Capa: Residencial Pátio Suplicy está sendo entregue Opinião
no Gonzaga, em Santos, com cerca de 10.000
metros quadrados de construção e vários
diferenciais de mercado, no segmento dos
compactos de alto padrão............Páginas 6 e 7.
Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.
Luiz Carlos Ferraz

Ampliar o
investimento e
o planejamento
dos 39
municípios da
RMSP

Planejamento
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) existe
desde 1973, mas só agora passará a contar com uma
estrutura adequada ao seu desenvolvimento..........Pág. 3.
Joel Rocha/Divulgação

Ilha possui
sistema que
supre falta
de água
doce para
consumo

A festa vai esperar!

O

momento não poderia ser pior
para o inferno astral da
empreiteira WTorre, que tem sede
na Capital Paulista e é considerada, por
seus projetos, modelo de
sustentabilidade e preocupação
ambiental. Contudo, em vez de
aproveitar o espaço na mídia para falar
de sua Torre São Paulo, cujo projeto
acaba de arrebatar o Prix d’Excellence,
no 62º Congresso da Federação
Internacional das Profissões
Imobiliárias (Fiabci), em Chipre, a
empresa se contorce para explicar
negócios com empresas públicas e o
governo federal, associados à
consultoria prestada pela Projeto, do
então ministro da Casa Civil Antonio
Palocci. Coincidências à parte, em
maio, ao ser divulgada a conquista do
prêmio internacional – aliás, com o
mesmo projeto pelo qual a WTorre foi
vencedora do Prêmio Master, entregue

pela Fiabci e o Secovi-SP –, o jornal
PERSPECTIVA contatou a empresa,
visando informações para elaborar
reportagem sobre os diferenciais da
Torre São Paulo e o andamento das
obras do WTorre JK, um complexo
comercial que a empreiteira constrói na
confluência das Avenidas das Nações
Unidas e Juscelino Kubitscheck. E só!
Contudo, assombrada pelo turbilhão de
outros pedidos de explicações em que se
meteu – amplificada por declarações
mal calibradas do dono Walter Torre
Júnior –, no mesmo dia em que os dados
foram solicitados, o jornal Folha de
S.Paulo, que inaugurou a série de
denúncias sobre a evolução patrimonial
de Palocci, publicou nota referindo-se
às ligações da empresa... Desde então,
talvez na desesperada estratégia de
apagar o incêndio, a WTorre emudeceu
e nada informa, nem mesmo sobre a
conquista do Prix d’Excellence.

Novo modelo de sociedade
favorece pequeno empreendedor
PR Murray

Turismo
A Ilha do Mel é um dos principais atrativos turísticos do
Paraná, com praias, morros, costões, manguezais, brejos
litorâneos e restingas da Mata Atlântica...............Pág. 9.

Construção
Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou o prazo para
ingressar com ação contra construtora em virtude de
vícios ou defeitos ocultos no imóvel.......................Pág. 5.
Divulgação

Dicas de
exercícios
durante a
gestação

Autoestima
Controle e conhecimento devem ser levados em conta na
realização de exercícios físicos na gravidez, afirma a
personal gestante Gizele Monteiro..........................Pág. 10.
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Cibele: retirar empreendedor
da informalidade e inibir a
figura do “laranja”

CIBELE FRANDULIC SHIMONO

Perspectiva

O

Senado aprovou recentemente
o Projeto de Lei nº 4.605/2009,
de autoria do deputado federal
Marcos Montes (DEM/MG), que
visa estabelecer a empresa individual
de responsabilidade limitada.
Referida empresa deverá ser
constituída por uma única pessoa
natural, detentora da totalidade do
capital não inferior a 100 vezes o
maior salário mínimo vigente no país
(R$ 55 mil, aproximadamente). O
empresário poderá figurar apenas em
uma única empresa dessa
modalidade.
Com a aprovação do Projeto de
Lei, cria-se uma nova espécie de
empresa na legislação brasileira: a
sociedade unipessoal, já existente em
diversos países da Europa e da
América do Sul. Essa modalidade de
sociedade permite que o empresário,
individualmente, explore atividade
econômica sem colocar em risco seus
bens pessoais, tornando mais claros
os limites da garantia oferecida a

terceiros. No Brasil, atualmente, a
sociedade limitada pode ter um
único sócio pelo prazo máximo de
seis meses, apenas em caso de morte
ou retirada dos demais sócios. Findo
esse prazo, um novo sócio deve ser
admitido ou a sociedade deve ser
dissolvida.
O Projeto de Lei intenta
simplificar essa questão, acabando
com a exigência de no mínimo dois
sócios em uma empresa.
Consequentemente, eliminam-se

obstáculos burocráticos e tributários
que encarecem o produto no
mercado e afetam a competitividade
internacional do empresário
brasileiro. Tendo sido aprovado em
decisão terminativa, o projeto
aguarda apenas a sanção
presidencial.
A futura lei promete retirar
inúmeros empreendedores
individuais da informalidade e inibir
a figura do “laranja” nas sociedades
empresariais. Igualmente, o
livramento dos percalços e dos
diversos trâmites administrativos
inerentes às sociedades
pluripessoais tenderá a potencializar
a viabilidade dos seus negócios,
impulsionando a economia nacional.
Cibele Frandulic Shimono é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.
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Planejamento

Criada Região Metropolitana de São Paulo
Landsat-5

PLC seguiu para sanção
do governador Geraldo
Alckmin

T

erceira maior área urbana do
mundo, com 7.944 km² e
cerca de 21 milhões de
habitantes, a Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP) existe desde
1973, mas só agora passará a contar
com uma estrutura adequada ao seu
desenvolvimento, visando ampliar o
investimento e o planejamento dos
39 municípios que a compõem.
Uma estrutura, aliás, mais
moderna que a existente nas regiões
metropolitanas da Baixada Santista e
de Campinas, o que sinaliza, desde
já, a necessidade de serem iniciados
estudos para futuros ajustes – em
especial no que se refere à
composição do Fundo de
Desenvolvimento e à instituição do
Conselho Consultivo.

RMSP: uma
grande mancha
urbana com
pouco verde
A nova estrutura da RMSP foi
selada em 24 de maio, com a
aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 6/2005, pela

Assembleia Legislativa. A matéria
seguiu para a sanção do governador
Geraldo Alckmin e providências
visando sua regulamentação.

