


Licitação às escuras
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Capa: fotos Sandra Netto e Tadeu Nascimento/
Secom-PMS.

Voltado ao segmento de alto padrão, o Grupo
Mendes está entregando na Ponta da Praia, em
Santos, as duas torres do Residencial Stella
Magna, com arquitetura diferenciada e dotado
de ampla infraestrutura de lazer.Páginas 5 a 8.
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ALBERTO MURRAY NETO

Ogoverno mandou para o
Congresso Nacional Medida

Provisória que trata das licitações
para a Copa do Mundo e Olimpíada.
A MP foi aprovada na Câmara dos
Deputados com o estranho
dispositivo de que todas as obras a
serem licitadas para tais eventos
esportivos terão cláusula de sigilo no
que diz respeito aos orçamentos do
governo para tais obras. Ou seja, a
população não tomará conhecimento
de quanto o governo pretende gastar
com essas construções. Diz o
governo que os órgãos de controle,
tais como o Tribunal de Contas da
União (TCU) e Corregedoria Geral
da União (CGU) terão acesso a
todos os dados. Ao público, os
valores somente serão revelados
posteriormente, após concluídos os
processos licitatórios.

Essa inovação licitatória
defendida pelo governo afronta as
regras mais elementares da boa
conduta ética e moral, bem como a
Constituição do País. Claro que
licitar a compra de uma caixa de
parafusos não é a mesma coisa do
que licitar obras de infraestrutura e

praças esportivas de grande porte.
Mas o governo, quando se habilita
para sediar grandes eventos
desportivos, o faz com anos de
antecedência e, no caso dos Jogos
Olímpicos, o resultado é anunciado
sete anos antes de sua realização.
Haveria tempo de sobra para os
poderes públicos estruturarem
normas diferenciadas para as
licitações decorrentes desses
eventos, quando fosse o caso, e que
não ferissem os princípios basilares
da transparência que devem nortear
qualquer negócio que envolva
dinheiro público.

A Constituição dá aos brasileiros
o direito de informar e de ser
informado. E o Poder Executivo não
está acima dessa regra
constitucional. O povo tem o direito
de saber, em todas as fases do
processo, como seu dinheiro será
despendido. Quando o Poder
Executivo justifica que prestará
contas ao TCU e CGU, talvez não
tenha percebido que é o Estado
prestando contas ao próprio
aparado estatal, alijando o povo, o
maior interessado, das discussões e
vedando-lhe o conhecimento pleno
do emprego da verba pública.

Derruba-se a regra geral de
transparência absoluta no trato da
coisa pública.

As justificativas do governo de
que essa modalidade de licitação
evitaria a formação de cartéis é
fraquíssima. Como pode o Poder
Público garantir que as partes
interessadas não irão, ainda assim,
juntar-se e fazer um arranjo entre
elas de quem participará de qual
licitação? Também não compreendo
qual a diferença em licitar a
construção de uma estrada e de uma
obra para Copa, ou Olimpíada. E
isso me remete a outra indagação: se
esse modelo proposto pelo governo
é tão bom, por que não o utilizaram
antes?

A sociedade civil já reagiu contra
essa medida do governo. E deve
continuar reagindo, para que as
autoridades recuem nessa tentativa
espúria de ocultar do povo a íntegra
das licitações que envolverão a Copa
e a Olimpíada. O exemplo dos Jogos
Pan Americanos Rio 2007 é
traumático, em que houve um super
faturamento de 1.000% e legado zero.

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

Edifício
abrigará
Unidade de
Negócio de
Exploração e
Produção de
Gás e Petróleo
da Bacia de
Santos

Divulgação

Nossos amigos animais

E ntre outras posições desfavoráveis em
rankings que medem padrões de
desenvolvimento dos países, ainda

temos muito a aprender, avançar e comemorar
no que diz respeito à forma como tratamos
nossos animais. Não apenas no âmbito dos
silvestres que povoam as matas, alvos fáceis do
homem predador – seja em busca de lazer (?)
ou a serviço do capital selvagem –, das
queimadas, da falta de uma política e de uma
polícia de proteção ao meio ambiente; mas,
sobretudo, em relação aos animais domésticos,
gatos, cachorros, pássaros, cavalos, enfim,
todos aqueles que, talvez sem saber, conciliam
a beleza que representam na Natureza – pela
simples contemplação –, com a alegria que
proporcionam aos que se dispõem a cuidá-los,
verdadeiros privilegiados, que encontram
tempo e espaço para uma troca que, cada vez
mais, se revela fundamental para nossa
incessante busca da felicidade e, afinal, da
própria sobrevivência humana. Exagero?
Absolutamente. O assunto é polêmico; e a

