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Capa: foto Luiz Carlos Ferraz.

Grupo Mendes reafirma sua liderança no
segmento imobiliário de alto padrão no Litoral
Paulista com a entrega do residencial Prime
Plaza, de frente para o mar, na Praia do
Gonzaga, em Santos..........................Págs. 7 e 8.
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Estudo clínico que avaliou o desempenho de fatores
genéticos no agravamento da osteoartrite (artrose) foi
divulgado em congresso, na Bélgica......................Pág. 10.
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Ponta dos Ganchos Resort, em Santa Catarina, tem uma
programação de Réveillon na medida para os casais que
desejam aproveitar a entrada de 2011....................Pág. 9.
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Bula para ler Lobato

B em a propósito a polêmica sobre a obra
“Caçadas de Pedrinho”, de Monteiro
Lobato, que marcou a passagem de mais

um Dia da Consciência Negra, em 20 de
novembro passado. A data, que tende a ser
feriado nacional, se alia ao 13 de maio,
quando foi assinada a Lei Áurea, em 1888,
para o merecido tributo à memória daqueles
que lutaram contra a intolerância racial no
país. De maneira geral, para quem
acompanhou o episódio, é possível sustentar
que é racista sim, e portanto fere direito
fundamental constitucional, equiparar um ser
humano, no caso a personagem Tia Nastácia,
a uma “macaca”. Macaco, aliás, é o
xingamento predileto de torcedores mais
exaltados contra jogadores negros,
especialmente em campos de futebol europeus,
o que motiva repúdio internacional pelo
conteúdo racista.

Por outro lado, tem absoluta razão quem
defende a liberdade de expressão, outro
direito fundamental constitucional, para
considerar que o Conselho Nacional de
Educação (CNE) extrapolou ao sugerir a
exclusão da obra de Monteiro Lobato do
Programa Nacional Biblioteca na Escola. Não
só pela censura em si, abominável contra
qualquer produção cultural, mas
principalmente por se tratar do maior autor
infantil brasileiro.

No conflito de direitos fundamentais não
há regra segura. No caso concreto, não é
possível negar o teor racista da comparação,
muito menos proibir a obra de Lobato, cujos
personagens povoam o imaginário nacional.
Há de se manter, isto sim, a leitura em sala de
aula das “Caçadas de Pedrinho”, mas com
uma contextualização adequada, tipo uma
bula, para a melhor compreensão do autor.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Agem promoveu em novembro, em Santos, o 1º Fórum
Metropolitano de Habitação, para discutir “Dignidade
Social e Construção Sustentável”...........................Pág. 8.
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Vista do
bangalô Vila
Esmeralda

PR Murray

Grupo Libra comemora 15 anos da privatização dos
serviços portuários no País e festeja a mesma idade e
pioneirismo do T-37, no Porto de Santos..............Pág. 12.
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Parecer da AGU ameaça
investimentos estrangeiros

CARLOS EDUARDO A. GONÇALVES

Desembarque em
Santos de novos

portêineres
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Onovo parecer da Advocacia-
Geral da União (AGU), que

limita a venda de imóveis rurais a
estrangeiros ou empresas brasileiras
controladas por estrangeiros, vem
causando grande insegurança no
setor de agronegócios em geral. O
parecer, aprovado em 23 de agosto
passado, revogou orientação jurídica
adotada pelo governo por mais de 10
anos, e causou grande mal-estar a
investidores estrangeiros. Até então,
o entendimento era no sentido de
que com a supressão do Art. 171, da
Constituição de 1988, as empresas
brasileiras de capital nacional foram
equiparadas a empresas brasileiras
de capital estrangeiro ou controladas
por acionistas sediados no exterior.

O parecer, que demorou dois
anos para ser aprovado pelo
presidente da República, traz
consigo dúvidas a respeito de sua
operacionalização, como, por
exemplo, no que se refere à
determinação para que os cartórios
de imóveis registrem as aquisições
em livros especiais e as informem
trimestralmente à Corregedoria da
Justiça dos Estados e ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário.

Com o novo entendimento da

AGU, as restrições impostas pela
Lei nº 5.709/71 devem ser aplicadas
na íntegra às aquisições de terras por
empresas controladas por capital
estrangeiro. As restrições referem-se
principalmente ao tamanho dessas
terras, uma vez que sua extensão
total fica limitada a um quarto da
superfície do município, e as
propriedades de uma mesma
nacionalidade não podem ocupar
acima de 40% da área total de
estrangeiros. Além disso, os imóveis
rurais adquiridos poderão ser
destinados apenas à implantação de
projetos agrícolas, pecuários,
industriais, ou de colonização, que
estejam vinculados aos seus
objetivos estatutários.

De acordo com o parecer, são
vários os efeitos decorrentes da

ausência de controle na aquisição de
terras por estrangeiros: aumento da
venda ilegal de terras públicas,
aquisição de terras em faixa de
fronteiras, aumento da grilagem de
terras, dentre outros. No entanto, há
efeitos destacados no parecer que
parecem não possuir ligação com a
mencionada falta de controle. Um
exemplo é o de que recursos
oriundos da lavagem de dinheiro, do
tráfico de drogas e da prostituição
estariam sendo utilizados na
aquisição dessas terras.

A par desses efeitos, tem-se que
as consequências com relação à
queda de investimentos nos setores
afetados pelo parecer já se traduzem
em prejuízos concretos. A estimativa
da Associação Brasileira de Florestas
Plantadas (Abraf) é de que R$ 6
bilhões em investimentos florestais
no Brasil foram suspensos.
Adicionalmente, devido às
incertezas causadas pelo parecer,
grandes empresas multinacionais
com projetos no Brasil estão
revendo seus investimentos e
começando a procurar novas
oportunidades em outros países.

Carlos Eduardo Alvares
Gonçalves é advogado do escritório
Paulo Roberto Murray –
Advogados, em São Paulo.

Gonçalves: outros países
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� A ONG Orla da Praia quer que a Prefeitura de Santos discipline o
turismo de um dia na Rua Almirante Custódio de Mello, Bairro da
Pompéia, onde funcionam as pousadas Mar Azul e Los Angeles. A
pretensão é que seja autorizado apenas um ônibus para cada pousada,
sob alegação que mais veículos e pessoas no local prejudicam a
circulação, além de gerar insegurança, poluição sonora, arruaças,
brigas e violência. A entidade também solicita a presença de agentes da
Prefeitura pela manhã e tarde, na chegada e saída dos ônibus, sugerindo
que a mesma providência seja adotada para as pousadas Aurora e do
Marques, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, junto à Rua Paraíba e
Avenida Bernardino de Campos.
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Foram retomadas as buscas no
cemitério da Vila Formosa, na

Capital Paulista, para localizar
restos mortais de aproximadamente
10 desaparecidos políticos, entre
eles os de Virgílio Gomes da Silva, o
Jonas. Durante a ditadura militar no
país, de 1964 a 1985, mais de 450
pessoas foram mortas ou
desapareceram.

