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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

Ao comemorar 465 anos de fundação, Santos
enfrenta o desafio de conciliar desenvolvimento
econômico com qualidade de vida, buscando
moradia popular digna, mobilidade no trânsito
e melhores relações com o porto.......Págs. 6 e 7.
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Muita gente não sabe, mas janelas, sombra e inúmeros
tipos de óculos escuros não protegem totalmente contra
os raios nocivos do sol.............................................Pág. 10.
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Rota do Verde e das Águas, no Espírito Santo, oferece
história, deliciosa gastronomia, ambiente paradisíaco das
praias e badalação ao ritmo do forró.....................Pág. 9.
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Três lideranças políticas da Baixada Santista se
licenciaram de mandatos legislativos para fazer parte do
primeiro escalão do governo Alckmin....................Pág. 05.
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Dois fósseis do período Triássico Médio foram descobertos
no Rio Grande do Sul por paleontólogos da Universidade
Luterana do Brasil (Ulbra).....................................Pág. 12.
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Além das procurações digitais, as
assembleias de acionistas

começam a ocorrer virtualmente, por
meio de um software desenvolvido
pela Broadbridge, que permite a
transmissão on-line desses
encontros. Esse assunto tem
causado polêmica nos Estados
Unidos, assim como as procurações
digitais causaram quando começaram
a ser utilizadas. Apesar da polêmica,
essa é uma possível solução para o
absenteísmo do acionista
minoritário, que muitas vezes não se
dá por apatia desses investidores,
mas por questões práticas. Por mais
que em muitos casos os votos dos
minoritários não sejam suficientes
para alterar o resultado final da
deliberação, em especial no Brasil
onde as companhias que possuem
capital disperso ainda são minoria, a
participação dos acionistas na
assembleia é um direito fundamental
do acionista, sendo seu exercício
muito positivo para a empresa,
melhorando sua transparência e
permitindo a evolução dos padrões
de governança corporativa.

No Brasil isso ainda não é
juridicamente possível, haja vista o
disposto no artigo 125 da Lei das
Sociedades Anônimas (n° 6.404/
1976), que prevê a presença dos
acionistas representantes do quórum

ALINE PACHECO PELÚCIO

mínimo para instalação da
assembleia. Com relação às
procurações eletrônicas, após grande
polêmica inicial, foram oficialmente
aceitas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) em 2008,
quando se decidiu também pela
dispensa da consularização e
notarização das procurações
outorgadas por estrangeiros, passo
que facilita a participação desses
investidores. A tendência é que a
legislação seja alterada de modo a
abarcar as novas possibilidades e
facilitações que a tecnologia traz ao
Direito.

Os contrários às assembleias
virtuais afirmam que os riscos dos
instrumentos digitais falharem no
momento da decisão criam uma
limitação ao direito do voto, além de

defenderem ser esse tipo de
assembleia contrária à transparência.
Apenas àqueles que já se encontram
próximos, e teriam condições de
votar presencialmente, poderia
significar um risco de limitação, os
restantes só têm a ganhar com a
nova possibilidade, que diminui
custos e burocracia. Prover as duas
opções ao investidor, ao menos
inicialmente, é a solução, pois atende
aos distantes e aos descontentes.

Diante da evolução do mercado
de capitais no Brasil, que capta cada
vez mais recursos provenientes do
mundo todo – e a tendência é que
muito mais capital estrangeiro entre
no país através do mercado de
valores mobiliários nos próximos
anos, para possibilitar a realização
dos investimentos necessários na
infraestrutura do país para a Copa
do Mundo e os jogos olímpicos –,
esses recursos digitais que podem
garantir o exercício do direito de
voto mesmo à distância mostram-se
uma excelente opção para atrair
capital dos mais diversos pontos
possíveis do globo.

Aline Pacheco Pelúcio é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

São Mateus: marco na
colonização do Espírito Santo

Equipe da
Ulbra:
fósseis de
presa e
predator

Aline Pelúcio: diminuir
custos e burocracia

Direto para março...

S e me for permitida a ousadia, faço um
pacto com a Natureza: de janeiro, que se
pule o calendário de chuvas direto para

março. Ainda que sejam famosas as águas
desse mês, todo o planeta, com certeza, iria
agradecer; desde a Austrália, onde as chuvas
castigam sem trégua, até, e especialmente
aqui, no Brasil, onde a conta vai fechar em
mais de mil mortes de pessoas e outras tantas
de animais, no Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais... Meus nervos, os nervos do
povo brasileiro, sinalizam que não será
possível suportar um fevereiro, ainda que com
seus 28 dias, exibindo fúria semelhante às
águas que destruíram janeiro. O país está
perplexo, triste e busca culpados. Mas, até
quando; é a pergunta sem resposta. Entre
tantas teorias para justificar as tragédias,
condenar autoridade corrupta por permitir a

ocupação de áreas de risco tem sido a tônica
dos discursos mais exaltados, como se não
fosse relevante, ou mesmo satisfatório admitir
que os exagerados índices pluviométricos e
outros fenômenos meteorológicos estariam,
como estão, relacionados com as alterações
climáticas provocadas pelo famigerado efeito
estufa no nosso planeta. Culpa do homem, por
buscar avanços que exigem mais e mais
energia; e pela opção por matrizes que geram
gases causadores do aquecimento global.
Cada vez mais os governos parecem se
sensibilizar por um modelo de
desenvolvimento econômico que traga ganhos
sociais. É uma mudança lenta, mas pode ser a
receita para cidades seguras e dignas de se
viver. Um mês, apenas; um lapso para refletir!
Em março, quem sabe, estejamos preparados
para tomar jeito. Claro, após o Carnaval...

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Alckmin anuncia prioridades do governo

São Paulo

Ogovernador Geraldo Alckmin
anunciou em janeiro, durante

reunião com o secretariado, as
primeiras ações de sua estratégia de
governo: criação da Agenda Paulista
de Gestão, formação de um comitê
para definir a reestruturação do
Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo (Detran) e destinar
mais recursos para o
desassoreamento do Rio Tietê.

“São Paulo tem sido um
exemplo para o Brasil ao longo dos
últimos mandatos de melhoria de
gestão pública. Nós vamos fazer um
esforço de processos,
procedimentos, tudo com o objetivo
de melhorar a eficiência do gasto
público, de ver onde ainda podemos
fazer um ajuste fino”, disse Alckmin.

Um dos esforços será
melhorar a eficiência do
gasto público

O objetivo da Agenda Paulista
de Gestão é melhorar a eficiência dos
procedimentos administrativos,
avançando na aplicação dos recursos
estaduais. Ela será definida por uma

Comissão, cujos titulares são os
secretários de Planejamento e
Desenvolvimento Regional, Casa
Civil, Fazenda e Gestão Pública, e
será implementada por meio do

Plano Plurianual (PPA).
Com relação ao

Detran, Alckmin deu
prazo de 60 dias para
definir o rumo do órgão,
que é vinculado à
Secretaria de Segurança
Pública: “Vamos verificar
para qual secretaria ele
vai. Com isso teremos

um padrão Poupatempo e poderão
ser liberados mais de 1.000 policiais
civis, delegados, investigadores,
carcereiros, para o trabalho de
Polícia”.

