. O objetivo é levantar as informações necessárias para a
elaboração de políticas públicas de prevenção e assistência aos usuários
em situação de risco. Multidisciplinar, o trabalho reunirá alunos dos
cursos de Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Serviço Social,
Educação Física e Fisioterapia.

Unifesp fará pesquisa

ACompanhia de
Desenvolvimento Habitacional

e Urbano (CDHU) lançou o projeto
“Capacidades”, que visa ampliar as

Famílias serão
capacitadas

possibilidades de inserção no
mercado de trabalho da população
removida do Parque Estadual da
Serra do Mar. As aulas começam em
fevereiro. Serão 17 cursos,
totalizando 602 vagas, ministrados
gratuitamente pelo Senac. Inscrições
em janeiro, nos conjuntos
habitacionais do CDHU.

� 4,5 milhões de idosos
brasileiros, dos quais 62,7% do
sexo feminino, terão dificuldades
para as atividades da vida diária
nos próximos 10 anos, o que
significa um acréscimo de 1,3
milhão ao contingente de 2008.
As informações constam no livro
“Cuidados de longa duração
para a população idosa: um
novo risco social a ser
assumido?”, lançado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), organizado pela
coordenadora da área de
População e Cidadania, Ana
Amélia Camarano.

� Associação Casa da
Esperança de Cubatão Dr. Leão
de Moura, que reabilita pessoas
com deficiência, foi premiada
entre as 10 melhores práticas
inclusivas do Estado de São
Paulo, pela Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

Cada cartão de
Natal vale um
litro de leite

ATetra Pak, que atua no
processamento e envase de

alimentos, participa da campanha
“Natal Sem Fome dos Sonhos”, da
Ação da Cidadania. Para colaborar,
acesse o site www.tetrapak.com.br e
envie um cartão de Natal virtual e
animado para amigos, familiares ou
colegas de trabalho. Para cada cartão
eletrônico enviado, a Tetra Pak
entregará um litro de leite longa vida
à campanha. A distribuição ocorrerá
nas cidades de São Paulo, Campinas
e Ponta Grossa.
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Construção

Pesquisa semestral realizada
pela Associação Brasileira da
Indústria de Blocos de

Concreto (BlocoBrasil) aponta que o
setor de pré-fabricados leves (blocos
e pisos intertravados de concreto)
deve manter o crescimento atual.

A expectativa é influenciada
principalmente pelo mercado
imobiliário favorecido pelo crédito
em expansão; lançamentos voltados
para segmentos de média e baixa
renda; obras de infraestrutura para
megaeventos, como a Copa de 2014
e aos Jogos Olímpicos de 2016; e
programas habitacionais, como o
Minha Casa, Minha Vida.

O objetivo da pesquisa, feita
com associados da BlocoBrasil, foi
identificar as macrotendências
setoriais do mercado de pré-
fabricados leves de concreto e a

Segmento está otimista

expectativa de crescimento dos
fabricantes. Os resultados apontam
que 63% das indústrias de blocos de
concreto esperam crescer entre 10%
e 30% nos primeiros seis meses de
2011, enquanto 21% das indústrias
estimam crescer acima de 30% no
próximo semestre.

Apoiado pelo crescimento
econômico, o mercado de trabalho
no setor de blocos de concreto deve

Concreto

Contratar mão de obra e
investir em máquinas e
processos

adotar algumas
medidas para
aumentar a
produtividade,
como a
contratação de
novos
funcionários. “A
pesquisa
demonstra que

os fabricantes de blocos e pisos
intertravados de concreto estão
confiantes na manutenção e
crescimento da atividade econômica
no primeiro semestre de 2011 e,
também, que pretendem investir em
máquinas e equipamentos e em
processos para melhorar a
produtividade das fábricas”, avalia o
arquiteto Carlos Alberto Tauil,
consultor técnico da BlocoBrasil.

Reprodução

Mercado
imobiliário
favorece
indústria

Anecessidade de construir
edificações residenciais e

industriais planejadas e com o
conceito de sustentabilidade foi
discutida no workshop “Green
Building, Sinal Verde para a
Sustentabilidade”, promovido pela
CPFL Energia, em novembro, em
Campinas.