Conforme destacou o secretário
de Estado de Desenvolvimento
Metropolitano, Edson Aparecido,
com os novos instrumentos de
indução a RMSP terá a prioridade e
a atenção que seu tamanho e
importância exigem: “Questões,
como Bilhete Único Metropolitano,
combate às enchentes, tratamento e
destinação de resíduos sólidos,
expansão do Metrô e CPTM, terão
novo encaminhamento e
disponibilidade de recursos”.
A RMSP passa a ser dividida em
cinco sub-regiões, com a inclusão da
Capital em todas: Norte (Caieiras,
Cajamar, Francisco Morato, Franco
da Rocha e Mairiporã); Leste
(Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de
Vasconcelos, Guararema, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes,
Salesópolis, Santa Isabel e Suzano);
Sudeste (Diadema, Mauá, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra, Santo
André, São Bernardo do Campo e

São Caetano do Sul); Sudoeste
(Cotia, Embu das Artes, Embu
Guaçu, Itapecerica da Serra,
Juquitiba, São Lourenço da Serra,
Taboão da Serra e Vargem Grande
Paulista) e Oeste (Barueri,
Carapicuíba, Itapevi, Jandira,
Osasco, Pirapora do Bom Jesus e
Santana de Parnaíba).
O presidente da AL, deputado
Barros Munhoz (PSDB), destacou a
participação popular e o espírito
democrático que nortearam os
trabalhos da Casa: “Foram acolhidas
17 proposições ao texto original. São
sugestões de autoria dos partidos,
dos próprios deputados e as
apresentadas em seis audiências
públicas”. Até a oposição deu apoio:
“Votamos pela aprovação. A criação
da RMSP é um avanço em relação às
regiões metropolitanas criadas
anteriormente, como a da Baixada
Santista e de Campinas”, declarou o
deputado Ênio Tatto (PT).
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 Agora é a famosa marca da estrela: a Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

chama para recall nos veículos da Classe M – ML 320, ML 270 CDI,
ML 430 e ML 55 AMG –, para reparo no sistema do piloto automático,
que pode não desabilitar-se com o simples toque no pedal do freio, com
risco de que o veículo mantenha a velocidade programada e ocasione
acidentes. Mas, atenção: o reparo para o defeito só terá início em
setembro! Até lá, a empresa recomenda que o motorista não utilize o
sistema. Informações pelo telefone 0800 970 9090.
 O Banco Central alerta a

população para rejeitar as cédulas
manchadas de tinta rosa, pois
certamente são produto de furto em
caixa eletrônico dotado de
dispositivo que espalha o produto
após a explosão do terminal. Tais
cédulas são tratadas como
falsificadas. Os bancos estão
orientados a reter as notas marcadas
e encaminhá-las para análise do BC,
identificando o portador. À noite,
caso a nota manchada seja obtida em
caixa eletrônico, registre a ocorrência
em Delegacia de Polícia.
 A Petrobras recebeu o prêmio de

empresa da América Latina com a
melhor colocação no ranking das 100
marcas mais valiosas do mundo – à
frente de Pepsi, British Petroleum,
Samsung, Siemens, Petrochina e
Sony. O levantamento da Millward
Brown, uma agência americana de
pesquisa de marketing, apurou que o
valor da marca cresceu 39% entre
2010 e 2011 e alcançou US$ 13,4
bilhões. Em 2003, a marca valia US$
285 milhões de dólares.

 Médicos

trajando jaleco
branco,
vassoura e pás
de lixo nas
mãos limparam
as pontas de
cigarros
espalhadas
no entorno
do Conjunto Nacional, na Avenida
Paulista, em São Paulo, no “Dia
Mundial sem Tabaco”, 31 de maio.
Segunda edição do Mutirão da
Bituca da Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT)
alertou para o controle do tabagismo
no país, explica Jaquelina Ota,
presidente da SPPT: “Temos
obrigação de trabalhar esse aspecto
como médicos, pois o tabagismo é
causa importante de morte e
diminuição da qualidade de vida por
diversas doenças”. Segundo dados da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), 5 milhões de pessoas
morrem por ano por doenças
relacionadas ao hábito: em 2030
poderão ser 8 milhões de mortes.

 Ministério da Agricultura, em parceria com
várias instituições, promoveu em junho a 7ª
Semana dos Alimentos Orgânicos, para dar
visibilidade e disseminar os benefícios dos alimentos
produzidos sem agrotóxicos. O tema foi “Produtos Orgânicos – ficou
mais fácil identificar”, e destacou o selo Produto Orgânico Brasil, que
ajuda o consumidor a identificar o produto, e da Declaração de Cadastro
do Agricultor Familiar, ambos instituídos pelo ministério.

 A conquista da casa própria

ficou mais próxima para o
servidor público de Santos por
meio de protocolo celebrado
entre a Prefeitura e o Banco do
Brasil. Pelo convênio,
funcionários ativos (estatutários
e celetistas) e aposentados têm à
disposição linha de crédito
imobiliário com facilidades
iguais aos funcionários do BB.
Poderão ser financiados imóveis
novos e usados com valor até R$
500 mil, por até 30 anos.
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Oxi se espalha
perigosamente
Reprodução

18 mortes este ano estão
associadas ao consumo da
nova droga
istura de base de cocaína,
querosene (ou gasolina, diesel
e solução de bateria), cal e
permanganato de potássio, o oxi se
espalha rapidamente pelo Brasil.
Pelo menos 18 mortes este ano estão
associadas ao consumo da nova
droga, que já registrou apreensões
em vários estados, inclusive em São
Paulo, por meio do Departamento
de Narcóticos da Polícia Civil de São
Paulo (Denarc).
“O poder do oxi é devastador”,
afirma Ana Cristina Fulini,
coordenadora terapêutica da Clinica
Maia Prime, de São Paulo: “Ele
chega muito rápido ao cérebro, mas
os efeitos duram pouco, fazendo
com que o usuário seja constante em
busca de sensações, que vão da
euforia, depressão, medo e chegam a
levar à paranoia”.
O consumo do oxi afeta o
sistema cardiorrespiratório e gera
perda da consciência e problemas
hepáticos: segundo especialistas,

 ERRAMOS – Verbamfix recebeu

o Prêmio Top 2010 da Anamaco
(Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de
Construção) e não Amanco, como
foi grafado na edição de maio, 198,
página 3, na matéria em que é citada
pela IMCON Soluções
Construtivas, de Santos.

