


Doping no esporte. Um enfoque
jurídico sobre as punições

Divulgação

Homens à
vontade,
para
mudanças
radicais

Parque
Nacional da

Serra dos
Órgãos, no Rio

de Janeiro

Studio Lorena

2     Março/2011     Perspectiva

Capa: fotos Sandra Netto e Divulgação.

Cingapura é a megacidade com maior índice
de sustentabilidade da Ásia, apontou o estudo
Asian Green City Index, ou Índice das Cidades
Verdes da Ásia, encomendado pela Siemens, que
analisou 22 cidades do continente....Página 12.
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Ministério do Turismo quer fomentar a atividade em
parques nacionais e entorno, por meio de ações conjuntas
em infraestrutura......................................................Pág. 8.
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Studio Lorena, em São Paulo, criou espaço diferenciado
para homens que buscam tratamentos estéticos em um
único lugar, com privacidade..................................Pág. 10.
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ALBERTO MURRAY NETO

Sandra Netto

Residencial
Belize:

elegância no
Bairro

Aparecida

Propaganda enganosa

E mbora as organizações antitabagistas
não disponham de dados atualizados, a
realidade é que, na prática, devem ser

comemorados avanços na qualidade da saúde
do povo brasileiro por conta das limitações ao
consumo do cigarro. Evidente que a saúde no
Brasil está tão precária, atolada em
problemas muito mais graves a serem
equacionados, que deve ser pequeno, mas não
menos importante, o impacto que a redução do
número de fumantes, ativos e passivos, causa
no sistema nacional. Há de ser sempre
enfatizado que lutas importantes foram
vencidas e que muitas outras ainda serão
travadas até a proibição total da maldita
fumaça de cigarro em qualquer ambiente
público – como já acontece em algumas
cidades de países mais espertos.

Como esta batalha, por assim dizer, já está
bem encaminhada, ela deve servir de modelo
para que outra, contra o consumo de álcool,
tão ou muito mais importante, conquiste cada
vez mais adeptos na sociedade, assim como
entre as autoridades. Urge que seja proibida
em todo o território nacional a propaganda
de bebida alcoólica, comercial ou
institucional, em qualquer horário e lugar, e
que sejam incluídas no rótulo de garrafas e
latas imagens de vítimas da doença, assim
como de pessoas vitimadas pelas mãos de
doentes que teimam em transformar veículos
em armas fatais. A propaganda enganosa feita
de forma descarada pela indústria do álcool,
associando tal droga ao esporte, ao carnaval,
à mulher, enfim, ao prazer de viver, merece um
BASTA!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Mais um sucesso de
vendas, Engeplus
entrega em Santos o
Residencial Belize,
no segmento de alto
padrão...Págs. 5 a 7.
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Às vezes perguntam-me porque
em casos idênticos, ou

semelhantes, de doping esportivo
em uma mesma modalidade há penas
distintas. Por que alguns técnicos,
ou atletas, quando flagrados no
doping são punidos com pena de
banimento, enquanto outros não?
Por que em alguns casos somente os
atletas são punidos, enquanto os
treinadores não? As respostas para
essas questões são eminentemente
jurídicas.

Em alguns casos recentes de
doping no atletismo, os atletas
testados positivos declararam, em
seus depoimentos, que seus
treinadores os estimularam a ingerir
as substâncias proibidas. Estes, por
sua vez, também foram réus
confessos, confirmando que fizeram
parte da trama, de injetar nas
barrigas de seus “pupilos”
medicamentos proibidos. Em casos
assim, não restam dúvidas de que
não somente os atletas, mas
igualmente os seus treinadores,
devem integrar o processo
investigatório.

Em outros casos de doping,

entretanto, após farta investigação,
não houve nesga de evidência de que
os técnicos tenham participado do
ato ilícito perpetrado por seus
atletas. Nesses casos, não há prova
material para a punição dos
treinadores.

A seguinte questão ainda pode
surgir: “Mas se os técnicos sabem
tudo da vida dos atletas, então eles
sabem do doping?”. Do ponto de
vista legal, tudo é uma questão de
prova. Se houver prova material do
envolvimento do técnico, natural que

seja investigado, processado e
julgado. Se não existirem essas
provas, levando-se em consideração
o devido processo legal, impossível
condenar alguém.

Cada caso é um caso. Não se
condena ninguém por suposições. A
tramitação de qualquer processo
deve seguir os trâmites do “devido
processo legal”.

O tráfico internacional de doping
segue sendo um dos maiores males
do esporte. Deve ser combatido.
Trata-se de um caso de polícia. E é
conveniente que em cada caso de
doping haja uma investigação
rigorosa para encontrar as provas
que possam punir não somente
quem ingeriu a substância proibida,
mas toda a cadeia de pessoas que,
por ação, ou omissão, fez com que o
medicamento proibido chegasse até
o atleta.

Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

Murray Neto: tráfico
internacional de doping
é um dos maiores males
do esporte
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Cidade

ABaixada Santista ainda
caminha a passos lentos na
construção de edifícios

verdes e que tenham condições de
serem certificados ambientalmente
pela implantação de projetos
sustentáveis. A tendência, contudo, é
que os empresários do setor, assim
como os administradores públicos,
cada vez mais passem a contratar
consultoria de entidades
especializadas em certificação.

Uma delas, a Fundação
Vanzolini, de São Paulo,
desenvolveu a AQUA (Alta
Qualidade Ambiental), que triplicou
suas certificações, de 2009 para
2010, aumentando de sete para 24
edifícios nas diversas fases:
Programa, Concepção, Realização,
Renovação e Operação e Uso. Neste
primeiro bimestre do ano a AQUA já
certificou 29 edifícios e um conjunto
habitacional com 80 casas. Nenhum
empreendimento na Baixada
Santista.

Conscientização por projetos sustentáveis
Perspectiva é que
certificação ambiental
passe a ser mais requerida

A perspectiva da fundação é que
a expansão continue no país,
considerando que grandes eventos,
como Olimpíadas e Copa do
Mundo, demandam maior
infraestrutura e, consequentemente,
novas construções: “Esperamos um
aumento ainda maior”, salienta o
coordenador executivo do processo
AQUA, professor Manuel Carlos
Reis Martins.

Segundo Martins,
é importante que
Santos, entre outras
cidades do Litoral
Paulista, passem a
investir em
empreendimentos
certificados. Afirma o
especialista: “É
natural que Santos
promova a
certificação AQUA
dos empreendimentos
imobiliários novos,
em renovação e em

operação e uso da cidade, para
assegurar que terão baixo impacto
ambiental, ou seja, menos consumo
de água, energia, recursos em geral,
menos pressão sobre a infraestrutura
e redes, gestão adequada da retenção
e infiltração das águas de chuva,
além do conforto e saúde dos
usuários dessas edificações”.