Com a preocupação de reduzir
impactos ambientais, o evento
integrou projeto de pesquisa e
desenvolvimento da empresa, que,
em sua primeira fase, vai elaborar
documento sobre o tema para
nortear outros trabalhos. O diretor
de Comunicação Empresarial da
CPFL, Augusto Rodrigues, destacou
que a empresa está atenta às
descobertas científicas sobre o
aquecimento global.

Entre os especialistas, houve a
participação de Nils Larsson, diretor
executivo da International Initiative
for a Sustainable Built Environment
(iiSBE); Charles Kibert, professor
na Escola de Construção Civil, na
Faculdade de Projeto Construção e
Planejamento, na Universidade da
Flórida; Norbert Lechner, professor
aposentado do College of
Architecture, Design and
Construction da Auburn University;
e Silvia de Schiller, pesquisadora
professora de Arquitetura da
Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, da Universidad de
Buenos Aires.

Em sua exposição, Nils Larsson
propôs estratégias para um
planejamento contingencial para
redução rápida de emissões de gases-
estufa (GEEs). Muitos governos,
instituições e grandes organizações
estão engajando-se em assuntos
relacionados a causas e impactos das

Especialistas debatem
construção sustentável

Professor Norbert Lechner: edifícios estão entre os
maiores consumidores de energia

mudanças climáticas. A área de
mitigação é objeto de amplo debate
público e de estabelecimento de
metas, porém, com mínima ação
imediata.

“Edifícios net zero em energia”
foi o tema apresentado por Charles
Kibert. Ele discutiu como o
movimento para desenvolver e
implementar os chamados Net Zero
Energy Buildings (NZEB) vem
ganhando força nos EUA, por sua
potencial contribuição para
elementos multirrelacionados, como
aumento rápido do custo de energia,
pressão para tratar de mudanças
climáticas, migração de
independência para autossuficiência
de energia e a pressão ética para
reduzir o consumo de energia.

Norbert Lechner falou sobre
“Arquitetura em um planeta em
aquecimento” e detalhou o papel que
os edifícios desempenham no
cenário do aquecimento global,
considerando que estão entre os
maiores consumidores de energia, em
países com matrizes energéticas
predominantemente fósseis. Como a
maior parte da energia por eles
consumida é impactada pelo seu
relacionamento com o sol, edifícios
mais sustentáveis devem,
necessariamente, ser solar-
responsivos, e não apenas cobertos
por coletores solares.

A pesquisadora Silvia de Shiler
abordou o tema “Arquitetura para
um futuro sustentável” e relacionou
conceitos e ferramentas para uma
arquitetura sustentável, por meio de
desenvolvimento de critérios gerais,
respostas regionais e estratégias de
projeto para obtenção de edifícios de
baixo impacto ambiental e de alta
eficiência energética.

Imprensa-CPFL

Móveis e acessórios de madeira
proporcionam um toque

rústico na decoração da casa. Melhor
ainda se a madeira for certificada, um
dos diferenciais do show room
Pedro Petry, na Atmosfera Brasil,
em São Paulo. Petry atua há 25 anos
como designer de mobiliários e
objetos e alia qualidade e bom gosto.
“Detalhes, geralmente não
valorizados, fazem parte da
transformação da madeira em peças
de design únicas”, afirma.

Conhecido pelo uso de resíduos,
como troncos de árvores, galhos e
até mesmo a raiz, descartados por
outros mercados, desde 2008 ele
desenvolve parceria com a Orsa
Florestal, conciliando o design
sustentável e a madeira com garantia
de origem. A Orsa Florestal produz
madeira tropical certificada pelo
FSC (Forest Stewardship Council), a
partir do manejo sustentável de
florestas nativas na Amazônia.

Serviço – A Atmosfera Brasil
está localizada na Rua Benedito
Lapin, 123, São Paulo, site
www.atmosferabrasil.com.br

Decorar com
madeira
certificada
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Câmara de Santos
inaugura sede própria

Patrimônio

Obras tiveram início em julho de 2008, com investimento de R$ 20 milhões

ACâmara de Vereadores de
Santos inaugurou em
dezembro sua sede própria,

no Bairro Vila Nova, no Centro
Histórico. As novas dependências
compreendem a recuperação de um
prédio de 1909 tombado pelo
patrimônio histórico, que abrigou o
6º Grupamento do Corpo de
Bombeiros, denominado Castelinho,
e a construção de um edifício anexo.
A mudança, contudo, só ocorrerá em
2011. Até lá as atividades
continuarão sendo realizadas no
Paço Municipal e em prédio alugado
na Rua XV de Novembro.