importância que hoje têm os animais
domésticos nas políticas públicas parece ser
inversamente proporcional ao amor cultivado
pelos governantes. Ainda é possível fazer
muito pelos animais. E não se trata apenas de
tratá-los com dignidade, como a Constituição
Federal determina ao cidadão; o que, por
sinal, também está consignado na Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, aprovada
em assembleia da Unesco, em Bruxelas,
Bélgica, em 27 de janeiro de 1978. É essencial
prevenir para que não sejam abandonados ou
sofram práticas cruéis. Não faz muito tempo,
Santos deu passo importante ao instituir lei
que cria o fundo para o bem-estar animal. A
expectativa é que outros Municípios da
Região Metropolitana também se sensibilizem
para a necessidade, e da mesma forma seja
implantado o fundo estadual. Mas é preciso
mais, muito mais, como punir exemplarmente
os maus tratos, por meio de uma polícia
especializada, como acontece nos países
desenvolvidos e civilizados.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Petrobras constrói edifício no Bairro do Valongo, em
Santos, que terá certificação LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)........................Pág. 3.
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Hidrate os pés
com creme
específico

para a região

Nesses dias frios de Inverno, inúmeros cuidados devem
ser observados, tanto nos calçados, quanto nos pés, que
ficam mais suscetíveis às patologias da estação...Pág. 10.
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A Pousada Maravilha, em Fernando de Noronha, no
Pernambuco, renovou sua certificação ISO 14001,
auditada pela alemã DQS.......................................Pág. 12.
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Preservação
ambiental
com bem-
estar da
comunidade

ArcelorMittal promoveu mais uma etapa do programa
Mestre ArcelorMittal, dirigido a mestres de obras,
pedreiros e agentes da construção civil.................Pág. 9.
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Cidade

Na esteira de homenagens pela
conquista do tricampeonato da

Libertadores da América, o Santos
Futebol Clube teve suas cores
aplicadas no bonde escocês, de
1911, que circula pelo Centro
Histórico de Santos. O modelo
camarão já está sendo chamado de
“baleião”, em alusão ao símbolo do
alvinegro praiano. “Devemos muito
ao clube que contribuiu para a
história de Santos”, justificou o
prefeito João Paulo Tavares Papa,
usando a camiseta do tri, que ganhou
do vice-presidente do clube, Odílio
Rodrigues Filho. A decoração interna
é alusiva ao Santos FC, com fotos de
Neymar, dos casarões do Valongo,
onde a Prefeitura constrói o Museu
Pelé, e dos títulos continentais de
62, 63 e deste ano, conquistado
diante do Peñarol, o que inclui uma
réplica da taça.

Bonde é
atração no
Centro

Fotos Divulgação

Projeto da
Petrobras
prevê três
torres: a

primeira terá
16 pavimentos,

com 1.194
vagas; no total,
serão 84.200

metros
quadrados de

área construída

Edifício terá certificação LEED

Santos terá o primeiro edifício
com certificação LEED
(Leadership in Energy and

Environmental Design), Liderança
em Energia e Desenho Ambiental,
conferida pelo United States Green

Building Council, Conselho
Americano de Edificações Verdes.
Trata-se do prédio que a Petrobras
construirá no Bairro do Valongo,
para abrigar a Unidade de Negócio
de Exploração e Produção de Gás e
Petróleo da Bacia de Santos. O
padrão LEED determina o
cumprimento de uma série de
exigências sustentáveis, tais como
economia de energia e

aproveitamento de recursos naturais,
sempre com o foco de causar menos
impacto ao meio ambiente.

O empreendimento será
implantado em fases e prevê três
torres. A primeira delas, com início
neste segundo semestre, terá 16
pavimentos, sendo três de
embasamento, mais dois andares de
subsolo. Também haverá 1.194
vagas de estacionamento. No total,

serão 84.200 metros quadrados de
área construída. A expectativa é que
todas as operações da Bacia de
Santos sejam coordenadas a partir
das novas instalações, onde
funcionará um novo laboratório de
Sedimentologia. O complexo inclui
ainda auditório, restaurante e Museu
do Petróleo e da História da Bacia de
Santos. A previsão é que as obras se
estendam até julho de 2013.

