


Capa: Fotos de Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz.

Com apoio oficial e disposição do empresariado,
a Argentina está apostando firme no Turismo,
oferecendo uma ampla infra-estrutura de
serviços, para todas as categorias e gostos, e uma
invejável riqueza cultural............Págs. 8, 9 e 12.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Priorizar a habitação

N esta última edição de 2006, há
que se registrar dois sentimentos
que marcarão Santos de forma

indelével, após assistir atônita ao
incêndio que destruiu parcialmente uma
das maiores favelas da Cidade,
deixando ao desabrigo mais de mil
pessoas. De um lado, a dor da perda,
não apenas das humildes famílias que
habitavam os casebres de madeira –
viabilizados sabe-se lá a quantas duras
penas –, e que perderam absolutamente
tudo aquilo que lhe proporcionavam o
mínimo de conforto e cidadania; mas
também a perda que se projeta
inapelavelmente sobre todos os homens
que têm esperanças e sabem o quanto é
indigno não ser contemplado com
condições mínimas de habitação – seja
pela falta de recursos financeiros, seja
pela irresponsabilidade dos governantes
que se sucedem. De outro lado, deve ser
enaltecida a explosão de solidariedade

com que o cidadão santista respondeu à
tragédia, de forma rápida e silenciosa,
levando roupa, comida, móveis, enfim,
toda sorte de mantimentos às famílias
atingidas, não deixando dúvida sobre
sua responsabilidade social e histórica,
consoante a divisa latina estampada em
seu brasão Patriam Charitatem et
Libertatem Docui, traduzida como À
Pátria ensinei a Liberdade e a
Caridade. As festas deste final de ano
acontecerão em clima de profunda
emoção; que – se é possível embaçar a
tomada de atitudes decisivas –, haverá
de gerar um compromisso e uma
disposição tal, para que, no âmbito de
uma ampla parceria entre os Governos
Federal, Estadual e Municipal, seja
enfim priorizado em 2007 e nos
próximos anos o combate ao déficit
habitacional no Município, enfim, em
todo o País, sob risco de o futuro nos
reservar desgraça ainda pior.

Aproximação entre Brasil e China

Investindo nos detalhes, a Construtora Prado & Prado
está concluindo as obras do residencial Punta Del Mare,
seu primeiro empreendimento em Santos.......Págs. 6 e 7.

A Prefeitura de Mauá não se
manifestou sobre a decisão do
TCE que julgou irregular a
doação de terreno público à
Brasterra.......................Pág. 5.

CidadeCidadeCidadeCidadeCidade

O prefeito João Paulo Tavares Papa, de Santos, lançou
em dezembro o projeto de restauro do Teatro Guarany, a
ser executado com recursos da iniciativa privada.Pág. 3.

Punta Del Mare: a
diferença está

nos detalhes
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ALBERTO MURRAY NETO 

Sandra Netto

Galerias
Pacífico:
decoração
de Natal no
grande
shopping da
Capital
argentina

Jornal ABC Repórter

Luiz Carlos Ferraz

No terreno, um shopping

AutoAutoAutoAutoAuto-----estimaestimaestimaestimaestima

Vaidade, necessidade profissional ou simplesmente razões
pessoais, aumenta no País a procura masculina por
cirurgias plásticas....................................................Pág. 10.

Oescritório Paulo Roberto
Murray Advogados realizou

em outubro, em Shanghai, um
Seminário Internacional de Negócios.
O evento foi promovido em parceria
com o nosso escritório associado na
China, Boss & Young, e com a
empresa brasileira que atua no ramo
de venda de planos de assistência
odontológica empresarial,
Dentalcorp Assistência
Odontológica Internacional Ltda.

A intenção deste seminário foi
colocar em contato empresários
brasileiros e chineses, interessados
no potencial de negócios entre os
dois Países. Por isso, os temas
abordados foram as similaridades
e diferenças culturais de negócios
entre Brasil e China, o
empreendedorismo no Brasil,
aspectos jurídicos relevantes para o
investidor estrangeiro no Brasil e
aspectos jurídicos relevantes para o
investidor chinês no exterior.
A palavra inicial foi dada pelo
Cônsul Geral do Brasil em Shanghai,
João de Mendonça Lima Neto. No
período da tarde houve rodadas de

negócios entre os presentes.
Com cerca de 45 empresários

presentes, de diferentes
setores, ficou patente o interesse
mútuo que as possibilidades de
negócios entre Brasil e
China despertam. A China é um País
que, crescendo 10% ao ano, abre um
leque enorme de ofertas e
oportunidades de investimentos.
Também é grande o número de
jovens empresários
chineses ansiosos por expandir suas

fronteiras de negócios e,
nesse passo, o Brasil surge
como um pólo de grande
interesse. Um fato que
realmente chamou a atenção
quando da realização do
seminário foi a diversidade
dos segmentos
econômicos ali
representados.

Dois dias após o seminário,
todos os escritórios membros do
Pannone Law Group E.E.I.G., do
qual Paulo Roberto Murray
Advogados é o representante no
Brasil, lançaram o livro “Doing
Business in the World” e ofereceram
um coquetel para 150 empresários
chineses.

Alberto Murray Neto é
advogado em São Paulo da Paulo
Roberto Murray Advogados
Associados.

Alberto: leque
enorme de ofertas
e oportunidades de
investimentos

PR Murray
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Dezessete Cidades do Litoral Paulista
receberão R$ 2,6 milhões para

reforçar o atendimento aos visitantes e
turistas durante a temporada de Verão. Os
nove Municípios da Baixada Santista
(Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga,
Cubatão, Praia Grande, Mongaguá,
Itanhaém e Peruíbe) ficarão com R$ 1,5
milhão, dos quais R$ 350 mil para
Santos. A liberação foi anunciada em
dezembro, em Santos, pelo governador
Cláudio Lembo e o secretário de Estado
da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.
A destinação de recursos considera que
algumas das Cidades beneficiadas
dobram o número de habitantes, exigindo
mais remédios e insumos. Além das nove
da Baixada Santista, três Cidades da
região de Registro (Cananéia, Ilha
Comprida e Iguape) no caminho ao Litoral
receberão R$ 700 mil. Cinco Municípios
do Litoral Norte (São Sebastião, Ilha Bela,
Caraguatatuba, Ubatuba e Paraibuna),
ganharão R$ 450 mil.

Oprefeito João Paulo Tavares Papa,
de Santos, lançou no dia 14 de

dezembro o projeto de restauro do Teatro
Guarany, na Praça dos Andradas, Centro
Histórico da Cidade. Na parte interna do
imóvel, houve exibição de um vídeo
sobre fatos históricos do Guarany,
exposição do arquiteto Ney Caldato sobre
as etapas da obra de reconstrução e
apresentação de alunos da Escola Livre
de Artes Cênicas, da Secretaria de
Cultura, acompanhados por um conjunto
de Câmara, que encenaram um trecho da
peça Dama das Camélias e dos

Praia Grande implantou uma tecnologia
que permite o monitoramento de

veículos dentro dos limites do Município
através de um chip. O sistema foi lançado
no dia 13 de dezembro e auxiliará no
combate ao furto e roubo de veículos,
servindo também para controlar a frota
municipal e o serviço de transporte
coletivo. A “etiqueta inteligente” é afixada
em qualquer parte com vidro e pode ser
adquirida por moradores e turistas que
freqüentam o Município por R$ 25,00.

Denominado Sistema de
Monitoramento e Controle Estratégico de
Trânsito e Tráfego (SMT), o software
possibilita a localização, identificação e
sentido exatos dos veículos cadastrados.
Emitidos por meio da tecnologia de
radiofreqüência, os sinais são captados
por 24 antenas instaladas em pontos
estratégicos da Cidade. Assim que
adquire o chip, o usuário recebe um
cartão com o número do telefone da
Central de Monitoramento: 0800.7730153.

Chip monitora
veículos em
Praia Grande

Fotos Francisco Arrais/Secom-PMS

Litoral recebe R$
2,6 milhões para
a saúde

Santos vai restaurar o Teatro Guarany
discursos do abolicionista José do
Patrocínio, fatos históricos que marcaram
a trajetória do espaço.