A recuperação do Castelinho
contribui para o processo de
revitalização da região central de
Santos e marca significativa
conquista do Poder Legislativo.

Segundo o vereador Marcus De
Rosis (PMDB), que encerrou o
período de dois anos na presidência
da Casa, desde o século XVI,
quando ainda atuava na forma de
Conselho, a Câmara luta para ter seu
espaço próprio.

A solenidade de inauguração foi
marcada por homenagens. O novo
plenário implantado no prédio anexo
recebeu o nome do pai de Marcus,
Oswaldo De Rosis, eleito vereador
em 1962 e que foi presidente do
Legislativo nos biênios 1977/78 e
1981/82. O encerramento teve como
destaque uma cápsula do tempo,
para ser aberta daqui a 100 anos,
contendo objetos alusivos à Cidade e
ao Legislativo, e exemplares de
jornais, entre os quais a edição de
novembro do Perspectiva.

As obras da sede própria
tiveram início em julho de 2008 e
representaram investimento de R$
20 milhões. Enquanto a recuperação
do Castelinho foi realizada pela
Fortnort Desenvolvimento
Ambiental e Urbano, o prédio anexo
foi construído pela Galvão
Engenharia.

No térreo do Castelinho
funcionarão as diretorias
administrativa e legislativa, enquanto
no piso superior ficará o gabinete do
presidente. Os demais setores irão
para o anexo, que, em quatro
andares, conta com 40 salas, 24
gabinetes de vereadores, com
banheiros privativos, auditório,
plenário com galeria, sala de
reuniões, estúdio de TV e
estacionamento.

A recuperação do Castelinho contribui para o processo de revitalização da região central de Santos e marca significativa conquista do Poder Legislativo
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Construção
Sandra Netto

Os projetos de restauração do
prédio e construção do anexo são da
Prefeitura, de autoria do arquiteto da
Secretaria de Planejamento, Ney
Caldatto. A obra teve a supervisão
da Secretaria de Serviços Públicos.
“O projeto foi todo condicionado
pelo Castelinho”, disse Caldatto.
“Para nós, foi um grande desafio,
pois as atividades da Câmara
estavam em vários locais e o
Castelinho, por ser patrimônio
histórico, impunha condições”.

Ele explicou que o projeto de
restauro do Castelinho procurou
recuperar tudo o que existia de
original, que estava descaracterizado
ou esquecido. Todas as intervenções
foram de acordo com a técnica
tradicional e respeito às
características do imóvel centenário,
por meio da investigação dos
registros de pinturas existentes nas
paredes e da argamassa do prédio. O
trabalho, executado pela Fortnort,
compreendeu a recuperação e
reprodução de esquadrias de madeira
e ferro, piso, portas, forros e
telhados.

“Descobrimos pinturas
decorativas e cores originais e
refizemos portas e janelas de
madeira, que estavam deterioradas.
Também descobrimos pisos
originais, e refizemos peças. Ou seja,
criamos uma unidade arquitetural
que tinha se perdido há muito
tempo”, contou Caldatto, ao
detalhar que “o Castelinho é um Projeto do arquiteto Ney Caldatto: transição entre o antigo e o novo

edifício eclético, que
apresenta a típica
arquitetura do início do
século XX, misturando
livremente repertório de
estilos arquitetônicos”.

O prédio foi idealizado
para servir de quartel dos
Bombeiros e projetado
pelo mesmo engenheiro
que fez a Catedral de
Santos e a Catedral de São
Paulo, o alemão
Maximiliano Emílio Hehl.
Ele era funcionário da
Prefeitura e utilizou uma
linguagem de castelo, para
fazer a conexão com a
atividade do Corpo de
Bombeiros.

O arquiteto enfatizou
que o projeto concilia a
transição entre o antigo,
cujo valor histórico tem um
diálogo com a cidade,
representado na fachada do
Castelinho, e o novo
prédio, que possui uma
arquitetura contemporânea,
com muito vidro e
alumínio, que é a Câmara
do século XXI. Ele ressalta
a relação entre o
contemporâneo e o antigo:
“Esse sincretismo se
harmoniza e cada momento
histórico tem o seu espaço.
Mas, é o antigo que
prevalece”.

