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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Em nome do feio

O grande boom imobiliário de
Santos, no pós-guerra, que
impôs a verticalização na orla

da praia como alternativa para...
amenizar o anunciado déficit
habitacional..., marcou a cidade com
uma tendência que se mostrou
irreversível e dotou sua área nobre de
caixotes de concreto. Sem a mínima
noção arquitetônica, mesmo porque a
grande maioria, quiçá a totalidade de
tais construções foi projetada sem
muita preocupação com a
arquitetura..., o que se buscou foi o
máximo de aproveitamento. Elas por
elas, optou-se pelo quadrado. Tal
arquitetura, aliás, fez escola, pela falta
de estética; e a opção serviu para
tornar abafado o resto da cidade, atrás
do paredão castigado pelos ventos
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Capa: fotos de Sandra Netto e Vagner Dantas/
Secom-PMS.

Bairro do Gonzaga, em Santos, avança na sua
revitalização, com o término e a perspectiva de
entrega de novos empreendimentos, como o
Pátio Iporanga, que adota o conceito multiuso,
e o Costa Royale Residence.............Págs. 6 a 9.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

marinhos...
Eis que, passado um período em que

se tentou na cidade alguns
empreendimentos diferenciados,
copiando esta ou aquela escola do
momento – mas, infelizmente, sem
sintetizar uma tendência própria – os
velhos caixotes estão de volta.

Nem é preciso entender tanto de
arquitetura, basta apenas apreciar o
belo, para questionar a forma de certos
empreendimentos imobiliários em
construção ou que estão sendo
projetados nas principais avenidas e
mesmo na praia. Quanta falta de
criatividade! Quanta carência de
generosidade com o espaço! Tudo, com
certeza, dentro da lei municipal de uso
e ocupação do solo.

Dentro da lei e em nome do feio.

O aumento do nível do mar, provocado pelo aquecimento
do planeta, foi demonstrado em estudo publicado pela
revista Nature Geoscience.......................................Pág. 5.

Com a elevação dos
oceanos, um dos
efeitos será a
inundação de ilhas
e deltas de rios

Reflexões sobre o Direito Biotech
BRUNO TANUS JOB E MEIRA

PRMurray

2º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável, em
São Paulo, discute políticas públicas para redução da
emissão de gases de efeito estufa em edificações.Pág. 12.

Meio ambienteMeio ambienteMeio ambienteMeio ambienteMeio ambiente

Projetos personalizados
facilitam clientes na

hora da compra

Sandra Netto

Costa Royale Residence é
investimento da Anamar
no segmento de compactos.

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução

Divulgação

Meio ambienteMeio ambienteMeio ambienteMeio ambienteMeio ambiente

A pele sofre mais com o ressecamento no Inverno, quando
a falta de umidade do ar e alguns hábitos (ou a falta
deles) contribuem para agravar o problema..........Pág. 10.

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

Nos anos 70, a biotecnologia foi
revolucionada com o

surgimento da técnica do “DNA
recombinante”. Em efeito, para
produzir um organismo com
determinada característica específica,
basta reconhecê-la no genoma de um
organismo já existente para, através
da engenharia genética, incrementar o
genoma de outro organismo também
já presente na natureza, criando,
assim, um organismo novo, dotado
da propriedade desejada.

De fato, a complexidade dos
aspectos técnico-científicos não se
limita somente ao âmbito do
biotecnólogo. Tais particularidades
penetraram, e devem penetrar,
também no âmbito jurídico.

Em efeito, a estrutura reguladora
das atividades biotecnológicas é
composta por instrumentos
normativos impregnados de
elementos técnico-científicos. É
exatamente por este motivo que
grande parte da legislação em matéria
de biotecnologia (em todo o mundo)
é composta por instrumentos
normativos ad hoc, elaborados para

regular cada atividade em específico,
levando em consideração todas as
suas particularidades.

Resumidamente, a regulação em
matéria de biotecnologia reflete a
necessidade da Administração
Pública em avaliar, prevenir e, caso
não seja possível eliminar, gerir os
riscos associados a tal tipo de
tecnologia. O que se pretende, ou
deveria pretender-se, é a tutela da
biodiversidade, do ambiente e da
saúde humana.

No entanto, o grande déficit

cognitivo ainda existente com relação
aos elementos técnico-científicos
que constituem a base das atividades
biotecnológicas fazem com que
persistam, ainda, inúmeras
perplexidades que, na grande maioria
dos casos, restam cientificamente
infundadas.

De fato, a carência de
informação é o principal inimigo de
uma política de biossegurança
adequada. A falta de consonância
entre o objeto de regulação e a sua lei
reguladora faz com que se constitua
um sistema normativo sem
fundamento técnico e, portanto,
dissonante com a realidade.

Bruno Tanus Job e Meira é
doutor em Direito pela
Universidade de Salamanca,
Espanha, doutor em Estudos
Jurídicos Comparados e Europeus
pela Universidade de Trento, Itália,
advogado especialista no setor de
Life Sciences do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

Bruno: carência de informação
é o principal inimigo de uma
política de biossegurança

Engenheiro João Crestana foi reeleito em agosto na
presidência do Secovi-SP para o biênio 2009/2011, com
98,8% dos votos válidos...........................................Pág. 4.
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Cidade

Noventa por cento de toda
importação e exportação do
Brasil passam pelos portos,

fazendo com que, juntos, os
municípios portuários somem 19%
do Produto Interno Bruto (PIB)
nacional. Contudo, apesar de
colaborar com a riqueza nacional,
essas cidades – que abrigam 15% da
população brasileira – continuam
exigindo investimentos federais,
pois, além de o retorno não ser
proporcional, ele não é suficiente
para amenizar o impacto da
atividade portuária – seja na
reparação de danos ao meio
ambiente, infraestrutura urbana,
programas de saúde etc.