Fiscalizar os insumos que
produzem a droga
30% dos usuários não sobrevivem
após um ano de uso. Um fator que
pode desencadear o uso do oxi em
relação ao crack é o preço: enquanto
a pedra de crack é vendida entre R$
7,00 e $ 10,00, o oxi varia de R$
2,00 a R$ 5,00.
Segundo Ana Cristina, é
fundamental definir políticas
públicas para evitar a disseminação
do oxi. Ela sugere alertar a sociedade,
preparar os profissionais da saúde
para o consultório e aumentar a
campanha de luta contra droga. E
mais: “É necessário que haja
fiscalização dos insumos que
produzem a droga, tais como
querosene, cal, amoníaco etc.”

Saúde convoca
doadores de sangue
Divulgação

Estoques
chegam a cair
30% na
estação mais
fria do ano

lanchonetes, mantidos por entidades
beneficentes de Santos, participarão
de 1º a 31 de julho da Festa Inverno
201, na Arena Santos, Vila Mathias.

A

Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo está convocando a
população para doar sangue antes do
início do Inverno. O objetivo é
garantir que não haja redução nos
estoques dos hemocentros do
Estado, uma vez que no período
costuma haver redução média de
30% nos estoques. Também em
julho, devido às férias escolares,
aumenta o fluxo de veículos nas
estradas e, consequentemente, há
maior risco de acidentes e de feridos

Metrópole já
arrecada
agasalhos

O

M

 Oito restaurantes e 23

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Cidadania

necessitando de
sangue nos
hospitais. “A
disposição
para sair de
casa nos dias
mais frios é muito baixa”, afirma o
coordenador da Hemorrede da
Secretaria, Oswaldo Donini. “Com
isso, perdemos potenciais
doadores”. Para doar sangue é
necessário ter entre 18 e 65 anos,
pesar no mínimo 50 kg, estar
descansado e alimentado (evitar
alimentação gordurosa nas quatro
horas que antecedem a doação) e ter
dormido pelo menos seis horas nas
últimas 24 horas que antecedem a
doação.

s nove Municípios da
Região Metropolitana da
Baixada Santista já arrecadam
roupas, cobertores, mantas e
outros itens na 6ª edição da
Campanha Metropolitana do
Agasalho. Além das Prefeituras
de Bertioga, Cubatão, Guarujá,
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe,
Praia Grande, Santos e São
Vicente, a campanha conta com
apoio do Fundo de Solidariedade
e Desenvolvimento Social e
Cultural do Estado de São Paulo
(Fussesp), de empresários e
sociedade civil. Confira a
localização dos postos de
arrecadação nos sites oficiais
das Prefeituras participantes.

Sucesso nos
pedidos de
aluguel social

A

Defensoria Pública de São
Paulo em Santos tem obtido
nos últimos meses resultados
favoráveis em ações que pedem à
Municipalidade e ao Estado de São
Paulo a concessão de aluguel social
para pessoas que vivem em situação
de extrema vulnerabilidade social.
Entre 2010 e 2011, mais de uma
dúzia de ações foram julgadas
procedentes em favor de famílias de
baixa renda.
A locação social está prevista na
Lei Estadual nº 10.365/99, que
determina ao Estado a locação de
imóveis privados para abrigar
pessoas de baixa renda, quando
estiverem expostas a condições
subumanas, em área de risco ou que
tenham tido sua moradia atingida
por alguma espécie de catástrofe.
A Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), nº 8.742/93, também
determina que, em virtude de
vulnerabilidade temporária –
principalmente de crianças –
benefícios eventuais de assistência
social deverão ser pagos às famílias
nessa situação. Com base na LOAS,
o Conselho Municipal da
Assistência Social de Santos baixou
a resolução nº 195/10, que criou o
auxílio moradia – pagamento de
aluguel, no valor de R$ 400,00 –,
para famílias impossibilitadas de
arcarem por conta própria com o
enfrentamento de situações que
provoquem riscos à sobrevivência.

Construção

STJ amplia prazo de ação contra defeitos
Reprodução

Precedente é baseado no
artigo 618 do Código
Civil e na Súmula 194

C

om base em decisão do
Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe (TJSE), o
ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), determinou
alteração no prazo para ingressar
com ação contra construtora em
virtude de vícios ou defeitos ocultos
no imóvel. Antes, o tempo de
garantia era de cinco anos a partir da
liberação do habite-se. Agora, a
prescrição de processo de 20 anos
conta a partir do momento da
comprovação do erro na estrutura do
imóvel, realizada por perícia técnica.
O precedente do STJ é baseado
no artigo 618 do Código Civil, que
estabelece o período de cinco anos
de garantia a responsabilidade de

Mutuários de São
Paulo e
Adjacências
(Amspa), os
prejudicados
podem recorrer
mesmo que o
defeito ou o vício
na segurança do
prédio sejam
descobertos após
o tempo de
garantia de cinco
anos dado pela
construtora.
“Somente a partir
Prescrição vintenária: a partir de comprovado
desse momento
o vício na construção, que pode estar oculto
começa a correr o
prazo vintenário”, comemora, ao
segurança e solidez da propriedade,
alertar que antes de receber as
e na Súmula 194, que determina o
chaves é importante que o
prazo de prescrição de 20 anos a
proprietário verifique vícios ou
ação para obter, do construtor,
defeitos que possam comprometer a
indenização por defeitos da obra.
construção. A utilização de materiais
Segundo Marco Aurélio Luz,
inadequados, deficiências no projeto
presidente da Associação dos

ou falhas na execução na obra podem
no futuro trazer dor de cabeça:
“Algumas das falhas são aparentes,
outras estão ocultas: rachaduras,
descolamento de cerâmica,
problemas na rede elétrica ou
hidráulica, entre outros”.
Para Marco Luz, é conveniente
que o síndico faça uma vistoria geral
nas áreas comuns da edificação e
cada proprietário no interior de sua
unidade e vaga de garagem: “Para
facilitar o contato com a construtora,
o síndico deve organizar uma lista
dos problemas das áreas comuns e
cada condômino da sua área
privativa para encaminhar à
construtora”.
De acordo com o dirigente é
aconselhável que antes de procurar a
Justiça, o mutuário tente um acordo
com a construtora. Caso não consiga
obter resultado satisfatório, ele pode
entrar com uma ação chamada
“Obrigação de Fazer”. “O prazo

para reclamação de vícios aparentes,
como portas quebradas ou paredes
mal pintadas é de 90 dias após a
entrega da chave”, orienta. Já para
requerer indenização por perdas e
danos por vícios na obras, a ação
prescreve em 20 anos, a partir de
quando for constatado o problema
por um perito.
Outros cuidados devem ser
tomados, como consultar se a
empresa registrou o Memorial
Descritivo da obra no Cartório de
Imóveis; checar se existem ações na
Justiça contra a construtora;
acompanhar a construção da
propriedade. Esses cuidados ajudam
a evitar problemas após a entrada no
imóvel. O presidente da Amspa frisa
que obras de melhoria no prédio,
durante os cinco anos iniciais,
podem tirar a validade da garantia da
reforma, por alterar os itens
assegurados. Amspa: telefone (11)
3292.9230 e site www.amspa.org.br
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Pátio Suplicy