O prédio anexo foi construído
em concreto armado fornecido pela
Supermix. A nova edificação e o
pátio externo contam com fachada e
telhado de vidro, que permitem
melhor entrada da luz natural e
proporcionam vista para a região
central: “A ideia é mostrar os
corredores e as pessoas circulando.
O espaço democrático pleno, todo
ele aberto”.

O novo prédio foi revestido com
pastilha porcelanizada 2,5x2,5, na
cor camélia, da série Deserto.
Conforme destacou Fernando
Ferraz, representante da Cerâmica
Atlas na Baixada Santista, a pastilha
de porcelana, por ser um produto de
baixa absorção de água,< 0,5% e
baixa expansão por umidade, torna-
se o revestimento de melhor
qualidade para o uso em fachadas,
principalmente em prédios
localizados no Litoral.

Entre outro itens, foi adotado
sistema de ar condicionado que
utiliza gás natural como matriz
energética, o que significa economia
no consumo. Os prédios possuem
acessibilidade para pessoas com
deficiência e estão equipados com 32
câmeras de monitoramento, 12
banheiros coletivos e três
elevadores. Uma parte do maciço
rochoso no Monte Serrat, atrás do
terreno, sofreu intervenções como
medida preventiva, seguindo
recomendação do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT).
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Turismo & Lazer

A Sociedade
Brasileira de
Pneumologia
e Tisiologia
(SBPT)
requereu em
dezembro,
aos senadores

da Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal, a votação de parecer
apoiando o Projeto de Lei nº 315/08,
que regulamenta o artigo 8º da
Convenção Quadro de Controle do
Tabaco, visando a adoção de
políticas de ambientes fechados
livres da fumaça do tabaco, sem
fumódromos, para proteger a

SBPT pressiona senadores

população dos seus efeitos
maléficos. A Convenção Quadro de
Controle do Tabagismo (CQCT) é
um tratado mundial de saúde pública
que foi ratificado pelo Congresso
Nacional em 2005 e sancionado pelo
presidente por meio do Decreto nº
5658/2006. “O tabagismo ativo é
considerado como a principal causa
evitável de doenças e mortes, sendo
responsável direto por 5,3 milhões
de óbitos, a cada ano, no mundo,
sendo 200 mil somente no Brasil”,
afirma comunicado da SBPT, ao
enfatizar a disposição da entidade:
“Aguardamos ansiosamente e
estamos prontos a colaborar”.

Adiversão
dura 50

segundos, mas
é única: voar
como um
pássaro, na
Tirolesa, a
nova atração
do Marina
Park, na
Estrada do Mar, Km 35, em Capão
da Canoa, no Rio Grande do Sul.

A distância do chão é de 20
metros e a velocidade pode superar
os 40 km/h, com muita segurança,
incluindo os mesmos equipamentos
usados em voos de asa-delta.

O parque aquático tem atrações

Divulgação

Tirolesa é a
nova atração
do parque
aquático de
Capão da
Canoa

Voo para os turistas

para toda a família, como o Dragon
Free, toboágua com 14 metros de
altura e quase 90º de inclinação. Em
dezembro, o Marina Park abre de
terça a domingo, das 10 às 18 horas.
Informações no site
www.sitedomarina.com.br, telefone
(51) 3625.3049.

Após 11 anos de experiência no
Grupo Air France KLM, Denis

Ribeiro, 30 anos, assumiu o cargo de
gerente de vendas no Rio de Janeiro.
No comando de cinco executivos da
área, Denis é o responsável pelo
relacionamento com clientes e
agências de viagem.

Denis faz parte da equipe da
diretora de vendas Brasil, Adriana
Cavalcanti, com quem já trabalhava
como executivo de vendas em São
Paulo. O novo gerente é formado em
Gestão e Planejamento de Marketing
pela Universidade Anhembi
Morumbi. Ingressou na Air France
em 1999, como agente de reservas,
foi promovido ao cargo de assistente
técnico comercial e, em seguida, para
executivo de vendas.

Denis: relacionamento com
clientes e agências de viagem

Novo gerente na Air
France KLM

A American Airlines foi
escolhida pela revista

Newsweek como a companhia
mais verde do setor de aviação.
Atualmente, a empresa aérea
enfrenta grandes desafios para
reduzir a emissão de carbono,
assim como o uso total de
energia, que incluem o
investimento em combustíveis
alternativos, entre outras
medidas. Com mais de 88.000
funcionários no mundo, a
empresa aposta em práticas
responsáveis, que vão desde
ética administrativa, passando
por diversidade e inclusão, até
sustentabilidade. Segundo a AA,
o comprometimento com a
questão sócio-ambiental
extrapolou o ambiente
corporativo.