Reunião com o
secretariado
aconteceu no Salão
dos Despachos do
Palácio dos
Bandeirantes

Milton Michida/Imprensa GESP

O governador disse que é
prioridade a construção da terceira
pista de Cumbica e da segunda pista
e do segundo terminal do aeroporto
de Viracopos. “Tudo que o Estado
puder ajudar, vamos ajudar.
Questões ambientais, acessos e
parcerias, vamos ajudar em tudo.
Agilizar essas obras é fundamental
não só para a Copa do Mundo, pois,
independentemente da Copa, elas
são necessárias”.

Alckmin anunciou o
contingenciamento de 10% do
custeio e 20% do investimento do
Estado de São Paulo, equivalente a
R$ 1,5 bilhão. Estão fora do
contingenciamento as áreas
estratégicas, como Saúde, Educação,
Segurança, Enchentes e programas
sociais, como o Viva Leite: “Vamos
fazer um esforço para tentar reduzir
as despesas e vamos aguardar a
evolução da arrecadação do Estado
no primeiro trimestre deste ano”.
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CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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� Por meio do 0800 7733 723 a Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência informa e esclarece sobre direitos de pessoas
com deficiência. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 20
horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas, feito por atendentes com
deficiência capacitados para a função. E-mail: coe.sedpcd@sp.gov.br,
site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br

Por meio do Instituto ALL de
Educação e Cultura, a América

Latina Logística atendeu mais de
42.000 estudantes e 180 famílias em
2010. A ação faz parte do trabalho
de sustentabilidade da empresa e
conta com a participação de seus
colaboradores, que atuam nos
Comitês de Gente das Unidades em
seis estados brasileiros.

Os colaboradores da ALL
realizaram no ano passado 120
blitzes educativas em passagens de
nível, para minimizar o risco de
acidentes envolvendo veículos e
trens, com abordagem de 44.000
pessoas.

A empresa, fundada em 1997,
com a concessão da Rede Ferroviária
Federal (Rffsa), também promoveu
campanha de conscientização para
coibir a prática do surf ferroviário
em mais de 30 cidades. A ação é

Projetos sociais da ALL

realizada nas casas próximas à linha
férrea do município.

As ações com crianças levaram
conhecimento sobre a preservação
ambiental, de maneira atrativa e
lúdica, de forma a despertar a
consciência ecológica e desenvolver a
noção de sustentabilidade nas
comunidades próximas às linhas.
Foram mais de 14.000 crianças
atendidas nas 45 campanhas do
Vagão Ambiental, que percorreu a
malha nos seis estados onde a ALL
atua: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Mato

Grosso e Mato
Grosso do Sul.

Os
voluntários da
empresa também

foram às escolas com as atividades
do Vagão do Conhecimento,
propondo atividades lúdico-
educativas e abordando elementos
do folclore nacional e regional. Na
ação, os participantes criam
fantoches e ouvem palestras sobre
segurança na linha férrea. Foram 54
campanhas, com a participação de
mais de 16.000 crianças. Foram mais
de 12.000 estudantes que
participaram palestras nas escolas,
alertando as crianças dos riscos de
brincar e permanecer nas linhas
férreas.

Imprensa ALL

Ações com
crianças
levaram
conhecimento
sobre a
preservação
ambiental

Despertar consciência
ecológica e desenvolver
noções de
sustentabilidade

� Servidor público estadual da
administração direta, de autarquia
e de fundação, nascido em janeiro,
deve fazer o recadastramento
2011 até o final do mês. A
atualização é obrigatória e deve ser
feita durante o mês de aniversário
do servidor público. A medida
engloba também os servidores e
militares afastados e licenciados.
O procedimento é realizado pelo
site da Secretaria de Gestão
Pública, no endereço
www.gestaopublica.sp.gov.br, ou
por formulários disponíveis nas
unidades de recursos humanos dos
órgãos. Quem não fizer o
recadastramento, terá o salário
suspenso e só voltará a receber
depois que a situação for
regularizada pelo RH.

� O Núcleo de Amparo a Crianças
e Adultos com Câncer (Nacac) está
com inscrições abertas às aulas de
xadrez ministradas pelo professor
voluntário Alessandro Gonçalves
dos Santos, para crianças a partir
de 7 anos e adultos pacientes e
seus familiares. As aulas são às
segundas-feiras, das 12h30 às
13h30, no Nacac, na Avenida
Senador Pinheiro Machado, 980,
José Menino, telefone (13)
3877.3751, e-mail
atendimento@nacac.org.br site
www.nacac.org.br

Cleide Felício Bueno envia e-mail para denunciar a Oi,
alegando que em 12 de janeiro, às 18h24, em Atibaia,
comprou R$ 10,00 de créditos da operadora para seu celular,
que só foram creditados mais de três horas depois, às 21h34

– apesar de ter reclamado às 20h10. “A Oi fez pouco caso da situação”,
protestou Cleide, ao afirmar que estava em outra cidade, sem recursos, sem
documentos e precisando dos créditos com urgência.

� Estudo elaborado pela MITI
Inteligência monitorou mais de
17.000 reclamações de
consumidores na Internet, entre
30 de dezembro e 3 de janeiro. E,
tantos nas redes sociais quanto
nos sites de reclamações, as
principais críticas foram sobre
atraso na entrega e falta de
qualidade no atendimento. Nas
redes, as palavras mais
mencionadas foram “atraso”,
“falta de respeito” e
“enrolação”. No top do ranking
das críticas estão as empresas
Submarino, Americanas.com e
Oi Telefonia. Também com
grande volume de reclamações,
Tim, Claro, Vivo, Net, Shoptime e
Mercado Livre.

� Médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti considera inadmissível em
pleno século 21, quando é crescente a luta pela paz, que “seres
considerados racionais” promovam a violência entre os “chamados
seres irracionais”, por meio de rinhas de galo: “É impressionante como
o homem tem a capacidade de conviver com um bichinho e não aprender
o sentido de palavras como amor, carinho, lealdade... Em vez disso, por
sadismo e dinheiro, o treina para matar e ser morto de forma cruel. As
autoridades competentes têm que punir essas pessoas rigorosamente e de
forma inafiançável”.

� Para desestimular fraude nas
Declarações do Imposto de Renda
da Pessoa Física (Dirpf), a
Receita Federal prorrogou para o
último dia de março a entrega da
Declaração de Serviços Médicos e
de Saúde (Dmed). O Programa
Gerador da Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde
(PGD Dmed 2011) está disponível
no site da Receita, em
www.receita.fazenda.gov.br, para
apresentação das informações do
ano-calendário 2010.

A Justiça de Santos rejeitou a
pretensão indenizatória de ex-

fumante, em processo em face à
Souza Cruz, que reitera
jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.