As questões mais uma vez

Municípios portuários debatem problemas

foram discutidas no Congresso
Nacional de Municípios Portuários,
cuja 17ª versão foi realizada em
agosto, em Santos, com a presença
de representantes de 27 cidades. O
tema central foi “O município na
gestão portuária”.

Entre os painéis, foi abordada a
importância para a qualificação de
mão de obra portuária e marítima e
oportunidade de novos negócios,

quando se
discutiu a
eficiência dos
portos e uma
melhor
qualidade de
vida para as
cidades
portuárias.

O
professor da Unisanta, Luiz Nunes,
destacou que a modernização dos
portos envolve três aspectos
fundamentais: econômico, ambiental
e social. “Os tempos são outros”,
disse Nunes. “É preciso que a
expansão do setor portuário
promova o avanço tecnológico,
gerando recursos, mas permitindo a
inclusão social e o respeito ao meio
ambiente”.

A18ª edição do congresso
acontecerá no ano que vem em

Imbituba, Santa Catarina. A
realização foi confirmada pelo
prefeito José Roberto Martins,
durante a posse da nova diretoria da
Associação Brasileira de Municípios
Portuários (ABMP), gestão 2009/
2011. A presidência da entidade
passou a ser ocupada pelo prefeito
de Santos, João Paulo Tavares Papa,
que já exerceu o cargo em 2005 e
fazia parte da diretoria colegiada.

Na assembleia que definiu a
nova diretoria, os prefeitos e
representantes dos municípios
participantes também aprovaram
mudanças no estatuto.

Representante da Secretaria de
Estado dos Transportes, Frederico
Bussinger abordou a
compatibilização dos planos de
desenvolvimento com programas
federais, estaduais e municipais,
analisando as visões do Estado e da
União.

Para ele, o Brasil, junto com
China, Rússia e Estados Unidos, faz
parte de um grupo de países que
reúne grandes territórios, população
e economia. No entanto, apontou a
falta de padrão em três pilares
fundamentais: planejamento,
licenciamento e gerenciamento. “O
Brasil precisa ser o país da logística
e para isso é preciso saber o que
fazer, como fazer e o que deve
fazer”, disse. “Isso deve ser um
processo articulado. Tudo o que o
governo faz em termos de portos
deve ser compartilhado com estado e
município para que todos assumam
compromisso do desenvolvimento”.

Impactadas pelas
movimentação de cargas,
cidades querem participar
da gestão portuária

Vagner Dantas/Secom-PMS

Imbituba sedia
Congresso no
ano que vem

Prefeito
Papa abriu o
Congresso
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Habitação

ACompanhia de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

(CDHU) sorteou em agosto os 352
apartamentos dos conjuntos Verdes
Mares II e III, em Itanhaém, que
representa investimento de R$ 16
milhões. O evento lotou o ginásio de
esportes Benedito Calixto, no centro
da cidade, e contou com a presença
do secretário-adjunto de Estado da
Habitação, Ulrich Hoffmann, do
prefeito em exercício, Ruy Manoel
Santos, e vereadores.

Na abertura do evento,
Hoffmann anunciou a construção de
mais dois conjuntos da CDHU no
município. Um deles será erguido em
terreno doado pela Prefeitura e
outro, com cerca de 300
apartamentos, na área do conjunto
sorteado. Disse ainda que a CDHU
já entregou, desde janeiro de 2007,
1.382 unidades habitacionais na
Baixada Santista e outras 2.800
estão em obras.

Dos imóveis oferecidos pela

1.529 famílias inscritas
com renda entre dois e
seis salários mínimos

CDHU sorteia 352 apartamentos
J.M. Pereira/CDHU

Secretário-
adjunto Ulrich
Hoffmann e o
prefeito em
exercício Ruy
Santos

CDHU, 7% são destinados a
pessoas com deficiência, 4% a
policiais e agentes penitenciários e
5% a idosos. As famílias
contempladas serão convocadas para
comparecer entre os dias 24 de
agosto e 4 de setembro na Prefeitura,
na Avenida Washington Luiz, 75. Na
ocasião, deverão apresentar os
documentos que comprovem os
requisitos exigidos pela Companhia
para participar do programa.

Para ter direito a um dos
apartamentos com 50,46 m² de área
construída, com dois dormitórios,
sala, cozinha, banheiro e área de

serviço, é preciso
ter renda entre
dois e seis
salários mínimos,
não possuir
imóvel ou
financiamento

habitacional e não ter sido atendido
em outros programas habitacionais.
Além disso, é preciso comprovar ser
morador de Itanhaém há pelo menos
três anos ou atestar que o chefe da
família trabalha na cidade no mínimo
pelo mesmo período.

O prazo para quitar o
financiamento dos imóveis é de até
25 anos. As prestações serão
subsidiadas pelo Governo do Estado
e calculadas de acordo com a faixa de
renda de cada família. As famílias
que ganham de um a três salários
pagarão o equivalente a 15% dos
rendimentos.

Oengenheiro João Crestana foi
reeleito em agosto na

presidência do Secovi-SP para o
biênio 2009/2011. A recondução ao
cargo somou 98,8% dos votos
válidos, uma das mais expressivas
votações dos últimos anos na
representação dos segmentos de
condomínios, administradoras de
imóveis, compra, venda, locação,
desenvolvimento urbano, flats,
incorporação, loteamentos e
shopping centers no Estado de São
Paulo

A solenidade de posse da nova
diretoria ocorrerá no dia 24 de
setembro, na abertura da Semana
Imobiliária, que vai até o dia 27 de
setembro, no Anhembi, que
compreende o 4º Salão Imobiliário
São Paulo, a Convenção Secovi 2009
e a Expo Síndico Secovi
Condomínios.