Pátio Suplicy:
implantação em
45 graus
possibilitou
integração com
o espaço urbano

Investimento, qualidade
e localização
Conceitos do projeto aumentaram velocidade das vendas

A

Construtora Zogaib e a
L.Lopes Participações estão
entregando em Santos o
Residencial Pátio Suplicy, na Rua
Doutor Luis Suplicy, 60, no
Gonzaga. O empreendimento possui
cerca de 10.000 metros quadrados de
construção e apresenta vários
diferenciais de mercado, no
segmento dos compactos de alto
padrão, aliando bom investimento,
qualidade e localização.
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Entre as inovações do projeto, o
terreno de esquina proporcionou a
implantação do edifício em 45 graus,
destacam os empreendedores José
Luís Zogaib e Luiz Lopes Jr.: “Com
isso, conseguimos criar uma praça,
ao nível da calçada, integrando o
prédio ao ambiente urbano,
possibilitando que os pedestres
circulem em volta do espelho d’água
e das árvores”.
O projeto é assinado pelos

arquitetos
Oscar
Capelache Jr.
e Antonio
Augusto
Corrêa. Logo
na entrada do
edifício,
aproveitando
a integração
com o espaço
urbano, foi criado um acesso drive in
door, como num hotel: “Adotamos
um conceito diferenciado. Neste
momento em que os prédios, cada
vez mais, têm grades e portões altos,
investimos em sistema de segurança,
mas garantindo um ambiente mais
agradável na frente do prédio”.
O Pátio Suplicy tem 27
pavimentos, subsolo, térreo, g1, g2,
lazer, 20 andares-tipo e duas
coberturas duplex. O lazer equivale
ao terceiro pavimento e oferece, em
600 metros quadrados, piscina com
raia, com 22,8 metros de
comprimento, piscina social
integrada, deck molhado, piscina
infantil – numa localização que
permite o sol da manhã direto no
deck da piscina. O lazer conta ainda
com áreas com churrasqueira a gás e
forno à lenha; área de convívio; salão
de festas com terraço, já equipado,
voltado para a praça; sala de
ginástica, também já equipada; play
ground; sauna seca com descanso e
banheiros.
O edifício contempla 42
apartamentos, dois por andar, com
pé de direito de 3,24 metros, todos
de frente, com área de 117 metros
quadrados, e duas coberturas duplex.
Todas as unidades possuem varanda
de 17 metros quadrados, preparada
para ser fechada com vidro,
garantindo a integração total com o
living – um conceito que recebeu o
nome de Open Living.
Outro conceito adotado é o
Flexible Space. Por meio dele, foram
oferecidas ao comprador três opções
de planta: três dormitórios com uma
suíte; duas suítes com home office; e
duas suítes com a sala ampliada.
“Neste caso, um dos quartos é
aberto, ampliando a sala e criando
um ambiente bem maior”, explicam

Zogaib e Lopes Jr.
As paredes que compõem as
três opções são em drywall, o
sistema de construção seca: “Ou
seja, amanhã, se o cliente quiser
voltar de uma opção para outra, ele
consegue com facilidade”.
O empreendimento, que utilizou
estacas escavadas de concreto,
cravadas a 50 metros de
profundidade, foi erguido em
parceria com tradicionais empresas
do setor e renomados profissionais.
A ArcelorMittar forneceu aço,
telas, arames e pregos e o sistema
corte e dobra. Conforme destacou o
engenheiro Laurindo Luiz,
responsável pelo setor de vendas da
empresa na Baixada Santista, a
parceria com a Zogaib é completa,
com produtos e serviços da
ArcelorMittal.
O controle da qualidade do

concreto foi feito na obra pela Teste
Engenharia.
A alvenaria modulada utilizou os
blocos Gresca, fornecidos pelo
representante Edison Leite Camargo,
nos tamanhos 19x39, nas medidas
09, 11, 14 e 19. Ele detalhou que a
alvenaria modulada com blocos
cerâmicos é a evolução da alvenaria
tradicional: “Você constrói a obra
sem cortes dos blocos. Há frações de
medidas para os ajustes e para fazer
as amarrações da parede, com
economia de massa nos
assentamentos. Você utiliza o bloco
na medida correta, embutindo as
instalações e melhorando o tempo de
execução”.
Edison enfatizou que a alta
qualidade dos blocos, 4,5 MPa,
permite que aceite tanto o
revestimento com massa ou
aplicação direta de gesso: “Mais

Construção
Sandra Netto

importante ainda é que o bloco é
térmico, mantendo sempre o
ambiente interno agradável”.
A Construsoares Empreiteira de
Mão-de-Obra executou todos os
serviços de infra e superestrutura,
todo o acabamento interno e externo,
confirmando a parceria de vários
anos com a construtora, conforme
salientou o diretor Manoel Soares do
Carmo.
A busca em superar as
expectativas dos clientes também foi
acompanhada pelos projetos de
instalações hidráulicas e elétricas da
Prohidel, dirigida pelo engenheiro
Luiz Rogério Mesquita Freitas.
“Todos os apartamentos, além do
quadro elétrico dos circuitos,
possuem um quadro especial
chamado VDI”, explica Freitas:
“Este quadro possibilita a montagem
das mais modernas soluções de voz,
dados e imagens. Destaque para a
infraestrutura deixada em alguns
cômodos para instalação de persiana
elétrica, a existência de DPS
(dispositivo de proteção contra
surtos de tensão) nos quadros de luz
das unidades e a flexibilidade
prevista, conforme o conceito
Flexible Space”.
O diretor da Prohidel
acrescentou que para as instalações
hidráulicas foram utilizadas
tubulações em PPR, tanto para água
fria como para água quente. Neste
tipo de tubulação a conexão das
peças é feita por termofusão,
tornando a emenda uma peça única,
reduzindo o risco de vazamento.
Para o sistema de aquecimento de
água, foi prevista a instalação de
aquecedores de passagem, com
recirculação de água quente, que visa
conforto e economia de água.
Outro ponto destacado é a
previsão da infraestrutura para
implantação de sistema de medição
de água com leitura e emissão de
contas pela Sabesp. “Dessa forma,
os condôminos poderão ter suas
contas emitidas em seu nome,
proporcionando economia de água e
confiabilidade nos valores
apurados”, disse Freitas.
A Harco Engenharia foi
responsável pela implantação da