Um concurso realizado entre
todas as unidades da American
Airlines na América do Sul, o
Energy Saving Contest,
posicionou o Brasil em primeiro
lugar em práticas ecoeficientes. A
redução apresentada foi de 43%
no consumo de energia, o que
significa 15.921 killowatts a
menos. A avaliação durou seis
meses, período no qual foi
implantada a conscientização,
alinhada às práticas
sustentáveis. Em 2009, a
empresa criou o Green Team, um
grupo de consciência ambiental
visando sensibilizar para
práticas ecoeficientes não apenas
na organização, mas também
nas suas casas.

A mais
verde do
setor

AMachu Picchu Train, que faz a
rota de Ollantaytambo até

Machu Picchu, no Peru, já está
operando em três horários, com
capacidade para atender 300
passageiros por dia. O total de
investimentos é de US$ 11 milhões
em seu primeiro ano de operação.

A operadora é controlada pela
Andean Railways Corp., parceria de
capital misto (peruano,
norteamericano e europeu), que é
respaldada por Iowa Pacific, uma
das empresas ferroviárias mais

Novidades na rota Machu Picchu

importantes dos Estados Unidos.
“Nossa principal novidade é

colocar em circulação vagões novos e
ecológicos, fabricados nos EUA para
condições especiais, como Machu

Picchu, e decorados especialmente
no Peru por desenhistas do país”,
comentou José Daniel Amado,
presidente executivo da Andean
Railways.

Informações sobre os serviços
da operadora ferroviária podem ser
encontradas no site
www.machupicchutrain.com

Machu Picchu Train: vagões
novos e ecológicos,
fabricados nos EUA para
condições especiais

Com a chegada do
Verão, cada vez

mais as pessoas
buscam se exercitar
com a finalidade de
aperfeiçoar o físico e
o bem-estar.
Apostando nessa tendência, a
Academia Up! Fitness desenvolveu
o projeto Nova Energia, que mescla
aulas de Bike Indoor, avaliação do
índice de massa corpórea do aluno e
dicas de hábitos alimentares. O
projeto é coordenado pelo professor
de Educação Física Francisco Finardi
e estimula os participantes a
alcançar objetivos em três
segmentos: saúde, estética e
alimentação.

Segundo Finardi, o projeto
mostra os benefícios do Bike Indoor
ao corpo. “A expectativa é que o
planejamento faça com que os
alunos tenham um treino melhor e
possam acompanhar seu
rendimento. Estaremos sempre
avaliando a perda de peso, o

fortalecimento muscular nos
membros inferiores e o
condicionamento físico”. Para
estimular o aluno, ao final do
processo de avaliação são entregues
medalhas e troféus. “Estaremos
recebendo alunos entre 15 a 50 anos.
Os mais jovens fazem por prazer,
enquanto os mais velhos nos
procuram por necessidade”.

O projeto tem patrocínio do
Coffee Shop Company, Pizzaria Di
Pompeia, Ótica Lupa Lupa, Calil
Canso Cabelereiro e Mais Bela
Produtos de Beleza.

Serviço – A Up! Fitness está
localizada na Avenida Francisco
Glicério, 477, Pompéia, telefone (13)
3225.5873, site
www.academiaup.com

Nova Energia no Verão
2011
Projeto visa
saúde, estética
e alimentação

Os benefícios do Bike Indoor ao corpo

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Reprodução
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� Colega Suely Couto tomou
posse na presidência da primeira
diretoria da Associação
Brasileira de Imprensa e Mídia
Eletrônica – Abime São Paulo,
em café da manhã no Sheraton
São Paulo World Trade Center
Hotel e Clube A, em Sampa, que
marcou a fundação da entidade
no Estado, presidida
nacionalmente por Vera Tabach.

� Maria Rita será a principal
atração do Baile Oficial de Praia
Grande, no Palácio das Artes, em
19 de janeiro, em comemoração
aos 44 anos de emancipação
político-administrativa. Convites
custam R$ 400,00, com renda
revertida ao Fundo Social de
Solidariedade local.