Em síntese, a autora alegou ter
desenvolvido males pulmonares e
cardíacos pelo consumo de cigarros
e solicitou indenização de R$ 1,5
milhão. Ao rejeitar a pretensão,
para a qual cabe recurso, a

sentença enfatizou o conhecimento
notório dos riscos pelo consumo
de cigarros; ao fato de a
publicidade não interferir no livre
arbítrio dos indivíduos; e a licitude
da fabricação de cigarros.

Sentença rejeita pretensão de ex-fumante

S ão Vicente, Bertioga e
Mongaguá foram

selecionados entre os 321
municípios que receberão
recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE), para a construção de
creches e quadras poliesportivas,
na segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC 2). A meta do FNDE para
2011 é viabilizar a edificação de
1.500 creches e 2.500 quadras.
Os municípios que tiveram seus
pleitos aprovados têm prazo até
31 de janeiro para cumprir
exigências técnicas e formalizar o
contrato com o FNDE para
receber o dinheiro.

Região terá
creches e
quadras

O Instituto Ronald
McDonald
arrecadou mais de
R$ 16 milhões em
2010, em
campanhas e
eventos
promovidos
durante o ano. Os
recursos serão

repassados a 88 entidades em todo o
Brasil, por meio dos programas
Atenção Integral, Diagnóstico
Precoce e Casas Ronald McDonald.

Somente no McDia Feliz, em 28
de agosto, em prol do combate ao
câncer infantojuvenil, foram
arrecadados R$ 13 milhões, com a
venda de 1,4 milhão de sanduíches
Big Mac. Já no II Jantar de Gala, em

Campanhas beneficiam
entidades

4 de novembro, o Instituto Ronald
McDonald reuniu cerca de 600
convidados em São Paulo e
arrecadou cerca de R$ 615 mil.

Outra ação foi o Invitational
Golf Cup Instituto Ronald
McDonald, realizada em 25 de
setembro, no Terras de São José
Golfe Clube, em Itu, que arrecadou
mais de R$ 150 mil. Na Campanha
dos Cofrinhos, por meio da qual
clientes da rede depositam o troco
em cofrinhos junto aos caixas, foram
arrecadados cerca de R$ 2,6 milhões.
O Programa Coleta de Óleo
contribuiu com R$ 385 mil e mais de
1,1 milhão de litros doados.

Saiba mais sobre os programas e
instituições beneficiadas em
www.instituto-ronald.org.br
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Onovo secretário de Estado da
Saúde, Giovanni Guido Cerri,

defendeu a formalização de parcerias
para enfrentar os problemas do
setor. Uma delas será com a
Secretaria de Estado da Educação,
com o objetivo de atingir os jovens e
combater o consumo de álcool. “É
importante estarmos na escola,
atuantes, fortalecendo a educação e a
promoção de saúde”, afirmou.
Médico radiologista e professor,
Guido Cerri pretende estreitar a
relação com as secretarias
municipais de Saúde e o Ministério
da Saúde para que a saúde pública
seja distribuída regionalmente de
maneira uniforme. A organização
física e a informatização vão fazer
com que os equipamentos de saúde
deixados pelas gestões anteriores
sejam usados de maneira plena.

Parcerias para
enfrentar
problemas

Três lideranças políticas da
Baixada Santista – o deputado

federal Márcio França e os
deputados estaduais Bruno Covas e
Paulo Alexandre Barbosa – fazem
parte do primeiro escalão do
governo Geraldo Alckmin. A
expectativa é que a troca do mandato
popular pelo cargo no Executivo
garanta mais eficiência no
encaminhamento dos problemas que
afligem os nove municípios da
Região Metropolitana da Baixada
Santista.

Márcio França, que é santista e
foi prefeito de São Vicente por dois
mandatos consecutivos (1997/2004),
assumiu a missão de implantar a
nova Secretaria de Estado de
Turismo. Para Alckmin, a Pasta
possui grande importância em

Baixada Santista está no Executivo

função da Copa do Mundo e dos
Jogos Olímpicos e porque é a área
que mais emprega no setor de
serviços.

Também natural de Santos,
Bruno Covas tomou posse na
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, que trabalhará integrada
com a Secretaria de Estado de
Saneamento e Recursos Hídricos,
ocupada pelo deputado estadual
Edson Giriboni.

“Estou fazendo questão de
indicar juntos o Giriboni e o Bruno
porque o programa do PV, que nós
vamos procurar implementar ao
máximo, extrapola a Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos.
Em todas as áreas, no Meio
Ambiente, na Energia, na Educação,
nós vamos procurar trabalhar de
maneira integrada”, disse o
governador.

Outro santista, Paulo Alexandre

assumiu a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social com a
responsabilidade de promover a
erradicação da miséria e a diminuição
da pobreza no Estado, por meio da
implantação de políticas sociais,
com foco na integração dos
programas, na ampliação das ações
de transferência de renda, no
fortalecimento do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e apoio
aos portadores de deficiência.

Metrópole

Políticos trocam
mandatos por espaço no
governo Alckmin

Fotos Imprensa GESP

Bruno Covas, Márcio França, na posse, e Paulo Alexandre: Baixada Santista bem representada
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Santos

Luiz Carlos Ferraz

Papa: “Canalizar toda a
energia possível para
resgatar essa dívida social
que são as habitações
precárias”

Como o sr. avalia a tendência de
Santos continuar atraindo
empreendimentos imobiliários?
Santos tem uma excelente
infraestrutura, ótima qualidade de
vida, é uma cidade segura e,
portanto, continuará ainda por
alguns anos atraindo o interesse de
investimentos na construção civil.
Tanto na área residencial, como no
setor corporativo. É importante, por
outro lado, que o poder público
tenha controle do processo de
verticalização que está em curso e
utilize instrumentos urbanísticos
adequados para garantir equilíbrio e
boa qualidade de vida.

O que é preciso fazer para
atender a demanda do mercado?

F altando dois anos para
encerrar seu segundo
mandato como prefeito de

Santos, o engenheiro João Paulo
Tavares Papa (PMDB) está otimista
com as perspectivas para 2011.
Nessa entrevista exclusiva ao
Jornal Perspectiva, Papa abordou
vários temas sobre a cidade, que
completa 465 anos em 26 de janeiro,
e considerou o momento rico em
oportunidades e possibilidades –
especialmente pelo viés social que
pretende impor ao esperado
desenvolvimento econômico; seja na
execução do Projeto Santos Novos
Tempos, seja na relação da cidade
com o porto. Leia abaixo o início da
entrevista e a íntegra no site
www.jornalperspectiva.com.br

Como disse, Santos é privilegiada
em matéria de infraestrutura, devido
a investimentos muito bem feitos,
muito bem planejados no passado.
Saneamento básico de primeira,
sistemas de fornecimento de energia
elétrica com folga para suportar um
crescimento acentuado. Diria que a
maior preocupação nesse momento,
em termos de infraestrutura versus
qualidade de vida, é com o sistema
viário, o trânsito.