Operações da Bacia de
Santos serão coordenadas
nas novas instalações



4     Julho/2011     Perspectiva

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Proprietários e diretores de
jornais brasileiros reuniram-se
entre 17 e 19 de junho, em

Florianópolis, Santa Catarina, para
formalizar a criação da Associação
Nacional dos Jornais do Interior do
Brasil, Adjori Brasil. Os empresários
foram representados por cinco
Adjori, sigla de associação estadual
de jornais do interior, de Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de
Janeiro e Mato Grosso. Juntas, elas
representam mais de 450 jornais.

O ato de fundação da Adjori
Brasil encerrou os trabalhos do 39º
Congresso Estadual da Adjori de
Santa Catarina e Encontro Nacional
dos Jornais Locais e foi
testemunhado por duas autoridades
na comunicação governamental: Yole
Maria de Mendonça, secretária de

Criada Adjori Brasil
Nova entidade nasce com
a força de 450 jornais do
interior de cinco Estados

Negócios

Comunicação da Presidência da
República, e Derly Massaud de
Anunciação, secretário de
Comunicação de Santa Catarina.
Pelas Adjoris assinaram os
respectivos presidentes: Miguel
Ângelo Gobbi, de Santa Catarina,
eleito presidente da entidade
nacional; Sérgio Jonikaites, do
Paraná; Carlos Alberto B. Balladas,
de São Paulo; Paulo César Caldeira,

do Rio de Janeiro; e Francisco
Delmondes Bentinho, do Mato
Grosso. Ao saudar a decisão, Carlos
Balladas, de São Paulo, citou
avanços conquistados no Estado
para aumentar a credibilidade dos
115 jornais filiados, destacando a
certificação de circulação e tiragem:
“A Adjori paulista é a primeira do
gênero a certificar os jornais a ela
filiados”.

Criação da
Adjori Brasil:
Sérgio
Jonikaites,
Francisco
Delmondes,
Yole
Mendonça,
Miguel Gobbi,
Derly
Massaud,
Paulo Caldeira
e Carlos A.
B.Balladas

Adjori SC� De 1º a 3 de setembro, serão suspensos os procedimentos eletivos
referentes a planos e seguros saúde nas áreas de Ginecologia e a
Obstetrícia do Estado de São Paulo, por meio do sistema de saúde
suplementar; apenas serão atendidas urgências e emergências. O
ultimato foi anunciado pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia do
Estado de São Paulo (Sogesp), após tentativas frustradas para negociar
reajustes de honorários.

� Integrando
o projeto
“Resistir é
Preciso...”,
o Instituto

Vladimir
Herzog lançou no

Memorial da Resistência, em São Paulo, a
coleção de 12 DVDs “Os Protagonistas dessa
História”, com depoimentos de 60 jornalistas
que combateram a ditadura no Brasil,
produzindo e distribuindo jornais de
contestação ao regime.

Reprodução � Em prol de 32
instituições assistenciais,
acontece até 31 de julho,
na área externa da Arena
Santos, na Vila Mathias,
a Festa Inverno 2011. A
iniciativa da Prefeitura
oferece atrações para
toda a família: praça de
alimentação, pista de
patinação, parque de
diversões e dois palcos.
De terça a domingo, das
18 às 24 horas.

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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Construção

Armênio Mendes:
“Os nossos prédios são

diferentes, sim”

Stella Magna

QUALIDADE EM DOBRO
Duas torres de
apartamentos e área de
lazer de 1.146 m²

OGrupo Mendes está
entregando na Ponta da
Praia, em Santos, as duas

torres do Residencial Stella Magna.
O empreendimento foi implantado
em terreno de 4.136 m², com duas
entradas, pela Avenida Rei Alberto I,
363, e Rua Dr. Marcello Ribeiro de
Mendonça, 109. Projeto de
concepção contemporânea, de
autoria do arquiteto Roberto
Saviello, cada uma das torres possui
26 pavimentos de apartamentos,
totalizando 164 unidades. Em 15
pavimentos, 4 apartamentos por
andar, com área de 123 e 125 m²,
com 3 dormitórios sendo 1 suíte. Em
outros 10 pavimentos, 2

apartamentos por andar, com área de
167 m², com 3 suítes. Há ainda um
andar garden, com 2 apartamentos
de 251 m², com 3 suítes. E três
mezaninos, sendo um de lazer e dois
de garagem; as vagas para veículos
também ocupam o térreo e o
subsolo.