Piscinas com raia, um dos
itens de lazer do Pátio
Suplicy

infraestrutura do sistema de ar
condicionado e pressurização das
escadas. Segundo explicou o
engenheiro Edgard Lopes
Hernandes, foi projetada e executada
toda a tubulação necessária para
instalar o sistema split convencional,
em área técnica para colocação dos
equipamentos, sem interferir na
fachada. A Harco também fez a
pressurização das escadas, um
sistema que insufla ar
mecanicamente, por meio de
ventiladores centrífugos de alta
pressão, impedindo que a fumaça
entre na rota de fuga.
O revestimento da fachada
utilizou cerâmica Portobello 5x15,
referência aquarela branco. A
empresa também forneceu azulejos e
os pisos de porcelanato dos
banheiros, salas e cozinhas. Segundo
detalharam Jorge e Regina Abrahão,
da MRA Representações, “a
qualidade e a garantia são da fábrica
Portobello, mas o atendimento e a
negociação são personalizados”. Eles
acrescentaram que os materiais
usados no acabamento do residencial
foram aplicados com argamassa e
rejunte da marca Portokoll e
destacaram: “Todos os produtos
Portobello e Portokoll são
sustentáveis”.
Os elevadores são Atlas
Schindler, da linha Neolift, de última
geração, dotados de biometria.
A impermeabilização do Pátio
Suplicy foi realizada com manta
asfáltica Tododin 4 mm, da Viapol,
nos terraços dos apartamentos,

térreo, áreas descobertas, sendo que
nas piscinas, conforme frisou o
engenheiro Messias Chacur,
representante da Viapol na Baixada,
foram aplicadas mantas duplas,
coladas com asfalto aquecido. Nas
demais áreas frias foram utilizadas
Viaplus 1000 e Viaplus 7000.
O Grupo Papaiz forneceu
fechaduras e acessórios para
esquadrias, aliando a qualidade e a
tradição da Papaiz com a Udinese.
“Temos orgulho em poder fazer
parte de mais um importante
empreendimento na cidade de
Santos”, declarou o representante do
Grupo, ao anunciar o lançamento da
Papaiz, a linha Inoxvita de
fechaduras em aço inox, resistente a
desgaste e corrosão.
No quesito segurança, o sistema
inclui o funcionamento de 24
câmeras coloridas, botão de pânico
na portaria e vigia-alerta.
O projeto de decoração é de
autoria da arquiteta Valéria Falcoski
Loureiro. “Participei no hall de
entrada no salão de festa e em
parceria com os arquitetos,
paisagista e construtora, definimos
acabamentos e detalhes dos
apartamentos-tipo e áreas
coletivas”, contou, ao detalhar que
para fazer o apartamento decorado
seguiu a proposta arquitetônica de
integrar os espaços: “Utilizei móveis
mais modernos e claros, usei a
iluminação e o gesso para valorizar e
destacar alguns ambientes. Procuro
sempre usar a decoração pensando
na funcionalidade do ambiente”.
No Pátio Suplicy, além de
iluminar as áreas comuns do edifício
– terraços, hall dos apartamentos,
corredores, garagens, áreas de lazer e
paisagismo – a Lumen, em conjunto
com a arquiteta Valéria Loureiro,
projetou e executou a iluminação do
apartamento decorado e salão de
festas, com destaque para o hall de
entrada, onde o pendente
“Mamma”, em policarbonato,
valoriza a decoração da arquiteta,
afirma o diretor Roberto Capella.
Perspectiva
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Habitação
Imprensa Atlas Schindler

Mais moradias para São
Vicente e Cubatão
JMPereira/CDHU

Entrega foi feita pelo
governador e secretário de
Habitação

O

governador Geraldo
Alckmin esteve em maio,
em São Vicente e Cubatão,
para fazer a entrega de novas
moradias de programas realizados
pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU). Acompanhado do
secretário de Estado da Habitação,
Silvio Torres, em São Vicente, foram
entregues 158 moradias para famílias
removidas da favela México 70.
“Estamos entregando 122 casas
no Samaritá e 36 apartamentos no
México 70”, afirmou Alckmin. “São
158 unidades novinhas, com dois
quartos, piso cerâmico, forro. Todas
terão energia solar, o que reduz o
preço da conta de luz e
ambientalmente também é melhor”.
Foram investidos R$ 11 milhões nos
dois empreendimentos.
Em Cubatão, foram entregues
mais 48 moradias do Residencial Vila
Harmonia, no Bolsão VII, para
famílias que ocupavam área do
empreendimento. É a segunda etapa

do Vila Harmonia, que terá 600
unidades, com investimento de R$
104,2 milhões.
“Este empreendimento faz parte
do Programa Serra do Mar”, disse o
secretário Torres. “Com este
programa estamos atendendo a duas
prioridades do Governo do Estado:
tirar famílias de área de risco para
evitar futuras tragédias e preservar
esse grande patrimônio do nosso
país que é a Serra do Mar”.

Alckmin e Torres
Neste
entregam as
ano,
chaves a famílias
conforme
da México 70
enfatizou o
secretário da
Habitação, serão entregues mais
2.000 moradias e, até o final de
2012, todas as famílias serão
transferidas para conjuntos com
equipamentos comunitários, de
saúde, educação e recreação, disse
Silvio Torres.

Manual foca construção em aço
O
Centro Brasileiro da
Construção em Aço (CBCA)
lançou o “Manual de Construção
em Aço – Estruturas Mistas”, em
dois volumes, que facilita o uso de
sistemas mistos em projetos de
edificações. De autoria de Gilson
Queiroz, Roberval José Pimenta e
Alexander Galvão Martins, a
publicação apresenta uma
linguagem acessível, resumos
teóricos simplificados, tabelas e
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exemplos práticos de aplicação, e é
totalmente baseado na edição de
2008 da norma ABNT NBR 8800,
que passou a incorporar, além das
vigas mistas (já contempladas na
edição de 1986) os pilares mistos,
as lajes mistas e as ligações mistas.
O primeiro volume trata dos
Conectores de Cisalhamento, dos
Pilares Mistos e das Lajes Mistas,
enquanto o segundo aborda as
Vigas Mistas e as Ligações Mistas.