Ao enfatizar os ganhos
ambientais para as cidades, Martins

destaca a economia que pode ser
gerada para as Prefeituras, no que se
refere à expansão da infraestrutura, e
para os usuários, na redução de
despesas condominiais e de água,
energia e conservação da sua
unidade. Ele enumera outras
vantagens: melhor qualidade de vida
para moradores e visitantes;
aumento da consciência de cada um
em viver bem em sua casa e sua
cidade; menos impactos ambientais
da construção e uso das edificações;
aumento da demanda por melhores
políticas públicas de planejamento e
de uso e ocupação do solo; exemplo
para as outras cidades litorâneas, de
São Paulo e do Brasil; e orgulho do
cidadão pela visão e liderança de
seus administradores.

“Santos é uma cidade dinâmica e
tem um histórico de preocupação
com o meio ambiente, desde o
sistema de saneamento básico
desenvolvido segundo projeto de
Saturnino de Brito”, frisa o
coordenador da AQUA, ao explicar
que a certificação tem padrão
internacional, pois a Fundação
Vanzolini mantém acordos de
cooperação técnica com o Cerqual,

do grupo Qualitel, organismo francês
de certificação de empreendimentos
habitacionais, e com a Certivéa,
subsidiária do CSTB (Centre
Scientifique et Technique du
Bâtiment), instituto francês,
referência mundial em pesquisas na
construção civil e responsável pela
certificação de edifícios do setor de
serviços.

A entidade também participa
como representante exclusivo do
Brasil na SBAlliance – Sustainable
Building Alliance, da qual fazem
parte também outras certificadoras
estrangeiras, como o Certivéa, da
França, o DGNB, da Alemanha, o
UsgbcSGBC, entre outras.

Além da preocupação ambiental,
a certificação AQUA proporciona
menor custo operacional ao longo do
tempo. “Se traçarmos um panorama
de 30 anos do custo total de
construção e operação de um
edifício, cerca de 20% correspondem
à construção e 80% à operação”,
afirma Martins, ao acrescentar que,
se o edifício for sustentável e tiver
custos operacionais mais baixos, os
investimentos realizados na fase de
construção terão rápido retorno.

O Prêmio Master Imobiliário
2011 aceita inscrições até 6

de maio, para projetos nas
categorias Empreendimentos e
Profissionais. A avaliação
envolve características e
soluções de vanguarda, bons
resultados, uso de tecnologias
avançadas, modernização de
procedimentos e sistemas, up
grade nas inserções relativas ao
ambiente urbano e
sustentabilidade.

 Os vencedores terão os
cases divulgados, sendo que os
melhores na categoria
Empreendimentos poderão se
candidatar ao Prix d’Excellence –
considerada a maior premiação
internacional do segmento,
conferida pela Fiabci Mundial. A
premiação está prograda para
21 de setembro, em São Paulo.

Informações no site
www.premiomasterimobiliario.com.br

Inscrições ao
Master
ImobiliárioModelo de sustentabilidade,

uma casa foi totalmente
construída com entulho de
demolição de obra. Para o projeto,
foram necessárias 28,15 toneladas de
lixo, resultando num imóvel de 52
metros quadrados, com dois
dormitórios, cozinha, sala e
banheiro. A área é superior ao
padrão do programa “Minha Casa,
Minha Vida”, que varia entre 42 e 45
metros quadrados, com custo de
cerca de R$ 45 mil, o que significa
economia de 40%.

A casa foi desenvolvida pelo
Grupo Baram e está exposta no
parque industrial da empresa, às
margens da BR-116, em Sapucaia do
Sul, no Rio Grande do Sul. Para ser
viabilizada, a unidade utiliza kit
composto por duas máquinas: uma
para reciclagem de entulho e sobra
de concreto e outra para a fabricação
de tijolos e blocos.

Conforme detalha o presidente
do grupo, Josely Rosa, com 23,05
toneladas do entulho – que na grande
maioria das cidades é descartado de
forma irregular em aterros sanitários

Casa feita com entulho de obra

– é possível fabricar os 8.640 tijolos
necessários para a construção da
casa. O tijolo pode ser classificado
como ecológico, pois não usa
combustão em seu processo de
fabricação e é feito exclusivamente
de resíduos da construção e
demolição (RCD).

Entre os benefícios que o
processo construtivo traz para o
meio ambiente está a diminuição de
CO2 na atmosfera. Se a mesma casa

fosse construída pelo método
tradicional, seriam produzidos,
conforme dados do Ministério de
Minas e Energia, 3.996 kg de CO2
apenas na confecção de tijolos
vermelhos. Ou seja: seriam
necessárias 21 árvores para
consumir essa carga de CO2.

Rosa frisa que o tijolo feito com
agregados (nome que se dá ao resto
de obra depois que passa pela
máquina de reciclagem de entulho e

sobra de concreto) é três vezes mais
resistente do que o tijolo tradicional,
apresentando 7,5 MPa, unidade
usada para medir o grau de
resistência. Outra vantagem é o
aproveitamento de entulho de obra
em todas as etapas da construção.
Para fazer o radier, contrapiso, com
8 metros de largura por 6,5 metros
de comprimento, por exemplo, são
necessárias 5,10 toneladas de
agregados. O processo construtivo
também inova na massa para
assentamento dos tijolos, feita com
resíduos minerais e que dispensa a
utilização de areia e cimento. Ela é
produzida pela VerbamFix, uma das
marcas do grupo Baram.

Atualmente, em capitais como
São Paulo e Porto Alegre, são
jogados no lixo, por hora, 1.800
toneladas e 242 toneladas de entulho
de obra, respectivamente – conforme
dados do Departamento de
Saneamento e Meio Ambiente da
Faculdade de Engenharia de São
Paulo. Seria possível construir, por
dia, 334 casas em São Paulo e 85 em
Porto Alegre.

Fundação Vanzolini

Grupo gaúcho inova em
processo construtivo de
moradia popular

Manuel Martins:
ganhos ambientais
para as cidades

Grupo Baram
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� Mais um
recall da
Toyota,
desta vez
do modelo
Corolla,
versões XLi,
GLi, XEi, SEG e Altis, produzidos entre
março de 2008 e dezembro de 2010, para
substituição do sistema de partida a frio.
Falha na fabricação da mangueira pode
gerar fissuras e vazamento de gasolina,
com “possibilidade remota” de ocorrer
incêndio. Ligue 0800 703 0206 ou acesse
www.toyota.com.br

� Telefônica, Itaú Unibanco, grupo
Bradesco, Samsung e Claro lideraram
o ranking de reclamações 2010,
divulgado em 15 de março, Dia
Internacional dos Direitos do
Consumidor, pela secretária da
Justiça e da Defesa da Cidadania do
Estado de São Paulo, Eloisa de
Sousa Arruda, e o diretor-executivo
do Procon-SP, Paulo Arthur
Lencioni Góes. A lista contém
apenas reclamações fundamentadas,
aquelas que não foram solucionadas,
o que obrigou a abertura de processo
administrativo em face ao
fornecedor. A divulgação é baseada
no artigo 44, do Código de Defesa
do Consumidor: “Os órgãos
públicos de defesa do consumidor
manterão cadastros atualizados de
reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços,
devendo divulgá-lo pública e
anualmente. A divulgação indicará se
a reclamação foi atendida ou não
pelo fornecedor”.

