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Tudo indica que Santos será mesmo subsede da
Copa do Mundo de 2014. E não só pela ampla
infraestrutura que oferece para abrigar uma das
seleções participantes do megaevento esportivo
promovido pela FIFA..........................Página 12.
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Ecopátio Cubatão está sendo implantado pela Elog,
empresa de logística do grupo Ecorodovias, em área de
442.000 m2 junto ao pólo petroquímico.........Págs. 5 a 7.
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Divulgação Elog

R$ 291 milhões por ano. Este é o volume de recursos que
o Governo do Estado de São Paulo pretende destinar para
o Turismo nos próximos quatro anos.....................Pág. 9.
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Roda SP: linhas
turísticas com
ônibus double-
deckers

Divulgação

A Associação das Empresas Jornalísticas do Interior do
Estado de São Paulo realizou em agosto seu congresso
anual, comemorando 31 anos de fundação...........Pág. 4.
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Cinex apresenta novidades em móveis, portas e divisórias
de ambientes, com soluções que otimizam espaços e aliam
design contemporâneo à tecnologia.......................Pág. 10.
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Linha Groove:
perfil exerce a

função de
puxador

Agrande evolução pela qual o
Direito passou no último

século e continua passando afetou
significativamente a teoria geral das
obrigações e o sistema de
responsabilidade civil. Houve
mudanças no entendimento da
obrigação de indenizar, sob a ótica
da função que o instituto exerce
perante o ordenamento, e,
especialmente, como o exercício
dessas funções é fundamental para
concretização dos valores e ideais
constitucionais. A proteção do meio
ambiente ecologicamente equilibrado
é um destes valores, podendo ser
considerado um dos mais nobres, na
medida em que sua tutela é essencial
para manutenção do bem-estar e
mesmo da vida no planeta.

Os institutos jurídicos sofreram
profundas alterações, os paradigmas
clássicos do Direito Privado
deixaram de ser considerados
absolutos. A solidariedade
obrigacional não escapou deste
processo e a ela vem sendo

Responsabilização solidária na
reparação de danos ambientais

ALINE PACHECO PELUCIO

imputadas novas funções perante o
ordenamento, em especial no tocante
ao sistema de responsabilidade civil
no exercício de sua função de tutela
do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Como consequência da
necessidade da realidade social de
proteger o meio ambiente, e como
forma de garantia da dignidade da
pessoa humana em última instância,
a solidariedade passiva obrigacional
pode servir de instrumento de
política pública para facilitar e

acelerar o processo de reparação de
danos ambientais.

A aplicação da responsabilidade
solidária do agente financiador e do
investidor de empreendimento que
causar dano ambiental mostra-se
como um instrumento eficiente para
garantir que o dano venha a ser
efetivamente reparado ou
indenizado, e em um prazo menor,
restando ao banco a opção por
reaver os valores por meio de ação
de regresso. Assim, o lapso de
tempo e o risco de não reaver o
dinheiro passaria para a instituição
financiadora, como efeito colateral
do contrato de mútuo realizado com
o empreendedor, passando a fazer
parte dos riscos inerentes àquele
tipo contratual.

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

PR Murray
Aline: “Garantir que o dano
venha a ser efetivamente
reparado ou indenizado”

Instalações ampliadas
com Centro Logístico
e Industrial
Aduaneiro

Tratar a apatia
T alvez possa até soar como excesso de

otimismo, mas o diagnóstico mais
verossímil em face aos sintomas

revelados pela sociedade brasileira, nas
últimas décadas, indica a existência de uma
“Síndrome da Apatia Generalizada”. Não é
preciso ser especialista, vamos ser sinceros,
para constatar que tal distúrbio está presente
em todos os setores da Nação – seja no âmbito
político, econômico, social, cultural etc. –, e
em todas as relações possíveis – seja entre
governo e governado, político e eleitor, patrão
e empregado, médico e paciente etc. Para que
não haja dúvida sobre o terrível enunciado,
reitero que qualquer que seja o caso a ser
analisado, sempre será possível dimensionar,
de um lado, um poder exagerado, descarado,
que tripudia, e, de outro, uma submissão
sofrida, quase suicida, sustentada por um
inquietante estado de apatia. Como apatia
não produz reação; sem reação não há
mudança.

Auxiliado pela enciclopédia livre, é
possível aprender que apatia deriva do grego

apatheia; eis que páthos quer dizer tudo aquilo
que afeta o corpo ou a alma, seja a dor,
sofrimento, doença, como também o estado
d’alma diante de circunstâncias exteriores
capazes de produzir emoções agradáveis ou
desagradáveis. Ou seja, apatheia tanto pode
significar ausência de doença, de lesão
orgânica, como ausência de paixão, de
emoções... Na busca da melhor receita, o
Brasil funcionaria muito melhor se houvesse
equilíbrio nas relações sociais, institucionais,
republicanas, temperadas com ética,
seriedade, honestidade, justiça, transparência.
A corrupção, por exemplo, só para não dizer
que não falei de flores, está arraigada na
nossa cultura; e não será a troca deste ou
daquele ministro, em meio a tanta
cumplicidade e impunidade, que o Brasil
tomará jeito. Pode até parecer que não tem
jeito... Afinal, quem me obriga? A situação é
séria, mas se é factível admitir que há luz no
fim do túnel, ou melhor, excesso de otimismo,
tal síndrome tem tratamento. É preciso
vontade. É preciso se indignar!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Feira de negócios e congresso
internacional, o TeCobI Expo já

está programado para 18 a 20 de
junho de 2012, no Pavilhão Amarelo
do Expo Center Norte, em São
Paulo. Voltado para o mercado da
construção civil, o evento atende aos
setores de telhados, coberturas, lajes
e impermeabilização, com a
expectativa de reunir 150 fabricantes
e distribuidores, numa área de
10.000 metros quadrados.

“A TeCobI Expo segue a

Investimento

TeCobI Expo discutirá telhados, coberturas...
tendência de eventos segmentados,
que permitem, tanto às empresas
expositoras quanto ao público
visitante, a construção e manutenção
de um networking assertivo,
colocando frente a frente quem
vende e quem compra”, destaca o
superintendente da Quartier Feiras,
Aldair Colombo.

A feira prevê o TeCobI Summit,
programa de conferência que incluirá
seminários sobre estruturas,
impermeabilização (sob a

coordenação do Instituto Brasileiro
de Impermeabilização); uso
controlado do amianto; coberturas
de complexos esportivos (com
estudo de cases e apresentação de
propostas para as obras da Copa de
2014 e Olimpíadas de 2016); entre
outros.