Como enfrentar a situação?
Nessa área não há obras por fazer. O
que pode ser feito, e estamos
fazendo, são melhorias em termos de
modernização de controle
semafórico, de sinalização, mas o
resultado dessas ações é limitado. É

importante trabalharmos uma
mudança cultural em matéria de
mobilidade. A base da mobilidade
santista é o automóvel, o transporte
individual, que caminha para a
saturação no mundo todo. Em todas
as cidades médias e grandes do
mundo se discute hoje a criação de
mecanismos de restrição ao uso de
automóvel, porque com a economia
crescendo e os incentivos para a
compra, todos os caminhos levam ao
automóvel, a ponto de termos
famílias com mais de um carro por
pessoa. Por isso, temos que
trabalhar a conscientização para
outras formas de deslocamento.
Santos favorece outras alternativas,
porque é uma cidade de distâncias
curtas, plana, bom clima. Então é

possível adotar a bicicleta, o
deslocamento a pé, que é uma
alternativa muito boa em algumas
distâncias. Hoje pela manhã, ao
entrar na Prefeitura, encontrei uma
funcionária e, ao cumprimentá-la, ela
comentou que estava transpirando
um pouco porque vinha a pé de sua
casa. Ela mora no Campo Grande e
todos os dias vem trabalhar a pé.
Evidentemente que esta é uma opção
de cada um e, no caso dela, a opção é
pela saúde. Mas, para os hábitos
santistas, uma quadra já justifica o
uso do automóvel.

E o transporte público... O
transporte público, o caminhar, a
bicicleta, devem ser uma opção de
consciência e não uma falta de
alternativa. Assim, o transporte
público tem que oferecer eficiência,
qualidade, pontualidade. Essas são
as alternativas para aquele que é o
maior gargalo em termos de
infraestrutura para Santos, que são
as limitações do nosso sistema
viário.

Qual o planejamento este ano
para realizar as prioridades do
governo? Neste ano e nos próximos
temos que colocar toda energia
possível na consecução do Programa
Santos Novos Tempos, que muda
radicalmente a história da cidade no
campo social. Não podemos

continuar vivendo numa cidade que é
orgulho para os paulistas e para
muitos brasileiros, referência em
tantos setores, que está crescendo,
se desenvolvendo, e, ao mesmo,
continuar convivendo com moradias
precárias, sobre o mangue e em
encostas inseguras dos morros. Esta
é a prioridade. Claro que a saúde vai
continuar sendo uma meta a ser
perseguida, devido nossa
responsabilidade regional. Que a
educação é uma grande prioridade
sempre, porque a partir dela vamos
criar condições muito melhores nas
próximas gerações. Mas o objetivo
imediato é aproveitar o ótimo
momento que a cidade vive, em
termos de desenvolvimento e
alternativas econômicas, e canalizar
toda a energia possível para resgatar
essa dívida social que são as
habitações precárias, cujas
comunidades ficaram durante muitos
anos sem qualquer perspectiva.
Agora essa perspectiva é real,
concreta. Mas, é preciso
determinação política e vou
perseguir esse objetivo diariamente
nos próximos dois anos, que são
finais do meu mandato. A minha
consciência manda que eu faça esse
controle cerrado e pessoal, para que
o Programa Santos Novos Tempos
seja absolutamente preservado e
consagrado nos próximos dois anos,
porque a sua execução será de cinco
a 10 anos. Os próximos dois anos
são definitivos para torná-lo
irreversível.

Considerando que o orçamento
municipal não é suficiente, como

LUIZ CARLOS FERRAZ

FOCO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Santos

será executado o programa? A
chave do sucesso do Santos Novos
Tempos se dá exatamente com a
constatação de que o orçamento do
município não comporta, como
nunca comportou no passado, uma
resposta concreta e definitiva para a
questão. Durante muitos anos a
cidade viveu a expectativa de ações
do governo do Estado, do governo
federal, e tivemos algumas
iniciativas, no Dique, no governo
David Capistrano. Mas sempre
iniciativas pontuais, que não
fechavam a equação. Certo disso, fui
atrás de um caminho que desse
independência ao projeto. Ao buscar
recursos internacionais, consegui
financiamento no Banco Mundial, e
a forma como se deu a conquista
desse financiamento fortaleceu
Santos junto ao governos do Estado
e federal, de forma que, na
sequência, acabamos conseguindo
também recursos e garantias de
participação dos dois governos.

Qual a situação atual? Hoje, o
programa ultrapassa R$ 500 milhões
de investimento, parte do

financiamento da Prefeitura junto ao
Banco Mundial, parte do PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento), do governo federal, e
parte dos programas habitacionais
do governo de São Paulo. Tudo isso
amarrado numa ação que é integrada,
definitiva, com começo, meio e fim,
e garantia de financiamento. Diria
que, nesse momento, dinheiro não é
mais problema. Hoje, nosso maior
desafio é a execução de um programa
dessa magnitude, porque exige
esforço político, esforço de
comunicação. Imagine mexer com
7.000 famílias, deslocá-las de sua
moradia. É um esforço descomunal,
de convencimento, um aprendizado
para a Prefeitura de Santos e, ao
mesmo tempo, esforço
administrativo e técnico muito
grande. Ora são questões fundiárias,
de documentação de terra, ora são
questões de ordem ambiental,
licenciamentos ambientais
dificílimos de serem concluídos,
depois dificuldades jurídicas, pois
temos projetos que envolvem áreas
que ficam em São Vicente.
Enfrentamos toda dificuldade de

organização do programa e já
superamos a parte que diz respeito a
São Vicente. Mas é um programa
ambicioso, gigantesco e muito
complexo. Agora, mais do que
nunca, é preciso arregaçar as mangas.

Na edição de dezembro, o
Perspectiva destacou sua
disposição em incentivar o
desaprumo dos prédios inclinados
da orla, a partir de sugestões
apresentadas pelo vereador
Adilson Júnior. Como o sr.
encaminhará a questão? É muito
importante para Santos enfrentar de
uma vez por todas essa questão dos

prédios em desaprumo. A origem
vem de uma época em que se
construiu em Santos,
particularmente na orla da praia,
com um método de fundações
inadequado às características
peculiares de nosso solo. É um tema
que preocupa, não só pelo aspecto
estético. A Prefeitura faz um
acompanhamento há algum tempo,
que mostra que o movimento
continua evoluindo nos edifícios em
desaprumo. Ou seja, é possível que
no futuro ocorram problemas de
segurança nessas edificações.
Chegou o momento de encararmos
essa questão como de interesse
público e hoje estamos discutindo
formas de criar, em lei, obrigações
para que esses condomínios façam a
recuperação, e associar essas
obrigações a incentivos que o poder
público possa dar. Hoje há
tecnologia disponível, coisa que não
se pensava alguns anos atrás. Temos
um exemplo muito bem sucedido,
que é o reaprumo do edifício Núncio
Malzoni.

O porto completa 119 anos em 2

de fevereiro. Como é a sua
relação com a cidade? Hoje é boa e
caminha para ser uma relação ótima.
Mas, num passado recente, não
escondo de ninguém, a relação era
muito ruim.