Crestana atua no setor há mais
de 25 anos e no Secovi-SP desde
1986. Após um período de

Secovi-SP

João Crestana reeleito presidente

Itanhaém

turbulência internacional, cujos
reflexos foram percebidos pelo
segmento imobiliário, o dirigente
afirma que o maior desafio para os
próximos anos é ver a implantação
do programa Minha Casa, Minha
Vida. “O momento é de união e
demonstração do poder aglutinador
desse segmento, que gera empregos e
renda”, avaliou.

O empresário, que também é

presidente da Comissão da Indústria
Imobiliária da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CII/CBIC),
ressalta que aperfeiçoando e
corrigindo o necessário é possível
transformar essa iniciativa do
governo em política perene de
habitação para o País: “Entramos em
um novo momento, e as empresas
terão de se reinventar para atender a
um público diferenciado, o de mais
baixa renda. Produtos, marketing e
financiamento terão de ser
inovadores. A sociedade está
consciente de que mais do que
produzir moradias, vender e
administrar imóveis, podemos
prevenir e auxiliar o Brasil em
dinâmica macroeconômica e social”.

Entre as novas frentes de
trabalho do Secovi-SP, Crestana
destaca o Grupo Novos
Empreendedores, que atua dentro da
vice-presidência de Gestão e é
composto por 160 jovens da Capital
e do Interior.

Crestana: “Momento de união”

Imprensa/Secovi-SP

� O síndico, responsável legal pelo condomínio, é quem pagará a multa
do fumante que desrespeitar a lei estadual nº 13.541/09, que proíbe o
consumo de cigarro e derivados de tabaco em ambientes fechados no
Estado de São Paulo. Para evitar conflito, a orientação é conscientizar,
com afixação de cartazes e retirada de cinzeiros das áreas comuns e, se
for o caso, convocar assembleia.

� “O que já era ruim ficou ainda
pior”, afirma Ângelo Coelho,
presidente do Sindicato da Indústria
de Funilaria e Pintura do Estado de
São Paulo, ao denunciar que as
seguradoras Unibanco AIG e Itaú,
agora fazendo parte do mesmo
grupo, não respeitam direitos
básicos dos consumidores, como
liberdade de escolha do prestador de
serviço que vai consertar o veículo
sinistrado – e obrigam a oficina
credenciada a utilizar peças não
originais e/ou imprestáveis.

� Ingresso Rápido, que
comercializa a turnê de Roberto
Carlos, alerta que houve furto,
na bilheteria do Ginásio do
Ibirapuera, em São Paulo, de
formulários de segurança para
impressão de folhas de ingressos
(um lote de papel laranja
exclusivo para cortesias com a
série BD 0732001 a 0734000 e
um lote de papel azul, série FH
1534500 a 1536000, totalizando
3.500 ingressos).

� Fundação SOS
Mata Atlântica
divulgou nota
para informar
que não
desenvolve
campanha de
preservação
específica do ipê
branco.

� Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
criou o “Processômetro”,
disponível na internet no portal
www.cnj.jus.br. Trata-se de um
contador de processos
relacionados à chamada Meta 2, que se
propõe a identificar e julgar este ano
todos os processos protocolados até
31 de dezembro de 2005. Até julho passado haviam
sido julgados 553.671 processos. De quantos, não se
revela; ou, realmente, é uma incógnita!

� Plano de saúde SulAmérica foi condenado, em Santo André, a pagar
indenização por danos morais de mil salários mínimos, R$ 465 mil, a
família de V.L.G.S. (nome não revelado a pedido da família) que faleceu
vítima de câncer no abdome. A empresa se recusava fazer a cirurgia e o
tratamento da doença, mesmo após 23 anos de pagamento do plano de
saúde.
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Meio ambiente

Arevista Nature Geoscience
publicou pesquisa na edição
de julho que mostra que os

oceanos devem subir entre 7 e 82
centímetros neste século, levando
em conta um aumento de
temperatura da terra, causado pelo
efeito estufa, de 1,1°C a 6,4°C.

O estudo denominado
Constraints on future sea-level rise
from past sea-level change foi
realizado pelo pesquisador Mark
Sidall, da Universidade de Bristol.
Ele avaliou corais fossilizados e
medidas de núcleos de gelo para
calcular a variação dos oceanos nos
últimos 22 mil anos.

A pesquisa reforça os alertas do
Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC), da
Organização das Nações Unidas
(ONU), que desde 2007 avisa que os

oceanos devem subir de 18 a 59
centímetros até 2100.

O IPCC afirma que o nível do
mar subirá conforme o aumento da
temperatura. Portanto, a situação
agravará se o homem continuar a
liberar imensas quantidades de gases
do efeito estufa na atmosfera.

Um dos efeitos do aumento do
nível dos oceanos será a inundação
de ilhas baixas. A expectativa é que
países localizados em ilhas ou com

Pesquisa aponta
aumento do nível do mar

baixa altitude, assim como regiões de
deltas de rios, enfrentarão
consequências catastróficas caso o
oceano realmente suba algo próximo
aos 50 cm.

A pesquisa indica que o aumento
da temperatura global das águas
tornaria mais frequentes e fortes as
tempestades nos oceanos, pois as
tempestades tropicais e os furacões
extraem sua energia das águas
mornas pelas quais passam.

Temperatura mais
quente da água

tornaria frequentes e
fortes as tempestades

nos oceanos

Aquecimento global

Estudo reforça alerta que
é feito pelo IPCC, órgão
da ONU

A udiência pública sobre o
Programa de Recuperação

Socioambiental do Parque
Estadual da Serra do Mar
acontecerá no dia 1º de setembro,
no Bloco Cultural, no Paço
Municipal de Cubatão. Uma das
exigências da população é que a
implantação do programa que
urbanizará os bairros Cota seja
transparente, com divulgação de
informações mais completas por
parte do Governo do Estado.