O fórum TeCobI Eco vai discutir
soluções inovadoras e
ambientalmente corretas, como
telhas ecológicas, além de
tecnologias para utilização de energia

solar (fotovoltaica), geotérmica,
eólica, entre outras, que sejam
aplicáveis aos topos das
construções.

Também está na pauta o papel
de intervenções em telhados e
coberturas na diminuição do
aquecimento global e melhora da
qualidade de vida, sobretudo nos
grandes centros urbanos. Alguns
exemplos são os telhados verdes e
também programas como o One
Degree Less (Um grau a menos). A indústria brasileira de

cimento informou que realiza
ações para reduzir emissões de
gases do efeito estufa. Em 2010,
com apoio técnico da Associação
Brasileira de Cimento Portland
(ABCP), o setor processou em
seus fornos cerca de 900.000 t de
resíduos, por meio da tecnologia
do coprocessamento. Do total,
77% dos resíduos tinham poder
calorífico e foram aproveitados
como combustível e 23% como
substituto de matéria-prima do
cimento.

Indústria de
cimento reduz
emissões

C om boas perspectivas na
atual temporada, como a

conquista do vice-campeonato
santista, a equipe “Chumbrega”
de pedestrianismo também corre
atrás de apoio para continuar
competindo. Treinada pelo
professor Ibrahim Tauil, a
Chumbrega é formada por 15
mulheres e cinco homens, todos
adultos, com talentos em
diferentes faixas etárias e vários
destaques, como Ana, entre as
mulheres, e Cláudio, no
masculino.

“As necessidades da equipe
são as básicas”, diz Tauil,
citando taxas de inscrição nas
provas; par de tênis, de vez em
quando; e ajuda nas viagens, que
não são frequentes. Todos os
atletas são de Santos e o foco
está nas provas regionais: em 23
de outubro, por exemplo, está
programada a prova do SESC,
válida como quinta etapa do
Campeonato Santista de
Pedestrianismo.

O professor conta que o
nome da equipe surgiu de
improviso. “Eu treinava a
Regina e a Rosane, que
participaram de uma das provas
dos Morros, quando ambas
conseguiram classificação. Ao
serem chamadas para o pódio,
perguntaram o nome da equipe,
não tinha. Eu sugeri
‘Chumbrega’. Pegou”. Para
colaborar, ligue (13) 3021.5999,
e-mail ibrahimtauil@gmail.com

“Chumbrega”
corre atrás de
apoio

Agência fomentará habitação
Ciete Silvério/Imprensa GESP

Ogovernador Geraldo
Alckmin assinou em
setembro o decreto que cria

a Agência de Habitação Social Casa
Paulista, para que o Governo, além
de construir, por meio da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
passe a ser também agente
fomentador de habitação. Para
funcionar como braço operacional da
Secretaria de Estado da Habitação, a
Casa Paulista será responsável pela
operação articulada dos fundos
habitacionais do Estado instalados
recentemente: o Fundo Paulista de
Habitação de Interesse Social
(Fphis) e o Fundo Garantidor
Habitacional (FGH).

“Nós pretendemos fazer uma
mudança gradual da produção para
fomento de moradia”, disse Alckmin:
“O governo não precisa ser
construtor, mas fazer o fomento
para as famílias de baixa renda,
através do Fundo de Habitação de
Interesse Social, onde o recurso irá
para o subsídio das unidades

Alckmin: “O governo não
precisa ser construtor”

habitacionais, para quem ganha um
salário, dois, três, quatro, cinco, e do
Fundo Garantidor, e trazer o setor
privado para participar”.

Com o Fphis, o Governo vai
incrementar os investimentos em
habitação de interesse social por
meio do fomento e da articulação de
outras fontes de financiamento. O
FGH, por sua vez, é um
instrumento que amplia as
possibilidades de acesso ao crédito
habitacional da população de menor
poder aquisitivo. Ele estimula a
participação de instituições

financeiras e outros parceiros no
financiamento dos investimentos
habitacionais de interesse social.
Além disso, é capaz de alavancar
recursos de agentes privados por
meio da concessão de garantias de
crédito.

A Casa Paulista mobilizará a
iniciativa privada, além de agentes
públicos, associações, cooperativas
habitacionais e sindicatos, visando
aumentar a oferta de habitação social
nos municípios com maior demanda.
Além desses objetivos, a agência vai
regular a aplicação dos subsídios

públicos, garantir o risco para novos
investimentos em habitação social e
incentivar a construção de moradias
sustentáveis e acessíveis. O
resultado será o crédito habitacional
facilitado e adequado à capacidade
de pagamento das famílias de menor
renda e a promoção de moradias de
qualidade.

A agência funcionará de acordo
com as diretrizes da Secretaria da
Habitação, com ações em áreas de
risco; recuperação e urbanização de
favelas e cortiços; promoção da
habitação sustentável no Litoral
Paulista e a integração com
programas habitacionais federais. De
2012 a 2015, por meio da Agência
Casa Paulista e da CDHU, o
Governo do Estado investirá R$ 7,9
bilhões para viabilizar 150.000
novas moradias e implementar ações
de urbanização de favelas e
regularização fundiária.

Durante o lançamento da Casa
Paulista, o governador autorizou a
Secretaria da Habitação a firmar
parceria com 64 municípios para a
construção de moradias e ações de
apoio à regularização fundiária.

Mobilizar iniciativa
privada, agentes públicos,
associações, cooperativas
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Cidadania

Agora denominada Associação
das Empresas Jornalísticas do

Interior do Estado de São Paulo, a
Adjori-SP realizou em agosto seu
congresso anual, comemorando 31
anos de fundação. O encontro foi
realizado no Resort Recanto do
Teixeira, em Nazaré Paulista, sob a
presidência de Carlos A. B. Balladas,
de Santo André, e reuniu 41 das 112
empresas filiadas.

A mudança no estatuto social foi
aprovada em assembleia geral e visa
tornar a entidade mais moderna e

Adjori-SP amplia relações: homenagens ao deputado Pignatari e aos prefeitos Nenê e Marinho

Desafios da comunicação
abrangente. Conforme destacou
Balladas, a alteração do nome amplia
a base de filiados, e permite o
ingresso de empresas jornalísticas
que editam revistas e publicações
veiculadas exclusivamente pela
Internet. Também aumentou o rol de
atividades da entidade: além da
periodicidade dos jornais, que já é
auditada, a Adjori-SP auditará a
tiragem e a circulação das
publicações impressas e audiência
das publicações on-line.