� O Conselho Regional de
Medicina do Estado de São
Paulo (Cremesp) manifestou
apoio à decisão da Secretaria
de Educação Superior
(SESU), do Ministério da
Educação, que investigará o
curso de Medicina do Centro
Universitário Lusíada
(Unilus), de Santos, para
apurar deficiências no
processo de avaliação em
disciplinas e suspeita de
irregularidades no ingresso
de alunos.

� Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região
condenou solidariamente o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e a
médica M.H.T.R.B., à época servidora do INSS, a pagarem indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 à segurada A.P.O. A autora
da ação foi ofendida pela médica quando compareceu a uma perícia, em
janeiro de 2005, pois buscava o restabelecimento de seu benefício por
incapacidade. Segundo o acórdão, a idosa, que à época tinha 83 anos de
idade, “foi exposta a situação vexatória, por profissional médico do
instituto-réu, que, aos berros e na presença de várias pessoas, a
comparou a um ‘caminhão velho’”.

� Após
20 anos de

vigência, o
Código de

Defesa do
Consumidor, estabelecido na Lei
nº 8.078/90, será revisto e
atualizado, especialmente no que
se refere ao superendividamento
e ao comércio eletrônico. O
Senado Federal já instalou
comissão formada por juristas e
agora o Departamento de
Proteção e Defesa do
Consumidor, do Ministério da
Justiça, nomeou outra comissão
de especialistas para assessorá-
lo na análise de propostas
relacionadas à proteção e defesa
do consumidor.

“Mulheres Traficadas –
BASTA!!!” é a campanha que a

Secretaria de Estado da Justiça e da
Defesa de Cidadania iniciou em São
Paulo para combater, de forma
preventiva, o mercado internacional
do tráfico de mulheres, cada vez
mais impulsionado pelo fluxo de
turistas estrangeiros. Para denunciar,
ligue 181 ou (11) 7818.9418 /
3241.4291.

Com valores negociados entre
US$ 17.000 a US$ 20.000, a mulher
brasileira é alvo de organizações
criminosas que agenciam, sem
fronteiras, o comércio ilegal de
pessoas. “Por muitos anos, o Brasil
imprimiu o conceito da ‘mulata tipo
exportação’, o que favoreceu a
entrada destas mulheres no tráfico
internacional”, afirma Anália Belisa
Ribeiro, coordenadora do Núcleo de
Prevenção e Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas.

Campanha combate o tráfico

De acordo com pesquisa
divulgada pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT), o
tráfico é predominante entre as
mulheres negras, na faixa etária entre
15 e 27 anos, em idade produtiva e
vida sexual plena, que não
encontram acesso ao mercado de
trabalho formal.

Em busca de melhores condições
de vida e mobilidade social, elas
caem na teia da exploração sexual,
dentro e fora do Brasil, e são
forçadas a prestar serviços ou se

envolver no tráfico de drogas.
Muitas vivem enclausuradas, em
condições precárias e cerceadas da
liberdade. Nas Américas, o Brasil é o
maior exportador de mulheres.

O lucro mundial com esse tráfico
chega a US$ 31,6 bilhões ao ano,
equiparando-se ao tráfico de drogas.
Os principais destinos são Portugal,
Espanha, Itália e França. A legislação
brasileira não possui lei específica
que criminalize a prática, apenas os
Projetos de Lei nº 28.45/03 e nº
23.75/03, a espera de votação no
Congresso Nacional.

Entre 2007 e 2010, em São
Paulo, o Núcleo de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, da Secretaria de Estado de
Justiça e da Defesa da Cidadania,
realizou cerca de 700 atendimentos
às vítimas de tráfico nacional e
internacional de pessoas no âmbito
da exploração sexual, exploração
laboral e remoção ilegal de órgãos.

Devido ao alto índice de
acidentes, a CPFL Energia

alerta os consumidores para os
perigos que a rede elétrica pode
oferecer, seja por falta de
conhecimento ou desatenção de
quem está utilizando a energia
elétrica ou trabalhando próximo à
rede de eletricidade.

Segundo a concessionária, a
energia elétrica, desde que
observadas regras mínimas de
segurança, não oferece riscos para a
população.

A maioria das ocorrências
envolve profissionais da construção
civil, antenistas, pintores, além dos
trabalhadores rurais, principalmente
os que operam ceifadeiras,
colheitadeiras ou pás-carregadeiras e
não observam a altura da rede

CPFL alerta para os riscos da rede

elétrica.
Embora quase sempre a descarga

elétrica ocorra com a aproximação da
rede energizada, a CPFL frisa que
muitas vezes nem é preciso encostar
na rede para sofrer o choque elétrico,
quase sempre fatal.

Os acidentes domésticos,
envolvendo crianças, donas de casas
e empregadas domésticas, também

preocupam. Para Luiz Carlos de
Miranda Júnior, gerente de
Segurança, Saúde e Qualidade de
Vida da CPFL, “é preciso respeitar a
eletricidade e seguir rigorosamente as
recomendações de segurança. A
adoção de cuidados especiais no seu
uso pode evitar acidentes e assegurar
a vida”. Em sua tarefa de orientar o
usuário, a empresa promove
palestras para trabalhadores e
distribui folhetos com orientações
sobre como proceder com segurança
em atividades ligadas à construção
ou manutenção predial, dentro de
casa e outras próximas à rede
elétrica.

Dicas da CPFL no site
www.jornalperspectiva.com.br, para
a prática segura de atividades
próximas à rede elétrica.

� Insensíveis às reclamações de seus consumidores – atraso de voos,
danos ou extravio de bagagens, dificuldades no cancelamento dos
bilhetes, retenção dos valores pagos e informação disponível insuficiente
ou sem clareza –, TAM e a Gol registraram índices de não atendimento
superiores a 65%, revelou estudo do Procon-SP: em 2010, a TAM foi
multada em R$ 8.880.000,00 e a Gol em R$ R$ 4.211.000,00. Procon-SP
também ingressou com ação civil pública em conjunto com o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) contra a Agência Nacional
da Aviação Civil (ANAC) e as companhias aéreas, para garantir
assistência aos consumidores.

Reprodução

Cartaz orienta denúncia
pelo telefone 181

Mulher brasileira é alvo
de organizações
criminosas

Divulgação

Reprodução

Reprodução

Usuário
deve seguir
regras
mínimas
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Construção

Engeplus
entrega Belize
Residencial
marca evolução
no processo
construtivo da
empresa

Sandra Netto

Voltado ao segmento de alto
padrão, o Residencial Belize
está sendo entregue na Rua

Guaibê, 20, Bairro Aparecida, em
Santos. O empreendimento traz a
qualidade da Engeplus Construtora e
Incorporadora e é mais um sucesso
de mercado, totalmente vendido no
lançamento. “Estamos entregando
com uma grande festa para os
nossos clientes”, comemoram os
engenheiros Roberto Luiz Barroso e
Roberto Luiz Barroso Filho,
diretores da Engeplus.