Por quais motivos?  Por todos os
motivos. Fui secretário de
Planejamento de Santos, antes de
assumir a Prefeitura, e vivi a
contradição de desenvolver o Plano
Diretor da cidade sem nenhuma
interlocução e nenhuma conexão com
o PDZ (Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento) do Porto. Ou seja,
apesar da Lei de Modernização dos
Portos, em 1993, muitas decisões
fundamentais de definição da
estrutura portuária da margem
direita foram tomadas sem nenhuma
interlocução com o município. Os
terminais de granel foram para onde
foram sem levar em consideração a
qualidade de vida do município...

Leia a entrevista completa em
www.jornalperspectiva.com.br e
acompanhe o programa do 465º
aniversário de Santos.

Prédios em
desaprumo na orla:
“É possível que no
futuro ocorram
problemas de
segurança nessas
edificações...”.
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Habitação

Divulgação

A Viapol lançou o revestimento
impermeabilizante VitPoli Eco,

recomendado para a proteção e
acabamento impermeável de
estruturas metálicas e de concreto,
proteção das estruturas de tanques
e reservatórios de efluentes
industriais e esgoto, e
impermeabilização de
reservatórios de água potável.

O produto resulta em uma
membrana flexível com
características físico-químicas de
alta performance, que suporta
exposição aos raios UV e é
resistente ao vapor d’água. Além
disso, não altera a potabilidade da
água, tornando-se uma solução
ideal para a área de saneamento
básico.

Impermeabilizante
protege estruturas

Produto possui
características
que respeitam
o meio
ambiente

O VitPoli Eco é à base de
poliuretano vegetal, isento de
solventes, possui baixo teor de
VOC (Compostos Orgânicos
Voláteis), apresenta grande
aderência em diversos substratos,
dispensando o uso da camada de
imprimação (primer), e conta com
elevada resistência química, à
corrosão e às altas temperaturas
(superior a 90°C).

“O produto resiste
quimicamente à agressão do
esgoto e vários efluentes”, explica
Marcos Storte, gerente de negócios
da Viapol, lembrando que o
lançamento atende os requisitos da
NBR 15487:2007 - Membrana de
Poliuretano para
Impermeabilização.

Considerando que cerca de 30%
das perdas em canteiros de

obras são de materiais utilizáveis,
mas que acabam indo para o lixo,
uma alternativa para combater o
desperdício é adotar o sistema de
construção industrializada.

O engenheiro Fabio Casagrande,
diretor da Sudeste Paredes Duplas,
desenvolveu método construtivo que
agiliza o retorno do investimento,

Método da Sudeste não
requer mão de obra
especializada

Sistema industrializado combate desperdício na obra
Divulgação

Ao assumir em janeiro os cargos
de secretário de Estado da

Habitação e presidente da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), o
deputado federal Silvio Torres
anunciou que pretende dinamizar os
programas em andamento e ampliar
a capacidade de produção
habitacional.

Torres disse que ganharão
impulso os programas de
urbanização ou erradicação de
favelas e remoção de famílias de
áreas de risco ou de preservação
ambiental. Os principais são o
Programa de Recuperação da Serra
do Mar, que prevê o atendimento a
mais de 7.000 famílias em Cubatão,
o Programa de Saneamento
Ambiental dos Mananciais Billings e
Guarapiranga, para atender famílias
transferidas de áreas em processo de
saneamento e recuperação ambiental
na Região Metropolitana de São
Paulo, e o Projeto Nova Marginal,
que está erradicando favelas
formadas próximas à Marginal Tietê.

“Esses programas vão avançar
porque agora temos a experiência
necessária para fazê-los andar mais
rápido”, afirmou Torres, ao frisar

Clóvis Deangelo/Imprensa CDHU

Trabalhar com agentes
públicos, comunitários e
iniciativa privada

Dinamizar e ampliar programas

Silvio Torres disse
que ampliará
parcerias para
produção de novas
moradias

que a gestão anterior estruturou o
processo e deixou uma condição
excelente para dar grande impulso na
produção de novas unidades e na
adequação daquelas que precisam de
reformas ou melhorias com obras de
urbanização.

O secretário citou também ações
na regularização fundiária: “Daremos
continuidade ao Programa Cidade
Legal. É um trabalho feito em
parceria com mais de 400
municípios conveniados. Os
recursos para a continuidade estão
previstos no orçamento. Além disso,
vamos concluir o trabalho de
regularização dos imóveis da CDHU
para que as famílias tenham a
escritura definitiva do bem”.

Um dos mecanismos
que contribuirão para
alavancar a produção de
moradias populares será
a operação do Fundo
Garantidor Habitacional
(FGH). “A população
com renda até 5 salários
mínimos sempre
encontrou dificuldades
para ingressar no

mercado formal de moradias”,
lembrou Torres: “Com o Fundo
Garantidor, o Estado poderá
estimular a participação da iniciativa
privada no mercado para essa faixa
de renda”. Ele se manifestou
otimista com as perspectivas para o
setor. “Os novos aportes,
especialmente de parcerias com
investidores privados, prefeituras e
outros agentes, nos permitirão
resolver os gargalos que dificultam o
combate ao déficit habitacional”.
Sílvio Torres foi prefeito de São José
do Rio Pardo, deputado estadual,
quatro vezes eleito deputado federal,
e presidente da Fundação Centro de
Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal (Cepam).

pois não há desperdícios e
incorreções na compra de materiais.
Ele explica que, substituindo a
construção tijolo a tijolo, o sistema
de paredes duplas é ecologicamente
correto, pois não gera resíduo e não
requer mão de obra especializada,
um dos maiores gargalos da
construção civil. “Por serem pré-
fabricadas, as paredes duplas não
produzem entulho de material e o

processo é inteiramente
customizado”, diz Casagrande. O
engenheiro explica que todas as
aberturas para hidráulica, elétrica
janelas e portas são pré-
determinadas no projeto e a pintura
pode ser aplicada sem a necessidade
de argamassa ou massa fina, pois
durante a produção o concreto
recebe tratamento que diminui a
porosidade das paredes, deixando-as

lisas. A obra é erguida parede a
parede e a tecnologia empregada nas
paredes duplas permite que cada
peça (parede ou laje) seja produzida
na ordem programada no projeto e
organizada para facilitar o processo
de instalação. No caso de peça
danificada, o conserto é realizado
como em qualquer construção de
alvenaria. Mais informações sobre a
Sudeste no site www.sudeste.ind.br
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Turismo & Lazer

Ohotel histórico Pestana
Convento do Carmo lançou

pacotes de cinco noites, de 4 a 9 de
março, para quem busca curtir a folia
de Momo com samba, exclusividade
e requinte. As diárias são a partir de
R$ 1.600, mais taxas, em
apartamento luxo com café da manhã
incluso. Opção entre celebridades, o
hotel está localizado no Pelourinho e
consta na seleta lista da The Small
Leading Hotels of the World. Além
das belezas arquitetônicas do
edifício do século XVI, o hotel
dispõe de restaurante português, o

Carnaval baiano ao lado
de celebridades...