O congresso programou uma
série de palestras que, na
perspectiva da diretoria, consolida o
relacionamento da entidade com um
dos setores mais importantes da
atividade econômica estadual, o de

Turismo. Nesse sentido, a jornalista
Maristela Bignardi, da Secretaria de
Estado de Turismo, fez exposição
dos programas que impactam
positivamente os municípios do
Interior. Bruno Omori, presidente da
Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis (ABIH), expôs ações que
criarão milhares de empregos no
Estado e no País nos próximos anos.

Em sessão solene, a Adjori-SP
concedeu o título de sócio honorário
para três personalidades que
colaboram com as empresas
jornalísticas do Interior: o prefeito
Nenê Pinheiro, de Nazaré Paulista; o
deputado estadual Carlos Pignatari;
e o prefeito Luiz Marinho, de São
Bernardo do Campo.

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Adjori-SP auditará a
tiragem e a circulação das
publicações impressas

Aexposição, a
venda,

consumo e o
transporte
ostensivo de
bebidas alcoólicas
em locais públicos,
estaduais e
municipais – como
ocorre em vários
Estados norte-
americanos – passam
a ser proibidos no Estado
de São Paulo, conforme o Projeto de
Lei do deputado estadual Campos
Machado (PTB). “O consumo de
álcool é uma questão de saúde e
hoje, infelizmente, também de
segurança pública”, afirma Machado,
citando dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), de que o
consumo de bebida alcoólica é
responsável por 80% das mortes no
trânsito brasileiro.

O PL estabelece que a proibição
inclui eventos abertos, de qualquer

PL restringe exposição, venda,
consumo de bebidas alcoólicas

natureza, ruas, avenidas,
calçadas, vias,

rodovias,
parques,
exposições,
enfim, todos os
locais onde
Estado e

Municípios sejam
responsáveis pela sua

administração.
O deputado compara que, na

questão do fumante, o prejudicado é
o próprio fumante, além dos danos
causados ao fumante passivo. Da
mesma forma, com relação às
bebidas alcoólicas, os prejudicados,
além dos alcoólatras e usuários,
podem ser outras pessoas que nada
têm a ver com o seu consumo.
Acidentes, agressões, brigas e
mortes são causadas, na grande
maioria das vezes, pelo consumo de
bebidas alcoólicas. “Negar tal fato é
fugir de nossa realidade”, afirma
Machado.

C om o tema “Vereadores, de
quanto precisamos?”, a

subseção Santos da Ordem dos
Advogados de Santos (OAB)
promoveu debate em agosto,
reunindo os analistas Fernando
Chagas e Rodolfo Amaral, o
chefe de gabinete da presidência
da Câmara de Santos, Ronaldo
Ferreira Silva, o chefe da
Procuradoria Patrimonial e
Trabalhista, Luiz Soares de Lima
e o presidente do Legislativo
santista, Manoel Constantino.
Sob mediação do Coordenador
da Comissão de Assuntos
Legislativos e Direitos Políticos
da OAB, Renato Luiz de Jesus, o
tema agitou a plateia de
estudantes de direito, advogados,
políticos, representantes de
partidos e entidades de classe.
Em setembro, a Câmara de
Santos aprovou a ampliação de
17 para 21 cadeiras.

OAB amplia
debate político

 “Provedor não é obrigado a ter controle prévio de conteúdos na
Internet”, decidiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ao negar pedido de indenização contra a Google Brasil Internet
Ltda., feito por usuário que alegou ter sido ofendido pelo conteúdo de
página do site de relacionamentos Orkut. O STJ isentou a empresa de
fazer controle prévio do conteúdo do site, mesmo tendo que manter o
registro do IP, o número que identifica cada computador na Internet, e
remover conteúdos ofensivos.

 A Serasa Experian e o HSBC
firmaram parceria para
disponibilizar o serviço de
documentos roubados ou
extraviados para proteger os clientes
da instituição contra fraudes. “Se o
consumidor cadastrar as informações
no serviço, automaticamente todos
os clientes que utilizam nossas
soluções recebem uma mensagem
alertando que aquele documento foi
roubado”, diz Celso Rodrigues,
gerente de soluções antifraudes da
Serasa Experian.

 Lei Estadual nº 14.547/2011
proíbe a cobrança pela utilização de
sanitários públicos em estações
rodoviárias em todo o Estado de São
Paulo. As concessionárias ou
permissionárias devem manter as
instalações em boas condições de
higiene e conservação, e facilitar o
acesso a pessoas com deficiência e
idosos com mobilidade reduzida. Em
caso de descumprimento, multa
diária de 300 Ufesps (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo),
equivalente a R$ 5.235.

 Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucionais três leis,
do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Santa Catarina, que
determinavam o fim da cobrança da assinatura básica da telefonia fixa. A
maioria dos ministros do Supremo julgou, em 1º de setembro, que as leis
“usurpavam a competência privativa da União” para legislar sobre
telecomunicações, prevista nos artigos 22 e 175 da Constituição, e
manteve a cobrança.

 Expiram em 7
de outubro,
portanto, a um
ano do pleito de
7 de outubro de
2012, três prazos
estabelecidos
pela Resolução nº
23.341/11, do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que estabeleceu o calendário eleitoral
do ano que vem: todos os partidos
políticos que pretendam participar
devem ter obtido registro de seus

Reprodução

estatutos no
TSE; os
candidatos
devem ter
providenciado o
domicílio
eleitoral na
circunscrição na
qual pretendem

concorrer; e tais candidatos devem
estar com a filiação deferida no
âmbito partidário, desde que o
estatuto partidário não estabeleça
prazo superior.

 Pesquisa de Perfil do
Empreendedor Individual,
realizada pelo Sebrae com base em
entrevistas com 10.585
empreendedores individuais (EI)
em todas estados brasileiros,
mostra que a participação das
mulheres e dos jovens é maior
nesta categoria do que no segmento
de microempresas. O estudo
também revela que o perfil de
atividades inseridas no EI é mais
heterogêneo. No segmento das
microempresas, há maior
concentração de profissionais do
setor de comércio.

 A Agência de Fomento Paulista
/Nossa Caixa Desenvolvimento
alterou de cinco para 10 anos os
prazos dos financiamentos para
projetos de investimentos. A
mudança aconteceu após
avaliação realizada junto ao
mercado, apontando que prazos
maiores favorecem os pequenos
e médios empresários e os
encorajam a tomar crédito para
investir na expansão e
desenvolvimento dos seus
negócios. A alteração dá mais
fôlego às empresas.