A iniciativa envolve o Ministério
Público Federal em São Paulo, a
Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (Cemdp) da
Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, o Instituto
Nacional de Criminalística do
Departamento de Polícia Federal e o
Instituto Médico Legal do Estado de
São Paulo.

O fio da meada foi puxado pela
família de Virgílio, que obteve
documentos que apontam o número
do terreno em que ele teria sido
enterrado na Vila Formosa, em 1969.
As informações foram repassadas à

Ditadura

Buscas por restos mortais
Estrutura abaixo do solo
pode estar relacionada a
depósito de ossos

procuradora da República, Eugênia
Gonzaga, e ao procurador regional
da República, Marlon Alberto
Weichert, e apurou-se que a
sepultura e respectiva quadra foram
renumeradas. Há ainda a
possibilidade de que os restos
mortais tenham sido transferidos
para um ossário não identificado.

A estratégia das buscas
determina primeiro identificar o
desenho original de duas quadras do
cemitério para localização e
posterior exumação de corpos, pois
o local foi totalmente modificado em
meados dos anos 70.

Uma análise inicial realizada com
base nos dados preliminares
coletados com a ajuda de um radar
de penetração no solo (GPR),
combinado com fotografias aéreas de
1972, permitiu que os peritos
localizassem uma estrutura que pode
estar relacionada a depósito de ossos
embaixo de um canteiro onde se
encontrava um letreiro do cemitério.

O canteiro foi removido pela
Prefeitura na presença do MPF, da
Cemdp e dos demais órgãos que
acompanham o procedimento. O
equipamento (GPR) permitiu

detectar a existência de estrutura que
pode, abaixo do nível do solo, ser
um compartimento feito com
paredes, medindo aproximadamente
3 metros de largura, 3 metros de
comprimento e com profundidade
indeterminada. A análise também
confirmou que foram feitas
alterações e suprimidas fileiras de
sepulturas nas antigas quadras nº 57
e 50 (atuais nº 54 e 47).

Os peritos da PF irão compilar
os dados obtidos para proceder à
indicação do local provável das
sepulturas de Virgílio e de outros
desaparecidos políticos. As
exumações e abertura da estrutura
encontrada nessa expedição deverão
ocorrer no final de novembro, após
composição da equipe técnica
necessária, incluindo profissionais
do IML do Estado e do Instituto
Nacional de Criminalística da Polícia
Federal. As ossadas que
eventualmente forem encontradas no
depósito clandestino permanecerão
no local, que será mantido intacto
até a sua abertura e, posteriormente,
identificado e vedado até remoção
definitiva. Leia mais em
www.jornalperspectiva.com.br

� Foi prorrogada para 15 de
dezembro a data para que micros
e pequenas empresas entreguem a
Declaração do Simples Nacional
relativa à Substituição Tributária
e ao Diferencial de Alíquota
(STDA). Para facilitar o
cumprimento da obrigação, a
Secretaria de Estado da Fazenda
disponibilizará processo
alternativo, por lote, como opção
à transmissão online. A STDA é a
única obrigação do Estado de São
Paulo relativa ao Simples
Nacional, tendo em vista que a
DSN-SP foi extinta.

Por e-mail, Gil Junqueira Meirelles e Francisco Zorzete
protestam contra a Telefônica, alegando que a empresa da
qual são diretores, em São Paulo, ficou duas semanas em
outubro/novembro sem o serviço Speedy. “No mundo

contemporâneo, em que praticamente todos os negócios envolvem a rede,
isso parece inadmissível para uma empresa”, afirmam, reclamando que a
Telefônica agiu com descaso, obrigando funcionários a trabalhar em casa
ou em prestadoras de serviços. Como se sabe, o serviço prestado de forma
inadequada gera o dever de reparar danos, materiais e morais. Reúnam
comprovantes e procurem indenização no âmbito do Juizado Especial.
Paciência e boa sorte.

Licenciado da Câmara de
Cubatão, o vereador Adeildo

Heliodoro dos Santos, o Dinho,
assumiu a Ouvidoria Pública do
Município, subordinada ao gabinete
da prefeita Márcia Rosa. Primeiro a
ocupar o cargo, Dinho receberá
reclamações e sugestões dos
usuários dos serviços públicos.
Deverá também realizar ações que
promovam a melhoria da qualidade e
eficiência do serviço público, assim
como acompanhar ações e atuação
dos entes públicos.

Divulgação

Dinho: de vereador a ouvidor

Cubatão cria
Ouvidoria

Estudo internacional com a
participação de 11

centros de pesquisas, entre
eles a Faculdade de
Medicina da USP, revelou
que o uso da pílula Truvada,
uma combinação de dois
antirretrovirais já existentes –
o tenofovir e o entricitabina
– pode reduzir em até
73% o risco de se contrair
o vírus HIV.

Os resultados da pesquisa
foram divulgados no The New
England Journal of Medicine, e
representam um grande avanço na
prevenção da Aids em todo o
mundo. Além de três centros de
pesquisas brasileiros (USP, Fiocruz
e UFRJ), o estudo foi conduzido
por instituições do Equador, Peru,
África do Sul, EUA e Tailândia.

Participaram do estudo 2.499
voluntários, grupo composto por
homens, travestis e transsexuais
femininas, que tinham como

Aids: antirretroviral
reduz risco até 73%

parceiros sexuais pessoas do
sexo masculino. Os
participantes foram avaliados
por um período de três anos.
Os voluntários foram

divididos em dois grupos: o
primeiro recebeu o

antirretroviral e o
segundo, placebo. Eles

foram orientados a
tomar uma dose diária
do comprimido.
Ambos os grupos

foram aconselhados a adotar
medidas preventivas e receberam
preservativos, testes mensais para
detecção do vírus e tratamento para
DSTs.  No grupo que recebeu o
antirretroviral, foi detectada redução
geral de 44% no risco de infecção.
Os pesquisadores levaram em conta
todos os voluntários deste grupo,
independente de terem tomado
diariamente a medicação, conforme a
recomendação inicial. Leia mais em
www.jornalperspectiva.com.br

Reprodução

� Portaria do delegado-geral de
Polícia do Estado de São Paulo,
Domingos Paulo Neto, assegura
tratamento prioritário e
especializado a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida
em todas as delegacias do Estado. A
norma, publicada no Diário Oficial
do Estado de 30 de novembro,
também determina que todas as
obras de construção, reforma ou
ampliação das delegacias deverão
ser feitas de modo a garantir a
acessibilidade para as pessoas com
deficiência.
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Osecretário de Estado da
Habitação e presidente da

Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
Lair Krähenbühl, fez em outubro sua
100ª viagem à Baixada Santista em
menos de quatro anos para entregar
mais 160 apartamentos para famílias
de baixa renda de Itanhaém.