O projeto é da arquiteta Maria

Cecília Passarelli, do escritório
Passarelli Zonis Arquitetura
Engenharia. Exibindo um conceito
contemporâneo, o Belize tem 13.500
metros quadrados de área construída
em terreno de 1.520 metros
quadrados e contempla 72
apartamentos de três e dois
dormitórios, quatro por andar, com
duas coberturas. Há 144 vagas de
garagem, distribuídas em quatro
pisos (subsolo, térreo, mezanino e
G1), sendo duas vagas para cada
apartamento-tipo, e três vagas para
cada cobertura.

No quesito lazer, o
empreendimento possui salão de
festas, com capacidade para 100
pessoas, sala de jogos, play ground,
academia com dois vestiários,
piscina com solarium, sauna úmida
com dois vestiários e salão com
churrasqueira. O prédio também é
dotado de acessibilidade. Além da
circulação ajustada em todos os
ambientes, na piscina foi instalado

elevador e banco de transferência, o
que facilitará o uso do equipamento.

O Residencial Belize marca mais
uma etapa na evolução do processo
construtivo desenvolvido pela
Engeplus. “Estamos sempre
aprimorando e adotando soluções
que dão certo nos empreendimentos
anteriores”, afirmam os dirigentes,
ao destacarem que um dos
diferenciais no padrão de qualidade é
a manutenção da mesma equipe de
trabalho há vários anos: “Temos
uma equipe de muito sucesso, bem
treinada, alguns que estão conosco
há 20 anos, o que nos dá muita
tranquilidade em relação à qualidade
do nosso produto”.

Adotando conceitos
sustentáveis, o empreendimento
contempla sistema de reutilização da
água de chuva: “É o terceiro edifício

Residencial
Belize
contempla 72
unidades de
três e dois
dormitórios,
quatro por
andar, com
duas
coberturas
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no qual implantamos a captação da
água de chuva, por meio de dutos em
pontos da cobertura e do mezanino,
entre outras áreas. Essa água é
ozoninada e lançada em caixa d’água
exclusiva, podendo servir para
abastecer as caixas de descarga, lavar
o prédio, regar jardins,
representando economia na conta de
água do condomínio. Um
investimento pequeno em relação ao
benefício”.

Outros itens de sustentabilidade
da obra cumpriram a legislação,
como a utilização de madeira
certificada em todo o processo
construtivo. Sobre esse aspecto, os
engenheiros Barroso e Barroso Filho
destacaram que a Prefeitura de
Santos está estudando incentivos à
adoção de métodos sustentáveis na
construção civil, com vantagens aos
projetos de edificações verdes e
inteligentes.

Sobre a escolha dos parceiros, os
diretores da Engeplus salientaram
que a maioria é mantida a cada nova
obra, o que também colabora no
aprimoramento do padrão
construtivo da empresa. “A gente
costuma ser fiel com nossos
fornecedores; aliás, são quase
sempre os mesmos”, admitem os
empresários.

Os serviços de sondagem do

solo, por exemplo, foram executados
pela Tuzzolo Engenharia, que há 20
anos atua no mercado da Baixada
Santista. O concreto da obra foi
fornecido pela Cortesia. Segundo
destacou o diretor regional Nelson
Fernandes, a empresa está imbuída
do espírito de preservação dos
recursos naturais do planeta e adota

o reuso e o aproveitamento da água
da chuva no processamento do
concreto e no dia a dia, como na
lavagem dos caminhões betoneiras,
limpeza do pátio de atividades e
materiais.

“Através de caixas de
decantação e armazenamento de água
pluvial conseguimos atingir um
volume importante no uso diário”,
frisou Fernandes.

As fundações profundas foram
executadas pela Anson, por meio do
sistema de estacas escavadas.

Os dois elevadores, de última
geração, são Atlas Schindler.

A iluminação das áreas comuns,
luminárias de emergência e sensores
de presença das escadas foram
fornecidos pela Elétrica Sanchez.

A ArcelorMittal forneceu ferro e
aço para o empreendimento. A
empresa conquistou recentemente o
Selo Ecológico Verde, concedido
pelo Instituto Falcão Bauer de
Qualidade (IFBQ), e, junto com a
qualidade dos produtos, a
sustentabilidade é uma de suas
maiores preocupações, por meio de
medidas que visam minimizar o
impacto de suas ações no meio
ambiente. Após rigorosas análises e
auditorias, foram contemplados com
o selo os fios de aço CA60, barras
de aço laminadas (inclusive CA25 e
CA50), pregos, arames recozidos,
perfis leves, telas e treliças para
construção civil.

A Magenta Alumínio Ltda.
fortaleceu ainda mais a parceria com
a construtora. “A Engeplus é um de
nossos primeiros clientes”, afirmou
o diretor Leandro Magenta. “E,
também por isso, nos dedicamos ao
máximo para nos mantermos como

fornecedores”. A empresa foi
responsável pelo fornecimento e
instalação de todas as esquadrias de
alumínio, ferro e aço inox. Conforme
detalhou Leandro Magenta, foram
utilizados perfis compostos com
material reciclado, seguindo a
tendência do mercado: “É
importante preservar ao máximo o

meio ambiente, sem que se tenha
perda de qualidade do produto
final”.

Os projetos de elétrica,
segurança patrimonial e hidráulica
foram realizados pela RC
Engenharia. Na parte elétrica, foram
utilizados fios e cabos
normatizados, sendo que os
apartamentos possuem quadros que
dividem os circuitos de tomadas e
iluminação, e são dotados de sistema
de segurança. Conforme destacou o
proprietário da RC, engenheiro
Ricardo Cardoso, o escritório
também foi responsável pelo projeto
de reuso de água, implantado com
equipamentos Ozonix.

O piso da sala e áreas de
circulação do apartamento são de
porcelanato Eliane, com os
dormitórios preparados para que o
cliente escolha o piso de sua
preferência. Nas garagens foi
utilizado piso cerâmico de alta
resistência Eliane antiderrapante e

Sandra Netto

Aspectos da
acessibilidade e
paisagismo do Belize:
projeto atende segmento
imobiliário de alto padrão



Conceito
contemporâneo com
linhas arrojadas no
projeto da arquiteta
Maria Cecília Passarelli
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toda a fachada foi revestida com
cerâmica Eliane. Da Eliane também
foram usados os seguintes materiais:
na sala, porcelanato polido 50x50 e
Olimpo bianco 50x50; na cozinha e
área de serviço, azulejo Forma
branco BR 33,5x45 e piso Avallon
branco 45x45; nos banhos, azulejos
Grécia 33,5x45 e Topázio boreal BR
33,5x45 e piso Grécia 33,5x33,5 e
Topázio boreal BR 33,5x33,5.

O projeto e execução da
infraestrutura para ar condicionado
split, na sala e dormitórios, e na área
de lazer, foram da Harco.

A H. Quintas forneceu o
material hidráulico e também
materiais elétricos como cabos,
condutores eletrodutos, quadros de
comando quadros elétricos,
disjuntores pára-raios e conectores.