Reprodução
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Construção

Primeiro de dois
galpões do CLIA está

programado para ficar
pronto em outubro

Ecopátio Cubatão

Novas unidades
ampliam área
alfandegada
Centro Logístico e
Industrial Aduaneiro terá
área de 139.000 m2

Divulgação Elog

AElog, empresa de logística
do grupo Ecorodovias, está
implantando novas unidades

de negócios no Ecopátio Cubatão. O
megaempreendimento ocupa área de
442.000 m2 junto ao pólo
petroquímico local e, resultado da
primeira fase, foram construídos o
Depot (para depósito, reparo e
higienização de contêineres), o

Redex (Recinto Especial de
Exportação) e o pátio regulador de
caminhões. Nesta segunda fase,
conforme destaca Edson Kazuhiro
Nochi, da Gerência de
Empreendimentos Logísticos da
Ecorodovias, a área alfandegada do
empreendimento, onde já existe o
Redex, está sendo ampliada com a
implantação do Centro Logístico e
Industrial Aduaneiro (CLIA),
também conhecido como Porto Seco.

O projeto do Ecopátio Cubatão
destina área de 139.000 m2 ao
CLIA, onde são construídos dois

galpões alfandegados, cada com
8.000 m2. Externamente aos
galpões, é reservada área de 12.500
m2 para produtos químicos

inflamáveis, constituída de área de
desova (2.000 m2), armazenagem
coberta (500 m2) e descoberta
(10.000 m2). A área alfandegada
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Construção
Divulgação Elog

também contará com tomadas para
atender o armazenamento de
contêineres refeers.

Edson Nochi explicou que, para
a construção do primeiro galpão
CLIA, devido a baixa capacidade de
suporte do subleito, cujo perfil
geológico é composto por argila
orgânica, foi necessária a cravação de
cerca de 2.100 estacas pré-
fabricadas, cada com
aproximadamente 30 metros de
profundidade.

Iniciada em meados de abril
passado, esta segunda fase do
Ecopátio Cubatão possui
cronograma de entrega a partir do
final de outubro. “Estamos na fase
final da construção do primeiro
galpão CLIA, da área de produtos
químicos e da infraestrutura elétrica
e iniciando as instalações de dados,
CFTV e OCR, e também começando
a construção do segundo galpão
CLIA”, disse Nochi.

Ele detalhou os diferenciais das
edificações, especificando, por
exemplo, que o galpão CLIA conta
com estrutura metálica espacial
fabricada com aço de alta resistência
a corrosão (patinável) e pintura
eletrostática: “Foram executadas
rampas internas no piso do galpão,
junto à área de doca, para que o
próprio galpão contenha eventuais
derramamentos de líquidos”.

Ele acrescentou que o galpão
tem iluminação natural, que
corresponde a 6% da área de
cobertura, e estão sendo instalados
vasos sanitários com válvulas “dual
flush” e torneiras de fechamento
automático, para economia de água.
As edificações atendem às exigências
de acessibilidade para os portadores
de necessidades especiais.

Segundo Nochi, o projeto
contempla área específica e

segregada para armazenamento de
produtos químicos inflamáveis. “O
sistema de combate a incêndio estará
interligado a central de operações,
enquanto o sistema de alarme de
invasão de perímetros estará
interligado ao sistema de CFTV,
onde parte das câmeras será
direcionada automaticamente onde o
alarme for acionado”.

Também serão instalados OCRs
(Optical Character Recognition)
para leitura, identificação e controle
dos contêineres e das placas dos
caminhões. O sistema OCR estará
interligado a um software
alfandegado, que irá controlar a
entrada e saída de veículos e
contêineres, com base na consulta e
autorização da receita federal.
Haverá sistema de comunicação de
dados redundante por dois meios
físicos distintos, por fibra ótica e
rádio.

Atualmente, o Ecopátio já conta
com um scanner em operação, que
permite a verificação e identificação
das cargas internas dos contêineres,
sem a necessidade de serem abertos.
As imagens obtidas são
disponibilizadas on-line para a
alfândega de Santos.

Para maior rapidez na
construção, foi utilizado o sistema
misto, estrutura pré-moldada de
concreto e estrutura metálica na
cobertura, com fechamento lateral
em telhas metálicas. “Contamos com
o apoio fundamental da área
operacional que teve que conviver

com diversas áreas em obras,
perdendo área útil para
armazenagem e movimentação de
contêineres. Também tivemos o
valioso empenho de nossos
fornecedores e parceiros que não
mediram esforços para nos atender”.

Nochi enfatizou que a execução
desta fase foi facilitada pelas obras

realizadas na primeira etapa, quando
toda a área foi pavimentada,
necessitando apenas providenciar a
retirada dos blocos intertravados
para o início da obra. “Devido à
proximidade e disponibilidade,
optamos por utilizar escória de alto
forno para o aterro e elevação do
piso do galpão”, frisou. No

Galpão CLIA contempla
iluminação natural, que

corresponde a 6% da
área de cobertura



Perspectiva     Setembro/2011     7

Construção
Divulgação Elog

Construção utilizou
sistema misto:

estrutura pré-moldada
de concreto e

estrutura metálica na
cobertura, com

fechamento lateral
em telhas metálicas

acabamento do piso foi aplicado
concreto Cortesia, com FCTM
(Resistência Característica do
Concreto na Tração e Flexão) 4,2,
brita 1, slump 14+-2, com adição de
1,2 Kg por m3 de fibra de vidro,
conforme detalhou o gerente da
concreteira, Nelson Fernandes.

Entre as empresas fornecedoras
de serviços e produtos e
profissionais que atuam na obra, que
tem gerenciamento da Envision PM
Gerenciamento e Consultoria,
destaque para a BM Pré-moldados,
Enac Empreendimentos Construções
e Comércio, Fundações Penna Rafal,
Scac Fundações e Estruturas.
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Construção

AViapol, que atua no mercado de
impermeabilizantes, firmou

parceria com a Castor, fabricante de
ferramentas e acessórios para
acabamento, pintura e efeitos
decorativos, visando dar mais
eficiência aos cursos de formação de
mão de obra, realizados pela

Parceria aperfeiçoa treinamento de mão de obra
Cooperação entre
empresas permite aliar
teoria e prática

Ferramentas corretas:
mais eficiência aos
cursos de qualificação

empresa. A partir de agora, os cursos
que proporcionam conhecimento
sobre os impermeabilizantes
cimentícios, recuperação das
construções e orientação sobre a
aplicação correta dos
impermeabilizantes, contam com o
uso de kits fornecidos pela Castor,

formados por trinchas, rolo de
espuma texturizada, mexedores e
espátulas de aço inox.