O Guarany foi inaugurado em 1882.
Seu projeto de recuperação prevê
investimentos de R$ 6.743.644,73,
captados por meio da Lei Rouanet. Nesta
primeira fase os patrocinadores investirão
R$ 2 milhões 860 mil em serviços de
infra-estrutura. Presença de
representantes das empresas
patrocinadoras: Telefonica, Petrobras,
Usiminas-Cosipa, Bunge, MRS
Logística, Copersucar, TGG e

Organização de Desenvolvimento
Cultural e Preservação Ambiental (Ama-
Brasil). Papa afirmou que a iniciativa é
um marco na história do Brasil, lembrando
que o teatro abrigou movimentos políticos
importantes, entre os quais o da abolição
da escravatura no Brasil”, frisou o
prefeito. O projeto do arquiteto Ney
Caldato preserva as características
originais do teatro, em estilo neoclássico,
e prevê a recuperação da fachada e a
construção de uma sala de espetáculos
com 333 lugares na platéia, camarotes,
ateliê, camarins, salas de aula.

Papa: marco
na história do
Brasil, com

apoio de
inúmeras
empresas

que
patrocinarão
as obras por

meio de
incentivos da
Lei Rouanet
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� A Secretaria Nacional dos Químicos da Força Sindical pedirá à direção nacional

da central que solicite ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e
ao Ministério Público a avaliação do projeto de união da Bunge e a Fosfertil,

informou Herbert Passos Filho, coordenador Força Sindical. Para ele, concretizada

a fusão, a Bunge terá controle absoluto sobre o mercado de fertilizantes no País.
Outro reflexo será o corte de pessoal.

� Em Santos,
Neuróticos Anônimos
está atendendo em novo
endereço, na Rua Luís
de Camões, 238, sala
14, telefone (13)
3221.6245.

� O Ministério Público de São Paulo ajuizou em
dezembro Ação Civil Pública cautelar contra o Município
de São Sebastião para impedir a votação do Plano
Diretor. Segundo o promotor de Justiça Bruno Márcio de
Azevedo, que assina o pedido com a promotora Cláudia
Maria Beré, o projeto não inclui o conteúdo mínimo
necessário, a participação popular efetiva não ocorreu, a
vontade da população não foi respeitada e o prazo para
aprovação do plano foi descumprido. Ele cita ainda a
ausência de análise da falta de infra-estrutura, em redes
de esgoto, água, iluminação pública, pavimentação de
ruas, sistema viário deficiente e transporte coletivo
precário, mas alerta que foi incluída a polêmica
verticalização das construções, rejeitada pela população.

� A Fundação Procon-SP, da Secretaria
da Justiça e da Defesa da Cidadania, por
meio da Câmara Técnica do Desporto
(CTD), criou um Plano de Ação Conjunta,
assinado no dia 18 dezembro, em São
Paulo, pela Fundação e por dirigentes
entidades públicas e privadas,
responsáveis pela segurança,
organização e fiscalização das partidas de
futebol, representantes de torcedores e
associações que representam os
moradores das proximidades dos
estádios, além dos órgãos ligados ao
transporte coletivo. A pretensão é reverter
os dados da Comissão Paz no Esporte,
do Ministério dos Esportes e da Justiça,
de que 79% dos torcedores deixaram de
ir aos campos de futebol devido à
violência, além de outros 14% motivados
pelo desconforto. Entre as propostas, está
a retirada de ambulantes das
proximidades dos estádios.

� A Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
da Presidência da República entregou no dia 13 de

dezembro, em cerimônia no Palácio do Planalto, o Prêmio
Direitos Humanos, concedido a pessoas e organizações

que se destacaram na promoção e defesa da causa,
integrando as comemorações pelo aniversário da

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de
dezembro. In memorian, foi homenageada a missionária

americana Dorothy Stang, assassinada no Pará.

� Serasa, sigla da Centralização dos

Serviços dos Bancos S.A., oferece o
Serviço Gratuito de Orientação ao

Cidadão em suas agências nas

Capitais e principais Cidades do
Brasil, possibilitando ao cidadão

regularizar pendências sem precisar

contratar serviços de terceiros. Em
Santos, a empresa atende na Avenida

Ana Costa, 151, 7º andar, conjunto

71, na Vila Mathias, de segunda a
sexta-feira das 9 às 16 horas.

Informações pelo telefone (11)

3373.7272.

� O Centro de Informação, Defesa e
Orientação ao Consumidor (Cidoc) e a
Fundação Procon dão algumas dicas aos
consumidores para evitar contratempos
nas compras de final de ano. A palavra-
chave é utilizar o bom-senso: evite
comprar por impulso; compre com
antecedência. Escolhidos os presentes,
prefira pagamento à vista; nas compras a
prazo, pesquise os preços e juros. Nos
pagamentos com cheque pré-datado,
preencha-o nominal à loja, datando-o
conforme o combinado no momento da
venda. Faça constar na nota fiscal, a
forma de pagamento, os números dos
cheques e as datas dos depósitos.

� O Código de Defesa do Consumidor
(CDC) estabelece prazo de 30 dias para
reclamações para produtos não duráveis
e de 90 dias para itens duráveis, contados
a partir da constatação do problema. Exija
sempre a nota fiscal ou recibo e peça que
o prazo de entrega de mercadoria, em
domicílio, conste nos documentos.

O 29º restaurante Bom Prato, do
Governo do Estado de São

Paulo, foi inaugurado em São

Vicente, em dezembro. A unidade vai
servir 1.200 refeições por dia ao preço

de R$ 1,00. O evento contou com a

presença do Secretário de Agricultura
e Abastecimento, Alberto Macedo.

Em São Vicente, o restaurante

funcionará com a parceria com a Vila
Ponte Nova Instituição Promocional

(VIP), entidade sem fins lucrativos

que atua junto à população carente.

Meditemos o mistério profundo do
Natal: Deus que se torna pessoa

humana! Ele vem ao nosso encontro.
Doa-se a si mesmo. Como é bonito
pensar que o Deus que nos criou e que
nos faz nascer no coração de nossas
famílias, Ele mesmo nasce do seio de
Maria. E se torna a criança que todos nós
gostaríamos de abraçar e acarinhar. É o
grande mistério de Deus que se faz um de
nós.

E Maria, sua mãe, se põe a seu
serviço: “Eis aqui a serva do Senhor.

Faça em mim de acordo com vossa

Palavra”.
Aprendamos dela a nos pôr a serviço

do Deus que vem. E a serviço de nossos
irmãos e irmãs.

No Natal nós damos presentes,
porque Deus se faz “presente” para nós.
Põe-se a nosso serviço!

Na noite de Natal, podemos
contemplar a luz que vem do Céu e ouvir
a voz dos anjos aos Pastores de Belém:
“Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma
grande alegria... hoje, na cidade de Davi,
nasceu para vós um Salvador, que é o
Cristo Senhor”.

E cantemos com os anjos do Céu:
“Glória a Deus nos mais alto dos céus e
paz na terra aos homens por ele amados”
(Lc 2, 14). FELIZ NATAL!

Dom Jacyr Francisco Braido é bispo
diocesano de Santos.

ATranslitoral, concessionária do
transporte público em Guarujá,

entregou em dezembro três ônibus
adaptados com elevadores para o
embarque e transporte de pessoas que
utilizam cadeiras de rodas. Os veículos
serão utilizados nas linhas 38 (Ferry Boat/
Morrinhos – Via Cachoeira) e 51 (Vicente
de Carvalho/Morrinhos – Via Cachoeira),
que recebem o primeiro carro adaptado
utilizado no trajeto, e na 3 (Ferry Boat/

As doações obtidas durante a Semana
de Prevenção de Acidentes de

Trabalho (Sipat), da Terracom, foram
entregues em dezembro na creche da Tia
Nilda, que funciona no Caminho São
Sebastião, no Dique da Vila Gilda, em
Santos. A Sipat foi realizada entre os dias
4 a 8 de dezembro. Além de 380 quilos de
alimentos, as monitoras do local,
professoras Magna e Alessandra,
receberam um aparelho de televisão 14”,
videocassete e fitas VHS de desenhos
animados. Os funcionários da Terracom
também se mobilizaram para adotar as
crianças com uma ‘sacola’ de Natal.