ARota do Verde e das Águas, que
compreende os municípios de

Vitória, Aracruz, Linhares, São
Mateus e Conceição da Barra, no
Espírito Santo, permite ao turista
desfrutar a história da região, a
deliciosa gastronomia, o ambiente
paradisíaco das praias e a badalação
ao ritmo do forró.

Em Aracruz, distante 50 km da
capital, Vitória, o turista pode
vivenciar o dia a dia e o artesanato
das tribos Tupiniquim e Guarani. Já
Linhares, o “Paraíso das Águas’,
encanta por abrigar 25% das
reservas de Mata Atlântica do
Estado e 64 lagoas, entre as quais a
Juparanã. Ela é conhecida por suas

O verde e as águas
do Espírito Santo
Roteiro capixaba reúne
história, dunas, praias,
lagoas e forró

Conventual, e spa da francesa
L’Occitane, que disponibiliza as
mais variadas terapias com produtos
provençais.

A reserva pode ser feita no site
www.pestana.com ou pelo telefone
0800 0266 332, com parcelamento
em até três vezes sem juros no
cartão de crédito, cortesia de diárias
de uma criança de até 12 anos (desde
que hospedada no apartamento com
os responsáveis legais) e pontos no
programa Multiplus Fidelidade. A
locadora Movida Rent a Car oferece
descontos aos hóspedes do Pestana.

praias de águas transparentes e
calmas, ideal para a prática de
esportes náuticos e um belo
entardecer.

Próximo a Linhares, em Regência
o turista pode aprender mais sobre o
Projeto Tamar, de preservação de
tartarugas-marinhas.

Em São Mateus, ao Norte do
Estado, o porto e os casarões dos
séculos XVIII e XIX são as atrações
do rico patrimônio histórico-
cultural. Mas, se o objetivo é
badalar, o destino ideal é a Ilha
Guriri, ligada ao continente por
ponte sobre o Rio Mariricu.

Já no extremo Norte, em
Conceição da Barra – capital
capixaba do forró e ponto final do
roteiro –, impressiona o cenário das
dunas e praias do Parque Nacional
de Itaúnas, reconhecido como
Patrimônio da Humanidade.

Adotando o conceito day club,
Ricardo e Beto Leão, Kadu

Rachid e Fabio Derungs
inauguraram, no final de 2010, o
Parador Maresias, na praia de
mesmo nome, no Litoral Norte de
São Paulo. De frente para o mar, o
espaço de 2.000 metros quadrados
possui capacidade para receber até
500 pessoas, em volta da piscina,
nas cadeiras de praia, 10 bangalôs e
60 jogos de mesas, todas
posicionadas com visão 360° para a
praia. Aberto das 11 às 21 horas, o
Parador tem uma programação de
música eletrônica para a temporada
de Verão, com atrações especiais,
como Felipe Kaval, residente do
Nikki Beach Miami, e Miguel Migs,
com atividades até o Carnaval.

O cardápio é variado, com
wraps a partir de R$ 18,00, e
petiscos de camarão médio
empanado, a R$ 67,00. As bebidas
variam entre os sucos naturais, a R$
7,00, e os tradicionais cocktails,
como Sex On The Beach, a R$
20,00, e o refrescante Mojito,
também por R$ 20,00. Informações
pelo telefone (11) 2769.1112.

Day club em
Maresias

Pestana
Convento:
na seleta
lista da The
Small
Leading
Hotels of
the World

Divulgação

De frente para o mar: piscina,
música eletrônica...

Riacho Doce, em
Conceição da Barra: a

segunda praia deserta
mais bonita do Brasil

Imprensa Setur

Divulgação

Com 50 quilômetros de praias de
areia fininha e bem branca,

repletas de corais e com água de um
azul cristalino, Punta Cana é um dos
destinos mais procurados da
República Dominicana, no Caribe.

Para quem deseja descansar este
é o lugar ideal, em especial se for em
hotel all inclusive, de frente para o
mar. Já quem gosta de aventura, deve
experimentar o passeio com
mergulho ou ir até a Ilha Saona.

As atividades em Punta Cana
são variadas e a temperatura é

agradável durante o ano todo. Para o
Carnaval, a Fenix Operadora
programou pacote com 8 dias de
viagem, incluindo 7 noites no hotel
NH Real Arena (all inclusive),

Aproveitar as
folias de Momo
num paraíso

passagens aéreas, traslados e seguro
saúde básico. Preço por pessoa em
apartamento duplo a partir de US$
2.259, para saída em 8 de março.
Telefone (11) 3120.7200.

Praias de areia fina e branca: descanso e aventura no Caribe

Divulgação
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Areprodução humana assistida já
pode ser feita com material

biológico criopreservado, ou seja,
conservado sob condições de
baixíssimas temperaturas, por
pessoas independente do estado
civil ou orientação sexual e após a
morte do doador. O Conselho
Federal de Medicina (CFM) entende
que médicos brasileiros não
infringem o Código de Ética Médica
ao realizar a reprodução assistida
post-mortem, desde que comprovada
autorização prévia.

As mudanças nas regras foram
definidas pelo CFM e, segundo o
relator da medida, conselheiro José
Hiran Gallo, apesar de a antiga
resolução ter representado grande
avanço, o CFM sentiu a necessidade
de se adaptar à evolução tecnológica
e modificações de comportamento
social. A nova norma também define
o número máximo de embriões a
serem transferidos. A recomendação
dependerá da idade da paciente, não
podendo ser superior a quatro. O
texto determina que mulheres de até
35 anos podem implantar até dois

Novas normas para
reprodução assistida

embriões; de 36 a 39 anos, até três;
acima de 40, quatro.

“Queremos prevenir casos de
gravidez múltipla, que provocam
chances de prematuridade e aborto
com o aumento da idade”, explicou o
presidente da Sociedade Brasileira de
Reprodução Assistida (SBRA),
Adelino Amaral, que ajudou a
elaborar o documento.

Em caso de gravidez múltipla, o
CFM manteve a proibição de
utilização de procedimentos que
visem a redução embrionária. “É
igual a um aborto. A ética não
permite”, defendeu Gallo.

As clínicas que aplicam técnicas
de reprodução assistida são
responsáveis pelo controle de
doenças infecto-contagiosas, coleta,
manuseio, conservação, distribuição
e transferência de material biológico
humano. Também permanecem
outras diretrizes éticas, como a
proibição de que as técnicas de
reprodução sejam aplicadas com a
intenção de selecionar sexo ou
qualquer característica biológica do
futuro filho.

� Marcelo Beauty lançou o Tensor Facial,
formulado com alga gracilária, um ativo
biotecnológico de ação hidratante e amaciante.
A alga também transporta para as camadas
profundas da pele os demais ativos da
formulação e promove hidratação intensa e
suaviza as linhas finas. Produto é indicado
para pessoas que apresentam sinais de
desidratação da pele, flacidez ou linhas de
expressão aparentes.