Foram fornecidos kits para 25
cursos, totalizando 425 itens, para
serem utilizados na parte prática dos
treinamentos realizados no Centro
de Treinamento Viapol, em São
Paulo. “Tivemos a ideia de melhorar
os cursos e decidimos criar um kit
bem prático para os cursos FMO
Químicos, com o intuito de ter
ferramentas adequadas para cada

aplicação e diminuir o desperdício
dos materiais aplicados”, explica
Cristiane Gottsfritz, da área de
Treinamentos, Promoções e Eventos
da Viapol. As ferramentas fornecidas
pela Castor atendem às necessidades
dos diversos tópicos apresentados
nos cursos, que são destinados a
aplicadores, pintores, pedreiros:
“Vimos a oportunidade de divulgar
ambas as marcas e a chance de
oferecer cursos mais completos, com
ferramentas de qualidade”.

Divulgação
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

P rojetando que durante a
Copa do Mundo 2014 três

milhões de turistas brasileiros e
600.000 visitantes estrangeiros
farão oito milhões de viagens
para conhecer os atrativos do
país, o Ministério do Turismo
(MTur) e o Instituto Brasileiro de
Turismo (Embratur) promoverão
50 destinos turísticos para que as
lembranças não se restrinjam às
partidas de futebol.

Os estudos começaram em
15 de setembro e vão considerar
aspectos mercadológicos,
logísticos e estruturais. O
primeiro passo é analisar quais
destinos complementam a oferta
turística das cidades-sede. Em
seguida, apresentar as atrações
aos operadores de turismo
brasileiros e aos governos dos
Estados envolvidos no projeto.

“Há muitas referências
sobre Rio de Janeiro e Salvador.
Então, nossa intenção é convidar
o visitante a conhecer a Chapada
Diamantina, na Bahia, e a
Região Serrana Fluminense, por
exemplo, já que estarão nessa
região”, explica Ana Clévia
Lima, coordenadora-geral de
Regionalização do MTur.

A ideia é oferecer aos
torcedores rotas diferenciadas,
de curta duração, que reúnam a
diversidade dos atrativos
turísticos brasileiros e que
possam ser percorridas em
pouco tempo por estradas ou em
voos curtos. O objetivo da
medida é facilitar a visitação de
regiões próximas das cidades-
sede, alavancando o mercado de
turismo nos arredores dos
grandes pólos receptivos da
Copa.

Além do
futebol

Copa 2014

Chapada Diamantina, Bahia

Divulgação

Os recursos que o
Governo do Estado de
São Paulo pretende
destinar para o
Turismo nos
próximos quatro anos
atingirão R$ 291
milhões por ano.
“Investir no Turismo
é investir em
desenvolvimento
criativo, na pequena
empresa e em
qualidade de vida”,
afirma o secretário de Turismo,
Márcio França. Ele argumenta que
um dos fatores que contribuiu para a
criação de novos projetos e políticas
públicas voltadas ao Turismo foi a
junção de todos os órgãos do Estado
relacionados ao setor numa única
pasta: o Dade (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias), com orçamento de R$
248 milhões; a Companhia Paulista
de Eventos e Turismo, a Cpetur,
com R$ 10 milhões, e o orçamento
da própria secretaria, de R$ 32
milhões.

Diversos projetos já estão
previstos no Plano Plurianual de
2012 a 2015. Alguns deles foram
executados este ano, como o
“Turismo do Saber” e o “Roda São
Paulo”, e em setembro foi lançado
no Litoral o “Caminha São Paulo”,
destacando a versão “Passos dos
Jesuítas – Anchieta”, inspirado na
peregrinação do Padre Anchieta e
que envolve as nove cidades da

Dois programas: o Turismo do
Saber e o Roda SP

Fomentar consumo, desenvolvimento e emprego

Estado investirá R$ 291
milhões por ano

Região
Metropolitana
Baixada
Santista, de
Peruíbe até Bertioga, em uma versão
mais curta, chegando a Ubatuba, na
completa. Outros projetos estão
sendo finalizados, como o “Viaja São
Paulo” e o “Passaporte São Paulo”.
Uma novidade para 2012 é a
dragagem do porto de Cananeia, no
Vale do Ribeira. Com essa obra, o
Estado vai possibilitar que navios de
cruzeiro aportem na cidade.

No “Turismo do Saber” crianças
de escolas públicas do Litoral são
levadas para conhecer o campo no
Inverno e crianças do Interior vão
ver o mar no Verão. Em 2011, 640
crianças participaram do projeto;
nos próximos anos o programa vai
acontecer em janeiro e julho. Já o
“Roda São Paulo” desde julho está
levando linhas turísticas com ônibus
double-deckers para diversas
cidades do Estado.

Refúgio de tranquilidade e paz
em plena Mata Atlântica, a

apenas 17 km do Centro Histórico
de Paraty, a pousada Bromélias
ocupa área de 500.000 m2, integrada
à natureza, com cachoeira de águas
cristalinas e piscina natural, além da
diversidade da flora e fauna nativas.

A beleza natural se insere no
conceito de preservação, que é
cartão postal da hospedagem. “Para
receber hóspedes em meio a
natureza é necessário uma
consciência ecológica, que traz junto
algumas atitudes que fazem
diferença”, ressalta a proprietária
Célia Regina Canosa.

Entre as ações estão o uso de
produtos artesanais, como
aromatizantes de ambientes, óleos e
sabonetes, que são produzidos no
local pela proprietária, que é artista
plástica e farmacêutica: “Todo sabão
utilizado na pousada é feito com
óleo reaproveitado de nossa cozinha
e de mais dois restaurantes da
região”. No local também há uma
horta orgânica, com adubo natural
feito do reaproveitamento do
restaurante, como cascas, frutas,
com os quais é feito um composto.
“Plantamos o que é pertinente a um
clima úmido, salsinha, cebolinha,
almeirão, manjericão, alguns chás,
entre outras coisas”.

Sustentabilidade em
Paraty

Para compensar as emissões de
CO2 geradas pela pousada e seus
hóspedes, a Bromélias participa de
um projeto da Lepac, que é o
Laboratório de Extensão da
Unicamp em Paraty, na arborização
da rodovia Rio-Santos (Paraty a
Angra), com extensão de 70 km, cujo
objetivo é reduzir as queimadas
anuais nas margens cobertas por
capinzal de fácil combustão na
estação seca. Outras ações verdes da
pousada são o aproveitamento da
mão de obra local e a divulgação do
artesanato regional, tanto na
decoração como em lojinha. Site
www.pousadabromelias.com.br

Imprensa GESP

“Turismo do
Saber”: 2011,

participação de
640 criançasBromélias: piscina natural,

sauna, tratamentos corporais

Divulgação

Osegundo semestre é o período
ideal para quem pretende fazer

intercâmbio em 2012 como “Au
Pair”, ou seja, mediante programa de
trabalho remunerado no exterior. Os
processos seletivos envolvem várias
etapas e, se o país de interesse for
os Estados Unidos, a Cultural Care
possui estrutura para assegurar o
controle de todas as etapas da
experiência no exterior.