Mais ônibus adaptados em Guarujá

Funcionários dos setores administrativos da Terracom, em
Santos, entregaram doações à creche da Tia Nilda

Entidade recebe doações

Bom Prato em SV

‘O Senhor vem ao
nosso encontro’

A creche da Tia Nilda atende 62
crianças carentes, entre 1 a 6 anos, que
moram nas palafitas do Dique. Entre
essas crianças, 40 permanecem no local
em regime de abrigo (período integral) e
as outras 20 ficam meio período. O local
foi construído em parceria com a Cohab-
Santista e é mantido por iniciativa de
empresas privadas e doações. Possui
salas de aula, cozinha, brinquedoteca,
além de espaço para as crianças
dormirem e uma horta, onde são
cultivadas ervas e hortaliças, que servem
para preparar chás e complementar o
alimento da criançada.

Vicente de Carvalho), que passará a ter
dois carros preparados para o transporte
de cadeirantes. Os novos ônibus contam
com espaço para levar dois cadeirantes,
que são transportados por cintos de
segurança.

Os veículos também possuem quatro
assentos para idosos, gestantes e
pessoas portadoras de necessidades
especiais e 32 para os demais
passageiros.

Área incendida da
Alemoa será urbanizada

Fotos Divulgação

Divulgação

Dom Jacyr: contemplar a luz

DOM JACYR FRANCISCO BRAIDO

A área incendiada da Vila Alemoa,

em Santos, de aproximadamente
7.500 metros quadrados, será

urbanizada e os moradores dos

barracos destruídos terão alojamento
até a construção de novas habitações,

informou o prefeito João Paulo Tavares

Papa, na reunião que manteve com
representantes de organizações civis e

vereadores. Papa disse que a

Administração já tinha projeto para
urbanizar o local. “A área não será mais

ocupada por submoradias. Vamos

encontrar uma solução que dê dignidade
e segurança aos moradores”, afirmou o

prefeito. No encontro, foram divulgados

os resultados da campanha de
solidariedade às vítimas e as

providências em busca de recursos

para uma solução definitiva, com a

construção de 160 unidades, orçada em
R$ 6,8 milhões. Enquanto isso, é

avaliada a criação de um alojamento

durante s obras, cerca de 12 meses, para
os desabrigados que estão na unidade

municipal de educação Oswaldo Justo. O

secretário de Assistência Social, Carlos
Teixeira, informou que 166 famílias foram

cadastradas como desabrigadas,

totalizando 710 pessoas. No abrigo
provisório da escola estão 30 famílias,

cerca de 110 pessoas, pois a maior parte

foi para a casa de parentes e amigos. As
doações estão concentradas na sede do

Fundo Social de Solidariedade, na

Avenida Conselheiro Nébias, 388.
Informações podem ser obtidas na

Ouvidoria pelo telefone 0800.112056.
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Por solicitação do Ministério Público,
técnicos do Instituto de Pesos e

Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-
SP), da Secretaria da Justiça e da Defesa
da Cidadania, constataram irregularidades
na temperatura dos freezers e
refrigeradores do hipermercado Carrefour,
em São Vicente. Um dos balcões, cujo
termômetro apontava -40º C, media na
realidade 9,9º C. Ou seja, o termômetro
acoplado ao balcão do hipermercado
indicava 50º C a menos do que a
temperatura real. Foram verificados 41
balcões, dos quais 26 (64% do total)
apresentavam temperaturas superiores às
recomendadas pelos fabricantes de
alimentos, indicadas nas embalagens,
podendo comprometer a integridade
desses alimentos.

Foi lavrado termo de ocorrência, pois
as irregularidades ocorrem desde 2004 e

C onforme denunciado pelo vice-

prefeito José Rodrigues
Tucunduva Neto (PSB), sobre a

existência de irregularidade em

contrato celebrado pelo prefeito Farid
Madi (PDT) (Perspectiva nº 156/nov

2006), o juiz da 3ª Vara de Guarujá,

Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho,
concedeu em dezembro liminar para

suspender o contrato entre a

Prefeitura e o escritório de advocacia
Hsuni Paolillo Cabaritti S/C, de São

Paulo. A medida provisória foi

solicitada na ação popular impetrada
pelo advogado Clayton Pessoa de

Melo Lourenço, contra o prefeito, o

escritório de advocacia e a secretária
municipal de Assuntos Jurídicos,

Fabiana Bozzela.

O juiz Valdir Marinho
fundamentou que a contratação é

desnecessária, pois a Prefeitura

possui departamento jurídico próprio.
E, reconhecendo o risco de dano

irreparável ao patrimônio público,

proibiu a prática de qualquer ato
decorrente da contratação,

estipulando multa diária de R$ 5 mil,

em caso de descumprimento.
Oficialmente, o escritório foi

contratado por R$ 372 mil para

assessoramento jurídico em
processos de desapropriação. O

advogado Clayton afirma que haveria

indícios de que a banca atua na
defesa pessoal do prefeito Farid, que

é acusado de um eventual esquema

conhecido como “mensalinho”.

APrefeitura de Mauá ainda não se
manifestou sobre a decisão do
Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo que julgou irregular, na sessão
de 18 de julho, a doação onerosa de
terreno público feita em 2000 pelo então
prefeito Oswaldo Dias (PT) à empresa
Brasterra, do Grupo Peralta, para a
construção do Mauá Plaza Shopping, no
Município de Mauá, no Grande ABC. A
expectativa é que o atual prefeito, Leonel
Damo tome uma providência em defesa
do interesse público, seja contestando ou
revisando o ato.

Para o conselheiro Fulvio Julião
Biazzi, relator do processo, a doação feita
por Dias é nula, pois não houve
publicação na Imprensa do ato da
dispensa de licitação, entre outras
irregularidades. Para viabilizar a
construção do shopping na cidade, a
Prefeitura, além de doar uma área no
valor de R$ 5.673.967,57, concedeu
isenções de IPTU pelo prazo de 10 anos,
no valor aproximado de R$ 3.385.138,79,
além de isenção de ISS de R$
4.739.194,30, num total de mais de R$
13,798 milhões em benefícios ao
empreendedor. Em contrapartida, a
empresa Brasterra deveria realizar obras
de urbanização e infra-estrutura no entorno

Verificação em
termômetros
acoplados a
balcões
frigoríficos
apurou
irregularidades
no hipermercado
de São Vicente

Carrefour apresenta irregularidades

Doação somou cerca de
R$ 14 milhões para a
construção do Mauá Plaza
Shopping

TCE julga irregular doação
de terreno à Brasterra

do empreendimento, além da construção
de uma creche e reforma de outra.

Segundo o acórdão do TCE, a
transação autorizada pela Lei n° 3.260, de
18 de fevereiro de 2000, é irregular, pois
não demonstrou de interesse público que
justificasse a dispensa de licitação, e fere
os princípios da isonomia, previsto no
artigo 3° da Lei Federal n° 8666/93.
Afinal, a Administração escolheu um
particular para contratar, efetivando uma
diferenciação entre possíveis
interessados. O entendimento do Tribunal
é que, embora a Administração
procurasse justificar o interesse público, a
construção de um shopping center no
Município poderia despertar o interesse de
empresas do ramo, não podendo a

administração direcionar a construção
para um interessado, atendendo inclusive
a todas às suas reivindicações.

Ao jornal ABC Repórter, de Santo
André, o secretário de Assuntos Jurídicos
de Mauá, Silvar Silva Silveira, informou
que a Prefeitura vai se posicionar sobre o
assunto e tomará todas as medidas
necessárias para a preservação do
interesse público. “Nós devemos nos
manifestar sobre o assunto assim que
tivermos ciência do perecer do Tribunal”,
disse Silvar. “Certamente agiremos dentro
dos princípios legais na defesa dos
interesses da população de Mauá.”
Procurada, a direção do Mauá Plaza
Shopping não quis se manifestar sobre o
assunto.