“Esse número de visitas a uma
só região reforça a sua importância e
o compromisso do Governo do
Estado no desenvolvimento da
Baixada Santista”, disse Lair.

JMPereira/CDHU-Imprensa

Mais 160
apartamentos
para Itanhaém

Secretário
Lair e a
contemplada
Graicy Kellen
Pedroso

A CDHU investiu R$ 6,4
milhões na compra do
empreendimento construído pela
Caixa Econômica Federal.
Localizado no Bairro Sítio
Nhadempauva, o conjunto
Umuarama II tem imóveis de 50,07
m² de área construída, com dois
dormitórios, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. O condomínio
conta com centro de apoio

comunitário,
seis quiosques
cobertos com
churrasqueiras,
playgrounds,

guaritas, estacionamentos e
tratamento paisagístico. Segundo o
prefeito João Carlos Forssell, que
ofereceu ao secretário Lair o título
de Cidadão Itanhaense, a qualidade
dos conjuntos da CDHU melhorou
nos últimos anos. “É recompensador
entregar apartamentos com
qualidade, com esquadrias de
alumínio, piso, azulejos, às pessoas
que mais precisam”, ressaltou.

O1º Fórum Metropolitano de
Habitação foi realizado em

novembro, em Santos, e discutiu
“Dignidade Social e Construção
Sustentável”. O evento foi
promovido pela Agem (Agência
Metropolitana da Baixada Santista)
e teve a participação do secretário-
adjunto de Estado da Habitação,
Ulrich Hoffmann, e de técnicos da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU).

As exposições abordaram o
futuro da moradia de interesse social
na Baixada Santista, que possui
cidades com grande déficit
habitacional e ainda convive com a
falta de terrenos e a necessidade de
preservar áreas de reserva ambiental.
Entre os objetivos, a integração dos
gestores municipais das pastas de
habitação das nove cidades da região.

“Este fórum é muito importante
para debatermos novos paradigmas
para a habitação na Baixada Santista,
onde existe a falta de espaço e uma
questão ambiental que não pode ser
ignorada”, disse Hoffmann. Nos
últimos quatro anos, a Baixada
Santista recebeu do Estado cerca de
26.000 moradias e grandes
investimentos no Programa de
Recuperação Socioambiental da
Serra do Mar, que só em Cubatão
beneficiará mais de 7.000 famílias.

Para o secretário-adjunto, a

Clóvis Deangelo/CDHU-Imprensa

Secretário-adjunto de Estado da Habitação, Ulrich Hoffmann:
novos paradigmas para a habitação na Baixada Santista

Como conciliar déficit
habitacional com
preservação ambiental

Metrópole

Fórum debate moradia social

chegada dos investimentos do pré-
sal pode acarretar em novo
problema: “Se não verticalizarmos a
habitação, construirmos prédios, não
teremos como atender esta nova
demanda. As pessoas virão em busca
de dinheiro, mas não terão onde
morar. Não podemos pensar em
atender a população mais carente
sem qualidade, regularização
fundiária, sustentabilidade e
aplicação de recursos de todos os
níveis de governo”.

Ele acredita que o grande salto
no atendimento da população do
Estado foi a mudança de padrão
construtivo adotado pela CDHU,
que contempla unidades de dois e
três dormitórios, aquecedor solar,
piso, paisagismo e medição
individualizada de água, gás e luz.

São Paulo realizou em
novembro o 4º Mutirão do

Microcrédito do Banco do Povo
Paulista (BPP), com a meta de
celebrar 6.000 novos
empréstimos, na faixa de R$ 200 a
R$ 5 mil para pessoa física; e de
R$ 200 a R$ 7,5 mil para pessoa
jurídica. Conforme ressaltaram o
governador Alberto Goldman e o
secretário de Estado do Emprego e
Relações do Trabalho, Pedro
Rubez Jehá, todo o processo para
solicitação de empréstimo no BPP
pode ser feito pela Internet. Por
meio de um sistema online, o
próprio empreendedor fez a
solicitação. A análise do processo,
também realizada eletronicamente,
agiliza o acesso às linhas de
crédito disponibilizadas pelo BPP.

Para quem não tem acesso à
Internet ou prefere o atendimento
presencial, o BPP disponibilizou
456 unidades instaladas em mais
de 200 Municípios, em parceria
com as Prefeituras. Desde que foi
criado, em 1998, o BPP concedeu
mais de R$ 700 milhões em
empréstimos, por meio de 223.700
operações.

“O mutirão é uma forma de
apresentar os benefícios do BPP,
oferecendo empréstimos com a
menor taxa de juros do País, de
0,7%, aumentar a criação de
oportunidades, favorecer o
crescimento dos microempresários
e, consequentemente, incentivar a
geração de emprego e renda”,
afirmou o secretário Jehá.

Crédito para pequeno
empreendedor

“Parece simples, mas a
individualização das contas resolve
um dos maiores problemas dos
moradores, que acabam divergindo,
não pagando as contas e o problema
volta para a CDHU”, disse
Hoffmann.

O diretor da Agência
Metropolitana da Baixada Santista
(AGEM), professor Iberê Sirna,
focou o tema “Desafios da formação
profissional na área da Habitação”.
Para ele, é necessário buscar
soluções conjuntas em diferentes
áreas: “O desafio do
desenvolvimento na Região
Metropolitana da Baixada Santista,
incluindo os negócios gerados pela
exploração de gás e óleo e o pré-sal,
passará também pela segurança,
saúde e educação”.

O 1º Mutirão do Microcrédito,
que ocorreu em novembro de
2008, resultou em mais de R$ 5
milhões emprestados por meio de
1.225 operações, ultrapassando a
meta de 1.000 contratos. O 2º
Mutirão foi realizado entre
outubro e novembro de 2009 e
resultou em 3.957 novos
contratos, pelos quais foram
emprestados mais de R$ 13,9
milhões. Já o 3º Mutirão aconteceu
em abril passado, somando 4.736
operações, pelas quais foram
emprestados mais de R$ 17,4
milhões.

O BPP é o maior programa
estadual de microcrédito do País,
com taxa de juros de 0,7% e
inadimplência de 1,2%. Os
recursos utilizados são
provenientes do Governo de São
Paulo (90%) e das Prefeituras
parceiras (10%). Atualmente
existem 456 unidades do BPP,
distribuídas em 440 municípios.