A partir de R$ 1.669,00 é
possível estudar e trabalhar
legalmente nos EUA durante um
ano. O intercambista ficará na casa
de uma família cadastrada na

Momento ideal para
preparar intercâmbio

Cultural Care e cuidará de crianças,
recebendo, por isso, salário de US$
195,75, por semana.

O programa geralmente tem
duração de um ano, mas o
intercambiário, que deve ter entre 18
e 26 anos, pode ter o prazo
estendido por mais seis, nove ou 12
meses. A empresa oferece embarques
semanais, exceto em dezembro.
Após ser aprovado em todas as
etapas do processo seletivo, o
candidato deverá aguardar a escolha
da família que irá acolhê-lo.

Mais informações no site
www.culturalcare.com.br
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“Decorados Patchwork” é a
nova linha de revestimento

cerâmico da Lepri, com peças de
diversas cores e desenhos
esmaltados, no formato 11,5x11,5,
inspirados nos azulejos portugueses.
Para pisos e paredes de áreas
internas e externas, a linha é
resistente ao fogo e de fácil limpeza.
O produto também é ecologicamente
correto, produzido com vidros de
lâmpadas fluorescentes recicladas.
Mais informações no site
www.lepri.com.br

Lepri lança
“Decorados
Patchwork”

Cores e estampas diversas:
decoração descontraída

Arq & Decor
Divulgação

Produtos confeccionados com
materiais naturais ganham

espaço na decoração da casa, aliando
beleza ao conceito de
sustentabilidade. A Companhia das
Fibras oferece produtos obtidos por
meio da mistura de fibras brasileiras
– naturais e sintéticas – aos mais
diversos tipos de tecidos. O
resultado são tapetes e tecidos que
valorizam os ambientes e
harmonizam a decoração. A empresa
adota em sua filosofia de trabalho e
em produtos resultantes a postura
socialmente responsável, já que, por
meio da tecelagem artesanal,
promove o desenvolvimento
socioeconômico, levando
oportunidades de empregos a regiões
carentes.

Decoração
sustentável
com fibras

Divulgação

Tapete de couro com sisal:
beleza e sustentabilidade

ACinex, do Rio Grande do Sul,
apresenta novidades em

móveis, portas e divisórias de
ambientes, com soluções que
permitem otimizar espaços e aliar
design contemporâneo à tecnologia,
conforme explica César Cini,
presidente da empresa. Entre os
destaques em portas estão as
Dolomiti Movie e Maggiore Movie,
que incorporam televisores. A
Murano possui recortes
arredondados e aplicação de fundos
contrastantes, enquanto a Groove é
indicada para armários, basculantes e
frentes de gaveta, com a facilidade
do próprio perfil exercer a função de
puxador, com formato de “L”, que
pode ser aplicado na vertical ou
horizontal. A Stampa permite a
adequação e personalização dos
projetos de arquitetura de interiores
por meio da impressão gráfica
diretamente nos vidros.

Cini detalhou que a linha de
portas Dolomiti
possibilita
grandes
composições com
até 3 metros de
altura e 2 metros
de largura,
também na versão

Tecnologia e design
contemporâneo

Ampezzo, indicada como divisória
de ambientes, exclusivamente como
pivotante. Outra solução é a
tradicional porta 1933, utilizada
para armários, basculantes de frentes
de gavetas. Já a mesa Byo
harmoniza alumínio com o vidro; a
cadeira Nina, com design suíço, é
feita em polipropileno; e o Home
System possui estrutura composta
por cabideiros, prateleiras, calceiro e
sapateira. Mais informações no site
www.cinex.com.br

Porta Maggiore
Movie

incorpora TV

Fotos Divulgação

Murano: recortes arredondados

Há 21 anos no mercado de
iluminação, a Ideal Luz possui

amplo showroom em Praia Grande
onde mantém parcerias com
construtoras, administradoras,
imobiliárias, arquitetos e
condomínios da Região
Metropolitana da Baixada Santista.
“Iluminar para valorizar o ambiente
é o nosso objetivo, proporcionando
qualidade, tecnologia e design para o
comércio ou residência”, afirma
Ademir Barreto, sócio-proprietário
da empresa, que faz consultoria e
assessoria em iluminação, idealiza e
executa projetos luminotécnicos,
com foco no slogan “A luz ideal para

Iluminar para valorizar o ambiente

você”, que reforça o
atendimento
personalizado.

“Com qualidade e
produtos inovadores,
buscamos atender a
necessidade do setor da
construção civil, desde
a concepção até a
entrega da obra”,
destaca Ademir, ao
citar que a Ideal
comercializa marcas
exclusivas de lustres,
abajures e luminárias.
Os 21 anos de
atividades são

marcados pela parceria com algumas
construtoras de Praia Grande,
iluminando as áreas sociais, salões
de festas, jogos e ginástica, sauna e
quadra esportiva dos residenciais,
em conjunto com arquitetos, com
destaque para halls de entrada,
fachada e portaria, com iluminação
decorativa específica para cada
ambiente. “Na iluminação dos
jardins, são utilizadas luminárias
especiais para resistir às
intempéries”, frisam os diretores
Ademir e Milene Barreto: “Sentimos
orgulho e agradecemos a confiança
em nosso trabalho”.

Serviço – A Ideal Luz
Iluminação funciona na Avenida
Presidente Kennedy, 6.060, Vila
Tupi, em Praia Grande, telefone (13)
3471.3232, e-mail
ideal.luz@hotmail.com

Slogan “A luz ideal para
você” reforça atendimento
personalizado

Sandra Netto
Ideal Luz:
parcerias em
iluminação

A FlexDeck, que fabrica pisos
de madeira, apresenta as

placas modulares simétricas
(30x30cm ou 30x60cm) com
sistema único de encaixe lateral,
permitindo a construção do deck
de sua piscina, com montagem
rápida, fácil e limpa. As placas de
madeira e o espaço entre elas
mantêm uma superfície seca,
evitando escorregões e acidentes
em beiradas de piscinas. “Ao
construir seu próprio deck, o
cliente pode mesclar cores e
desenhos, criando revestimentos
exclusivos, de acordo com o seu

gosto e criatividade”, enfatiza o
fabricante. A praticidade das
placas permite não apenas
variedade na colocação como
também na limpeza, pois podem
ser facilmente retiradas e
recolocadas. Um dos diferenciais
do FlexDeck é o cuidado com as
madeiras utilizadas. Extraídas de
florestas próprias e com
procedimentos sustentáveis, as
madeiras são maciças e secas em
estufa própria, que garantem
qualidade e resistência, com
padrões internacionais, além de
serem resistentes a traças, cupins.