Liminar

suspende

contrato

ferem o Código de Defesa do Consumidor
em seu direito básico, de proteção à vida,
saúde e segurança, uma vez que, se
deteriorados, esses alimentos podem
apresentar graves riscos para o

consumidor, bem como o artigo 18, que
trata do vício. Os laudos foram entregues
ao Ministério Público em São Vicente,
que está acompanhando o caso desde
2004.

Ex-prefeito Oswaldo Dias e o atual Leonel Damo: o que deu o
terreno e o que está deixando o assunto na gaveta

Conforme se apurou, em 2004 foram
feitas 120 medições, com 40 balcões
inspecionados, sendo que 20 estavam
com temperaturas inadequadas para os
produtos expostos. Em 2005, o Ipem-SP
comprovou através de 126 medições,
com 42 balcões verificados, que 26
estavam expondo alimentos congelados e
resfriados em equipamentos cujas
temperaturas estavam superiores às
recomendadas pelos fabricantes. Na
época foi feito um acordo com o
segmento, através Associação Paulista
de Supermercados (Apas), onde todos se
comprometeram a monitorar os seus
balcões, através de instrumentos
calibrados por laboratórios credenciados à
Rede Brasileira de Calibração (RBC).
Reclamações ao Ipem-SP pelo telefone
0800.013.05.22, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. www.ipem.sp.gov.br

Fotos Jornal ABC Repórter

Fotos Divulgação
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Construção
Fotos Sandra Netto

Primeiro empreendimento que
realiza em Santos, a construtora
Prado & Prado está concluindo na

Rua Isidoro José Ribeiro de Campos, 23,
na Ponta da Praia, as obras do edifício
residencial Punta Del Mare. A entrega
está programada para fevereiro de 2007 e
atende o segmento de alto padrão, com
apenas 15 apartamentos, sendo 14 tipo,
um por andar, e uma cobertura duplex.
No total, são 20 pavimentos, contando
com o sub-solo, térreo, mais um andar de
garagem e mezanino, onde estão
implantados os espaços de lazer, com
piscina e três salões, para festas,
ginástica e jogos. A uma quadra de praia,
próximo ao Aquário Municipal, a
localização é privilegiada; mas, o grande
diferencial está na preocupação que os
diretores da construtora, os gêmeos Mário
e Miguel Prado, tiveram com os detalhes.

“Fizemos o edifício como se
fôssemos morar nele”, afirmam, satisfeitos
com a receptividade que a construtora
está tendo na Cidade. Embora ambos

morem em Santos, há 12 anos
escolheram Praia Grande para iniciar os
investimentos da empresa. Lá construíram
três empreendimentos, 100% vendidos
para famílias da Capital e Interior do
Estado, interessadas num imóvel para
veraneio. Apesar do sucesso, eles
confessam que o esmero na produção
das unidades nem sempre foi reconhecido
pelos novos proprietários: “Como os
compradores não iriam morar, pareciam
não valorizar se estávamos usando
materiais e serviços de qualidade,
preferindo um produto mais popular”.

A busca por um cliente mais exigente
foi decisiva na escolha de Santos para
receber o novo empreendimento. Nesse
contexto, após pesquisar o mercado e
constatar a pouca oferta de apartamentos
de quatro dormitórios de alto padrão na
Ponta da Praia, foi definido o terreno de
600 metros quadrados e as obras tiveram
início em dezembro de 2004. O projeto do
arquiteto Juliano Scatena se diferencia a
partir da fachada, com uma linha
suavemente arredondada nas varandas,
em contraste com a tendência reta dos
edifícios da Cidade: “Quisemos vir para
Santos com um projeto diferente e

conseguimos”.
Os apartamentos-tipo têm 4 suítes,

terraço com churrasqueira e 2 ou 3 vagas
na garagem, com 177 m2 de área útil e
292 m2 de área total, enquanto a cobertura
duplex possui 5 suítes, com piscina,
solarium e 5 vagas na garagem, com 293
m2 de área útil e 497 m2 de área total. A
cobertura tem a vantagem de o elevador
parar nos dois níveis, facilitando o acesso
de pessoas idosas e deficientes. Além
disso, a unidade possui duas escadas, de
serviço e social. No total, o
empreendimento possui 4.626 m2 de área
construída.

Para garantir a solidez da construção,
o estudo do solo e o projeto de fundações
indicaram a necessidade de fundações
profundas. Foram cravadas 40 estacas
pré-moldadas, a uma profundidade de 47
metros.

Entre as novas tecnologias adotadas
na obra, destaque para a concretagem
executada pela Supermix. Conforme
frisaram Mário e Miguel, foi utilizado em
lajes alternadas o concreto fluído
autonivelante da Supermix (404 com
slamp 65 + ou – 5) e o concreto
convencional 25 Fck. Eles explicaram
que, embora o concreto autonivelante seja
mais caro, apresenta vantagens, como
menos mão-de-obra e secagem muito
mais rápida, agilizando o andamento dos
trabalhos. O fechamento foi feito com
blocos cerâmicos de vedação,
11,5x19x29 e 9x19x19, normatizados
pelo Inmetro, fornecidos pela Cerâmica
Henzhubert.

O projeto hidráulico dotou o
empreendimento de hidrômetros
individuais e água quente e fria. E,
embora o projeto estabeleça a água
quente do sistema a gás, a elétrica deixou
ponto para a instalação de chuveiro
elétrico no banheiro. O projeto elétrico
priorizou a utilização de fios e materiais de
primeira linha. Os quadros possuem
sistema de segurança que desarma em
caso de acidente. As unidades também
foram dotadas de vários disjuntores. Todo
esse material foi fornecido pela Sasmã e
também os novos interruptores e tomadas
da linha Vela, lançamento da Pial
Legrand. O empreendimento está sendo
equipado com dois elevadores da
Thyssenkrupp.

Em dezembro, as obras de
acabamento acontecem na área de lazer
coletiva, onde é finalizado o deck da
piscina, em pedra São Tomé. Os
apartamentos são repintados e recebem
as louças, metais e portas prontas. Em
todas as etapas da construção houve uma
preocupação com o meio-ambiente,
evitando o desperdício e separando o

entulho para descarte: “Todo dia estamos
na obra, acompanhando, fiscalizando,
controlando, pois temos uma grande
preocupação com a qualidade do produto
e a satisfação do cliente”.

As unidades serão entregues com
acabamento esmerado. O piso da sala e
da varanda é em porcelanato 60x60, com
paginação especial utilizando tiras e
rodapés boleados. O piso e azulejos da
cozinha e do banheiro também têm
paginação exclusiva e utilizam detalhes
em pastilhas de porcelana. Todos os
metais possuem monocomando e as
bacias são equipadas com caixas
acopladas, com duas saídas de descarga,
com 3 e 6 litros. Nos dormitórios, foram
instaladas persianas. A cozinha possui 4
m de bancada de granito, com duas
cubas e espaço para embutir fogão. A
dependência de empregada, com suíte,
também tem persiana e oferece vista para
o mar, com opção de ser revertida em
mais um quarto. O piso dos halls dos

elevadores social
e de serviço é
em granito.

O Punta Del
Mare é todo
revestido
externamente
com Cerâmica
Atlas, fornecida
pela Pastilhacor,
distribuidor com
pontos de venda
em Santos, Praia
Grande e
Mongaguá. Na

fachada o revestimento é da linha Ônix
7,5x7,5 branca e pastilhas de porcelana
5x5, nas cores verde Jamaica e azul
Curaçao. As pastilhas também foram
utilizadas nos banheiros das suítes,
cozinhas e lavabo, 2,5x2,5 preta, 2x2
branca Camburi e 5x5 Mescla. Já no
revestimento da piscina foram aplicadas
pastilhas 5x5 azul Curaçao.