Novo parceiro da Engeplus, a
Marmoraria Romarco forneceu e
instalou granitos e mármores.
Conforme detalhou o diretor Romeu
Sciamarella, na cozinha, as bancadas
são em granito cinza claro, nos
banheiros mármore travertino,
pingadeiras e soleiras em granito
preto. Já no piso dos elevadores,
granito preto, e no hall de entrada
social, granito cinza e preto. A
Romarco também foi responsável
pela personalização de vários
apartamentos onde os futuros
moradores optaram por mármores
cinza importado e branco especial,
entre outros.

Os vidros do Belize são da DS
Vidros. No hall de entrada foram
colocados vidros refletivos verdes,
enquanto nas sacadas dos
apartamentos, laminado verde, e na
guarita, temperado verde de 10 mm.
Em outros ambientes foi utilizado o

mini boreal, de 4 a 6 mm.
A BelGesso executou o serviço

de gesso, que compreendeu forro de
gesso acartonado nos apartamentos,
no térreo, salão de festas, salão de
ginástica, mezanino, hall social,
corredores e hall dos elevadores,
além de molduras de gesso em vários
ambientes.

O sistema de comunicação por
interfone foi fornecido e implantado
pela Thema, que também instalou as
antenas coletivas e executou toda a
infraestrutura para implantação do
sistema de câmeras.

O Mundo das Ardósias forneceu
as churrasqueiras e toda a ardósia
das escadarias.

Sandra Netto

Em fevereiro e março os
condôminos fizeram a vistoria dos
apartamentos e receberam o manual

do edifício. Eleita pelos condôminos,
uma comissão recebeu oficialmente
as áreas comuns. Coroando o
processo, a Engeplus programou a
entrega festiva do Belize,
oportunidade em que anunciou seu
novo empreendimento: na Rua
Proust de Souza esquina com a Rua
Sampaio Moreira, no Bairro Embaré,
a meia quadra da praia. E está em
andamento o Residencial Cozumel,
também no Embaré.



OHotel Sant’Anna, em Amparo,
no Interior de São Paulo, criou

um pacote de quatro dias para as
futuras mães, com a estrutura de um
dos melhores spas de relaxamento
do Brasil, o Spaço Quintessencia. A
ideia é que a mulher encare esta fase
da vida com muita disposição,
tranquilidade e saúde.

Ao chegar, a gestante passa por
nutricionista que elaborará um
cardápio personalizado e
balanceado, com frutas, legumes,
alimentos ricos em ácidos fólicos e
vitaminas. O pacote inclui o
Caminho de Kneipp, que combate a
fadiga dos membros inferiores,
melhora a circulação de retorno,
promove o bem-estar geral do
organismo e a harmonia emocional. A
caminhada envolve um circuito de

Pacote especial para
futuras mamães

águas frias sobre seixos rolados ao
redor de um jardim de contemplação
com vista para a Serra da
Mantiqueira, finalizado com um
ofurô dos pés, preparado com sais
marinhos, óleos essenciais e flores.
Uma massagem em pontos reflexos
dos pés favorece o relaxamento e o
equilíbrio do organismo. Banhos
aromáticos e massagens com
manobras suaves de relaxamento nas
áreas tensionadas combatem edemas
e diminuem o desconforto dos
membros inferiores. O ritual é
finalizado com uma hidratação facial
com produtos que melhoram a
oxigenação da pele.

Serviço – O Hotel Sant’Anna
fica em Amparo, no Circuito das
Águas, telefone (11) 3509.4252, site
www.hotelsantanna.com.br

Estadia inclui
banhos
aromáticos e
massagens

Hotel Sant’Anna
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luiz ferraz@jornalperspectiva.com.br

Parque Nacional
de Anavilhanas,

no Amazonas

S anta Catarina sedia dias 27 e
28 de maio a 17ª edição da

Bolsa de Negócios Turísticos –
BNT Mercosul. O evento será
realizado no Beto Carrero World,
em Penha, e prevê a participação
de 5.000 profissionais da área,
entre agentes de viagens,
operadores de turismo,

Em maio, BNT agita Mercosul
empresários do setor e imprensa
especializada. A vizinha Balneário
Camboriú será sede da hospedagem
dos participantes, visitas técnicas e
atividades sociais. Segundo os
organizadores, Geninho Góes e Jair
Pasquini, a BNT Mercosul é uma
vitrine de produtos, destinos e
serviços, para que os participantes

possam conhecer novidades e
tendências do turismo, realizar
contatos e negócios comerciais.
Para garantir público qualificado,
foram programados famturs,
atraindo grupos de agentes de
viagens de várias partes do Brasil
e de países do Mercosul. Acesse
www.bntmercosul.com.br

Diagnóstico realizado em
cinco parques nacionais
brasileiros mostra que

turistas, moradores do entorno das
reservas e prestadores de serviços
locais acreditam nos benefícios
gerados pelo turismo. O desafio,
contudo, é dotar essas áreas de
infraestrutura adequada, em sintonia
com projeto do Ministério do
Turismo, que visa fomentar a
atividade em parques nacionais e
entorno, por meio de ações
conjuntas, envolvendo restaurantes,
bares, guias, meios de hospedagem.

Foram pesquisadas as reservas
do Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, em Goiás; o Parque
Nacional da Serra dos Órgãos, no
Rio de Janeiro; o Parque Nacional
Aparados da Serra, no Rio Grande
do Sul e Santa Catarina; o Parque
Nacional de Anavilhanas, no
Amazonas; e o Parque Nacional
Marinho de Fernando de Noronha,

MTur realiza pesquisa em
parques nacionais

Ampliar o turismo em áreas de
proteção

em Pernambuco. A coleta das
informações foi realizada entre
dezembro de 2010 e janeiro passado
e totalizou 1.192 entrevistados,
entre empresários, moradores dos
municípios do entorno dos parques
e turistas. Na visão dos moradores, a
natureza é vista como principal
atrativo do destino e a infraestrutura
como principal desafio. Já os
turistas, que em sua maioria
possuem boa renda e escolaridade,
procuram a região dos parques em
busca de descanso.

Para os empresários, os maiores
desafios são a falta de capital para
investimento e giro de caixa, além da
escassez de mão de obra qualificada.

Em Fernando de
Noronha, por
exemplo, 61% dos
entrevistados
elencaram a falta de
capital. Na
Chapada dos
Veadeiros, 80%
apontaram a
ausência de mão de
obra. Também foi
consenso a
necessidade de

qualificação profissional,
principalmente para atendimento ao
cliente. A maioria dos turistas
entrevistados mora em capitais,
principalmente do próprio Estado
do destino, exceto Fernando de
Noronha. Cerca de 40% vão em
busca de descanso e 50% são
acompanhados da família. Para eles,
o que atrai no destino turístico é a
exuberância da natureza. Apenas em
Anavilhanas, a cultura foi elencada
como ponto marcante.

O Brasil tem 67 parques
nacionais de todos os biomas.
Desses, 31 são abertos ao público e
receberam quatro milhões de
visitantes em 2009.