Personalize o deck

Divulgação
Cliente
pode
mesclar
cores e
desenhos
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

 Professor de Educação Física
Francisco Finardi busca apoio de
empresas para desenvolver
projeto de futsal feminino na E.E.
Barnabé, em Santos. O programa
terá duração de 3 anos e
envolverá cerca de 40 meninas.
Informações (13) 8810.9503 e
7813.5306, acesse o site
www.franciscofinardi.com.br

 Complexo Educacional Santa
Cecília promove concerto da
Orquestra Bachiana
Filarmônica, sob regência de
João Carlos Martins, para
comemorar seu Jubileu de Ouro,
em 3 de outubro, às 20 horas, no
Teatro Coliseu, em Santos.

 Expo Noivas & Festas em
Outubro, a última do ano, de 27 a
30 de outubro, no Pavilhão
Amarelo do Expo Center Norte,
na Avenida Otto Baumgart,
1.000, Vila Guilherme, Sampa.

 Polonês Adam Kalinowski
expõe de 4 a 27 de outubro a
instalação “Rock in Void”, no
MuBE, Museu Brasileiro da
Escultura, na Avenida Europa,
218, Jardim Europa.

 Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) está recrutando
voluntários, moradores em
Santos e região, para
participarem de um programa
gratuito de mudanças no estilo de
vida, com orientações clínicas,
nutricionais etc. (13) 9133.0143.

 São Paulo Boat Show, de 13 a
18 de outubro, no Transamerica
Expo Center, São Paulo, traz o
Oceania 22, primeiro barco
chinês a ser comercializado no
mercado nacional.

 Exposição Profissionais
Destaque de Arquitetura e Design
de Interiores até 8 de outubro,
realização do Part Club Lar
Center, da Associação dos
Lojistas do Lar Center, no 3°
piso do shopping, na Vila
Guilherme, Sampa.

 Sábado 22 de outubro, rodízio
beneficente na pizzaria
Micheluccio, Enseada, em
Guarujá, em prol dos animais
abandonados, com música ao
vivo, sorteio de brindes e leilão.
Convites em www.bemestar-
animal.blogspot.com

 Clube Foto Amigos de Santos
em parceria com a Sociedade
Brasileira de Eubiose promovem
Concurso de Fotografia com tema
livre e inscrições gratuitas, até 10
de outubro, via
site.fotoamigos.com.br

Adalberto Fassina, Agalmo Moro Filho e a colunista
Viviane Vallim: Câmara de Aguaí, no Interior do
Estado de São Paulo, por intermédio do vereador
Fassina, outorgou a Medalha Major Braga ao
jornalista Agalmo Moro Filho, do Correio de Aguaí.

Médico
veterinário
Eduardo
Ribeiro
Filetti,
Dimas,
deputado
estadual

Feliciano Filho (PV) e Renato Lone: Feliciano proferiu palestra sobre
Proteção Animal no Mundo Moderno, no Espaço Cultural Filetti, em
Santos, muito bem conduzido por Eduardo e o irmão, também
médico veterinário, Celso Ribeiro Filetti.

Paulo e Aili Fernandes, presidente da Associação de
Ex-alunas do Colégio Stella Maris, que promove a 17ª
SantosArquidecor Casa Natal, até 30 de outubro, no
Hotel Maracanã, na Avenida Presidente Wilson, 172,
Bairro José Menino, em Santos.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Reginaldo
Teixeira, dono do
resort Recanto
do Teixeira, em
Nazaré Paulista,
e Bruno Omori,
presidente da
ABIH: no
encontro que a
Adjori-SP,
realizou na
histórica cidade
do Interior
Paulista.

Antonio Bernardo e Luciana Pacheco Silva, da
Mamãe Móveis, de Praia Grande: parceiro de grandes

construtores do Litoral, como nos apartamentos
decorados da JR, fornecendo linha de planejados,

móveis convencionais, acessórios...

Luiz Carlos Ferraz

Sandra Netto

Mirian Cajazeira,
secretária de Finanças

de Santos, entrega a
Manoel Constantino,

presidente do
Legislativo, o Projeto da
Lei Orçamentária Anual

2012, na presença do
chefe de gabinete do

prefeito, Edson Pinzan, e
dos vereadores Marcelo Del Bosco, Arlindo Barros e Geonísio Pereira de Aguiar.

Orçamento prevê arrecadação de R$ 1,6 bilhão – com o social recebendo
aumento real de 23,7% em relação a 2011 e inclusão de R$ 3,3 milhões para o

Programa Municipal de Erradicação da Pobreza Extrema e da Fome.

Francisco Arrais/Secom-PMS

Sandra Netto

Alfredo
Wagner, a
Capital das

Nascentes, na
serra

catarinense,
comemora 50

anos de
fundação com

variada
programação.
De 28 a 30 de
outubro tem a

VI Festa do
Barracão.

Desireé Gaia
Silva e Vanessa
de Azevedo
Batista:
atendimento
diferenciado
da Gaia Ótica,
em novo
endereço, no
Centro de
Compras
Miramar, no
Boqueirão, em
Santos.
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Copa 2014

E
mbora o anúncio oficial
seja apenas uma grande
possibilidade, que deverá
ocorrer na data certa e no

melhor estilo, parece inevitável que
Santos seja mesmo subsede da Copa
do Mundo de 2014. Não só pela
ampla infraestrutura que oferece
para abrigar uma das seleções
participantes do megaevento
esportivo, atendendo com folga
todas as exigências da FIFA, mas
muito especialmente pelo desejo
unânime da população que nasceu
ou mora na Cidade, que cultiva
estreita relação com o futebol e
abriga o bi-campeão mundial Santos
Futebol Clube, time de Pelé, o maior
jogador de futebol de todos os
tempos – embaixador santista e que
não esconde seu empenho em incluir
Santos na rota da Copa.

O esperado anúncio oficial pela
FIFA poderá acontecer a qualquer
momento, a partir de outubro/
novembro, quando os prazos estão
se afinando – em meio a pressões de
diferentes setores, como a insistente
ladainha de que os estádios, assim
como as obras de infraestrutura, não
estarão prontos. Evidentemente que
estarão, conforme enfatizado em 14
de setembro, a cerca de 1.000 dias da
festa de abertura dos jogos: os
projetos estão dentro do cronograma
e todas as 12 arenas onde serão os
jogos estão em obras.