Reprodução
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Construção

MARCA DA
LIDERANÇA

Prime Plaza

Luxo e inovações
tecnológicas garantem
diferenciais do
empreendimento

Luiz Carlos Ferraz

OGrupo Mendes reafirma sua
liderança no segmento
imobiliário de alto padrão

no Litoral Paulista com a entrega, em
novembro, do residencial Prime
Plaza. Localizado de frente para o
mar, na Praia do Gonzaga, em

Santos, o empreendimento soma
33.000 metros quadrados de área
construída e, além do luxo,
contempla a utilização de inúmeras
inovações tecnológicas.

“A vinda das empresas S/A para
Santos trouxe um grande volume de
obras, mas é incomparável a
superioridade da qualidade do nosso
produto, o que é atestado no Prime
Plaza”, afirma o diretor do Grupo
Mendes, Leopoldo Arias.

Pelas características de

localização, qualidade do produto e
perfil de mercado, Arias destacou
que o projeto permitiu implementar
sistemas avançados no processo
construtivo, alguns dos quais
inéditos no Litoral Paulista, como a
utilização de vigas protendidas para
viabilizar vãos em balanço com até 5
metros.

O projeto arquitetônico adota
conceito contemporâneo e é de
autoria do arquiteto Roberto
Saviello. Implantado em terreno de
3.218 metros quadrados, o Prime
Plaza consiste numa torre com 29
andares de apartamentos. Cada
andar tem duas unidades, sendo um
pavimento garden, 25 andares tipo e
três andares de cobertura triplex,
totalizando 54 unidades, que variam
de 399,96 metros quadrados de área
até 1.217,93 metros quadrados.

“Os apartamentos são bem
planejados, com quatro suítes e
todos os itens de conforto, sendo
que os de frente para o mar possuem
varanda de 115 metros quadrados,
que se integra à sala de 100 metros
quadrados”, detalha Arias.

O projeto contempla subsolo,
térreo e mezanino suntuoso, com pé
direito de 4,30 metros, onde estão
vários espaços de lazer, entre os
quais salão de festas, espaço kids,
port cochére, salão de jogos,
snooker, espaço gourmet, sauna seca
e úmida, com ofurô e jacuzzi,
academia, cine theater, piscinas para
adultos com SPA, piscina infantil e

piscina coberta e aquecida com raia
semi-olímpica de 25 metros. Toda
área de lazer foi entregue decorada e
equipada, com projetos
iluminotécnico e de ar condicionado.
O projeto contempla ainda sala de
reunião para executivos.

O Prime Plaza está assentado
sobre fundações profundas, por
meio de estacas escavadas de 1,30
metro de diâmetro, cravadas a 62
metros de profundidade. O diretor
do Grupo Mendes contou que,
embora os 20 meses de obras
tenham evoluído de forma tranquila,
construir em Santos nunca é fácil,

devido ao lençol freático a 80 cm e
ao tipo de solo arenoso, com camada
de argila.

Todo o concreto da obra foi
fornecido pela Holcim, enquanto a
AcerlorMittal foi responsável pelo
aço utilizado na estrutura, cujo corte
e dobra foi executado pela
Cavalcante Construções. Conforme
declarou o diretor Antônio
Cavalcante, os serviços foram
facilitados, pois a empresa está
acostumada com o ritmo de obras do
Grupo Mendes, além da qualidade
dos produtos fornecidos pela
ArcelorMittal.

O empreendimento dispensou
atenção especial com o conforto
termo-acústico, considerando que
mais de 50% da fachada é
envidraçada, aproveitando a bela
vista da orla santista. Para enfrentar
o desafio, toda a caixilharia é
acústica, em alumínio da linha Gold,
fabricada e instalada pela Incomar
Esquadrias Técnicas.

Já os vidros são da Glassec
Vidros de Segurança. A empresa
forneceu 2.320 m2 de vidro insulado
verde de 19 mm, para as portas das
varandas, cujo desempenho registra
61% de alta transmissão luminosa,
11% de baixa reflexão luminosa e
47% de fator solar. E forneceu 3.180
m2 do vidro laminado segurança
verde de 10 mm, cujo desempenho
garante 66% de alta transmissão
luminosa, 7% de baixa reflexão
luminosa e 49% de fator solar.

As esquadrias utilizam duas
camadas de vidro insulado, cujo
interior da câmara recebe gás argônio
em substituição ao ar, o que traz um
ganho considerável no isolamento
acústico das médias e altas
frequências.

Além do conforto acústico, a
solução desse fechamento garante a

Torre com 29 andares
de apartamentos:
projeto arquitetônico
adota conceito
contemporâneo
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

função térmica e permite otimizar o
uso do ar condicionado, mantendo a
ambiência interna com temperatura
baixa, mesmo em área de insolação.

Os apartamentos também têm
isolamento acústico da Viapol
Impermeabilizantes. Além de
fornecer o isolante termo acústico
das lajes e da sauna, a empresa foi
responsável pela elaboração do
memorial de especificação de
impermeabilização e forneceu desde
o desmoldante das fôrmas para
concreto até as mantas asfálticas
para impermeabilização de lajes e
piscinas.

A garagem do Prime Plaza é
fechada, do tipo box, com portas de
perfil de alumínio, desenhadas e
produzidas também pela Incomar,
conforme destacou o diretor
Ronaldo Domingues Alves: “O
projeto foi exclusivamente
desenvolvido para o
empreendimento”.

A garagem possui vagas para 4
até 8 automóveis e é toda revestida
com piso de alto tráfego, soleira de
granito, ventilação permanente e

sistema de medição autônoma de
consumo de energia, conjugada com
a medição de energia do
apartamento. “O projeto adota o
que já é realidade nos EUA: a
popularização do veículo elétrico.
Esta é uma despesa que não tem que
ser rateada, como já é feito com água
e gás”, comentou Leopoldo Arias.

Entre outras as inovações
tecnológicas, o Prime Plaza investiu
em modernos sistemas, como o de
segurança, para o qual foram
instaladas 64 câmeras com duplo
estágio de gravação, um deles por
meio de sistema remoto 24 horas.

A Instel foi responsável pela
montagem de uma cabine de alta
tensão, na área interna do prédio,
equipada com transformador de 350
KVA, transformando alta para baixa
tensão, de 13,2 kV para 220 V.

Conforme detalhou o diretor da
Instel, engenheiro Delso T. Camargo,
a empresa montou um exclusivo
centro de medição, em baixa tensão,
exclusivamente para os medidores
dos apartamentos, independente da
cabine de alta tensão, e todos os

corredores e garagens são
equipados com sensores
de infravermelho para
comandar a iluminação e
gerar economia de
energia.

“Também instalamos
um gerador de
emergência de 185 KVA,
de última geração, para

suprir, em caso de falta de energia,
todas as áreas comuns, elevadores,
bombas e sistema de pressurização
das escadarias. Montamos ainda o
sistema de pára-raios estrutural,
dentro da norma atual da ABNT, e
testamos todo o sistema de
aterramento do prédio, e instalamos
todos os apartamentos dentro da
norma ABNT, com fiação antichama,
disjuntores padrão din europeu,
dispositivos contra surto de raio no
centro de medição, protegendo os
apartamentos”, disse Camargo.