S uor intenso nas mãos, axilas,
pés, face e couro cabeludo

podem ser sintomas da
hiperidrose, distúrbio que se
intensifica no Verão e pode vir
associado, na maioria dos casos,
à fobia social. O alerta é do
cirurgião torácico Ribas Milanês,
da Cirurgia Torácica do Hospital
das Clínicas, da Faculdade de
Medicina da USP.

Segundo Milanês, a pessoa
com sudorese sente-se
constrangida ou se considera
impedida de exercer atividades
sociais corriqueiras, como apertar
as mãos de outras pessoas,
escrever, dançar, praticar esportes
ou dar um simples abraço num
amigo ou familiar.

Os sintomas têm início na
primeira infância. No entanto,
muitos pais procuram ajuda

Como tratar o suor excessivo

Embora muita gente nem saiba,
mas janelas, sombra e inúmeros

tipos de óculos escuros não
protegem totalmente contra os raios
nocivos do sol. “Parte da
radiação mais perigosa é
facilmente refletida pela
janela de vidro padrão ou
através ou pelo entorno das
lentes de muitos óculos de
sol”, alerta o oftalmologista
Virgilio Centurion, diretor
do Instituto de Moléstias
Oculares (IMO).

Nos EUA, a maioria da
população passa grande
parte do dia dentro de casa
ou se deslocando em carros
particulares. Por isso, lá a
proteção – ou a falta dela –
oferecidas pelas janelas de
casa ou do carro já se tornaram uma
questão de saúde pública. E, em
combinação com as questões de
economia de energia, governo e
sociedade têm estimulado o
desenvolvimento de vidros para
automóveis, edifícios comerciais e
residências com fotoproteção.

A indústria dos óculos de sol

Radiação ultravioleta do
sol pode prejudicar o
cristalino, a retina e a
córnea

Proteger os olhos no
Verão é fundamental

também se volta para esta demanda
e produz lentes que bloqueiam os
raios nocivos do sol, tanto para os
praticantes de esportes ao ar livre,
como para os usuários casuais.
“Nunca é demais frisar que a escolha
de um par de óculos de sol deve ser
feita com critério, para evitar que os
olhos fiquem mais vulneráveis à
radiação solar e danos permanentes

sejam causados”, destaca Centurion.
Mais do que proteger os olhos

contra a luminosidade, os óculos de
sol devem também proteger os olhos
contra a radiação prejudicial que
pode danificar a córnea, o cristalino,
a retina e as pálpebras. Afirma a
oftalmologista Fernanda Takay, que
também integra o corpo clínico do

IMO: “A incidência direta dos raios
ultravioleta no olho humano
ocasiona lesões oculares, que gradual
e cumulativamente podem resultar
na perda total da visão. As lesões
oculares mais comuns causadas pelo
excesso de sol são a queda da
percepção de detalhes pela mácula –
parte da retina responsável por esta
função – e a formação da catarata,

problema ocular grave, de
maior incidência no
mundo”.

Ela acrescenta que,
para quem trabalha a maior
parte do tempo ao ar livre,
a exposição, em excesso,
aos raios UV pode levar ao
surgimento do pterígio –
tecido que cresce sobre a
córnea e obstrui a visão – e
da ceratite, uma inflamação
da córnea. Um chapéu de
abas largas é útil, mas não
suficiente para evitar a
exposição de risco. O uso
do chapéu precisa ser

complementado com o uso do
óculos de sol. Sentar na sombra ou
debaixo de um guarda-chuva também
não é proteção suficiente. “Os danos
da radiação podem ser refletidos
para a pele, olhos e superfícies
vizinhas. O ideal é combinar sombra
com protetor solar e óculos
escuros”, avisa Takay.

médica na fase da adolescência,
quando a criança começa a se
sentir desconfortável com a
situação.

O processo cirúrgico é o único
que pode minimizar ou acabar
com o problema, sem causa
definida. Em cerca de 2.000
pacientes operados no Hospital
das Clínicas, nos últimos 15 anos,
99% apresentaram alívio do suor
nas mãos, 95% alívio do suor nas
axilas e face e 92% alívio do rubor
facial, enfatizou o médico.

A cirurgia é considerada
minimamente invasiva e tem
duração de 40 minutos, em média,
sob anestesia geral. A internação
leva de 12 a 24 horas e o paciente
pode voltar ao trabalho após dois
a três dias. Os resultados são
imediatos e evidentes. Mais em
www.jornalperspectiva.com.br

Com
autorização
prévia,
reprodução
post-mortem
não fere o
Código de
Ética Médica,
decide CFM

Alga gracilária hidrata
e amacia a pele

Divulgação

Reprodução

Fundada há
três anos pela
empresária
Vanessa
Vilela, a
Kapeh

produz beleza a partir de extrato de
café. O nome é inspirado no dialeto
Maia e significa café. A linha de 33
itens, entre hidratantes, sabonetes,
óleo de banho, shampoos,
condicionadores, shower gel, colônia
e spray para ambientes, traz em sua
essência a força e vitalidade do café.
Segundo Vanessa, a empresa tem
como princípio a responsabilidade
social e utiliza café certificado em
todas as suas formulações, obtido
através de produção rastreada e
sustentável, com proteção ao meio
ambiente e respeito ao ser humano.

Beleza a partir
do café...

Reprodução

Reprodução
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� Retomando as aulas de yoga,
agora na sede da Associação dos
Médicos de Santos, na Avenida
Ana Costa, 388, Adriana Vieira
programou para 5 de fevereiro
uma sessão especial para “casais
grávidos”. Informações no e-mail
yoga@adrianavieira.com.br,
telefone (13) 9787.6693.

� Inscrições abertas à 22ª edição
do curso de decoração
Marchand D’Art, de Campinas,
coordenado pela decoradora
Pompéia Mesquita, pelo site
www.cursodedecoracao.com.br
ou (19) 3254.4488.

� Milton Nascimento e Jason
Mraz repetem ao vivo, em 5 de
fevereiro, no Festival de Verão
Salvador 2011, o dueto registrado
em estúdio no ano passado. Eles
interpretarão “Simply All”
(Simplesmente Tudo), do
próximo álbum de Mraz.

� De 18 a 20 de fevereiro, o
Sofitel Guarujá Jequitimar sedia
o 7º CEO’s Family Workshop,
sob o tema “Criando Carreiras,
Formando Empreendedores”,
que discutirá o
empreendedorismo no âmbito
familiar.

� Até 27 de fevereiro, “Outras
Perspectivas” expõe obras de
Estela Sokol, Fernando
Limberger, Julia Kater, Laura
Gorski e Rosângela Dorazio, com
curadoria de Teresa Berlinck, na
Rua Candarai, 589, Casa Verde,
de segunda a sexta-feira, das 10
às 16 horas.