� Brasil participa até 31 de
dezembro da 3ª edição do
Festival Mundial das Artes
Negras, no Senegal. A
programação brasileira, aberta
com Filhas do Vento, do cineasta
Joel Zito Araújo, inclui bate papo
com o público, com a presença
de Raquel Gerber (Ôrí), Zózimo
Bulbul (Renascença Africana) e
Jeferson De (Bróder) e shows de
Chico César, Lazzo e Ilê Aiyê.

� Ator e diretor, Luiz Thomas
abriu inscrições para o curso
intensivo de férias de
interpretação tv, teatro e cinema,
com início de aulas em 10 de
janeiro, no Clube Sério Libanês,
no Gonzaga, em Santos. Vagas
limitadas. Telefone (13)
9708.2753.

� 13ª edição do Festival de Verão
Salvador 2011, na Bahia,
divulgou as grades de
programação dos seis palcos que
funcionarão simultaneamente no
Parque de Exposições, com mais
de 120 atrações, de 2 a 5 de
fevereiro.

� Para crianças e adolescentes de
seis a 14 anos de idade, diversão,
criatividade e novos amigos no
curso de férias da Casa do Teatro,
de 18 a 20 de janeiro e de 26 a 28
de janeiro. A entidade, fundada e
dirigida pela atriz e produtora
cultural Lígia Cortez, funciona na
Rua Armando Penteado, 311,
Pacaembu, na Capital Paulista.
www.casadoteatro.com.br

� Restaurante Glóriah – Lounge
For Glóriah, em Guarujá, para
quem não toma bebida alcoólica
e curte música gospel e jogos de
tabuleiro. Iniciativa do
empresário Gustavo Reis, dono
do restaurante Maná Holy
Lounge.

Patrícia
Pizzo,
decana dos
colunistas
sociais,
vereador
Joaquim
Pereira
Ribeiro e
o colunista
Well
Miguel:
colegas

receberam placa de Honra ao Mérito da Câmara de Franca.
Comenda foi entregue pelo presidente do Legislativo, na
passagem do Dia do Colunista Social.

Jean William, 23 anos, tenor da Fundação Bachiana
Filarmônica Sesi-SP, conquistou bolsa de estudos no Scala

de Milão, na Itália, enchendo de orgulho o padrinho e
grande incentivador, maestro João Carlos Martins.

Neber Lamarca

Fernando Mucci

Flashes da inauguração da sede própria da Câmara de Santos:
Ivone Brasil, vereador Adilson Júnior e Rose Augusto...

Augusto César
Souza do
Amaral e

João Carlos de
Magalhães

Gomes.

Heloísa Akemi, Juliana Demarchi e Soraia Ponce.

Carlos
Henrique
Campos
Ferreira e
Marianne
Guizelini
Grillo
Campos
Ferreira.
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Aadequação dos portos
brasileiros às regras
definidas pelo Programa de

Conformidade Gerencial de
Resíduos Sólidos e Efluentes dos
Portos já está contemplada entre as
ações do PAC2 e tem recursos de R$
125 milhões. O programa, que inicia
em 2011 e tem prazo de execução
até 2012, foi criado pela Secretaria
de Portos (SEP) e Instituto Virtual
Internacional de Mudanças Globais
(Ivig/Coppe/UFRJ) e apresentado
no 1° Seminário de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos e Efluentes nos
Portos Organizados Brasileiros,
realizaram em dezembro, em
Brasília.

Segundo os dirigentes
portuários, o gerenciamento de
resíduos sólidos e efluentes líquidos
nos portos brasileiros, apesar das
convenções internacionais e da
legislação de meio ambiente e de
vigilância sanitária em vigor, está
muito distante do ideal. Isso se deve,
principalmente, porque os portos
estão em estágios diferentes quanto
à elaboração, aprovação e execução
de seus planos de gerenciamento de
resíduos sólidos e sistemas de
gerenciamento de efluentes líquidos.

Com a padronização das regras
será possível dar tratamento
adequado aos resíduos, para a
eventual utilização na geração de
energia. Um exemplo está na grande

quantidade de grãos de soja que se
perde durante as operações de
transporte e que poderia virar
biodiesel, melhorando a capacidade
de geração energética dos portos do
País. “A ideia é incorporar aos
portos ações e procedimentos
sustentáveis para que possam
conviver mais harmonicamente com
as cidades e regiões onde estão
inseridos”, afirmou Antonio
Maurício Ferreira Netto, diretor do
Departamento de Revitalização e
Modernização Portuária da SEP.