A preocupação foi manifestada
durante reunião em agosto na
Capela São Pedro, na Cota 200,
com a participação de moradores
dos bairros, do coordenador do
programa Serra do Mar, coronel
Eliseu Eclair Borges, de
vereadores e secretários
municipais.

Para o chefe de gabinete da

Prefeitura, Gerson Alberto Rozo
Guimarães, é inadmissível que um
projeto de tal magnitude tenha
falhas de comunicação, pois
sequer foi distribuído algum
folheto explicativo.

Entre as reivindicações, foi
solicitado que o Estado estabeleça
as prioridades de remoção das
áreas de risco, considerando que
em locais como o Grotão diversas
famílias vivem risco constante de
desmoronamento, mesmo em dias
sem chuva. O coronel Eclair disse
que levará as solicitações ao
governo do estado, para criar
mecanismos e informar melhor a
população. Ele acrescentou ainda
que foram feitas sondagens no
solo para construção de quatro
escolas na região do Parque São
Luiz e anunciou estudos para
duplicar o viaduto 31 de Março.

Serra do Mar

Cubatão cobra
transparência em
programa estadual

NASA/GSFC
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Construção

OPátio Iporanga entrou na
fase final de implantação,
com programação de entrega

até o final deste ano. O
empreendimento ocupa uma área de
40.000 metros quadrados, na
Avenida Ana Costa, Bairro do
Gonzaga, em Santos, onde
funcionou o tradicional Cine
Iporanga, resultado da parceria entre
a Construtora Vértice e a AMC

Holding e se diferencia pelo
multiuso: além de um centro
comercial, possui salas de escritórios
e apartamentos, distribuídos numa
torre de 27 andares.

A área residencial compreende
104 apartamentos de dois quartos,
com área de lazer dotada de piscina e
academia de ginástica; em três
pavimentos, foram implantadas 70
salas comerciais; e em outros três,

70 lojas e quatro salas de cinema.
Em três pavimentos no subsolo
funcionarão 280 vagas de
estacionamento.

A expectativa do Pátio Iporanga
é receber um fluxo diário em torno
de 7.000 pessoas. Para dar suporte a
essa circulação, o edifício é dotado
de sete elevadores Atlas Schindler,
localizados nas alas residencial,
comercial e shopping. Na parte

Empreendimentos
revitalizam Gonzaga

Pátio Iporanga
adota conceito
multiuso: centro
comercial, salas
de escritórios e
apartamentos,
distribuídos
numa torre de
27 andares

Sandra Netto

Vigor do segmento da construção civil impulsiona novos
negócios no mais charmoso bairro de Santos
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Construção

residencial foram instalados três
elevadores da linha Neo Lift, todos
com acabamentos em aço inoxidável,
velocidade de 105m/min, capacidade
para 13 passageiros no de serviço, e
12 passageiros nos sociais, estes
adaptados para portadores de
necessidades especiais.

A ala comercial de escritórios
possui dois equipamentos também
da linha Neo Lift, com velocidade de
105 m/min e capacidade para 10
passageiros, ambos com acabamento
em aço inoxidável e adaptados para
pessoas com necessidades especiais.
Já o complexo de lojas será atendido
por dois elevadores da linha Neo
Lift, com velocidade de 90 m/min e
capacidade para 10 passageiros,
ambos com acabamento em aço
inoxidável e da mesma forma
adaptados para pessoas com

necessidades especiais.
O Pátio Iporanga também está

equipado com oito escadas rolantes,
que irão atender o piso de loja e os
dois primeiros subsolos. Os
equipamentos serão responsáveis
por todo o fluxo de pessoas nas
áreas de loja. Segundo informou a
Atlas Schindler, as escadas são da
linha S 9330, com largura útil de 1
metro, produzidas no Brasil, na
única fábrica de escadas rolantes do
país. “As escadas rolantes são
produtos globais da Atlas
Schindler”, frisou porta-voz da
empresa. “Os equipamentos
instalados são exatamente iguais aos
encontrados em outras cidades da
Europa, Ásia e América do Norte”.

Com outros empreendimentos
comerciais e residenciais (leia nas
páginas seguintes sobre o Costa

Royale Residence), o Pátio Iporanga
marca a revitalização do Gonzaga,
ampliando a área de negócios do
bairro, hoje concentrada na faixa da
Praça Independência e Avenidas
Floriano Peixoto e Praia.

A importância dessa perspectiva
foi realçada em 2006 pelo prefeito
João Paulo Tavares Papa, ao
promover ato solene para autorizar a
construção do Pátio Iporanga, do
qual participaram diretores da
Vértice e da AMC.

O cronograma de obras fixou 30
meses de atividades. Tradicional
parceira da Vértice, a Enmage
prestou os serviços de rebaixamento
do lençol freático. Segundo detalhou
o engenheiro Gerson Vilaverde, os
trabalhos exigiram projeto detalhado,
devido às características do
empreendimento, com três níveis de
subsolo, e foi executado por meio do
sistema well-points, utilizando
bombas a vácuo com potência de 5
cv, que consomem menos energia
que as convencionais.

A Geofix Engenharia executou as
paredes diafragma. Entre outros
fornecedores que atuaram na
construção, os serviços de fundações
foram executados pela Brasfond
Fundações Especiais S.A. O
estaqueamento profundo utilizou
estacas escavadas de grande
diâmetro, escavadas mecanicamente
com o uso de lama bentonítica,
sendo executadas 85 estacas com
diâmetro variando de 80 cm a 160
cm e profundidade de 50 metros,
totalizando 4.272 metros de estacas.
O controle tecnológico do concreto
foi realizado pela Teste Engenharia.