OHotel Ritz Lagoa da Anta, de
Maceió, Alagoas, inaugurou o

Eco Floor, um andar sustentável,
dotado de sistema que injeta
oxigênio no encanamento que
abastece os chuveiros. O diferencial
garante a pressão durante o banho,
mas elimina a necessidade de grandes
quantidades de água para isso.

Para o diretor Márcio Coelho, a
solução era essencial para o novo
andar: “Ao concebermos o Eco
Floor, nossa maior preocupação foi
a economia de recursos, como água e
energia. Depois pensamos no resto.
É impossível criar um projeto
sustentável sem apresentar nenhuma
solução para a economia de água”.

Hotel reduz consumo de água

O Ritz Lagoa da Anta tem
localização privilegiada na beira mar
da Praia de Lagoa da Anta, vizinha
das praias de Jatiúca e Ponta Verde,
e dispõe de ampla infraestrutura de
lazer e entretenimento para crianças

e adultos. Ele está
certificado pela
norma ISO 9001-
2008, faz parte do
Programa de

Alimentos Seguros (PAS) e
conquistou o prêmio Tropen Preiss
ITB Berlin como “Hotel das Artes”,
pelo seu acervo de obras de arte.
Informações no site
www.ritzlagoadaanta.com.br

Sistema injeta
oxigênio no
encanamento
que abastece os
chuveiros

Divulgação

Ritz Lagoa da Anta
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Parque Balneário

Shopping
ganha Espaço
Gourmet

Gastronomia

OShopping Parque Balneário,
no Gonzaga, em Santos,
inaugurou em março seu

terceiro piso, denominado Espaço
Gourmet, com oito lojas de fast food
e dois restaurantes, além de galeria
de artes, hall musical e jardins. “É
uma conquista dos proprietários do
empreendimento e dos lojistas”,
afirmou Samuel H. Lakryc, síndico
do Parque Balneário, ao informar
que a expectativa é aumentar a
circulação mensal para cerca de 500
mil pessoas.

O projeto arquitetônico foi
desenvolvido pela KN associados,
dos arquitetos Naassom Ferreira
Rosa e Sonia Kazue Ito Uezono.
Além do desafio de executar o
projeto com o shopping
funcionando, Naassom Rosa
destacou a criação do acesso ao
terceiro piso e sua integração com os
demais pisos do shopping.
“Tivemos que revisar todo o cálculo
do que foi feito antigamente e adotar
soluções de construção para não
comprometer o prédio”, frisou o
arquiteto.

Na fachada foi adotado o
fechamento metálico termo acústico,
enquanto no piso foram colocadas
placas de granilite pré-fabricadas. O
teto e o telhado também tiveram
fechamento metálico termo acústico,
com acabamento em forro de gesso e
placas de fibra de vidro. As paredes
foram revestidas com plantas,
pintura e madeira.

A concepção arquitetônica levou
em consideração a criação de um
espaço que fugisse da cara de praça
de shopping. “Apesar do formato
retilíneo, que é desfavorável a este
tipo de projeto, encontramos
soluções que valorizaram o
conceito”, comentou o arquiteto.

Conforme salientou o engenheiro
Rubens de Oliveira Rodrigues,
responsável pela obra do terceiro
piso, foram utilizados materiais
leves, antichama, painéis térmicos na

fachada e material acústico
internamente: “O grande diferencial
foi realizarmos a obra sem a
necessidade de reforço estrutural na
parte existente”.

A execução do projeto ficou a
cargo da Canadá Engenharia e Mão
de Obra, juntamente com parceiros
de elétrica, hidráulica e combate a
incêndio. Os diretores da Canadá,
engenheiro Antonio Augusto C.
Feliciano da Silva e Adelson
Mendes, explicaram que após
remover o antigo telhado e aplicar a
impermeabilização, a empresa
realizou a reestrutura da parte
estrutural do shopping, feita em aço,
para receber o pavimento. Após essa
etapa, a Canadá executou as obras
do novo piso, envolvendo a
estrutura e alvenaria das lojas,
conjunto de banheiros, a parte
externa para implantação da rota de
fuga, conforme as normas técnicas
do Corpo de Bombeiros, e da escada
rolante da Atlas Schindler, que
também reformou o elevador e criou
mais uma parada para atender o
terceiro piso.

As soluções para o sistema
acústico e térmico foram fornecidas
pela Imcon Soluções Construtivas.

Além das placas de gesso
acartonado, no teto, o espaço
também recebeu as placas drywall
Delta Cleaneo, da Knauf, que
proporcionam um excelente conforto
acústico e ajudam a manter o ar
renovado. O sistema de painéis
Isosound, da Isover, também foi
fornecido pela Imcon e garantem
maior isolamento acústico, além de
evitar a reverberação sonora,
deixando o ambiente mais agradável.

A Harco Engenharia fez o
projeto de sistema de ar
condicionado central, exaustão e
ventilação mecânica, atuando desde
o projeto inicial até a montagem final
e a instalação dos aparelhos, do tipo
cassete, embutidos no teto do
Espaço Gourmet.

Consultor da obra, o engenheiro
Ricardo Soares Gomes de Oliveira
Filho, diretor da RSG Consultoria e
Engenharia Ltda., afirmou que

Um dos desafios foi
executar o projeto com o
shopping funcionando

Sandra Netto

Preocupação
em criar um
espaço
diferente das
praças de
alimentação
tradicionais

concretizou um sonho iniciado há
mais de 10 anos, quando, em 2000, o
síndico Gilberto Doneux, filho do
engenheiro responsável pela
construção do shopping, solicitou a
ele estudos no projeto estrutural
original, para avaliar a possibilidade:
“Executamos a verificação e
concluímos que seria possível, se
utilizássemos estrutura metálica,
telhas metálicas e blocos de concreto
leve”.

Atuando em projetos há mais de

30 anos, com
mais de 4
milhões de
metros
quadrados
projetados em
todo país,
Oliveira Filho
iniciou a
progressiva
atualização do
shopping, que,

embora sendo de 1969, foi muito
bem projetado e executado, virtudes
que garantiram a ampliação. Entre os
novos itens ele destacou a colocação
da segunda escada rolante, troca da
escada original (que demandou
alteração estrutural), colocação da
terceira escada, troca dos
revestimentos, execução dos
sanitários de deficientes e para a
família e lactário, atualização das
instalações elétricas, e segurança a
incêndio.
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Mulheres idosas que
praticam atividades
físicas, como duas horas e

trinta minutos de caminhada
moderada por semana, têm a carga
de consumo de medicamentos
reduzida em até 34% em relação às
mulheres que não possuem o mesmo
hábito.

O resultado faz parte de
levantamento da Secretaria de
Estado da Saúde e foi apresentado
no 3º International Physical Activity
and Public Health, em Toronto, no
Canadá. O estudo foi elaborado por
técnicos do Programa Agita São
Paulo, em parceria com a
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), e analisou o

Atividade física
substitui remédio
Levantamento analisou
271 mulheres acima de 60
anos de idade

comportamento de 271 mulheres da
Terceira Idade.