O fechamento do edifício
utilizou alvenaria em lajota
estrutural, fornecida pela Cerâmica
Anhanguera, parceira em todas as
obras do Grupo Mendes. Segundo o
representante na Baixada Santista,
Albano da Silva Soares, diretor da
Tapinaré, esse tipo de lajota
proporciona elevada performance
acústica e significa mais conforto.

O Prime Plaza utilizou sistema
drywall fornecido pela Imcon e
instalado pela Gessos Antonelli.
Segundo o diretor Marcelo Desidera,
a escolha da Imcon foi devido ao
trabalho profissional. “O Grupo
Mendes só trabalha com o que há de
melhor no mercado e por isso
precisávamos garantir a qualidade. E
a Imcon também prima pela
qualidade em todo o processo”.
Além de proporcionar um melhor
acabamento, o sistema drywall
utilizado no edifício elimina
desperdícios, não suja o ambiente e é
fácil de manusear, além de ser
sustentável e econômico.

O acabamento é de primeira
linha. O revestimento externo da
fachada é em pastilha de porcelana,
na cor branca. No hall de entrada,
todo o revestimento é em mármore
importado, crema turco, crema
ibérico e branco piguês grego,
fornecidos pela Marmoraria
Santista. A empresa também
forneceu soleiras e o granito do deck
da piscina.

Projeto contempla
subsolo, térreo e
mezanino
suntuoso, com pé
direito de 4,30
metros
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Ser sustentável não é apenas
usar produtos e materiais
reciclados, mas pensar em

toda a esfera global, que vai desde a
extração das matérias-primas, passa
pela logística, produção industrial,
chegando até o ciclo final do
produto.

Compartilhando essa visão
ampla de sustentabilidade, a designer
Sophia Mendelsohn afirma que,
quando se pensa no ciclo de vida de
um produto, é necessário projetar
uma solução que não seja o envio
dele para aterros sanitários.

Ela afirma: “As inovações
surgem para minimizar os impactos
ambientais, mas empresas e pessoas
precisam se conscientizar ainda mais
sobre a importância na hora de
escolher produtos e materiais para

Ser reciclável não significa
sustentabilidade

Para atender à demanda do setor
de construção civil e

infraestrutura por projetos
sustentáveis, a Day Brasil lançou no
mercado a chapa de policarbonato
Lexan Thermoclick. O produto
possui todas as exigências para que
o projeto arquitetônico obtenha a
certificação LEED (Liderança em
Energia e Projeto Ambiental) – que
reconhece o seu desempenho
sustentável.

A chapa de policarbonato
Thermoclick permite a entrada de
luz natural, ao mesmo tempo em que
oferece proteções UV (ultravioleta)
e IR (radiação infravermelha) e
isolamento térmico. As propriedades
aumentam a conservação de energia
e, em consequencia, proporcionam
redução do uso de aquecimento e
condicionamento de ar no ambiente.

Altamente resistente e
praticamente inquebrável, a chapa de
policarbonato Thermoclick é
excelente opção para telhados,
painéis, janelas, claraboias e
passarelas de ambientes fechados,
residenciais e comerciais, que
necessitem de transparência e
design, como, por exemplo, os
estádios de futebol e ginásios
poliesportivos.

As chapas, se comparadas aos
painéis de vidro do mesmo tamanho,
apresentam três vezes menos peso,
o que permite que seja suportado
por estruturas mais leves, reduzindo
a quantidade de material de suporte.
Além disso, elas superam em
desempenho no isolamento de
temperatura e economia de energia
elétrica.

O Estádio Aviva, em Dublin, na
Irlanda, foi totalmente construído
com chapas de policarbonato e é
considerado modelo de inovação e
modernidade. Graças à estrutura,
recebeu do EPSE (European
Polycarbonate Sheet Extruders) o
Prêmio de Melhor Projeto e
Inovação do ano de 2009. Mais
informações no site
www.daybrasil.com.br

Policarbonato
garante
certificação

ACasa Cor Trio reuniu as
mostras Casa Office, Casa Boa

Mesa e Casa Festa, em novembro,
no Jockey Club de São Paulo. Entre
os participantes, a Moema
Wertheimer Arquitetura participou
da Casa Office, que destacou as
tendências em mobiliário e decoração
corporativa. O ambiente da MW foi
uma homenagem à empresária do
setor de cosméticos Cristiana
Arcangeli. O projeto priorizou
detalhes que buscam refletir a
personalidade e o estilo da
empresária: espírito empreendedor e
de vanguarda, mas também uma

Ambiente da
Casa Office:
leve e
descontraído

MW homenageia
Cristiana Arcangeli

Reprodução

os seus projetos. Ou seja, não
adianta comprar uma cadeira feita de
material reciclado e que possa ser
reciclada, se a destinação final dela
não será a reciclagem e sim um
aterro”.

Uma ferramenta utilizada pelo
mercado para medir o tipo de
impacto gerado por produtos,
processos e serviços é o software

LCA (Life-Cycle Assessment), que
permite comparar níveis e usos
de materiais. Esse tipo de
medição é importante por ser

capaz de controlar a qualidade dos
materiais e produtos e também a

sustentabilidade.
“Outro ponto que chama

atenção e preocupa é o uso
de produtos químicos já
considerados ilegais na
Europa e EUA, mas que
em países como o Brasil

são abertamente
utilizados”, conta Sophia:

“Arquitetos e empresas de Real
State possuem o poder de encorajar
clientes a mudar, inovar na criação
de produtos e projetos, e se
tornarem referência na educação
sustentável. Assim, se um cliente é
encorajado a reutilizar materiais,
fazer doações ou reciclar o que não é
mais usado, estamos investindo em
soluções corretas  e dando um
destino eficaz para os produtos

Thermoclick: luz natural
com isolamento térmico

antigos”.
A Haworth, por exemplo, utiliza

na fabricação de móveis
corporativos materiais alternativos,
como bambu e palha de arroz. A
palha de arroz prensada – a casca
representa 25% do peso de todo o
arroz colhido – é usada na fabricação
das superfícies das estações de
trabalho da linha AllWays, concebida
em sua fábrica na China.

“Além de ser livre de cromo
hexavalente ou clorofluorcarbonos,
este é apenas um exemplo de como
um produto pode ter design e ser
sustentável ao mesmo tempo”,
exemplifica a design, ao citar
características dos produtos
Haworth: utiliza energia eólica na
fabricação de alguns de seus
produtos; cadeiras com 51% de
conteúdo reciclado e 98% de
conteúdo reciclável; luminárias LED
com sistema automático de controle
de iluminação, o que reduz o uso de
eletricidade.