Construído com recursos
próprios, o retorno está dentro das
expectativas do empresário Armênio
Mendes, presidente do Grupo
Mendes. “O retorno do
investimento imobiliário hoje é mais
lento do que antigamente, na medida
em que uma obra segura e de
qualidade exige a adoção de
tecnologias caras, como fundações
profundas”.

Apontado como o maior
empreendedor do Litoral Paulista,
Mendes comentou que a obra do
Stella Magna foi rápida, sem

imprevistos. Pronta, após 14 meses,
julho foi reservado para os detalhes,
antes da entrega aos condôminos:
“Implantamos um sistema de
controle de qualidade e, com esta
finalidade, um perito verifica todas
as unidades, procurando detectar
alguma irregularidade, que é
imediatamente corrigida”.

Também são executados serviços
de limpeza e decoração das áreas de
lazer. “Piscina, academia, sauna, área
de lazer infantil, entradas sociais,
tudo será entregue decorado”, disse
Mendes, ao frisar que um dos
grandes diferenciais do Stella Magna
é a ampla área de lazer. Ele explicou
que as duas torres estão afastadas
cerca de 60 metros, o que permitiu
construir entre elas uma piscina com
quase 25 metros de extensão e uma
quadra poliesportiva. No total, o
empreendimento possui 1.146 m² de

área de lazer, e além desses dois
equipamentos, contempla salão de
festas, brinquedoteca, jogos teen,
fitness, terraços com pergolado,
playground, piscina infantil,
churrasqueiras, spa center, espaço
gourmet com terraço e salão de
jogos.

A qualidade segue o padrão
Mendes, conhecido em inúmeros
empreendimentos do grupo, como as
cinco torres do Jardins da Grécia, na
Ponta da Praia, o Prime Plaza, no
Gonzaga, o Stella Maris, no
Boqueirão. “Em todos, nos
preocupamos com os mínimos

Sandra Netto
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Construção
Sandra Netto

Entre as duas torres, piscina
com quase 25 metros de
extensão e quadra
poliesportiva

detalhes. E sempre que é possível
agregamos mais. No Stella Magna,
por exemplo, até o muro da frente é
revestido com granito”.

Ao comparar com a qualidade da
concorrência, o empresário é
enfático: “Os nossos prédios são
diferentes, sim. Principalmente
daqueles implantados por
construtoras que não têm
compromisso com a cidade”.
Entusiasmado com o atual momento,
Mendes revelou que convidou o
prefeito João Paulo Tavares Papa
para conhecer o empreendimento,
construído conforme as exigências
do Plano Diretor em vigor.

Sobre as mudanças que serão
adotadas na legislação, conforme
projetos de autoria do Executivo, já
aprovados pelo Legislativo e que
esperam a sanção do prefeito, o
empresário declarou: “Na medida em
que o prefeito entendeu a
necessidade de reduzir um pouco o
volume de construção, acho que a
mudança será benéfica. O prefeito é
pessoa comprometida com a cidade,
que tem visão de futuro. Com o
advento do pré-sal e a duplicação do
porto, temos que preparar a cidade
para enfrentar este impacto. Reduzir
o volume construtivo talvez seja
uma das alternativas para que
consigamos conservar a cidade com

qualidade de vida”.
Conforme observou o diretor do

Grupo Mendes, Leopoldo Arias, o
projeto do Stella Magna é
basicamente o mesmo do residencial
Stella Maris, construído no
Boqueirão: “É um projeto vitorioso,
de qualidade, que teve grande

aceitação no mercado e foi replicado
em duplicidade”. Segundo Arias, o
interessante é que na Ponta da Praia
a vista é ainda mais privilegiada.
“Todos os apartamentos, das duas
torres, têm vista panorâmica do
canal do Estuário”.

Entre os itens de conforto, os
apartamentos são dotados de
varanda gourmet com churrasqueira.
Ao citar outras vantagens do
empreendimento, a arquiteta Adriana
Avanci destacou o alto padrão de
acabamento: fachada revestida com
pastilha de porcelana; porcelanato
na sala, banheiros, área de serviço,
cozinha e varandas; louças, metais e
pintura de marcas consagradas.
Entre as tecnologias, a utilização de
tubulação PPR em vez do cobre para
a infraestrutura de água quente dos
apartamentos, argamassa em silo,
que já vem pronta, e os blocos
cerâmicos estruturais, que dão muito
segurança e melhor acabamento ao
produto final.