Entre as atividades
desenvolvidas na pesquisa, o grupo
realizou caminhadas e aulas de
exercícios físicos para melhoria da
força muscular, equilíbrio,
flexibilidade e capacidade aeróbica.

Conforme destacou Timóteo
Leandro Araújo, professor-
coordenador do Programa Agita São
Paulo, o resultado demonstrado no
levantamento pode auxiliar na
elaboração de estratégias para
aumentar o nível de atividade física
desse tipo de população, com
objetivos de reduzir despesa com
distribuição de medicamento: “Sabe-
se que os gastos públicos com
medicamentos são altos, assim como
é grande o impacto nas finanças de
um idoso. Uma constatação dessas é
motivo de alegria por ser uma
solução simples”.

� Depil Bella
lançou o Creme

Depilatório
Corporal Banho,
que remove os
pelos em única
aplicação e sem o
uso de lâminas.
Disponível nas
versões pele normal
com extrato de

frutas roxas e pele seca com leite
de algodão, o produto é indicado
para a depilação de pernas,
braços, axilas e virilhas, e
proporciona benefícios
cosméticos, deixando a pele
macia e suave. O kit nas duas
versões inclui uma bucha para
aplicação e remoção do creme.
www.depilbella.com.br

� A argila verde,
usada em

tratamentos
para a pele,

é uma opção
no alívio da cólica menstrual, afirma
Aline Pastori, consultora do
Samadhi Spa Holístico Mirante da
Colyna, em Monte Verde, Minas
Gerais. Para as mulheres que sofrem
esse tipo de dor, ela sugere preparar
esse ingrediente natural com chá de
camomila, anis estrelado quente e
gotinhas de óleo essencial de
lavanda. A dica da especialista é
iniciar a aplicação aproximadamente
três dias antes do início do ciclo
menstrual, passando a pasta na
região abdominal no período da
noite, antes de dormir. Depois de 30
minutos, basta retirá-la no banho.
Mais informações no site
www.mirantedacolyna.com.br

Espaço exclusivo para homens

Considerada a segunda doença
mais comum do planeta, a

lombalgia – que pode ser
simplesmente uma dor na coluna
lombar ou irradiações e
formigamentos nas pernas,
denominada lombociatalgia (quando
acomete os nervos que mandam
informações para as pernas) – pode
ser evitada com hábitos saudáveis.

Segundo dados divulgados pela
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) a lombalgia ocorre em
torno de 70% dos brasileiros entre
30 e 39 anos de idade e quatro em
cada cinco brasileiros têm ou terão a
doença, que hoje é a principal causa
de afastamento temporário do
trabalho. Os principais fatores que
causam a moléstia são má postura,
sedentarismo e má alimentação

Apesar de comum, a lombalgia
se caracteriza pela dificuldade de
diagnóstico e tratamento. O
fisioterapeuta e osteopata Felipe
Yamaguchi, da Clínica Reacciona,
frisa que, para tratá-la, é preciso
fazer exames físicos e
complementares: “Primeiro deve-se
descobrir a origem da dor e só
depois realizar o tratamento correto.

Lombalgia x hábitos
saudáveis

Lembrando que a dor pode ser
simplesmente na região lombar ou
ter sua origem à distância, como por
exemplo, nos pés ou nas vísceras.
Quando se realiza uma boa
avaliação, o tratamento é rápido e
eficaz”. O tratamento pode ser feito
com a técnica da osteopatia. “A
terapia osteopática age intensamente
na origem da dor e não somente nas
consequências, tornando o
tratamento mais rápido e
duradouro”, esclarece o especialista.

Serviço – A Clínica Reacciona
está localizada na Avenida
Independência, 350, Piracicaba/SP,
www.reacciona.com.br

OStudio Lorena, em São Paulo,
criou espaço diferenciado para

homens que buscam tratamentos
estéticos em um único lugar e não
abrem mão da privacidade. A
barbearia, sala de estar e sala de
depilação e massagem foram
projetadas considerando que os
homens não gostam de barulho,
querem conforto e ambiente
reservado. “Os homens se sentem à
vontade numa área independente,
onde podem se cuidar com mais
tranquilidade”, afirma Fernanda
Queiroz, sócia do Lorena e
idealizadora do espaço masculino,
hoje responsável por 18% do
faturamento mensal do salão.
Segundo Fernanda, os homens
também procuram o salão para
mudanças mais radicais em cortes e

cores: “Tinturas e cortes deixam
com visual mais moderno e jovem”.

Com profissionais treinados
para atender o público masculino e
produtos específicos para eles, os
serviços mais procurados são os
cortes de cabelo, coloração e
manicure. O espaço também oferece
barba com navalha, depilação facial e

corporal, reflexo
invertido, design de
sobrancelhas,
podologia, manicure
e hidratação.

Há ainda pacotes
especiais. O ritual
para barba e cabelo,

por exemplo, inclui a aplicação de
toalhas aquecidas, barbear
tradicional com navalha e
desintoxicação do couro cabeludo
com massagem capilar, finalizando
com a secagem dos fios.

Serviço – O Studio Lorena está
localizado na Alameda Lorena,
1.998, Jardins, (11) 3016.8899.

Profissionais
treinados e
produtos para eles

Divulgação

Pelo menos, duas horas e trinta minutos de caminhada

Na Recoleta, em Buenos Aires, o
CasaSur Art Hotel se destaca

pela decoração, a qualidade da
gastronomia e a excelência dos
serviços, e surpreende pelo spa, com
jacuzzi, academia, salas para
massagens e descanso, ducha
escocesa (banho com jatos de água
em alta pressão e temperatura
controlada) e tratamentos faciais e
corporais. O CasaSur adota o
conceito de hotel boutique e, entre
as opções de tratamentos para o
corpo, oferece drenagem linfática,
massagem redutora, reflexologia,
reiki shiatsu e yoga. Para o rosto,
cosmetologia de limpeza e nutrição
da pele. www.casasurhotel.com

Tratamentos relaxantes

Spa une opções em
tratamentos combinados

Studio Lorena

Casa Sur Art Hotel

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Terapia
age na

origem
da dor
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� Médico veterinário de Santos,
Eduardo Ribeiro Filetti (foto)
falou sobre felinos no Simpet, o
Simpósio sobre Animais de
Companhia e Produtos Pet, que
aconteceu de 18 a 20 de março,
no Centro de Convenções
Imigrantes, em São Paulo.

� Com entrada gratuita, no
Teatro Coliseu, em Santos, a
Filarmônica Bachiana SESI-SP,
sob regência do maestro João
Carlos Martins, fará concerto no
dia 8 de abril, às 20h30, com o
solista convidado Marcelo Bratke
e bateria da Vai-Vai.

� Produtos inovadores,
tendências de design e
conveniência, Light Design
inaugurou loja na Avenida
Afonso Pena, 116/118, no
Boqueirão, em Santos.