Conscientização na hora
de escolher produtos e
materiais para projetos

pessoa que se preocupa com o bem-
estar, a saúde, a beleza, a estética e a
qualidade de vida. A partir daí, a
MW idealizou um escritório leve e
descontraído, onde o excesso de
papel foi substituído por tecnologia
e minimalismos, como a tela da TV
Mirage, discretamente instalada
atrás do espelho e visível apenas
quando ligada. O sistema de
iluminação utilizou LEDs, sendo
possível determinar a luminosidade e
a cor durante as diversas horas e
tipos de atividade. Ou seja, ora mais
vibrantes e energéticos, ora mais
relaxantes, ora mais sensuais.

Divulgação

Reprodução
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Turismo & Lazer

Para o Réveillon, a Fazenda
Siriúba, em Ilhabela, no Litoral

Norte de São Paulo, está com uma
programação imperdível. O pacote
para casal, com 7 diárias, a partir de
26 de dezembro, com café da manhã,
custa R$ 3.500. Os hóspedes serão
surpreendidos com uma bem
elaborada ceia de Ano Novo, regada
a champanhe, e uma deslumbrante
decoração utilizando frutas da
estação. A Siriúba oferece várias
possibilidades de hospedagem, em
suítes para casais ou em casas para
famílias de pequeno a grande porte,
de 2 até 8 pessoas. Todo este
conforto é de frente para o mar,
numa propriedade com 55.000
metros quadrados de mata nativa, e
estrutura exclusiva, com bar, lounge,
salão de jogos, piscina, duchas no
jardim. Telefones (12) 3896.1050/
1887, www.fazendasiriuba.com.br

Atrações da Fazenda Siriúba

Muito charme
em Ilhabela

Localizado em uma pequena vila
de pescadores, próximo a

Florianópolis, a capital de Santa
Catarina, o Ponta dos Ganchos
Resort tem uma programação de
Réveillon na medida para os casais
que desejam aproveitar o período de
uma forma intimista e acolhedora.

Com pacotes de 4 ou 7 dias, é
possível desfrutar todo o conforto
nas instalações do hotel de classe
internacional, passeios pelo belo
litoral catarinense e a mais
encantadora festa à beira mar, para
celebrar a chegada de 2011.

Entre as novidades, os bangalôs
luxo e super luxo foram reformados
para receber os hóspedes na
passagem do ano e durante a alta
temporada. A harmonia em relação à
linguagem arquitetônica do resort foi
a fonte de inspiração para o projeto
de renovação.

Além dos bangalôs, serviço de
praia, massagens, trilhas e sugestões
de passeios pela região, com muita
cultura regional, história e mistério
no vilarejo de Ganchos, como

Réveillon no Ponta dos Ganchos

também é conhecida a cidade. A dica
é fazer um passeio na traineira,
típica embarcação utilizada pelos
pescadores.

Para a noite da virada do ano, o
Ponta dos Ganchos prepara sua

festa na praia com uma cenografia
pensada especialmente para o
momento. À meia noite, um show de
luzes com os fogos lançados nas
balsas posicionadas a 20 metros do
trapiche e muito mais... Os pacotes

vão de R$ 21.900 a R$ 61.740, para
o período de 7 dias. Na opção de 4
dias, os valores ficam entre R$
15.650 a R$ 44.100. Outras
informações no site
www.pontadosganchos.com.br

OCaminho das Missões abriu
inscrições a interessados em

participar da Caminhada de
Réveillon, com diferentes opções, de
quatro a 14 dias. Entre as atrações, o
programa prevê trilha pelos 7 Povos
das Missões e show de fogos e
magia nas Ruínas da Igreja de São
Miguel Arcanjo, em São Miguel das
Missões, no Rio Grande do Sul.

Nos pacotes especiais, após a
caminhada, os participantes
acompanham o espetáculo de som e
luz na noite do dia 31 de dezembro,
e permanecem no sítio arqueológico
para a Missa do Galo e o show
pirotécnico no primeiro minuto do
Ano Novo. Logo após, retornam ao
Wilson Park Hotel, para a ceia de
Réveillon e o show de harpa
guaranítica e violão do músico Mário
Meira. No dia 1º de janeiro o grupo
permanece em São Miguel das
Missões para conhecer a Fazenda
Presente, onde será servido
churrasco feito na vala, a forma

Pacotes no Caminho das Missões

tradicional de preparar o churrasco
gaúcho. Após relaxar diante de uma
natureza deslumbrante, trilha pela
mata até a Fonte Missioneira, local
onde um benzedor realizará um
momento místico.

O pernoite do dia 1º é na
Pousada das Missões, em São
Miguel das Missões. No dia 2,
caminhada e muito mais... As
inscrições podem ser feitas pelo site
www.caminhodasmissoes.com.br

Divulgação

Serviço de praia,
massagens, trilhas,
sugestões de passeios...

Divulgação

Divulgação

Resort anuncia
encantadora festa à beira

mar, para celebrar a
chegada de 2011

Ruínas da Igreja de São
Miguel Arcanjo, em São

Miguel das Missões
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Atrizes e
diretores

criticam o uso da
toxina
botulínica, sob a
alegação de que
ela impede a
expressão de
sentimentos,
uma das
principais
ferramentas de
trabalho desses
profissionais.
Afinal, quando
aplicada de
forma exagerada
o resultado pode
ser desastroso,
além de deixar o
rosto sem
muitos
movimentos.

Pensando
em suavizar as marcas do
tempo e apresentar uma
solução natural, a fonoaudióloga
Gisele Valdstein se especializou em
Fonoaudiologia Estética Facial. Por
meio de movimentos específicos e
técnicas individuais, ela orienta suas
pacientes a manter a pele saudável e
os músculos faciais firmes por mais
tempo, retardando os efeitos do
envelhecimento, além de amenizar
rugas e marcas de expressão.

O tratamento consiste em
diversas etapas, como a medição dos
traços do rosto e a distância entre os
membros da face. Afinal, é comum
as pessoas terem um lado da face
diferente do outro; e são nestes
pontos que o tratamento precisa ser
aplicado. São avaliadas também as
formas como o paciente mastiga,
engole, respira e se expressa
(mesclando técnicas da
fonoaudiologia tradicional e
estética), para que possa ser
prescrito o tratamento ideal.

“Os hábitos que carregamos pela
nossa vida influem diretamente nos

Rosto jovem e com
expressão

Sem uso da toxina botulínica, técnica
natural garante efeitos

traços que se formam em nosso
rosto”, afirma Gisele. “E mudar
alguns hábitos faz toda a diferença.
Aprender a se maquiar, mastigar e
engolir corretamente evitará que
surjam rugas em volta de seus olhos,
boca e bochecha”.