Acesse www.cbca-iabr.org.br
MORADIA POPULAR – A
CDHU lançou o livro
“Sustentabilidade e inovação na
habitação popular: o desafio de
propor modelos eficientes de
moradia”, com artigos de
especialistas e projetos que
propõem inovações arquitetônicas
nas moradias destinadas à
população de menor poder
aquisitivo.

Capital Corporate Office: elevador 164 mil da Atlas Schindler

164 mil elevadores
vendidos
A

Atlas Schindler registrou a
venda do elevador número
164.000, que integra um grupo de 15
elevadores comercializados para o
edifício comercial Capital Corporate
Office, da Eztec. O empreendimento
está localizado na região da Avenida
Engenheiro Luis Carlos Berrini, na
Capital de São Paulo. O elevador é
da linha NeoLift, de alta velocidade e

design diferenciado, com formas
planas nos painéis e curvas
acentuadas nas colunas e corrimão.
Do grupo, os elevadores
principais contarão com a tecnologia
Miconic 10, que permite a
distribuição inteligente dos
passageiros nos elevadores do
edifício. O sistema faz a otimização
do tráfego vertical, criando grupos
de passageiros que vão para os
mesmos andares de destino ou pisos
próximos, diminuindo paradas
intermediárias, agilizando a
mobilidade e economizando energia.
Além dessa tecnologia, o
condomínio terá recurso de
segurança que permite controle
individual de acesso aos andares, o
Schindler ID. Com o sistema, por
meio do próprio crachá do prédio,
será possível cadastrar
antecipadamente os andares a que o
usuário terá acesso.

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

Ilha do Mel

Quatro dias de lazer
e descanso em Angra
D

Harmonia com o meio ambiente
Sistema supre falta de água doce para consumo

Divulgação

e 23 a 26 de
junho, uma boa
opção é aproveitar o
feriado de Corpus
Christi no Meliá
Angra, na Praia do
Canal Pimenta –
Pontal, na BR 101,
km 488, em Angra
dos Reis, no Rio de
Janeiro. Para o
período, diárias a
partir de R$ 360,00, por pessoa, em
apartamento duplo/categoria
superior ou no apartamento garden
room, com sistema all inclusive: café
da manhã, snacks variados, almoço,
jantar e bebidas diversas (alcoólicas
e não alcoólicas exclusivas do
pacote). A equipe de lazer e
entretenimento preparou diferentes
atividades para o feriadão, como
quadrilha, casamento caipira, barraca
de doces, do beijo, pipoca, milho
verde, vinho quente, quentão,
prisão, artesanato de balão (porta
velas), oficinas de reciclagem e artes,
jogos divertidos, jogos noturnos,
jogos na piscina e olimpíadas kids.
Focado na comida típica, o buffet
terá toque nordestino, com paçoca,

Meliá Angra: pacotes
para o feriadão

pé de moleque e cachorro-quente.
Nos dias 24 e 25 à noite está
programado um forró universitário,
com a “Banda Sereno”.
O Meliá Angra está localizado
em frente à Ilha do Pimenta, em área
de 98.000 m², sendo 40% de Mata
Atlântica. A infraestrutura inclui
fitness center, spa com ofurô, sauna,
quadras de tênis, quadra
poliesportiva, salão de jogos,
piscina, bar molhado, marina própria
integrada ao hotel com 20 vagas
molhadas junto ao píer e 300 vagas
secas em seis hangares próprios,
suporte à prática de esportes
náuticos, com acessibilidade.
Informações e reservas
www.melia-angra-marina.com

C

lassificada pela Unesco como
Reserva da Biosfera, a Ilha do
Mel é um dos principais atrativos
turísticos do Paraná, com praias,
morros, costões, manguezais, brejos
litorâneos e restingas da Mata
Atlântica. Além de ser motivo de
orgulho, o título internacional obriga
ao compromisso permanente com a
preservação do ecossistema, uma
preocupação que mobiliza os
moradores da Ilha, em busca de
alternativas para minimizar as ações
do homem sobre o meio ambiente.
Entre os projetos sustentáveis,
um dos destaques é o sistema de
captação, reserva e tratamento de
água de chuva. Afinal, mesmo com
quilômetros de praias límpidas, a
ilha possui a maior parte de sua água
doce com altas concentrações de
manganês e ferro, deixando-a

Eventos agitam
segmento

F

eira de negócios, produtos e
serviços turísticos das cidades
do Estado de São Paulo, o Salão São
Paulo de Turismo acontece de 16 a
18 de junho, no Centro de Eventos
São Luís, Rua Luís Coelho, 323,
região da Avenida Paulista, em São
Paulo. Confira o programa completo
no site www.salaospturismo.com.br
A sexta edição do Salão do
Turismo Roteiros do Brasil ocorrerá
de 13 a 17 de julho, no Anhembi, em
São Paulo. Os coordenadores do
Ministério do Turismo (MTur), os
parceiros e a Promo Inteligência
Turística, organizadora do evento,
estão definindo as novidades deste
ano. O credenciamento será pelo site
www.salao.turismo.gov.br

imprópria para o consumo.
Em 2007, o Colégio Arthur
Miranda Ramos solicitou à
Companhia de Água e Esgoto de
Paranaguá (Cagepar) a criação de um
sistema para suprir a falta de água
doce para consumo. O curso de
Geografia do Instituto Superior do
Litoral do Paraná (Isulpar)
desenvolveu pesquisas e, em janeiro
de 2010, a Cagepar, em parceria com
o Instituto, iniciou as adaptações em
hotéis e restaurantes da Ilha.
Atualmente, 17
estabelecimentos contam com a
implantação física de reservatório e
bomba de cloro. O sistema consiste
em calhas que coletam água dos
telhados e a encaminham para um
filtro de brita. Lá, são retidas as
folhas e possíveis impurezas e a
água é encaminhada para o

reservatório, onde é tratada e
distribuída para usos não potáveis.
“Neste ano não houve falta
d’água nem reclamações, foi mais
tranquilo. Em relação aos outros
anos teve uma melhora significativa,
além da economia de água”, conta
um dos pesquisadores do projeto, o
professor Francisco Xavier da Silva
de Souza.
Além da reserva de água, Souza
explica que os turistas que
desembarcam na ilha são orientados
sobre a adoção de práticas de
preservação ao meio ambiente.
Assim, todos aproveitam as belezas
da ilha e asseguram que ela seja
desfrutada ainda por muito mais
tempo. A iniciativa rendeu ao
projeto a premiação de Melhores
Práticas em Aspectos Ambientais do
Ministério do Turismo (MTur).