A construção do Stella Magna
teve a participação de tradicionais
parceiros do Grupo Mendes. Os
serviços de rebaixamento do lençol
freático, por exemplo, foram
realizados pela Drenamar.

As fundações foram executadas
com perfis metálicos de alta
resistência pela Fundamenta,
atingindo em média 52 metros de
profundidade. A escolha por estacas
metálicas garantiu uma obra mais
limpa e rápida. Na cravação dos
perfis, a Fundamenta utilizou bate
estacas equipado com martelo
hidráulico e dispositivo de
hidrojateamento.

Entre os parceiros tradicionais,

destaque para a Holcim, que
forneceu todo o concreto 40 MPa.

Já a ArcelorMittal foi
responsável pelo fornecimento do
aço CA50, CA60, arame recozido,
pregos, treliças e tela soldada.

Toda a mão de obra de corte e
dobra da ferragem, que envolve a
armação da estrutura da obra, foi

feita pelo Cavalcante Construções
Civis. Parceira do Grupo Mendes há
24 anos, a empresa de Antônio Lins
Cavalcante atuou com máquinas
elétricas, o que deu rapidez nos
trabalhos de corte, dobra e armação
de pilares, vigas e lajes.

O projeto de hidráulica foi
realizado pela RC Engenharia.
Conforme destacou o proprietário
da RC, engenheiro Ricardo Cardoso,
o sistema é convencional, mas em
função da altura das torres do Stella
Magna a distribuição de água terá
controle por bombas de recalques e
redutores de pressão. O projeto
também contempla tubulação para
instalações de aquecedores a gás.
Cardoso acrescentou que o escritório
também foi responsável pelo projeto
de ar condicionado, com o sistema
split.

Hugo Maranduba foi
responsável pela pintura e utilizou
produtos Suvinil. “Em 14 anos
trabalhando com as principais
construtoras de Santos, nunca
perdemos um contrato”, orgulha-se,
ao comentar o padrão de qualidade
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nos serviços prestados. “É muito
difícil ter uma empresa que faça
pintura com o mesmo capricho que a
Maranduba”.

A Empreiteira Irmãos Andrade
há 22 anos trabalha com o Grupo
Mendes numa sequencia de 12
obras. A empresa atua com mão de
obra em acabamentos gerais e no
Stella Magna fez a colocação do
revestimento das fachadas das duas
torres. “A nossa empresa cresce
junto com o sr. Armênio”,
declararam os diretores e irmãos,
João Andrade e Valdício Andrade, o
genro Elson Rodrigues e a filha
Patricia Andrade Silva.

Entre os novos parceiros do
Grupo Mendes, a DNA forneceu
todo alumínio e vidro utilizados na

obra. Na pele de vidro da fachada, os
perfis são da linha Skalla, enquanto
na sala os perfis dos caixilhos são da
linha Ajax; nos dormitórios, banhos
e área de serviço, os perfis são da
linha Mega – todas são linhas
exclusivas da ASA Alumínio S.A.,
com acabamento em pintura
eletrostática na cor branca. A DNA
Vidros forneceu para as sacadas os
vidros laminados verdes de 8 mm;
nas portas de sala, verde de 6 mm;
nas janelas dos dormitórios, verde de
4 mm; na área de serviço e banhos,
mini boreal; e na fachada, vidro
laminado refletivo verde de 8 mm. O
diretor da DNA, Edis Vedovatti,
celebra a nova parceria com o grupo
Mendes: “Quando se faz aquilo que
conhece, gosta e acredita, tudo fica

mais fácil e todos saem ganhando”.
Todas as pedras decorativas

foram fornecidas pela Marmoraria
Santista, há 30 anos parceira do
Grupo Mendes. Segundo detalhou o
diretor André Glerean, a obra
utilizou pedras decorativas, como o
mármore Branco Espírito Santo, na
escadaria de serviço e no hall de
circulação dos apartamentos; granito
Siena, na pia das cozinhas e
churrasqueiras, com acabamento em
45 graus; granito branco polido e
levigado, nas soleiras, escadas, borda
da piscina, portais dos elevadores e
colunas da entrada do edifício; e
mármore Travertino, nos lavatórios
dos banheiros, com acabamento em
45 graus.
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Construção
Fotos Sandra Netto

Cada uma das torres
possui 26

pavimentos de
apartamentos, três
mezaninos, sendo

um de lazer e
dois de garagem,
além de térreo e

subsolo

Apartamentos do
Stella Magna
proporcionam um
vista panorâmica
do canal do
Estuário de
Santos