A ArcelorMitall forneceu todo o
aço, tela, pregos e arames utilizados

no empreendimento. A Texel
Construção Civil fez os serviços de
impermeabilização. Segundo
informou o diretor da empresa,
engenheiro Vlademir Gomes Costa,
foram aplicados cerca de 10.000
metros quadrados de
impermeabilização e argamassas
poliméricas.

Ele explicou que as mantas
asfálticas Denver foram aplicadas
com asfalto e gás GLP, o que
agilizou os trabalhos. Nas unidades,

Sandra Netto

Expectativa do Pátio
Iporanga é receber um
fluxo diário em torno de
7.000 pessoas

os serviços foram feitos nos banhos
e nos reservatórios de água. Já nas
áreas externas do empreendimento, a
impermeabilização envolveu as
piscinas adulto e infantil na
cobertura, áreas de lazer,
estacionamento térreo, pátio de
carga e descarga, jardineiras,
banheiros e vestiários da academia,
além das saunas seca e úmida.

A Pace Pedras executou a
calçada do Pátio Iporanga, e se
esmerou em fazê-la igual a original,
do antigo Cine Iporanga, conforme
projeto idealizado pela da
Construtora Vértice, reproduzindo
as circunferências em mosaico
português preto e branco.
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Aconstrutora Anamar está
entregando o Costa Royale
Residence, na Rua Luiz

Suplicy, 71, Bairro do Gonzaga, em
Santos. O empreendimento está em
fase de acabamento e, além das
coberturas tríplex, possui
apartamentos de dois e três
dormitórios, um diferencial em
relação a outros projetos da
empresa, destinados ao segmento de
alto padrão.

“O investimento na construção
de apartamentos um pouco menores
foi feito com a intenção de buscar
novo tipo de público consumidor”,
disse Adelino Bastos, diretor da
Anamar. “E está sendo bem aceito.
Valeu a pena investir neste filão de
mercado”.

O Costa Royale possui 26
apartamentos de dois dormitórios,
com área de 99 m² e duas vagas de
garagem; 26 apartamentos de três
dormitórios, com 135 m² e três
vagas; e duas coberturas tríplex com
três suítes, quatro vagas, piscina e
um salão com cozinha e
churrasqueira. A garagem está
distribuída no subsolo, térreo e três
mezaninos.

O edifício é dotado de dois
elevadores da marca Atlas, um social
e outro de serviço. Adelino ressaltou
que o empreendimento buscou
atender uma tendência do mercado,
de privilegiar as áreas de lazer dentro
do condomínio. O prédio tem salão
de festas e de jogos, sala de
ginástica, espaço grill, sauna,
piscina, área de descanso e uma
quadra poliesportiva.

O residencial foi implantado em
terreno de 1.230 m² e adotou o
sistema de fundação profunda, com
estacas de até 52 metros, cravadas
pela Brasfond.

Mais uma vez, o projeto
estrutural foi elaborado pela Engos,
dos engenheiros Antonio Madeira Jr.
e Silvio Miranda. Já o projeto
arquitetônico foi realizado em
conjunto com o engenheiro Silvio
Miranda, o projetista Auro Sergio e
a arquiteta Irene Lopes Torre.

A Holcim forneceu todo o

concreto da obra. “Estou satisfeito
com o serviço e o produto”,
comemorou o diretor Adelino.
“Depois de um longo período sem
conseguir nos atender, a Holcim é
novamente o nosso fornecedor de
concreto”. Os serviços de
concretagem foram agilizados com as
fôrmas pré-fabricadas da Madewal.

Os vergalhões de aço, arame
recozido, pregos e telas de aço foram
fornecidos pela ArcelorMittal.

Tradicional parceira da Anamar,
a Tapinaré Representações atua há
25 anos no setor e foi responsável
pelo fornecimento de tijolos comuns
e lajotas de cerâmica para vedação,
que são entregues paletizadas. Para

Costa Royale

Sandra Netto

Empreendimento foca
novo tipo de consumidor

Costa Royale Residence atende uma tendência do mercado, de
privilegiar as áreas de lazer dentro do condomínio
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os diretores da empresa, Albano da
Silva Soares e Cristiane Rodrigues
Soares, estar presente em mais uma
obra da Anamar foi motivo de grande
satisfação pela confiança mútua.

A Engecon executou a
impermeabilização de todas as áreas
expostas, tais como térreo,
marquises, jardineiras, lajes de
cobertura, piscina, solarium, quadra
etc.

Conforme detalhou o engenheiro
João Batista de Azevedo, nos
serviços foi utilizada a manta
Torodin Viapol 4 mm, aplicada de
acordo com as especificações do
fabricante e obedecendo as normas
técnicas. Nas piscinas foram
aplicadas manta duplas e nas
jardineiras manta anti-raiz, o que
proporciona maior segurança ao
serviço de impermeabilização.

O diretor da Engecon informou
que a empresa possui mais de 21
anos de experiência e se orgulha em
trabalhar com a Anamar, que preza
pela qualidade dos serviços e
materiais de impermeabilização
aplicados em suas obras. “Esta a
terceira obra que a Engecon
impermeabiliza, uma parceria de
sucesso que comprova a qualidade
dos serviços de ambas as partes”,
afirmou.

A Cerâmica Portinari forneceu
todo o revestimento interno: na sala,
o porcelanato Botticino polido; nos
banhos, os revestimentos são da
linha Vision, no formato 30x60, com

faixas e pastilhas em vidro nas
paredes e linha Clean nos pisos. Na
cozinha, linha Clean nas paredes e
linha Loft no piso. Nos terraços,
linha Loft na cor wh. Foram usados
também porcelanatos rústicos das
linhas Element e Grand Canyon.