A 20ª edição da Copa do
Mundo, a segunda no Brasil, será
disputada entre 12 de junho e 13 de
julho e envolverá 12 capitais,
incluindo Brasília. A primeira foi em
1950 e teve jogos em seis capitais.

Para garantir o privilégio de ser
subsede, Santos arregaçou as mangas
e nos últimos meses trabalha em
várias frentes. O prefeito João Paulo
Tavares Papa (PMDB) criou o
Comitê Santos Pró-Copa de 2014,
com a participação de lideranças de
diferentes setores, incluindo os
principais empresários do
Município e, claro, ex-jogadores e o
centenário Santos FC. Na Câmara,
foi instalada Comissão Especial de
Vereadores (CEV), sob a presidência
do vereador Adilson Júnior (PT). E a
representante santista na Assembleia
Legislativa do Estado, a deputada
estadual Telma de Souza (PT)
implantou uma Frente Parlamentar
focada em ações para demonstrar à
FIFA as vantagens de incluir Santos
na estrutura do megaevento.

De forma aleatória, contudo, em

SÓ FALTA MESMO O ANÚNCIO OFICIAL
Santos está preparada para abrigar seleção
que participará do megaevento esportivo

vários segmentos é possível
constatar uma disposição favorável
ao pleito de Santos. O hoteleiro, por
exemplo, está otimista e trabalha
com a perspectiva de serem criados
novos empregos. No recente
congresso que a Associação das
Empresas Jornalísticas do Interior
do Estado de São Paulo, a Adjori-SP,
realizou em Nazaré Paulista, o
presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis (ABIH),
Bruno Omori, revelou não ter
dúvidas de que Santos será mesmo
subsede da Copa 2014. “Santos
possui infraestrutura capaz de
atender o padrão FIFA, no que se
refere às necessidades esportivas, e,
com relação aos leitos, além do que
existe e dos projetos que estarão
prontos nos próximos anos, também

é possível contar com a rede da
vizinha Guarujá”.

Atualmente, há 33 cidades
paulistas disputando a condição de
subsede, sendo Santos forte
candidata, conforme ficou
demonstrado em Audiência Pública
realizada na cidade, em 12 de
setembro. Na ocasião, a
coordenadora do Comitê Paulista da
Copa, Raquel Verdenacci, detalhou
as possibilidades de Santos ser
escolhida por uma seleção. O hotel
do Santos FC, no Centro de
Treinamento Rei Pelé, já está
aprovado: “O interesse é tão grande
em conhecer o que São Paulo está
oferecendo em termos de
infraestrutura – hospedagem,
gastronomia, rede hoteleira, eventos
turísticos, transporte, segurança,

saúde –, que muitas seleções
decidiram antecipar a visita às
cidades candidatas à subsede. E o
nome do Santos, clube que revelou
Pelé, é um grande atrativo”.

A virtual probabilidade do
anúncio oficial, contudo, não é
motivo de acomodação, do tipo “já
ganhou”. Tanto que, ao apresentar as
Diretrizes de Ações e Investimentos
do Comitê, o prefeito Papa anunciou
estratégias para engajar os santistas
no movimento. “Vamos iniciar a
discussão do tema nas escolas”,
disse: “Vamos também criar um
bonde temático sobre a competição e
homenagear o tempo áureo do café
em nossa cidade”.

Papa citou que o Mundial de
Clubes no Japão, no final do ano,
com a participação do Santos FC,
ampliará a divulgação da cidade, e
ressaltou a importância da união de
todos no projeto, que congrega os
governos municipal, estadual e
federal e a iniciativa privada: “O
grande legado vai ficar para a
população. Teremos investimentos
de R$ 5,5 bilhões em vários setores,
como a implementação do VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos), o
Museu Pelé e a revitalização da área
do Valongo”.

O legado pós-Copa é motivo de
estudos macroeconômicos, conforme

avaliação do presidente do Sebrae,
Luiz Barretto. Ele apresentou em
setembro, no Museu do Futebol, em
São Paulo, o Mapa de
Oportunidades de Negócios para
Micro e Pequenas Empresas nas
Cidades-Sede, num encontro com
350 empresários interessados em
conhecer o universo que envolve a
competição. Em todo o Brasil, cerca
de 6.800 empresários já
participaram dos seminários do
Sebrae. Segundo Barretto, o objetivo
é ganhar a Copa dentro e fora do
campo e para isso, em todo o país, o
órgão está mobilizado para oferecer
cursos e capacitação que ajudem no
desenvolvimento da inovação e da
gestão empresarial das MPE: “Os
pequenos negócios não podem ficar
de fora e usufruir de todas as
oportunidades que serão geradas.
Esta é a chance que temos para
aumentar a competitividade das
micro e pequenas empresas
brasileiras, gerando como legado um
ambiente sustentável de bons
negócios”.

O estudo aponta 456
oportunidades de negócios para as
MPE que deverão surgir em
decorrência da Copa – antes, durante
e após os jogos no Estado de São
Paulo. O setor de comércio
concentra 51% delas, seguido pelo
de serviços (30%) e indústria (19%).

Da parte do governo federal, foi
divulgado que os prazos e metas da
Copa estão sendo cumpridos e das
12 arenas dos jogos, nove estarão
concluídas até o final do ano que
vem e as outras três em 2013. O
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (Bndes), que
abriu linha de financiamento de R$
400 milhões para cada estádio,
formalizou contratos que somam R$
2,3 bilhões. Para atender não só aos
torcedores que poderão se hospedar
em navios, mas também à demanda
crescente de cruzeiros no litoral
brasileiro, sete novos terminais
turísticos estarão em funcionamento
em 2013, com investimento de R$
898,9 milhões. O conforto e
segurança dos passageiros de avião
terão investimento de R$ 6,5 bilhões
da União em 13 aeroportos. Destes,
oito já estão em obras e um deles,
Viracopos, em Campinas, já está
pronto. Cinco das 12 cidades onde
serão os jogos já iniciaram a
reformulação do transporte coletivo
necessária à mobilidade do público; e
todos os 49 projetos estão dentro do
cronograma, que demandam um
investimento de R$ 12,1 bilhões.

Sandra Netto

Infraestrutura da cidade oferece equipamentos que atendem exigências da FIFA
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Centro de Treinamento
Rei Pelé: o hotel do
equipamento do Santos
FC já está aprovado

Divulgação Santos FC