Perspectiva     Julho/2011     9

A Cerâmica Porto Ferreira
lançou a linha Cherry, no

formato 33x45, com desenhos
inspirados nas pin-ups e design
retrô. Fabricada em cerâmica
monoporosa, possui aplicação de
platina e esmalte especial, o
lustro: os desenhos ganham
brilho e luminosidade. Seguindo
a tendência da arquitetura
contemporânea, a linha Cherry é
indicada para ser usada na
horizontal e como faixas. O kit
contém duas peças, uma com
desenho da pin-up e outra com
detalhe que complementa a
decoração.

Pin-ups em
cerâmica

Fotos Divulgação

D ocol lança coleção de
metais para todas as áreas

da casa, combinando linhas
simétricas com preço acessível. A
DocolBrilho conta com torneiras
e misturadores para cozinha,
banheiro, lavanderia e jardim, e
atende à demanda atual da
construção civil. A tecnologia da
coleção minimiza o esforço de
acionamento, por conta do
cartucho de ¼ de volta, enquanto
a pastilha cerâmica tem alta
performance, conferindo maior
durabilidade de uso do produto.
O acabamento cromado tem
dupla camada de níquel, o que
garante maior vida útil e beleza
ao metal, além de evitar riscos e
corrosão.

Nova coleção
de metais

Brilho e
plenitude
nas formas

Peça linha Cherry, da Porto

Construção

AArcelorMittal promoveu na
Baixada Santista mais uma

etapa do programa Mestre
ArcelorMittal, dirigido a mestres de
obras, pedreiros e agentes da
construção civil. Além de divulgar a

Programa atualiza mão de obra
marca e suas soluções em aço, o
treinamento visou colaborar na
atualização da mão de obra.

O programa foi aplicado na
unidade da ArcelorMittal
Distribuição, localizada na Cidade
Náutica, em São Vicente. No pátio
da empresa foi estacionada uma
carreta com infraestrutura para as
ações itinerantes e durante 4 horas e
meia foram abordados temas de

importância para a capacitação dos
profissionais. “O foco é estar junto
ao cliente, construtores e lojas de
materiais, e proporcionar um
complemento de treinamento na
construção civil. Não só na área de
aço, mas sobre toda a estrutura que
compõe uma obra e suas etapas”,
comentou Luis Carlos M. Gomes,
diretor da ArcelorMittal
Distribuição, que atende de Bertioga

até o Vale do Ribeira.
O treinamento foi ministrado

pelo engenheiro civil Antonio Carlos
Gonçalves Burgos e incluiu a
distribuição de material didático e
certificado. Entre os temas, destaque
para técnicas construtivas, leitura
básica de projetos, fundações,
montagem passo a passo para
fôrma, armação e concreto,
construção civil e meio ambiente.

Carreta da
ArcelorMittal

possui
infraestrutura

para ações
itinerantes: na

etapa da
Baixada
Santista,

programa foi
em parceria

com unidade da
ArcelorMittal

Distribuição, do
diretor Gomes

Fotos Sandra Netto

Foco é estar junto ao
cliente e proporcionar
treinamento

Para atualizar profissionais na
tecnologia drywall, o sistema de

construção a seco, a Imcon
promoveu mais uma etapa do ciclo
de treinamento, desta vez com foco
em hidráulica. O encontro foi
realizado na loja de Santos, em
parceria com a Amanco e Docol
Metais Sanitários, e contou com a
participação de 60 instaladores e
encanadores.

“O objetivo foi apresentar os
produtos específicos para trabalhar
com hidráulica em drywall”,
destacou Marcial Touriñan, o Lito,
diretor da Imcon: “Nossa proposta é
oferecer mais uma opção a estes
profissionais e aumentar
oportunidades de trabalho”.

Os representantes da Docol,

Imcon capacita profissionais

Adilson Souza e Silvia Cruz,
explanaram sobre o sistema tubular
para drywall, detalhando o
funcionamento dos registros de
metal para PVC e PPR. Segundo
Adilson, faltam profissionais
qualificados e o treinamento visa
aumentar a experiência e evitar

reclamações dos clientes.
A Amanco foi representada por

Emerson Araújo e Marcello Torrano,
que falaram sobre o PPR, o sistema
de tubulação para água quente e fria.
“Sempre trabalhamos em parceria
com a Docol, pois nossos produtos
são complementares”, disse

Emerson.
Para

André
Ribeiro, que participou do
treinamento, conhecer os sistemas
que integram o drywall refletirá na
melhor prestação de serviço: “O
treinamento foi dinâmico e
esclarecedor, servindo para eliminar
as dúvidas mais frequentes dos
profissionais”.