A técnica de rejuvenescimento
foi reconhecida pelo Conselho
Federal de Fonoaudiologia (CFF),
tornando os fonoaudiólogos
responsáveis também pelo
rejuvenescimento facial, auxiliando
não só na solução de problemas, mas
nas rugas e marcas de expressão.

Pesquisadores da Escola de
Medicina da Universidade da

Carolina do Norte, nos EUA,
anunciaram os resultados de um
estudo clínico que avaliou o
desempenho de fatores genéticos no
agravamento da osteoartrite
(artrose). A divulgação foi feita na
Bélgica, no Congresso Mundial de
Osteoartrite, promovido pela
Sociedade Internacional de Pesquisa
em Osteoartrite, a Osteoarthritis
Research Society International
(Oarsi).

O estudo mostrou que pacientes
com evidência radiológica de
osteoartrite no joelho, que haviam
herdado um padrão genético
específico no receptor antagonista
interleucina-1 (IL-1Ra), tinham duas
vezes mais chances de apresentar
agravamento no quadro da doença.

Para o estudo, 1.154 pacientes
do Johnston County Osteoarthritis
Project foram monitorados por um
período de 4 a 11 anos. Eles tiveram
seus genes avaliados no início do
estudo e também foram monitorados
por radiografias. Nove genes
estariam associados à progressão da
osteoartrite; e, na maior parte das
vezes, estavam associados a
variações no gene IL-1Ra.

A interleucina-1 (IL-1) é um dos
principais compostos químicos

Genes podem agravar
artrose do joelho
Estudo apontou
associações entre nove
genes e progressão da
doença

envolvidos na destruição de
cartilagens e ossos. Padrões
genéticos que determinam a inibição
da fabricação deste composto
contribuem para a progressão da
osteoartrite. O estudo americano
demonstrou que três padrões
genéticos específicos comumente
encontrados na população mundial
são preditivos de diferentes riscos
para a progressão da osteoartrite.

“A forte ligação entre a
osteoartrite progressiva e as
variações do gene IL-1Ra,
demonstrada por este estudo, e por
dados provenientes de pesquisas
anteriores, sugere que esta
informação genética pode ajudar a
identificar pacientes de alto risco e

isso, por sua vez, auxiliaria
os cientistas no
desenvolvimento de drogas
de combate à doença”, explica
o reumatologista Sergio
Bontempi Lanzotti, diretor
do Instituto de Reumatologia
e Doenças Osteoarticulares
(Iredo).

A osteoartrite é a doença
reumática mais comum no
mundo e não há, até o
momento, nenhuma droga
que, comprovadamente,
possa reverter sua
progressão. Um dos desafios
para o desenvolvimento de

medicamentos para combater a
doença tem sido a falta de
ferramentas que permitam prever
quais pacientes são mais propensos
a apresentar quadros mais graves de
osteoartrite.

Há um forte potencial no uso de
padrões genéticos IL-1Ra na seleção
de pacientes para estudos clínicos
que possam levar à descoberta de
medicamentos mais eficazes. “A
descoberta destes marcadores
genéticos também é muito útil para
médicos acompanharem mais de
perto pacientes com maior
propensão ao agravamento da
doença e que, provavelmente,
necessitarão de cirurgia”, explica o
reumatologista.

Divulgação Divulgação

� A NPPE, que utiliza
aromaterapia para cuidar e
revitalizar os cabelos, lança o Secret
Garden Essential Oil Treatment. A
linha tem como princípio ativo o
extrato de pêssego, hidratantes do
óleo de semente de girassol e
vitamina B5, fortalecedores da
proteína do trigo hidrolisada.
Aromaterapia é um tratamento
capaz de provocar sensações
agradáveis, devido ao estímulo que
as plantas proporcionam, sendo
muito utilizada como terapia
alternativa para curar doenças físicas
ou psicossomáticas. Ao serem
exalados, os óleos essenciais do
produto podem energizar ou acalmar
o corpo, proporcionando uma
sensação de bem-estar, além de
deixar os cabelos saudáveis e
bonitos.

Revitalização
com terapia alternativa

ORejuvenescimento do Mar
Mediterrâneo é um tratamento

com novos ativos desenvolvido pelo
Blanch Marie. Um deles é derivado
de biotecnologia marinha, que
estimula a capacidade de divisão das
células-tronco adultas epidérmicas e
reconstrói esta camada da pele,
preenchendo e suavizando as rugas.
Outro ativo marinho atua nas
células-tronco adultas da derme,
protegendo seu DNA mitocondrial e
ativando seu metabolismo celular e a
síntese de ATP (energia), o que
potencializa sua capacidade de
proliferação e diferenciação em
novas células, inclusive as
produtoras de colágeno. Já o ativo

Rejuvenescimento do Mar
Mediterrâneo

Tratamento limita
aparecimento de sinais

de um arbusto da região do Mar
Mediterrâneo tem o poder de limitar
o aparecimento dos sinais do
envelhecimento. Há ainda o THPE,
ativo de última geração, com ação
ultrafirmante por meio do estímulo à
contração de células da pele.

Veja o tratamento passo a passo
em www.jornalperspectiva.com.br

Divulgação

Osteoartrite: nenhuma
droga pode reverter
sua progressão

Divulgação
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� Waldner Lui, decano dos
colunistas da Apacos, convida
para a “Nuit de Glamour”, 18 de
dezembro, no Villa Conte, em São
José do Rio Preto, no Interior de
São Paulo.

� Docol divulga em dezembro os
vencedores da 10ª edição do
Concurso Arquitetando Habitat,
que premia profissionais e
estudantes pela criatividade e
funcionalidade aplicados aos
ambientes que usaram metais da
marca.

� Para estimular universitários de
Jornalismo a aprimorar
conhecimento e técnica da
fotografia voltada à notícia, a
Regional Santos do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais no
Estado de São Paulo promove o
II Concurso de Fotojornalismo
Universitário “Contrastes Sociais
da Baixada Santista”. Inscrições
até 3 de dezembro, na sede da
entidade, na Rua Martim Afonso,
101, 6º andar, Centro, Santos.

� II Festival Gastronômico Show
de Sabor 2010, até 8 de
dezembro, em Itanhaém, com a
participação de 22 restaurantes.
Realização da Prefeitura, apoio
da Associação Comercial,
Agrícola e Industrial (ACAI) de
Itanhaém, Ministério da Cultura;
Santos e Região Convention &
Visitors Bureau e ONG Cultura
Ativa.

� IV Encontro Nacional sobre
Mudanças Climáticas e Defesa
Civil, dia 1º de dezembro, na
Escola Politécnica da
Universidade São Paulo (USP),
pretende preparar a sociedade
para lidar com essa nova
realidade, além de preservar
vidas, manter o desenvolvimento
econômico e social sustentável e
educar para comportamentos que
minimizem alterações do clima e
suas consequências.