A entrada do edifício recebeu granito,
envolvendo toda a área da escada até o
hall social. No muro da frente e na
cascata o acabamento é em canjiquinha.

Outro destaque do projeto
arquitetônico são as varandas de frente,
cada com 10 metros quadrados de área,
dotadas de churrasqueira e pia de apoio.
Para evitar incômodos aos vizinhos, as
varandas possuem dutos laterais que
levam a fumaça para o alto.

A DNA Alumínio vendeu, montou e
instalou todas as esquadrias em alumínio
dos apartamentos, com pintura
eletrostática na cor branca. A empresa do

mesmo grupo, a
DNA Vidros,
forneceu os vidros do
empreendimento. As
portas de entrada do
hall social, por
exemplo, são de
vidro temperado de
10 mm. Nas
varandas, esquadrias
de alumínio redondo
de 4 polegadas em
curva, com

PUNTA DEL MARE

Investimento nos detalhes

Persianas
projetáveis
preparadas
para
automação

Punta Del
Mare:
revestido de
cerâmica e
pastilhas de
porcelana
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fechamento em vidro laminado verde de 7
mm. A porta de acesso à sala recebeu
esquadrias da linha Gold com vidro
laminado verde 5 mm e tem um
diferencial para ganhar espaço: em vez

da abertura central,
ela recolhe apenas
para um lado. Já as
portas dos quartos
receberam persianas
projetáveis
preparadas para
automação por
controle remoto, e
vidro verde 5 mm.

Na cozinha, janelas de correr em alumínio
da linha Suprema, com vidro Boreal. A
porta de acesso à área de serviço é de
vidro temperado serigrafado. Na área de
serviço e banheiros, janelas maxi-ar, e

nas escadarias, vitreaux basculante,
todos com vidro Boreal. No hall de
serviço, as caixas de visita de hidrante,
telefone, gás e medidor de água foram
fechadas com portinholas de alumínio.
Também foi utilizado alumínio tubular nas
áreas comuns do edifício, portões da
garagem e entradas sociais, corrimão da
escadaria e no guarda-corpo da piscina da
área de lazer.

A Prado & Prado pretende continuar
construindo em Santos, com lançamento
em 2007: “Diferente de Praia Grande, a
construção civil em Santos não é
sazonal. E em função de nosso estilo de
trabalho, de se dedicar e acompanhar
cada detalhe da obra, em Santos o cliente
valoriza”, afirmam os gêmeos Mário e
Miguel.

Com 95% da obra concluída, a
construtora Prado & Prado preparou

um apartamento-modelo decorado pela
arquiteta Catia Ferreira. Ela explicou que
seu trabalho não se limitou apenas à
decoração e à ambientação da unidade
especial, mas envolveu a especificação
de todo o acabamento do edifício, como
portas, maçanetas, dobradiças, azulejos,
pisos, as paginações desses azulejos e
pisos, forros e molduras de gesso, pias
de granito, lavatórios, louças sanitárias,
metais, enfim, todo o acabamento padrão
dos apartamentos da Punta Del Maré:
“Normalmente esta é uma lacuna entre o
projeto arquitetônico inicial e o projeto
executivo”.

Especialmente para o apartamento
decorado, a arquiteta utilizou a parceria de
empresas tradicionais: “É muito
interessante essa disposição do
construtor, de abrir espaço para
os arquitetos e as empresas de
decoração e acabamento. Além
de mostrar as novidades que
surgem a cada dia no mercado,
a estratégia alavanca as
vendas e dá uma boa
visibilidade ao
empreendimento”.

A SCA Praia Grande, por
exemplo, forneceu diferentes
linhas de móveis planejados

para a suíte do casal, com closet e home
office; as suítes do rapaz e da garota; a
sala íntima, onde foi utilizado na porta do
armário um vidro lançamento da SCA,
gravado em preto. A empresa também
desenvolveu peças inéditas para o Punta
Del Mare, como as bancadas dos
quartos, modeladas em curva, e o deck
para o home-theater da sala; e tecidos do
mobiliário, como os sintéticos dos poofs.
Na cozinha, toda a ambientação utilizou
laminados em madeira e metal, seguindo
uma linha do design alemão. O quarto de
empregada, que é uma suíte opcional,
também foi mobiliado com móveis
planejados.

Sobre o conceito da decoração do
apartamento modelo, Catia disse que
buscou um estilo no qual o morador não

ficasse com a sensação de que o
apartamento foi comprado numa loja de
móveis naquele dia. “Mesclamos o estilo
clássico, mas repaginado para os tempos
atuais, utilizando móveis de linhas retas,
de design clássico, porém, com materiais
de alta tecnologia, como aço, vidros
serigrafados, laminados, tudo completando
o conjunto”, contou, lembrando que
também utilizou um pouco de rusticidade,
como as palhas de parede sem emendas,
tecidas em seda em grandes teares.

Na escolha das cores, Catia preferiu
os tons que transmitissem paz e
tranqüilidade ao ambiente, com pontos de
cor mais elevados no quarto do rapaz,
mais esportivo, e da garota, mais
romântico. Entre outros parceiros
presentes no apartamento decorado, Catia

cita a Primor, Nani Chinellato,
Sasmã, Home Art’s, Elizabeth,
Pastilhacor, Quero Arte, Dom,
Lorenzetti, Climafrio, Coisas da
Casa, Pial Legrand, Guaiaó,
Hawaii Surf, Papaiz, Roca.

Decorado mescla o clássico repaginado

Projeto
arquitetônico
se diferencia a
partir da
fachada, com
uma linha
suavemente
arredondada
nas varandas

Cozinha possui
4 m de bancada
de granito

Móveis planejados
e peças
desenvolvidas
especialmente para
o Punta Del Mare
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D
ois anos após a crise que
abalou a Argentina e, entre
outras desgraças, despachou
de volta à Inglaterra a

tradicional Harrod’s, tudo parece que não
passou de mais uma milonga, uma
manha de los hermanos. A Capital
Buenos Aires, de resto todo o País, vive
um clima de notável otimismo, embalado
pelo tango e por inúmeras parcerias com
a iniciativa privada; que, apesar de gerar
desconfiança popular como em qualquer
processo de privatização, estão dando
vitalidade ao formidável surto de
desenvolvimento no nosso vizinho do
Mercosul. Com apoio oficial e disposição
do empresariado, o País está apostando
no Turismo, oferecendo uma ampla infra-
estrutura de serviços, com hotéis e
restaurantes para todas as categorias e
gostos, e uma invejável riqueza cultural.
Além disso, a moeda desvalorizada em
relação ao real, ao dólar e ao euro,
tempera a receita que está fazendo a
cabeça de turistas de todo o mundo,
especialmente do Brasil, que estão
invadindo a Argentina nesta temporada de
Verão.

Se a propalada crise é responsável
pelas mudanças no comportamento
receptivo ao estrangeiro, como chegam a
dizer alguns melhores conhecedores
daquilo que seria a característica empáfia
argentina, não importa. O que conta é que

o atendimento ora dispensado aos turistas,
na forma de uma impecável cordialidade,
é incentivado por políticas públicas e
disseminado na propaganda oficial, cuja
satisfação é aferida por meio de pesquisas
freqüentes. Um programa que visa
premiar os mais receptivos e enquadrar
aqueles que eventualmente ainda se
acham o dono da cocada, ou do alfajor,
que, aliás, é uma das delícias
gastronômicas muito bem exploradas. A
outra, campeã, é a carne de vaca,
considerada a melhor do mundo; e
oferecida a um preço, nos melhores
restaurantes, de gerar incredulidade aos
freqüentadores de churrascarias. A conta,
aliás, nunca informa a taxa de serviço.
Mas será muito difícil o cliente não
recompensar o atendimento com uma
gorjeta, ou propina como eles dizem,
superior a 10%.