� Exposição “O artista a seu
tempo”, reúne 50 obras de
Rodolfo Rondon, até 18 de
fevereiro, na Galeria Nilton
Zanotti, na Avenida Costa e
Silva, 1.600, Praia Grande,
realização do Palácio das Artes e
Prefeitura.

� Encerra em 5 de fevereiro, a
Vila Skol, na Praia de Maresias,
no Litoral Norte de São Paulo,
com atrações para todos os
gostos: clínicas de surf, yoga,
massagens, aulas de aeroboxe e
capoeira, cozinha experimental...

� XII Prêmio House & Gift de
Design está com inscrições
abertas até 13 de maio, para
profissionais, empresas e
estudantes. O vencedor ganhará
viagem para a Alemanha, para
conhecer a Feira Ambiente de
2012, uma das maiores do
mundo no segmento.
Informações no site
www.grafitefeiras.com.br

Caco Ciocler, no
papel de Martim

Afonso, e Elis
Lucas, como

Anna Pimentel:
29ª Encenação

da Fundação da
Vila de São

Vicente, nas
comemorações
dos 479 anos da

Cellula Mater da
Nacionalidade,

na Praia do
Gonzaguinha,

o maior
espetáculo em
areia de praia

do mundo.

Márcio Pinheiro/Seicom PMSV

Carlos Alberto de Azevedo, Laney Langaro, Fabiana Costa e
Baltazar Saldanha: sob a batuta de Langaro, presidente da

Associação dos Colunistas Sociais do Rio Grande do Sul, acontece
de 4 a 6 de fevereiro, no Serrano Resort, em Gramado, a 10ª
Jornada de Colunismo Social. Na pauta, temas de interesse da

classe e intercâmbio de experiências.

Engenheira Carmem
Elídia trocou as obras

pela arte em patchwork,
como o bonito painel de

boas-vindas. Carmita
ministra aulas dessa

técnica manual que hoje
é a sua paixão, e-mail

salci@uol.com.br

Carmem Elídia

Roberto
Francisco
dos
Santos,
prefeito
de Praia

Grande, e a esposa Vivian da Silva: chegando ao Baile de
Máscaras que comemorou os 44 anos de emancipação político-
administrativa da Estância Balneária de Praia Grande.

Paola Vieira/Decom PMPG

Jornalista Helena
Chagas, filha do
jornalista político
Carlos Chagas,
assumiu o
Ministério da
Comunicação
Social da
presidente Dilma
Rousseff,
reafirmando seu
compromisso com
a liberdade de
imprensa.

Divulgação

Divulgação
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Meio ambiente

Uma área de 8.885 hectares,
localizada nos municípios
de Castilho, São João do

Pau D’Alho e Paulicéia, em São
Paulo, foi reconhecida pela
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente como Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN).
Denominada RPPN Foz do Rio
Aguapeí, ela é de propriedade da
Companhia Energética de São Paulo
(CESP), que assumiu compromisso
no licenciamento ambiental da Usina
Hidrelétrica Três Irmãos, construída
no Rio Tietê. A exigência
estabelecida pelo Conselho Estadual
do Meio Ambiente (Consema)
determina que a reserva tenha área
total de 12.820 hectares às margens
do reservatório.

Segundo a CESP, a área

É a quarta
unidade de
conservação
criada pela
estatal de São
Paulo

Fotos Imprensa/CESP

Desenvolver pesquisas, conservar
biodiversidade e proteger
recursos hídricos

Área faz parte do Programa de
Unidades de Conservação da CESP

ESTADO RECONHECE RESERVA DA CESP

reconhecida como RPPN já está
cercada e um plano de manejo será
elaborado, visando definir outras
medidas de proteção. A unidade, que
se soma a outras três áreas de
proteção ambiental criadas pela
empresa, visa conservar a
diversidade biológica, protegendo os
recursos hídricos, a fauna e a flora;

preservar as belezas do local; e
permitir o desenvolvimento de
pesquisas científicas.

As outras áreas são
caracterizadas como parques
estaduais: Parque Estadual das
Várzeas do Rio lvinhema, em Mato
Grosso do Sul; Parque Estadual do
Aguapeí, em São Paulo; e Parque

Estadual do Rio do Peixe, também
em São Paulo.

A RPPN Foz do Rio Aguapeí
faz parte do Programa de Unidades
de Conservação da CESP. A meta é
criar e instalar unidades de
conservação que totalizem cerca de
110.000 hectares de matas nativas e
refúgios de espécies animais.

A implantação de unidades de
conservação é um dos requisitos do
processo de licenciamento ambiental
de empreendimentos com
significativo impacto ao meio
ambiente. A criação e instalação
dessas unidades atende ao disposto
no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), que prevê
que o investimento em unidades de
conservação seja de, no mínimo,
0,5% do custo total previsto para a
implantação do empreendimento.

Dois fósseis do período
Triássico Médio (238 milhões

de anos) foram descobertos em
Paraíso do Sul, no Rio Grande do
Sul, pelos paleontólogos Sérgio
Furtado Cabreira e Lucio Ribeiro da
Silva, da Universidade Luterana do
Brasil (Ulbra). O local revela um
novo afloramento fossilífero na
região central do Estado, junto a
ERS 287, entre Paraíso do Sul e
Cabrais.

O principal achado é um
Tecodonte (arcossauro basal

Tecodonte e Dicinodonte
sucumbiram em um
mesmo evento climático

Fósseis do Triássico
Médio achados no RS

Tecodonte: associado
à origem e evolução
dos crocodilos
modernos

rauissúquio), que estaria
diretamente associado à origem e
evolução dos crocodilos modernos.
O animal tinha em sua cadeia
alimentar o Dicinodonte, um
herbívoro comum no Triássico
Médio, cujo fóssil também foi
encontrado a apenas seis metros de
distância. Ou seja, presa e predador
estavam próximos.

O fóssil do Tecodonte tem
aproximadamente três metros de
comprimento, esqueleto todo
articulado, quase completo, faltando
apenas o crânio. São vistas as
cinturas escapulares, membros
anteriores (úmero, ulna e rádio, e a
pata anterior), cintura pélvica e
membros posteriores (fêmur, tíbia,
fíbula e a pata esquerda) que estão
totalmente expostos. Numa das
patas traseiras é possível avistar
uma das garras. O “gradeado” das
costelas está articulado com as

vértebras, e a cauda presa ao
restante do esqueleto.

O Tecodonte era um animal
carnívoro, leve, quadrúpede, com
maior mobilidade que um
prestosuchus, como o que foi
coletado pelos palentólogos da
Ulbra em maio de 2010.

A hipótese mais provável é que
o Tecodonte e o Dicinodonte
sucumbiram em um mesmo evento
climático, provavelmente uma seca
seguida de inundação. Os
palentólogos frisaram que a
importância da descoberta está no
fato de que o esqueleto, quase
completo, pode trazer informações
da anatomia e evolução desses
répteis primitivos. A coleta dos
fósseis é feita com autorização do
Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), autarquia federal
que coordena a preservação do
patrimônio fossilífero da União.

Gabriel de Mello/ACS Ulbra Canoas