Cruzeiros do Brasil a
Espanha
A

Divulgação

Ibero Cruzeiros
programou para a
temporada 2011/2012
viagens de travessia do
Brasil a Espanha, por meio
dos navios Grand
Celebration e o Grand
Mistral. Em ambos, haverá
a oferta do pacote Ibero Inclusive
e a “La Noche Blanca”.
O Grand Celebration tem
capacidade para 1.896
passageiros e realizará a viagem
em 17 noites, com saída do Porto
de Santos em 14 de março de 2012
e chegada em Barcelona em 31 de
março. O navio possui área de

Grand
Spa, com
Celebration:
muito conforto travessias para
e lazer.
outros países
O Grand
Mistral pode transportar 1.700
hóspedes e prevê uma viagem com
19 noites, partindo de Santos em
11 de março e chegada em
Valência, em 30 de março.
Perspectiva
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Animal

Exercícios na gravidez
Divulgação

Dúvida de gestantes e
profissionais: quais
exercícios são permitidos
na gestação?

“

A primeira coisa a se observar é
se o médico libera para
realizar exercícios, para a atividade
que a gestante deseja fazer ou o
profissional deseja prescrever”,
afirma a personal gestante Gizele
Monteiro. “A partir daí, todo o
controle e conhecimento devem ser
levados em consideração”,
acrescenta Gizele, que é diretora do
método Mais Vida Gestantes. Ela dá
algumas dicas:
Musculação Embora muito
usada nas academias e por
professores que trabalham com
treinamento personalizado, a
musculação nem sempre é liberada
pelo médico. “Bem orientada é uma
atividade muito importante e
interessante, pois fortalece
musculaturas responsáveis pelo
controle postural. Há sempre a
necessidade, independente do
exercício, de realizar ajustes,
conforme a individualidade da
gestante”.
Pilates Não é uma atividade
indicada para gestantes que eram
sedentárias antes de engravidar e que
nunca fizeram Pilates. É importante
para o fortalecimento muscular (para
auxílio de desconfortos pelas
mudanças posturais) e do assoalho
pélvico (importante para o parto

normal), pois seus exercícios exigem
muito dessas musculaturas, com
grande ênfase em abdominais.
Treinamento Funcional Nesse
tipo de treinamento existe uma
variação muito grande de exercícios e
equipamentos que podem ser
utilizados. O profissional deverá
conhecer muito bem cada exercício e
material para adaptá-lo para a
gestante. Não são todos que ela
poderá fazer. As grandes
instabilidades e exercícios arriscados
devem ser tirados do quadro de
exercícios selecionados.
Atividades de Impacto Por ser
uma atividade de intensidade e ação
biomecânica elevada, a corrida exige
um grande nível de aptidão de quem
irá praticá-la. Portanto, não é uma
atividade indicada para se iniciar
durante a gravidez: “Para gestantes
que já corriam antes de engravidar,
indicamos que sempre seja
acompanhado por um profissional e
que distâncias e intensidade sejam

Dificuldades no aprendizado

A

nsiedade, irritabilidade e distúrbios na hora
de dormir são responsáveis por dificuldades
no aprendizado, alerta o professor Zan
Mustacchi, pediatra e diretor clínico do Centro de
Estudos e Pesquisas Clínicas, de São Paulo. Ele
afirma que o prejuízo escolar e de convívio social
se expressam em sintomas de origem mental, na
esfera psíquica e envolvendo questões emocionais.
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D

irigentes do Comitê
Metropolitano de
Saúde e Bem-Estar
Animal da Baixada
Santista entregaram em
maio ao secretário de
Estado do Meio Ambiente,
Bruno Covas, dois
projetos em prol da causa
animal: para criação o
Fundo Estadual de
Recursos para a Saúde, Bem-Estar
e Proteção Animal; e criação de
Delegacia Especial de Proteção
Animal, para atender casos de
maus tratos contra animais.
Conforme destacou a
presidente do Comitê, Luciene
Borges Neves, o projeto beneficia
ONGs e Oscips do Estado, de
cidades com mais de 100.000
habitantes, que possuam projetos e
trabalhos sociais focados nos
animais. Ela detalhou que o fundo
é essencial para a sobrevivência
dessas entidades, ajudando-as a se
profissionalizar para atender a
demanda social de animais em alto
grau de vulnerabilidade.
Vice-presidente do Comitê e
presidente da Federação de
Cinofilia do Estado de São Paulo
(Fecesp), Paulo Eduardo Costa
ressaltou que o Brasil é o segundo
país no mundo em população
animal, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos: são 33 milhões

Filetti, Covas,
de cães e 17
Luciene e
milhões de gatos,
Costa: em prol
segundo
dos animais
informações da
Associação
Nacional de Fabricantes de
Alimentação Animal.
O secretário do Comitê,
médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti, explicou que o
projeto propõe que os recursos
oriundos da arrecadação de
impostos, multas ambientais e
outros sejam encaminhados ao
fundo para a causa animal.
Sobre a Delegacia Especial de
Proteção Animal, a proposta é que
seja estruturada com profissionais
vocacionados e qualificados, para
autuar e punir nos casos de maus
tratos contra animais domésticos
e/ou domesticados.
Bruno Covas mostrou-se
receptivo a ambas proposituras,
comprometendo-se a analisá-las
atentamente.

Problemas afetivos levam ao álcool
E
Divulgação

Reprodução
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controladas e
reduzidas com
o progresso
da gravidez”.
Ginástica
para
Gestantes As
aulas devem
ser
programadas e
direcionadas
para as
necessidades
gestacionais,
havendo sempre a ação em
diferentes grupamentos musculares e
também exercícios com objetivos e
materiais diferentes. Mesmo uma
gestante sedentária pode iniciar, mas
sempre com o controle do
profissional.
Alongamento Proporcionam o
relaxamento e o equilíbrio para
grupamentos musculares
sobrecarregados pelas mudanças
posturais.
Hidroginástica A hidroginástica
é indicada pelos médicos e traz
benefícios para a gestante,
principalmente no último trimestre,
quando muitas sofrem com o
inchaço nas pernas e a atividade em
água é muito positiva. Para o grupo
de gestantes, o profissional deverá
saber fazer as correções das várias
grávidas em períodos diferentes de
sua gravidez, distribuídas nos vários
meses e trimestres e cada uma terá
um nível de condicionamento físico e
necessidades diferentes.