Para o brasileiro, particularmente,
está muito fácil conhecer a Argentina. De
São Paulo, por exemplo, decola uma
dezena de vôos diários, com cerca de
duas horas e meia de duração, de
diferentes companhias, em diferentes
horários, com diferentes preços, o que
exige pesquisa. A rede hoteleira de
Buenos Aires, assim como de outros
cidades, como Mendoza, San Luis,
Barriloche, Ushuaia, é farta e as reservas
podem ser feitas pela Internet. O
interessado também pode optar por
pacotes de diferentes operadoras, que
unem despesas aéreas e estadia, e

oferece prazo para pagar. Os passeios,
contudo, é bom acertar com o receptivo
local; ou, ainda melhor, fazê-los por conta
própria. Sairá muito mais barato. Por isso,
antes de embarcar compre um guia local.
Buenos Aires, por exemplo, é muito fácil
se locomover, seja de táxi ou metrô.
Apesar da advertência generalizada, o
subte, com é chamado o metrô local – o
mais antigo da América Latina, inaugurado
em 1913 –, é seguro e em cada estação é
sempre possível avistar pelo menos um
policial federal. Cuidado deve ser tomado
ao contratar um táxi, um dos serviços
onde mais circulam notas falsas. O outro
é a casa de câmbio não-oficial. E não
adianta reclamar, avisa o cartaz no
balcão. Melhor é trocar moeda sempre
em casa autorizada, especialmente
quando estiver protegida por um policial
federal na porta; sempre com o cuidado,
naturalmente, de conferir a textura e as
marcas de cada nota recebida.

Sobre os guias de turismo vendidos
no Brasil, são poucos, desatualizados,
mas não de tudo inúteis. Mesmo que
aquela edição de 2006 sugira uma
passada na Harrod’s, quando a loja de
um quarteirão no centro comercial de
Buenos Aires está fechada desde o Verão
2004. Se não quiser arriscar fique
tranqüilo: os postos de informações
turísticas, já a partir do Aeropuerto
Internacional M. Pistarini (Ezeiza), a 37
quilômetros da Cidade, além das
principais lojas e operadoras locais,

produzem uma infinidade de folhetos, com
dicas, mapas, as cinco linhas do subte,
enfim, todos os dados para traçar o seu
roteiro. Na dúvida, fale com qualquer
argentino: ele terá grande prazer em
atendê-lo. E levará na esportiva quando
você falar que mora em Santos, do
Santos FC, bicampeão mundial, onde
atuou Pelé, o melhor jogador do mundo.
“Después de nosotros”, responderá
irônico, referindo-se a Diego Maradona.
Além do mais, as principais dicas de
passeios estão à disposição na Internet,
seja nos sites oficiais ou da rede hoteleira.

Na Capital há passeios imperdíveis,
como a Plaza San Martin, onde
convivem em harmonia dois monumentos
aparentemente incongruentes: numa
ponta, em frente à estação ferroviária de
Retiro, a Torre de los Ingleses, uma
réplica do Big Ben, presente dos
britânicos para celebrar o centenário da
Argentina como nação independente, em
1916; na outra ponta, o monumento aos
mortos na Guerra das Malvinas,
justamente contra a Inglaterra. O
magnífico Teatro Colón, um prédio com
cerca de 40.000 metros quadrados de
área. A temporada 2007 foi transferida para
outros locais, pois será minuciosamente
restaurado e reinaugurado em 25 de
março de 2008, nas comemorações do
centenário. A Avenida 9 de Julio,
considerada a mais larga do mundo, com
sete faixas de cada lado, além de mais
três faixas em cada uma das marginais,

LUIZ CARLOS FERRAZNosso parceiro do
Mercosul volta a
crescer apostando
no Turismo, que
oferece uma ampla
infra-estrutura de
serviços, com
hotéis e
restaurantes para
todas as categorias
e gostos, e uma
invejável riqueza
cultural, o que o
torna uma
excelente opção de
destino na
temporada de
Verão 2007.

Estacion Retiro:
localizada na Plaza

San Martin, em
frente à Torre de

los Ingleses

Café Tortoni: fundado
em 1858, é o mais
tradicional de
Buenos Aires

Subte: o metrô mais antigo da América Latina
teve a primeira linha inaugurada em 1913

Cartazes do Partido Justicialista, do
Governo: “Carne aos argentinos. Não à
extorsão; não à paralisação”

Fotos Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz

Turismo
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em cujo cruzamento com a Avenida
Corrientes encontra-se o Obelisco, com
67 metros de altura, onde a bandeira
Argentina foi hasteada pela primeira vez.
Outra curiosidade da avenida, e que se
observa em vários outros pontos da
Capital, como na Plaza San Martin, é que
no subsolo funciona um estacionamento
24 horas. Nada de veículos parados nas
vias de trânsito.

E mais: Recoleta, o bairro onde está
o cemitério que abriga jazigos de famílias
tradicionais, muitas vezes maiores que
muito quarto e sala de gente viva. Nele
está o jazigo da família de Evita Perón.
Puerto Madero, a área portuária do
estuário do Rio de la Plata que foi
recuperada e hoje exibe opções
gastronômicas de todo o mundo, além da
Puente de la Mujer, uma ponte de
pedestres sobre o dique, doada pela
Espanha, cujas linhas representam um
casal dançando tango. Próximo
funcionam dois cassinos flutuantes, já
que, como no Brasil, o jogo é proibido na
Argentina. Outra atração é o Bairro La
Boca, com os antigos cortiços
recuperados, numa profusão de cores;
local da Calle Caminito, cantado em
tango; e La Bombonera, o estádio do
Boca Juniors, que aliás, em dezembro,
perdeu a oportunidade de tornar-se
bicampeão do torneio Abertura, ao ser
derrotado de virada, por 2 a 1, pelo

Estudiantes. Para desespero de
Maradona.

Ir a Buenos exige reservar pelo
menos uma noite para assistir um show
de tango em casa especializada. Digo
casa especializada, pois serão tantos os
shows nas ruas – seja na Calle Florida,
em frente às Galerias Pacífico, seja no
Bairro de San Telmo, recheado de lojas
de antiguidades e onde acontece aos
domingos um tradicional mercado de
pulgas. Uma dica é a Esquina Carlos
Gardel, no Bairro Abasto, ao lado do
shopping center de mesmo nome. Além
do show bem elaborado, uma cozinha
fantástica. Abasto é o bairro onde viveu
Gardel, que, entre outros apelidos, foi
conhecido como o “morocho del Abasto”.
O roteiro de museus oferece opções
variadas, com destaque para o Museo
Nacional de Bellas Artes, que completou
110 anos em 2006, e que exibe obras de
Rodin, Monet, Picasso, Kandinsky, Van
Gogh, entre outros.

Escolha bons momentos para
freqüentar os inúmeros cafés, sem
pressa, tomando um expresso, servido
sempre acompanhado de água com gás e
biscoitos, lendo o jornal do dia. Entre
tantos, vá ao tradicionalíssimo Café
Tortoni, fundado em 1858 por um francês.

A Plaza de Mayo, palco dos
principais atos políticos da Argentina, tem
fácil acesso pelo subte. Entre tantos

edifícios históricos ao seu redor, destaque
para a Catedral, Cabildo e a Casa
Rosada, que, exatamente devido a sua
localização, não está sendo mais utilizada
pelo presidente. É inesquecível o episódio
em que o presidente Fernando de la Rúa
teve que fugir de helicóptero, em 20 de
dezembro de 2001, no auge da crise
econômica. Em dezembro, o tema dos
piqueteiros, como são chamadas os
encapuzados que tomam a frente dos
movimentos populares, era a construção
da fábrica de papel da finlandesa Botnia,
em Fray Bentos, no Uruguai, junto ao Rio
Uruguay, e que, da forma como está
sendo planejada, coloca em risco as
populações ribeirinhas da Argentina, na
região de Gualeguaychú, que vivem da
qualidade do local. No dia 12 de
dezembro, 5.000 pessoas se
concentraram na Praça. Em outros dias,
os manifestantes bloquearam várias
vezes a ponte internacional San Martin,
que liga os dois países.