A Marmoraria Santista forneceu
pedras naturais usadas no
acabamento. Segundo informou o
diretor André Glerean, foram
utilizados mármore branco nas
colunas do hall social, granito verde
Ubatuba no hall de serviço,
escadarias, entrada social, portal
frontal e cozinhas. Granito branco
Dallas foi colocado nos lavabos dos
apartamentos-tipo com final 1, 2 e 4
e nas suítes. E granito ornamental
nos banhos sociais e escadarias de
emergência.

Os serviços de instalação da rede
de distribuição e individualização
com medidores da central de GLP
(Gás Liquefeito de Petróleo) foram
realizados pela Metropolitan
Instalgaz.

A fachada do Costa Royale
destaca os novos modelos
metalizados de pastilhas de
porcelana da Cerâmica Atlas, nos
formatos 5x5 e 5x10, série Solimões,
nas cores branco e prata, referências
B 9997/O / Iça e B 10498/O /
Abunai.

Na fachada, assim como nos
acessos da entrada social, foram
utilizados vidros espelhados
laminados fornecidos pela Master

Um dos diferenciais dos
empreendimentos da

Construtora Anamar, a decoração do
apartamento visa facilitar o cliente
sobre a melhor forma de aproveitar
os ambientes. No Costa Royale
Residence, essa tarefa coube a
arquiteta Irene Lopes Torre, que,
além dos projetos da fachada, hall
social e espaço fitness, decorou dois
apartamentos em estilo
contemporâneo, com a preocupação
de torná-los práticos, dando especial
atenção aos detalhes e à qualidade
dos serviços e produtos utilizados.

A arquiteta frisou que o
mobiliário, iluminação, assim como
outros complementos foram
adquiridos em várias empresas de
Santos. Ela explicou que os projetos
foram idealizados de acordo com o
perfil do cliente potencial do
empreendimento. Nesse processo,
ela levou em conta uma família
padrão, projetando o quarto do
casal, dos filhos, sala e demais
cômodos, para que as pessoas
possam imaginar o uso e a
movimentação nesses espaços.

A receptividade aos projetos de
decoração assegura a parceria da
arquiteta com a Anamar. O trabalho
conjunto teve início no edifício
Costa do Sol, no Canal 5, onde fez a
remodelação da fachada e hall social.
Depois vieram outros
empreendimentos: o Costa Blanca,
também no Canal 5, o Costa Royale
e já prepara estudos para o breve
lançamento do Costa Clássica, na
Rua Castro Alves.

O charme
dos
decorados

Sandra Netto

Vidros (que também forneceu os
vidros de fechamento das unidades)
e esquadrias em alumínio. Esses
perfis foram fornecidos pela Sandré
Alumínio e pintados nas cores
branca e preta. Os serralheiros
industrializaram as peças no local, o
que exigiu uma perfeita integração na
logística da obra.

A Pace Pedras fez todos os
serviços de revestimentos e pisos de
pedra do Costa Royale, com a
utilização de mosaico português no
passeio e Miracema nas garagens

Apartamentos decorados em
estilo contemporâneo:
preocupação de torná-los
práticos
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POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

A construção do
sentido na
arquitetura | José
Teixeira Coelho
Netto | Editora:
Perspectiva | R$
32,00

Teixeira Coelho toca num
ponto fundamental que muitas
vezes escapa à arquitetura
contemporânea: a edificação,
além de uma dimensão funcional
e outra estética, possui, por
impulso inconsciente ou projeto
ideológico, uma dimensão poética
e social, um valor de troca e não
somente de uso. Na obra, o autor
propõe que o arquiteto deixe de
ser meramente um técnico para
voltar a ser o planejador de um
sentido para a vida humana.

Detalhes
construtivos
da
arquitetura
residencial
contemporânea
| Virginia
McLeod |

Editora: Bookman | R$ 126,00

A obra é resultado de um
estudo dos detalhes de
construção de mais de 50 casas
executadas e projetadas nos
últimos 10 anos. Organizado de
acordo com o principal material
utilizado, o livro é ilustrado por
fotografias, plantas baixas,
cortes, elevações e
axonométricas.

Anuário de
Arquitectura,
V.12 |
Editora:
Caleidoscópio
R$ 109,27

Com
texto

introdutório de Michel
Toussaint, o Anuário de
Arquitectura 12 destaca as
melhores obras arquitetônicas
produzidas em 2008, divididas
em seis segmentos: Reabilitação,
Espaços Públicos, Equipamentos
Coletivos, Escolas, Habitação e
Escritórios. Os projetos
condensam o melhor da produção
portuguesa no ano passado e
constituem conjunto atual da
arquitetura contemporânea.

No Inverno a pele sofre mais
com o ressecamento, pois
além da falta de umidade do

ar, alguns hábitos (ou a falta deles)
contribuem ainda mais para agravar
o problema. “Nos dias mais frios,
muitas pessoas abusam dos banhos
de água quente e depois se esquecem
de usar hidratantes apropriados”,
afirma o médico Abdo Salomão Jr.,
dermatologista da rede de clínicas de
estética Onodera.

Outro agravante é que na estação
mais fria deixa-se de beber a
quantidade de água recomendada.
“As pessoas só se atentam a isso no
Verão, quando naturalmente sentem
mais calor. Mas o organismo
necessita de dose diária durante todo
o ano”. No frio recomenda-se até
dois litros diários, enquanto no
Verão, quando a desidratação é
maior, o ideal é até três litros.

Na Onodera, o tratamento
Onohidrat ajuda a recuperar a
maciez da pele. Ele combina
produtos cosméticos e massagem
com pedras frias. “As pedras
estimulam a irrigação dos canais de
água que existem na nossa pele,
proporcionando uma hidratação
muito mais profunda”, explica o
dermatologista.