O programa será executado
localmente em parceria com pelo
menos 12 universidades federais,
que serão coordenadas pelo Ivig, e
consultorias especializadas, em
sintonia com as administrações
portuárias, visando atender às
particularidades de cada porto. Entre
as ações previstas pelo programa,
estão apoiar a regularização
ambiental (Licenças de Operação) e
o cumprimento da legislação e cobrir
deficiências institucionais,
tecnológicas, de infraestrutura e de
capacitação de pessoal.

A gestão estabelece a coleta

seletiva dos materiais descartados,
tanto pelos navios quanto pelos
terminais, com o objetivo de reciclar
o que for possível, para produzir
energia e até combustível. Além do
exemplo das sobras de soja, é
possível queimar resíduos para
produção de energia, por meio de
processos tecnológicos de baixo
impacto ambiental e boa eficiência
energética.

Afirma o coordenador do Ivig,
Marcos Freitas: “Podemos prever
que, num futuro próximo, os portos
poderão se transformar em
autoprodutores de energia, e em
alguns casos em produtores
independentes, podendo inclusive
vender o excedente para demandas
externas, com recebimento inclusive
de créditos de carbono. Com este
arranjo – meio ambiente, transporte
e energia –, espera-se atingir uma
maior sustentabilidade econômico-
financeira, o que tornará o passivo
dos resíduos portuários em ativos
para investidores”.

O resíduo é um risco em
potencial à saúde pública e ao meio
ambiente. Quando acumulado

permite, por exemplo, condições
para o surgimento e a manutenção de
criadouros de larvas de insetos,
infestação de insetos adultos e
outros animais transmissores de
doenças, como pombos e ratos. É
comum nas áreas portuárias a
existência de resíduos dos mais
diversos tipos, como sucatas,
entulhos, madeiras, material
orgânico, cargas mal acondicionadas,
material de escritório, material
plástico, pilhas e baterias, lâmpadas,
além do acúmulo de grãos e resíduos
de cargas nos pátios devido ao
acondicionamento e limpeza
inadequados, durante carga e
descarga para transporte ou
armazenamento temporário.

Das embarcações que
transportam carga ou passageiros
ainda são gerados resíduos de
cozinha, do refeitório, dos serviços
de bordo, além dos contaminados
com óleo, resultado das operações
de manutenção do navio
(embalagens, estopas, panos,
papéis, papelão, serragem) ou
provenientes da mistura de água de
condensação com óleo combustível.

Nos últimos anos, vários alertas
internacionais foram divulgados
visando o controle de epidemias e a
prevenção de pandemias, devido ao
risco crescente da disseminação de
vírus e outros vetores de doenças,
como no caso da gripe aviária. A SEP
adquiriu autoclaves para
funcionamento em portos
considerados prioritários, muitos
deles ainda em fase de instalação. O
sistema é capaz de esterilizar
resíduos, por meio de pressão de
vapor d’água, com temperatura igual
ou superior a 150°C, e serve para
tratar os resíduos gerados nas
cozinhas e refeitórios dos navios e
nas embarcações, com origem ou
trânsito em países que tenham
registrado ocorrência de epidemia de
gripe aviária. É uma medida
preventiva, caso ocorra algum alerta
de propagação de vírus, reduzindo
os riscos para a saúde pública.

Embora a legislação seja ampla e
abrangente, incluindo a aprovação
recente de lei que regula a política de
resíduos no Brasil, os instrumentos
de gestão de resíduos nos portos
ainda são falhos, conforme admite a
SEP, ao afirmar que falta pesquisa
aplicada e capacitação de pessoal
para tratar o assunto e uma atuação
integrada dos órgãos envolvidos. Por
isso, é urgente a implementação do
programa de adequação para os
portos brasileiros.

Gestão de resíduos tem prazo até 2012
Com a padronização das regras será possível dar

tratamento adequado aos resíduos, para a
eventual utilização na geração de energia

Portos

Operações portuárias
geram vários tipos de
resíduos: gestão estabelece
a coleta seletiva com o
objetivo de reciclar o que
for possível, para produzir
energia e até combustível
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