Outro tema político que permeou o
dezembro argentino, mas não levou
manifestantes à Plaza de Mayo, foi a
greve dos ruralistas. Ela foi travada por
meio de propaganda nas ruas e nos
principais jornais do País e encerrada,
após nove dias, sem que o Governo de
Néstor Kirchner cedesse às pressões dos
empresários para autorizar aumento de
preços; pelo contrário, acenou com mais

controle. Mas, nada que prejudicasse o
dia-a-dia do turista. Muito pelo contrário,
somente uma oportunidade para
convencer-se da estabilidade da
democracia Argentina e, da mesma forma,
da aparente estabilidade da economia de
nosso principal parceiro do Mercosul.

Entre outros setores, vai bem a
produção e o comércio de couro, peles e
cashemere, que funcionam o ano inteiro,
com uma infinidade de fábricas e lojas,
nas ruas, galerias e shopping centers.
Inclusive, tendo tempo, aceite o convite
para visitar o Unicenter, um novíssimo
shopping, com 300 lojas, praça de
alimentação, entre outras atrações. Ele
fica em município vizinho, na região
metropolitana de Buenos Aires, e tem
como slogan “o shopping do turista”. Por
isso, o transporte e almoço são gratuitos.
Aproveite. Outro passeio agradável, a
apenas uma hora de trem de Buenos
Aires, é a cidade de Tigre, conhecida
como a Veneza argentina, com excursões
por barco e catamarã, que circulam pelo
delta do Rio Paraná, onde é possível
vislumbrar mansões de veraneio, praias e
conhecer restaurantes.

Por essas e outras, não há como
comparar o Turismo da Argentina em
relação ao do Brasil, eis que aqui o setor
sequer cambaleia, tão-somente engatinha,
e está muito longe de definir um padrão
que atraia o interesse internacional.

Cemitério de La Recoleta: onde estão os túmulos de famílias
tradicionais, com destaque para o de Evita

Tigre: cidade é conhecida como a Veneza Argentina, com
passeios pelo delta em lancha ou catamarã

Memória: monumento aos mortos na guerra das MalvinasEstacionamento subterrâneo: solução que facilita o trânsito

Turismo
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Fotos Divulgação

N o verão, quando

principalmente as
mulheres se expõem

mais ao sol, em

banhos demorados de
mar e piscina, a pele

pode ficar avermelhada

e dolorida. Para conseguir um
bronzeado adequado é preciso tomar

alguns cuidados, o que pode ser

facilitado com o auxílio de produtos

Por vaidade, necessidade profissional
ou simplesmente razões pessoais, o

dado concreto é que aumenta a procura
masculina por cirurgias plásticas.
Segundo informações da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2004 o
Brasil realizou 616 mil cirurgias plásticas,
das quais, 190 mil procedimentos, ou
31%, foram em homens. A maioria,
425.288 cirurgias, ainda é aplicada em
mulheres.

“O público feminino habitualmente já
procura o cirurgião plástico quando deseja
fazer mudanças no visual. Entretanto, de
cinco anos para cá, observamos que o
segmento masculino é o que mais cresce
nos consultórios, levando os médicos a
se adaptar para atender estes novos
pacientes. Hoje, as intervenções
masculinas mais freqüentes são aquelas
de pequeno porte, como a blefaroplastia, o
peeling ou a lipoaspiração”,
afirma o cirurgião plástico
Lecy Marcondes Cabral, que
é titular do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões e da Sociedade
Brasileira de Cirurgia
Plástica.

Cabral aponta o mercado
de trabalho, competitivo e
exigente, como um dos

responsáveis pela mudança de hábitos.
De uma maneira geral, a vaidade
masculina torna-se mais acentuada nos
homens com idade entre 40 e 60 anos,
faixa em que o executivo, por uma
exigência do trabalho, necessita ter uma
aparência jovem e bem cuidada. Homens
até 30 anos, geralmente, demonstram o
desejo de fazer uma plástica no nariz ou
ficar livres das gordurinhas. Na faixa
entre 40 e 50 anos, o paciente do sexo
masculino procura o cirurgião para fazer
pequenas alterações na face, como retirar
o excesso de pele nas pálpebras e as
bolsas de gordura, bem como realizar o
transplante capilar fio a fio.

Os principais procedimentos
realizados por homens, segundo Cabral,
são: lipoaspiração, para remodelar o
corpo, retirar a gordura localizada e assim
melhorar o contorno corporal;
ginecomastia, que se caracteriza pelo
desenvolvimento excessivo das
glândulas mamárias no homem;
blefaroplastia, para corrigir as
deformidades das pálpebras; lifting facial,
para minimizar as marcas do
envelhecimento, como rugas, flacidez dos
músculos faciais, perda de brilho na face,
aparecimento de manchas, diminuição da

elasticidade da pele;
rinoplastia, para proporcionar
um conjunto agradável e
harmonioso em olhos, nariz e
boca; implante capilar para
esconder a calvície.

Cirurgia plástica para
homens
Um terço das cirurgias
plásticas no Brasil são
feitas por homens: volume
de lipoaspirações cresceu
400% entre eles

Para ajudar as pessoas a se
respeitar mais, se aceitar e se

reciclar para ter uma vida mais
saudável, harmoniosa e feliz, a
terapeuta energética Mabel Moraes
lançou o programa
Rejuvenescimento Energético.
Composto por um livro e o CD
Jovialidade e Beleza, eles formam
uma poderosa arma para a
recuperação de energias e da auto-
estima.

No livro, Mabel, que é
parapsicóloga, explica como os
aspectos psicológico e energético da
mente, das emoções e do corpo são
essenciais para a manutenção da
jovialidade. “Não podemos nos
precipitar demais na busca só de um
corpo perfeito, porque iremos afetar
o nosso emocional de forma negativa
e imprópria. Se quisermos ser mais
joviais por mais tempo devemos
buscar equilíbrio e harmonia
interna”, diz Mabel. Exercícios de
automassagens, terapias naturais
com alimentação consciente e outras
formas de renovação de energias são
explicadas no livro de maneira direta
e com ilustrações que facilitam ainda
mais a compreensão.

O CD ensina como reprogramar
a mente para inserção de coisas
boas. Com música, afirmações
positivas são transmitidas para o
bem-estar e um despertar da beleza.
Os exercícios podem ser feitos por
pessoas de todas as idades. Basta
vontade para manter a corpo físico e
o energético em boa forma para a
concentração de boas vibrações.
Informações (11) 5533.1630.

Mabel, em
CD e livro:

programa pode ajudar no
resgate da auto-confiança e
do bem-estar

Rejuvenescimento
através da
energia

Lecy: segmento
masculino cresce
nos consultórios

Preparar a pele para o sol de Verão
fitoterápicos. Uma dica é preparar a pele

ingerindo betacaroteno, para incrementar
a melanogênese (produção de melanina),

o que deixa a pele estimulada para

receber os raios solares, favorecendo um
bronzeado bonito e duradouro. Beta

Bronze do Herbarium é formulado com

betacaroteno e ajuda a proteger a pele da
ação dos raios UV e radicais livres,

estimula a produção de melanina e

favorece o bronzeamento natural.
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E studo da Secretaria de Estado
da Saúde apurou que 20%

dos moradores na Cidade de São
Paulo, o equivalente a 2 milhões
de pessoas, sofrem de síndrome
metabólica, conjunto de doenças
decorrentes de obesidade, que
aumenta em três vezes os riscos de
morte por enfarto ou derrame
cerebral. A Secretaria verificou,
em todas as regiões da Capital
paulista, a alimentação, o hábito
de fumar e o peso de 2.100
pessoas com idade de 18 a 59
anos (700 delas tiveram coletado
exame de sangue). Mediu-se a
circunferência da barriga, pressão
arterial, colesterol, diabetes e
níveis de triglicérides e açúcar no
sangue. A síndrome é
diagnosticada quando há pelo
menos três fatores, incluindo a
gordura na região abdominal.