� Com degustação de vinho e
queijos, Trisul Incorporadora e
Construtora apresentou o
apartamento decorado, projeto
de Renata Cáfaro Arquitetura,
do Residencial Poema Castro
Alves, no Bairro Embaré, em
Santos.

� Programação de atividades
gratuitas, com inscrições abertas
a partir de 5 de abril, na Oficina
Cultural Pagu, na Praça dos
Andradas, s/nº (Cadeia Velha),
em Santos: oficina de palhaço
“Alegria na Cidade”, workshops
de fotografia de moda e de teatro
físico (corpo e interpretação),
entre as opções.

� Fórum Portos Brasil 2011, de
10 a 12 de maio, no Rio de
Janeiro, discute maior eficiência,
ampliação de investimentos e
oportunidades de expansão da
infraestrutura portuária brasileira.

� 53º Festival Santista de Teatro
(Festa), de 15 a 23 de abril, em
vários pontos de Santos.

� Simpatia, elegância e
inteligência na visita do
presidente americano Barack
Obama, que falou ao povo
brasileiro com delicadeza,
demonstrando que, assim
como ele, sim, nós podemos!

Divulgação

O novo
presidente da
Assecob, Luiz

Antonio Paiva
dos Reis,

ladeado por
Sérgio Tiaki

Watanabe,
presidente do
SindusCon-SP,

e pelo ex-
presidente da Assecob, Renato Monteiro. Associação dos Empresários da

Construção Civil da Baixada Santista mantém, entre as prioridades, investir
na união para fortalecer ainda mais o setor.

Fotos Sandra Netto

Fotos Sandra Netto

À esquerda, Regina,
Gilberto e Luiz Fernando

Doneux, na inauguração do
terceiro piso do Shopping

Parque Balneário. À
direita, Cláudia e Jorge
Faraht, da Divino Fogão,

comida típica da fazenda,
no novo Espaço Gourmet.

Mais fotos no
blogdasandranetto.zip.net

Eliane e o maridão, engenheiro
Roberto Luiz Barroso Filho,
diretor da Engeplus, ao tomar
posse como vice-presidente
da Assecob, gestão 2011-2012.
Cobertura completa no
blogdasandranetto.zip.net

São Vicente sedia de
12 a 15 de abril o 55º

Congresso de Municípios,
da Associação Paulista de

Municípios.

Ricardo Aly,
diretor de
marketing e
vendas
da Rede Bourbon,
recebeu o Prêmio
Top Suppliers,
conferido ao
Bourbon Atibaia
Spa Resort, por
indicação e
reconhecimento
dos profissionais
das empresas  do
setor
farmacêutico.

Divulgação

Carlos Ratton,
diretor do

Sindicato dos
Jornalistas, e

o vereador
Adilson

Júnior, de
Santos:

representação
com apoio

político para
preservar
legítimo

exercício da
liberdade de

Imprensa.

Luiz Carlos Ferraz
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Megacidade

CINGAPURA, A MAIS VERDE DA ÁSIA

Fotos Divulgação

Maioria das
cidades asiáticas,

como Cingapura, já
definiu diretrizes

ambientais

Também
avaliada no
estudo da
Siemens,
Manila, capital
das Filipinas, é
a maior cidade
e centro
político do país.
Sua região
metropolitana
inclui 16
cidades, com
cerca de 11,6
milhões de
pessoas. A
cidade tem um
Produto
Interno Bruto
(PIB) per capita
de cerca de
US$ 5.400

C
ingapura é a megacidade
com maior índice de
sustentabilidade da Ásia,
apontou estudo feito pela

Economist Intelligence Unit (EIU).
Denominada Asian Green City
Index, ou Índice das Cidades Verdes
da Ásia, a pesquisa foi encomendada
pela Siemens e analisou os objetivos
e as conquistas das 22 principais
cidades do continente em relação à
proteção ambiental e climática.

A pesquisa constatou que a
maioria das cidades asiáticas já
definiu diretrizes ambientais e que,
combinadas com a consciência de
proteção climática, desempenha
papéis cada vez mais importantes.
Como resultado, as emissões anuais
de CO2 per capita e por ano são
menores nas cidades asiáticas, em
torno de 4,6 toneladas, do que o
valor correspondente para a Europa,
de 5,2 toneladas.

O estudo também mostrou que
as cidades pesquisadas produzem
uma média de 375 kg de resíduos
por habitante e por ano, menos do
que na América Latina (465 kg) e

Pesquisa constatou que as
emissões anuais de CO2
per capita e por ano são
menores nas cidades
asiáticas do que na
Europa

Europa (511 kg).
A partir dos dados apurados,

ficou evidenciado que os maiores
desafios dessas cidades asiáticas
serão os de regular os níveis de
poluição do ar. Isto porque o estudo
revelou que os valores médios para
todas as cidades são
substancialmente superiores aos
padrões da Organização Mundial da
Saúde (OMS).

As metrópoles da Ásia ainda
precisam criar tecnologias capazes
de gerar energia renovável, que em

razão média somam 11% do total da
eletricidade gerada nas 22 cidades.
Em comparação, a média na América
Latina é de 64% – o que se deve à
alta proporção de usinas
hidrelétricas existentes.

Para Barbara Kux, membro do
Conselho de Administração da
Siemens AG e Chefe Executiva de
Sustentabilidade da companhia, o
estudo auxilia as cidades no esforço
para expandir infraestruturas numa
base sustentável: “Queremos
permitir que os prósperos centros

urbanos da Ásia possam alcançar
taxas de crescimento saudável
associadas a uma elevada qualidade
de vida”.

O Índice das Cidades Verdes da
Ásia analisou o desempenho
ambiental das 22 principais cidades
da Ásia em oito categorias: energia e
CO2, uso da terra e edifícios,
transportes, resíduos, água,
saneamento, qualidade do ar e
governança ambiental. A EIU
desenvolveu a metodologia em
cooperação com os principais

especialistas em urbanismo em todo
o mundo, incluindo os
representantes da OCDE, do Banco
Mundial e da rede regional de
autoridades locais da Ásia, a
Citynet.

Conforme detalhou Jan
Friederich, chefe de pesquisa da
EIU, o estudo das cidades asiáticas
mostra claramente que maior renda
não significa necessariamente maior
consumo de recursos: “Embora o
consumo de recursos aumente
substancialmente até um Produto
Interno Bruto (PIB) anual de cerca
de 15.000 • per capita, ela cai
novamente quando a renda sobe para
além deste valor”.

Para Friederich, a explicação está
no fato de que nas cidades mais
prósperas da Ásia, a consciência
ambiental é maior e as
infraestruturas são mais eficientes.
Estas cidades estão cortando
ativamente seu consumo de recursos
naturais e, assim, estão
desenvolvendo-se de maneira mais
sustentável: “Além disso, as cidades
que tiveram um bom desempenho no
índice são caracterizadas pela sua
capacidade de iniciar com sucesso
projetos ambientais de forma
consistente para fazer cumprir os
regulamentos”.

Mais informações e resultados
detalhados do estudo estão no site
www.siemens.com/press/
greencityindex