Fotos Sandra Netto

Lito, da
Imcon,
ladeado por
técnicos da
Amanco e
Docol:
hidráulica
no drywall
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As férias de julho são um bom
momento para consultar os

cirurgiões plásticos visando turbinar
o corpo para o Verão: seja para
rejuvenescer, ganhar mais contorno,
eliminar gordurinhas indesejadas,
melhorar a autoestima e o bem-estar,
entre outros bons motivos estéticos.
Afinal, no Inverno, por conta do
tempo mais frio, os pacientes
sentem mais facilidade para usar as
cintas compressoras, que ajudam a
evitar hematomas.

Segundo o cirurgião plástico
Antonio Macedo, as próteses de
mama continuam sendo muito
desejadas por mulheres entre 20 e 50
anos. “Algumas buscam mais
volume, outros querem levantar os
seios por conta da ptose. Além das
cirurgias das mamas, as
lipoaspirações também são bastante
procuradas por quem quer estar com
tudo em cima para o Verão”, afirma
o especialista.

Macedo, que é membro titular
da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica (SBCP) e coordenador de
equipe da Beneficência Portuguesa
de São Paulo, alerta que os exames
pré-operatórios precisam ser feitos
mesmo por quem está com a saúde
em dia, assim como os cuidados com
o pós-operatório precisam ser
seguidos conforme a orientação
médica. E, claro, sempre buscar um
profissional credenciado pela SBCP.

Otrabalho doméstico exige
esforços repetitivos, o que

pode ocasionar lesões musculares na
região dos ombros e na coluna
vertebral. Algumas ações
corriqueiras, como varrer embaixo da
cama, lavar roupa e louça e limpar a
casa, exigem esforço da coluna,
tronco, braços, pernas e de outros
membros, e podem causar
desconforto, dores e complicações
futuras. “A má postura durante o
trabalho doméstico, muitas vezes
desconhecida pela dona de casa, é
capaz de gerar quadros de dor em
diversas regiões, como na coluna
cervical, dorsal e lombar”, ensina a
fisioterapeuta Roseli Moraes,
diretora da Clínica de Fisioterapia da
Universidade Guarulhos (UnG).
Pequenas dicas, contudo, podem
minimizar esses quadros no dia a
dia: “Levantar um balde do chão
com roupas de forma incorreta pode
levar a um quadro de lombalgia
severa e até hérnia de disco,
patologia que exige longo
tratamento”.

Postura física
nos afazeres
domésticosChegado o Inverno, é hora de

guardar sandálias e chinelos
e tirar do armário as botas e

sapatos fechados. Nesses dias frios,
inúmeros cuidados devem ser
observados, tanto nos calçados,
quanto nos pés, que ficam mais
suscetíveis às patologias da estação.
“Cuidar dos pés é sinônimo de
preocupação com a saúde e bem
estar físico”, diz Verônica Nagy
Mastrorosa, coordenadora técnica de
calçados da Binne Comfort. “Depois
de um bom tempo com os pés
acostumados à folga proporcionada
pelos calçados abertos, é no Inverno
que os germes aparecem,
comprometendo a saúde”.

Além de cuidar da saúde dos
pés, a escolha do calçado é
importante: “Um bom calçado faz
toda a diferença. Como no Inverno
os sapatos fechados são mais
usados, devemos prestar atenção e
sempre optar pelo conforto. Sapatos
muito fechados fazem com que os
pés transpirem, favorecendo o
aparecimento de micoses”.

Para ter pés saudáveis e sem
complicações, não só no Inverno,
mas em qualquer época do ano,

Eles nem
sempre

recebem a
atenção que
necessitam

Nos dias frios os germes
aparecem e comprometem
a saúde

Pés bonitos e
saudáveis no Inverno

Verônica dá algumas dicas:
. Prefira meias de boa qualidade,

que permitam que os pés respirem;
. Seque e areje seus calçados

após o uso, deixando-os por pelo
menos duas horas em local aberto e
ventilado. Não seque em fornos ou
atrás da geladeira, pois o
ressecamento do material aumenta a
possibilidade de lesões e diminui sua
durabilidade;

. Opte por calçados

confortáveis, feitos com couro
natural e forrados;

. Hidrate os pés com creme
específico para a região;

. Ao usar saltos, opte por
plataformas e bicos mais largos;

. Pessoas com lesões
neuropáticas (diabetes, hanseníase)
estão proibidas de andar descalço;

. Procure seu médico, se
perceber alteração nos pés, como
dores constantes.