A faixa etária que apresentou

OBESIDADE

20% dos paulistanos têm
síndrome metabólica

mais casos, cerca de 30%, está
acima dos 50 anos. Jovens até 29
anos representam 8% dos casos.
Para a nutricionista do Centro de
Vigilância Epidemiológica, África
Neumann, o principal causador da
síndrome é a alimentação
inadequada, com excesso de
comidas gordurosas, pães,
massas, doces, refrigerantes, além
de pouco consumo de frutas,
verduras e legumes. “Acreditava-
se que obesidade, hipertensão e
diabetes eram coincidência. Hoje
sabemos que não é assim. Os
hábitos alimentares do paulistano
não são saudáveis”, afirma. A
síndrome não apresenta sintomas
aparentes. É necessário que se
façam exames de sangue
regularmente de forma preventiva.
Em 2005, estudo da Secretaria
mostrou que os paulistanos
excluem vegetais da alimentação.

Afibromialgia é caracterizada pela
dor generalizada das vias

nervosas e hipersensibilidade ao
toque em locais anatômicos
definidos. Ela é considerada uma
síndrome, por englobar uma série de
manifestações clínicas como dor,
fadiga, indisposição e distúrbio do
sono. Mas, de acordo com estudos
recentes, o problema também
aparece associado a distúrbios
psicossociais secundários, desordens
psiquiátricas coexistentes e
desordens intestinais. Assim, o
estado emocional, psicológico e
gastrointestinal do paciente podem
ser influenciado pelo processo
neurofisiológico da dor,
comprometendo sua qualidade de

Dor generalizada
vida e interferindo na sua
produtividade.

A doença é especialmente
observada nos consultórios
reumatológicos. Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde
(OMS), a dor crônica atinge grande
parcela da humanidade, sendo uma
das principais causas de
incapacitação física para o trabalho.
Estudos apontam que 10% da
população mundial – entre crianças e
adultos – sofrem de dor crônica
difusa. Destes, 3 a 5% dizem
respeito à fibromialgia. Embora as
pesquisas mostrem que a síndrome
atinge homens e crianças, as
mulheres, entre 30 e 60 anos de
idade, são as maiores vítimas.
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@uol.com.br

SindusCon-SP e Assecob, com apoio da
Viapol, promoveram churrasco de final de ano,
14 de dezembro, no grill do Tênis Clube de
Santos. Acima, Ronald Monteiro, Luis Antonio,
João Batista de Azevedo, Gustavo Fernandez e
Ricardo Beschizza. Juliana e Wagner Conde.
Ângelo da Costa, Nilson da Piedade Barreiro,
Luiz Antonio Rosas Neto, Oscar Capelache Jr.
e Eduardo Luis M.A. Machado Cruz. Domingos
Nini de Oliveira, a esposa Geyza e pimpolhos.

Adalberto Fiore, Rubens Ewald Filho, Maria
Silvina e Américo Mendes, Adhemar de
Oliveira e a cineasta Carla Camuratti:
inauguração do Espaço Unibanco Miramar,
no shopping Miramar, no Gonzaga, em
Santos, em dezembro. Três salas e
capacidade de 359 lugares.

Gilberto Amaral, Vera Martins e Moacir
Benvenutti: no jantar oferecido por Adelina

Silveira Alcântara Machado para
homenagear Gilberto, presidente de honra

da Federação Brasileira de Colunistas
Sociais (Febracos), gestão 2006-2009.

� Mahogany do Shopping SP
Market, em Sampa, inaugurada no dia
12 de dezembro, colocando à
disposição mais de 220 itens
cosméticos femininos e masculinos.

� Reveillon 2007 na Praia do Rosa,

uma das baías mais bonitas do

mundo, em Santa Catarina, embalado
pelos djs brasileiros Lufe (psy trance)

e David Rodrigues (psy nation), o

espanhol Fred (electro house) e o
francês Pierre (house).

� Fotógrafo Araquém Alcântara lança
em 29 de janeiro, na São Paulo
Fashion Week, o livro A Grande

Floresta (TerraBrasil), com imagens e
depoimentos sobre a Amazônia.

� Renê Hermann, diretor geral da
Costa Cruzeiros na América do Sul,

anunciando que a armadora incluirá

um terceiro navio de bandeira italiana
na temporada de verão 2007/2008:

além do Costa Magica e Costa

Victoria, o Costa Classica.

� Deputado Rodrigo Garcia,
presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, convida
para a sessão solene de posse do
governador José Serra e do vice
Alberto Goldman, dia 1º de janeiro de
2007, às 15 horas, no plenário do
Palácio Nove de Julho.

� Inês Vilhamarin Arrebola foi a

vencedora do prêmio “Educador da

Ilha 2007”, em Guarujá, com o projeto
“Inclusão: um processo viável”,

desenvolvido na E. M. Mário

Cerqueira Leite Filho. Ganhou um
cruzeiro marítimo e um computador.

� Jornalista José Carlos Silvares
lançou o livro “Príncipe de Astúrias”,
que conta a história do naufrágio
ocorrido em 1916, em Ilhabela, no
Litoral de São Paulo.

� Atraso no repasse das verbas do
Departamento de Apoio ao

Desenvolvimento das Estâncias

(Dade) irrita prefeitos e embaraça o
desenvolvimento das cidades-estância

de São Paulo.

� Oakley recebeu convidados para o
lançamento do DVD Wake na veia. O
wakeboard é esporte que cresce no
Brasil e no ano que vem entrará
como modalidade demonstrativa nos
Jogos Pan-Americanos do Rio de
Janeiro.

� Surfistas de Guarujá promoverão

dia 2 de janeiro uma faxina na Ilha
Pompeba, na Praia das Pitangueiras,

numa parceria entre a ONG Amigos

do Meio Ambiente (AMA) e Secretaria
do Meio Ambiente, com apoio do

Corpo de Bombeiros e Unaerp.

� Aos meus leitores, sinceros votos
de Feliz Natal e muita Paz, Amor,
Saúde, Harmonia, Felicidade, Energia
e Sucesso em 2007!

Luiz Alberto Verri, gerente-geral da
RPBC, e Silvano da Silva Lacerda,

presidente da ACIC: Refinaria Presidente
Bernardes da Petrobras, em Cubatão,

recebeu o prêmio “Destaque do Ano”, na
categoria indústria, da Associação
Comercial e Industrial de Cubatão.

Vera Lúcia Rodrigues Stoffel, a Contabilista de
2006: pela primeira vez, o tradicional título criado

pela Associação dos Contabilistas de Santos
(ACS) será entregue a uma mulher.

André Toulouse, prefeito de
Roissy-en-France,

Gilberto Bomeny, presidente
do WTC SP e Patrick Renaud,
presidente das comunidades

de Roissy-en-France: visita
dos franceses ao World Trade

Center São Paulo, para
conhecer a estrutura do

empreendimento, modelo
entre os WTCs de 300 cidades

em mais de 80 países.

Fotos Sandra Netto Divulgação

Divulgação

Divulgação

Maria Helena Silva

Divulgação
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Buenos Aires para nosotros

Galerias Pacífico: ícone do comércio portenho, na
Calle Florida esquina com Avenida Córdoba

San Telmo: considerado o Marais parisiense,
aos domingos realiza feira de antiguidades

Teatro Colón: durante 2007 será totalmente restaurado, para reabrir
em 25 de março de 2008, nas comemorações do centenário

Plaza de Mayo: o centro nervoso
do País, em dezembro foi palco de
diferentes manifestações, como a

contrária à instalação de
fábricas de papel no Uruguai

La Boca: bairro onde está o
famoso estádio La Bombonera, é
marcado pelas paredes coloridas,
que lembram antigos cortiços

Puente de la Mujer: em Puerto Madero, a obra
foi uma doação do governo espanhol

Congreso: prédio inaugurado em
1906, em estilo clássico, tem a

maior cúpula da Cidade

Fotos Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz

Tango na Calle Florida: o ritmo
tempera a vida do argentino, seja em

apresentações populares ou em
luxuosas casas especializadas

Argentina demonstra vigor após a crise econômica e atrai turistas de todo o mundo. Leia nas páginas 8 e 9.

Turismo