O tratamento começa com uma

Pele

Recuperando a maciez
limpeza de pele, para depois serem
aplicados os cosméticos. Em
seguida, acontece a massagem com
as pedras frias. Todo o
procedimento leva cerca de 90
minutos. São indicadas até seis

sessões para um bom resultado, que
pode variar de cliente para cliente.

Serviço – Informações na
Onodera, SAC (11) 2144.5588 e
0800.702.7223,
www.onodera.com.br

Divulgação

Onohidrat:
tratamento
combina
produtos
cosméticos
e massagem
com pedras
frias

Omédico nutrólogo Carlos
Alberto Nogueira de Almeida,

da Associação Brasileira de
Nutrologia (Abran) e da
Universidade de Ribeirão Preto,
afirma que todos os nutrientes
devem estar presentes na
alimentação das crianças. Para ele,
não existem proibições. Proteínas,
fibras, vitaminas, carboidratos e
minerais são essenciais na
alimentação nos primeiros anos de
vida das crianças.

“A introdução de alimentos
sólidos na dieta deve ser iniciada
com frutas, depois cereais, seguida
por carne, gema de ovo e, ao final do
primeiro ano, já deve incluir a
comida feita em casa”, salienta o
especialista, frisando que nos
primeiros seis meses de vida o ideal
é que o bebê seja alimentado
exclusivamente com leite materno.

Nogueira alerta que a ingestão
excessiva de alimentos com alta taxa
calórica e pouco valor nutritivo
acarreta graves doenças. “A
obesidade, o diabetes e o infarto, que
eram consideradas doenças
exclusivas de adultos, hoje fazem
parte dos diagnósticos infantis”,
ressalta. A nutrologia pediátrica é um
dos temas do XIII Congresso
Brasileiro de Nutrologia, de 16 a 18
de setembro, no Maksoud Plaza, em
São Paulo. Telefone (17) 3523.9732.

Cuidados na
alimentação
infantil

C onvencer as pessoas é uma
arte que precisa ser treinada

e desenvolvida. A capacidade de
persuasão é decisiva e
importante na vida de qualquer
indivíduo, seja por questões
profissionais ou pessoais.

Para que as pessoas
aprendam diversas habilidades
nessa área, o fisioterapeuta
Roberto H. M. Souza escreveu o
livro “Guia da Persuasão”
(Editora Ideia e Ação). A obra
explica que para alcançar seus
objetivos é necessário aprender
algumas técnicas e oferece 10
mandamentos de persuasão bem-
sucedida.

Convencer
para
conquistar

Para falar com José Roberto Lisbôa
Júnior, jrlisboajr@uol.com.brJOSÉ ROBERTO LISBÔA JÚNIOR

25 de julho, Dia
de Santiago,

em Castrojeriz,
Província de

Burgos, na rota
jacobea,

inauguração da
Prazoleta de

los
Hospitaleros:

padre Henrique, da paróquia de San Juan, este hospitaleiro e a
alcadesa Beatriz Frances Pérez. Homenagem a todos os

hospitaleiros, frisando que “a vida é um contínuo peregrinar...”

Na edição de setembro, leia sobre
minha experiência no Caminho
Aragonês e os 15 dias que atuei
como hospitaleiro em Castrojeriz...
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Fotos Sandra Netto

� Oficina Cultural Pagu, que
funciona na Cadeia Velha, na
Praça dos Andradas, Centro
Histórico de Santos, está com
inscrições abertas à programação
cultural do 2º semestre, de agosto
a novembro. Coordenada por
Mônica Tranjan Real, a oficina
oferece 1.180 vagas e 33
atividades distribuídas numa
programação diversificada, para
todas as faixas etárias. Acesse o
site www.oficinasculturais.org.br

� “Estações do Olhar”, de
Márcia Okida, movimentou a
galeria do Espaço Cultural
Unisanta, em Santos, com uma
viagem através dos sentidos,
utilizando haicais e design
gráfico.

� Médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti participou do
34º Congresso Mundial para
veterinários de pequenos
animais WSAVA Brasil 2009,
realizado em São Paulo, com
exposições em inglês e
espanhol e a presença de mais
de 800 profissionais.

� 51º Festival Santista de Teatro
(Festa), de 1º a 9 de setembro,
homenageia o santista Carlos
Alberto Soffredini, que
completaria 70 anos. Vários
eventos estão programados tendo
como base as obras do
dramaturgo.

� Alfabetização Afetiva (Editora
Vida & Consciência), da
professora e conselheiro
metafisica Lousanne Arnoldi de
Lucca, fala do despreparo para
gerenciar o nosso mundo interior
e nos ensina a lidar com nossos
sentimentos, emoções, culpas,
sexualidade e frustrações e
entender o mundo da afetividade.

� CPFL Cultura promove em
agosto Café Filosófico “Os
fantasmas da perfeição”, com
curadoria do filósofo Luiz
Felipe Pondé: dia 27, às 19h,
no auditório da sede santista,
no Centro Histórico, “Utopia
da liberdade e da juventude:
crise e superação da liberdade
perfeita num corpo
eternamente jovem”, com o
sociólogo Marcelo Coelho.

�  800 quilômetros a pé durante
29 dias!!! O Caminho Francês a
Santiago de Compostela, na
Espanha, peregrinado pelo
jornalista Luiz Carlos Ferraz,
editor do Perspectiva, é uma dica
imperdível, no blog
www.blogcomcebola.zip.net

Empresário Milton Teixeira Filho e o deputado estadual
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB): momento de posse de
Teixeira Filho na coordenação do Núcleo de Jovens
Empreendedores da Associação Comercial de Santos.

Hugo Duppre, Picuruta Salazar, José Lascane, Reginaldo Ramos,
Marcelo Veronez e João Paulo de Freitas: homenagem da Câmara

de Santos aos atletas santistas, que receberam a Medalha de
Honra ao Mérito Esportivo. Ao saudar Picuruta, Hugo Duppre

destacou sua luta no reconhecimento do surf.