Obter liberação médica
para realizar exercícios

Comitê entrega
projetos a Bruno Covas

Perspectiva

studo realizado com
universitários entre 18 e 25 anos
e divulgado pelo Centro de
Informações sobre Saúde e Álcool
(CISA) aponta que, entre as
mulheres, os indicadores
relacionados ao consumo de bebida
alcoólica estão fortemente
associados à problemas afetivos, ou
seja, elas bebem para lidar com
situações estressantes ou para aliviar
sintomas depressivos. Já entre os
homens, o consumo abusivo do
álcool estaria mais associado a
motivações sociais: beber em festas
ou na companhia de amigos, para ser
aceito por amigos ou pelo grupo. A
pesquisa constatou que tanto a
mulher quanto o homem também
bebem motivados pelos efeitos
“eufóricos” do álcool.
De acordo com o Ministério da

Mulheres mais
vulneráveis aos
efeitos da
bebida alcoólica

Saúde, as mulheres estão bebendo
mais nos últimos anos. O
levantamento realizado pelo sistema
de Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção de Doenças Crônicas
(Vigitel) mostra que 10,6% das
mulheres brasileiras fazem uso
abusivo de álcool – o que significa
quatro ou mais doses, no caso da

mulher, e cinco ou mais
doses, nos homens,
numa mesma ocasião,
sendo que uma dosepadrão de bebida
alcoólica contém,
aproximadamente, 8-13 g de álcool
puro (285 ml de cerveja, 120 ml de
vinho ou 30 ml de destilado). Em
relação aos homens, as mulheres são
mais vulneráveis aos efeitos da
bebida alcoólica, após consumirem a
mesma quantidade, mesmo quando
diferenças no peso corpóreo são
levadas em conta.

Gente & Fatos
Manoel Fernandes/Divulgação
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 Associação dos Jornais do

Interior de Santa Catarina
(Adjori-SC) realiza de 17 a 19 de
junho, no Costão do Santinho
Resort, em Florianópolis, o 39º
Congresso Estadual da Adjori/SC
e o Encontro Nacional de Jornais
Locais, reunindo empresários e
profissionais de Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro
e Mato Grosso, que formam a
Adjori Brasil, e filiados à ADI,
convida o presidente Miguel
Ângelo Gobbi.
 Com o tema “Comemorar e
Celebrar”, acontece em Santos,
de 15 a 29 de junho, o XV
Festival de Cenas Teatrais
(Fescete), que nesta edição
homenageia o ator santista
Oscar Magrini. Programação no
site www.fescete.com.br

A alcaldesa Teófila Martínez Sáiz, de Cádiz, e o prefeito
João Paulo Tavares Papa: visita de Papa oficializou a
irmanação de Santos com a cidade espanhola, em roteiro
europeu que tratou de negócios e também estreitou laços
com as cidades-irmãs Ansião e Arouca, em Portugal.
Imprensa CPFL

 São Paulo recebe a exposição

Bandeiras de São Paulo, na Casa
Cor, até 12 de julho, no Jockey
Club, em Sampa, com curadoria
do arquiteto e designer Alvaro
Guillermo.
 Aquário Municipal de Santos,
na Ponta da Praia, expõe até 30
de julho uma horta viva
organizada com 75 plantas
fitoterápicas de 25 espécies
diferentes. Dentre as ervas, 15
reconhecidas e regulamentadas
pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) por
suas propriedades medicinais.

Lorival
Nogueira Luz
Jr. assumiu a
vicepresidência
Financeira e de
Relações com
Investidores
da CPFL
Energia.

Sandra Netto

Dinâmicos
dirigentes
da Engeplus
Construtora:
os casais
Roberto Luiz
Barroso e
Isa, Barroso
Filho e Eliane, às voltas com o lançamento de mais um projeto de
alto padrão em Santos: Residencial Santorini, na Praia do Embaré.
Divulgação

Pupy Zogaib e
Márcio Barbuy
celebraram
parceria para
participar da
Casar 2011, no
Terraço Villa
(antigo Terraço
Daslu), em São
Paulo, voltado às
cerimônias e
festas de
casamentos.

WorkShow Eiffel 2011 reunirá em 27 de junho, no
Espaço Bloom, em São Vicente, dois cabeleireiros
badalados da TV brasileira: Rodrigo Cintra e
Maurício Morelli.

 Jorge e Regina Abrahão,

representantes Portobello para o
Litoral Paulista, preparando o
novo espaço da MRA, com show
room, visando dar mais
comodidade aos clientes, na Rua
Alexandre Martins, 51, cj. 35,
Bairro Aparecida, em Santos.
 9ª edição do Curta Santos –
Festival Santista de Curtas
Metragens, dedicada “Para
Todas as Mulheres do Mundo”,
recebe inscrições até 17 de junho
no site www.curtasantos.com.br,
para mostras Olhar Brasilis,
Videoclipe Brasilis, Olhar
Caiçara e Videoclipe Caiçara.
 Parabéns, Escola de Ciclismo

Sandra Netto

Alexandre,
Sílvia Cruz e
Marco de Assis,
da Docol: para
seleto público,
Marco
ministrou
treinamento,
na Associação
de
Engenheiros e
Arquitetos de
Santos (AEAS),
sobre
“Soluções para
o Uso Racional
da Água”.

Laurindo Luiz, Adelino Bastos e Albano Soares:
parceiros nas obras e amigos em todas as horas,
celebram a conclusão do Costa Clássica Residence,
em Santos.

Duas Rodas, que completa 11
anos de fundação, mantida pelo
Grêmio Recreativo Cultural e
Esportivo Memorial, em parceria
com a Prefeitura de Santos e Liga
Santista da modalidade.
 A SC Gourmet – 1ª Mostra

Brasileira de Queijos, Vinhos e
Delikatessen acontecerá de 21 a
24 de julho, no Parque Vila
Germânica, em Blumenau, Santa
Catarina.
Perspectiva
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