� O médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti promove aos
sábados, em sua clínica, em
Santos, orientações de combate à
obesidade animal. Com foco na
prevenção de doenças, Eduardo
e o irmão Celso Filetti, também
médico veterinário, examinam e
pesam os pets, com apoio de
estagiários.

� Apresentação de corais no
Projeto “Aleluia, é Natal!”, nos
dias 5 e 12 de dezembro, a partir
das 20 horas, nos jardins da
Pinacoteca Benedicto Calixto, na
Avenida Bartolomeu de Gusmão,
15, Boqueirão, em Santos.

Deputado estadual
Bruno Covas (PSDB),
virtual presidente da
Assembleia Legislativa
do Estado, recebeu título
de Cidadão
Bertioguense, iniciativa
do vereador Caio
Matheus (DEM). Foi o
primeiro título de
cidadania recebido por
Bruno. Na foto, vereador
Toninho Rodrigues,
prefeito Mauro
Orlandini, avó Lila, viúva
de Mário Covas, Bruno e
Caio Matheus.

Carlos Sandrini,
presidente do Centro
Europeu, recebeu
merecida homenagem
do 33º Fórum de Líderes
Empresariais, em
novembro, no World
Trade Center Golden
Hall, em São Paulo.

Prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, o
secretário de Esportes de São Caetano do Sul,

Mauro Chekin, e o secretário de Estado de
Esportes, Benedito Fernandes: São Caetano do
Sul foi a grande campeã dos 74º Jogos Abertos

do Interior, evento que deixa importante
legado para o esporte de Santos.

DivulgaçãoLuiz Carlos Ferraz
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Sandra Netto

As novidades em decoração de Natal estão na Elétrica Sanchez, em Santos, com
aquele atendimento atencioso de Irani e Pablo Sanchez. Além das tradicionais

árvores com renas e enfeites, produtos exclusivos, como a guirlanda de
borboletas, e completa linha com o sistema LED, como cortinas azuis,

mangueiras em branco e azul, tubos, LEDs em vários formatos, como flores,
Papais-Noéis, e mais strobos, mangueiras de neon, vermelho, verde e branco...

Vereador
Adilson Júnior
(PT) e o
presidente do
Santos FC, Luis
Álvaro de
Oliveira
Ribeiro:
iniciativa de
Adilson Júnior,
Câmara presta
homenagem ao

Peixe no domingo, 5 de dezembro, pela conquista da Copa do Brasil 2010, no
gramado da Vila Belmiro, no clássico contra o Flamengo. O título inédito
habilitou o Alvinegro a disputar a Libertadores da América 2011, passo
decisivo para que traga o terceiro título de Campeão Mundial, para se somar
aos de 1962 e 1963, na era do Rei Pelé.
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OGrupo Libra está
comemorando os 15 anos da
privatização dos serviços

portuários no País festejando
também a mesma idade como a
primeira empresa privada a vencer,
em 1995, uma licitação para
administrar um terminal portuário, o
T-37, no Porto de Santos.

Hoje, a Libra possui a concessão
de um conjunto de terminais em
Santos e no Rio de Janeiro, com
números crescentes em
movimentação de carga, eficiência e
investimentos em estrutura e
equipamentos. Nesses 15 anos,
segundo o presidente do grupo,
Marcelo Araujo, foram investidos

R$ 890 milhões no complexo de
Santos, que atendeu, no período,
12.000 navios, movimentando mais
de 9 milhões de TEUs (contêiner de
20 pés), conforme dados até
setembro de 2009.

Dando continuidade aos
investimentos em Santos, dois
portêineres STS (Ship-to-Shore
Crane), da ZPMC, chegaram da
China e entraram em operação em
novembro. Os equipamentos
apresentam o sistema Tandem
Single-Hoist, que permite
movimentar simultaneamente dois
contêineres de 40 pés ou quatro de
20 pés.

“A Libra Terminais é a primeira
a receber este equipamento no
Brasil, que possibilitará um ganho de
produtividade da ordem de 15%”,
afirma Gustavo Pecly, diretor
presidente da Libra Terminais.

Atualmente, o complexo de Santos
conta com sete portêineres, 20 RTG
e 22 empilhadeiras de lança
telescópica.

Além desses dois portêineres,
mais quatro portêineres e sete RTGs
(Rubber Tyred Gantry), guindastes
sobre pneus, devem chegar em
outubro de 2011, num investimento
total de R$ 110 milhões.

No total, quatro portêineres
ficarão nos terminais de Santos e
dois no Rio. Dos sete RTGs, quatro
ficam em Santos e três no Rio. Os
RTGs são destaques do
investimento graças ao sistema
desenvolvido pela Siemens, inédito
no Brasil, que garante economia de
até 50% no consumo de óleo diesel e
a consequente redução de emissões
de gases que agravam o efeito estufa.

“O acessório ajusta a rotação do
motor de acordo com o peso da

carga manuseada, além de regenerar
energia nos movimentos de descida
do equipamento; energia que é
acumulada em capacitores para ser
utilizada na próxima subida com
carga. Temos assim redução
significativa de consumo de óleo
diesel”, explica o diretor de
Engenharia, Processos e TI da Libra
Terminais, José Luis Soares.

Os equipamentos também
contam com sistema de GPS (Global
Positioning System), permitindo ao
operador da máquina corrigir a
direção com facilidade e rapidez.
“Os acessórios também garantem
mais agilidade à movimentação no
pátio e o aumento da
produtividade”, acrescenta Soares.

Pecly salienta que a
sustentabilidade é um dos focos do
grupo e essa preocupação com o
meio ambiente fica evidente com a

aquisição dos novos aparelhos:
“Temos a meta de continuar sempre
investindo nos nossos terminais, na
concepção de um porto sustentável
e próximo da comunidade”.

Considerado um dos maiores
players brasileiros em operação
portuária e logística de comércio
exterior, a Libra é um diversificado
conglomerado com mais de 65 anos
de experiência, com três unidades de
negócios: Libra Terminais, Libra
Logística e Libra Participações.

A Libra Terminais figura entre as
líderes de mercado em operações
portuárias de contêineres no Brasil e
responde por 16% do total de
contêineres embarcados e
desembarcados nos portos
nacionais. É formada por Libra
Terminais Santos, Libra Terminais
Rio e Libra Terminais Imbituba, em
construção em Santa Catarina.

Primeira empresa privada
a administrar um terminal
portuário

15 ANOS NO PORTO DE SANTOS
Chegada de portêineres para o terminal do Porto de Santos: equipamentos movimentam simultaneamente dois contêineres de 40 pés ou quatro de 20 pés
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