Luiz Carlos Ferraz

Engenheiro Roberto
Luiz Barroso Filho e
esposa Eliane, casal
governador do
Distrito 4420 do
Rotary Internacional,
ano 2009/2010:
distrito tem 70 clubes
e cerca de 2.000
rotaryanos. “O grande
exercício do cargo é
liderar líderes”,
afirma Barroso Filho.

Robô destruidor
operado por controle

remoto, verniz
antipichação, argamassa

antimofo, produto capaz de
tingir piso cimentício e

desmoldante
ecologicamente correto são
alguns dos lançamentos na
3ª Concrete Show South

America 2009, maior feira
de tecnologias da cadeia de
concreto da América Latina,

de 26 a 28 de agosto, no
Transamérica Expo

Center, em São
Paulo.

Secretário da Casa Civil do governo Serra, Aloísio Nunes Ferreira,
recebeu comitiva da Associação dos Jornais do Interior do Estado de São

Paulo: ouviu propostas da nova diretoria, presidida por Carlos Balladas.

Divulgação

Daniela Zucchini, diretora D’Casa,
e o arquiteto João ArmentanoArquitetos Paola

Lepez e Luiz
Fernando Diniz
Ferreira

Fotos Douglas Spada/Gazeta Popular

Até 31 de agosto, 3ª Mostra D’Casa
de decoração, na Avenida Washington Luís,

471, em Santos, com arrecadação de
 mantimentos ao Fundo Social de

Solidariedade de Santos.
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Os edifícios são
responsáveis por
cerca de 30% das

emissões de gases que
produzem o efeito estufa
(GEE) em todo o mundo,
seguidos pelo cimento, em
torno de 12%, o que indica a
necessidade de ser adotado
um programa de políticas
públicas que auxilie no
controle de emissão destes
gases.

Para dar subsídios a essa
discussão, o Sustainable
Buildings & Construction
Iniciative (SBCI) e United
Nations Environment
Programme (UNEP)
realizaram levantamento que
apresenta soluções
ecoeficientes para a
construção civil.

O trabalho teve a
coordenação do Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), em
parceria com a Universidade
da Europa Central (CEU), e
resultou no relatório
“Avaliação de Políticas
Públicas para Redução da
Emissão de Gases de Efeito
Estufa em Edificações”, que
será apresentado dia 24 de
agosto no 2º Simpósio
Brasileiro de Construção
Sustentável, em São Paulo.

O estudo é parte do
quarto relatório de avaliação
do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC),
apresentado em 2007, que aborda
questões como o consumo de energia
e substituição de combustível fóssil
por energia renovável, entre outras.

O relatório leva em consideração
as políticas que privilegiam a
eficiência energética ou redução do

consumo de energia e, desta forma,
atenuam as emissões de GEE. O
entendimento é que nos edifícios
estão as melhores oportunidades de
redução dos gases de efeito estufa
por meio da redução de energia, se
comparado as outras iniciativas.

Outro destaque do relatório é a

relação custo-benefício que as
políticas apresentam ao setor e a
toda sociedade.

“A leitura do relatório é
recomendada a todos os
profissionais da construção civil,
para que a sociedade entenda as
oportunidades e a importância da

construção sustentável e as relação
que todos nós temos com o setor”,
afirma Marcelo Takaoka, membro do
conselho do CBCS e do SBCI. “Esta
é a nossa missão: capacitar pessoas
para que possam auxiliar no
processo de busca por resultados
socioambientalmente corretos”.

QUAL O IMPACTO DAS EDIFICAÇÕES
NO AQUECIMENTO GLOBAL?

Estudo
internacional
será
apresentado
em simpósio
na Capital

O relatório aponta
também as políticas já
aprovadas para melhorar a
eficiência energética de
edifícios, que incluem
resultados baseados em
instrumentos regulatórios,
como códigos de edificações e
normas de eficiência
energética de edifícios;
instrumentos econômicos
como aquisição cooperativa;
medidas fiscais como
impostos e subsídios de
energia; e instrumentos
voluntários e/ou informativos
como o programa de
etiquetagem voluntária de
eletrodomésticos ou de
edifícios comerciais de
serviços e públicos, lançado
no País este ano.

“Quando se trata de
ações de políticas púbicas,
estas podem ser medidas e
aplicadas de maneiras
diferentes, como os códigos
de edificações que reduzem o
consumo de energia de novas
moradias nos EUA em
aproximadamente 30%, ou os
padrões de eficiência
energética de
eletrodomésticos da
Tailândia, que obtiveram os
resultados mais bem-
sucedidos para
refrigeradores”, explica
Vanessa Gomes,
coordenadora do Comitê
Temático de Avaliação de
Sustentabilidade CBCS.

Ela acrescenta, no
entanto, que os exemplos
citados nem sempre obtém
bons resultados quando
adaptados em outros países,
o que faz com que os atores
deste cenário estejam sempre
em busca de inovações para a
sustentabilidade.

O 2º Simpósio Brasileiro
de Construção Sustentável
será realizado pelo Conselho
Brasileiro de Construção

Sustentável (CBCS), com patrocínio
da Holcim, construtora Camargo
Corrêa, Braskem, IBS, LWART e
WWF-Brasil e apoio do D&D
Shopping e Ornare. Informações e
inscrições no site www.cbcs.org.br,
que a partir de 24 de agosto
disponibilizará o relatório.

No Rio de Janeiro, a torre pronta do Ventura Corporate Towers, desenvolvido pela incorporadora
norte-americana Tishman Speyer e pela Camargo Corrêa: primeiro edifício com selo verde do Estado

adotou avanços tecnológicos, construtivos e de sustentabilidade

Divulgação