Excesso de timidez, blusas e
camisetas bem largas, um

caminhar curvado e, em muitos
casos, a recusa em participar de
qualquer programa que implique
tirar a camisa em público. Estas
reações são típicas de garotos que
sofrem com o crescimento de mamas
ou ginecomastia, afirma o cirurgião
plástico Ruben Penteado, diretor do
Centro de Medicina Integrada, de
São Paulo.

A maioria dos casos de
ginecomastia surge na puberdade,
com uma incidência de 65% entre
jovens de 14 e 15 anos. Essa
condição desaparece durante os
últimos anos da adolescência,
apresentando-se apenas em 7% aos
17 anos de idade. A incidência
aumenta com a progressão da idade e
atinge até 30% nos homens idosos.

No Brasil, não existem
estatísticas sobre a ginecomastia,
porque nem sempre o problema

O terror desde a puberdade
Após cirurgia,
paciente fica mais
confiante para se
integrar ao grupo

Maior desejo dos pacientes
de cirurgia plástica

Reformular o
contorno
corporal

precisa ser resolvido por meio da
cirurgia plástica. Em muitos casos, o
desenvolvimento de mamas regride
por si só. Uma estimativa da
regional paulista da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP-SP) indica que 10% das
cirurgias plásticas em homens são
realizadas para a correção da
anomalia, cerca de 22.000 operações
por ano.

Reprodução

“Mas, nos casos
para os quais a
cirurgia plástica é
caminho o mais
indicado, ela pode ser
feita em qualquer fase
da adolescência, pois
a glândula mamária

retirada não fará nenhuma falta após
o crescimento”, explica Penteado: “E
o constrangimento social é sempre
muito grande, sobretudo na
adolescência. Em geral, o jovem que
apresenta este problema sente-se
envergonhado e introspectivo. Após
a cirurgia, o principal ganho é o
social, o paciente fica muito mais
confiante para se integrar ao seu
grupo”.

� Nail Polish
Removeré, da
Artdeco, é
removedor de esmaltes livre de
acetona e que hidrata a cutícula.
Prático e econômico, embalagem
com 30 pads pode ser levado na
bolsa. Com fórmula concentrada,
proporciona maior rendimento e
não deixa as unhas oleosas e
esbranquiçadas.

Reprodução

Remove
esmalte sem

acetona

Jeremy Wheeler/Reprodução

Reprodução

Prevenir dores pelo corpo

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Pela primeira vez no Brasil, o
ex-Beatle Ringo Starr e sua All
Starr Band iniciam série de shows
em 10 de novembro, em Porto
Alegre. Na sequência, 12 e 13,
Credicard Hall, em São Paulo; 15,
Citibank Hall, no Rio de Janeiro;
16, Chevrolet Hall, em Belo
Horizonte; 18, Centro de
Convenções Ulysses Guimarães,
em Brasília; encerando dia 20,
Chevrolet Hall, em Recife.

� Obesidade é um dos temas da
2ª edição da Hi South America,
dias 9 e 10 de agosto, no Novotel
Center Norte, em São Paulo, que
reunirá especialistas para
discutir tendências e inovações
do mercado de ingredientes e
alimentos saudáveis.

� Associação Brasileira do
Alumínio (ABAL) lançou a
sétima edição do Prêmio João
Valiante de Jornalismo, que
destacará as melhores
reportagens sobre reciclagem do
alumínio veiculadas entre 1º de
junho de 2010 e 2 de outubro de
2011. Inscrições no site
www.abal.org.br

� 19º Anima Mundi, festival de
filmes, com oficinas, workshops,
performances, encontros, fóruns
e debates, de 15 a 24 de julho, no
Rio de Janeiro, e de 27 a 31 de
julho, em São Paulo. Oitenta
países inscritos com mais de
1.300 curtas e longas.

� Proposta do ministro da
Ciência e Tecnologia, Aloizio
Mercadante, Santos sediará o 1º
Fórum de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Baixada Santista, a
ser realizado pela Associação
Comercial de Santos (ACS).

� Fórum “Mulheres em
Destaque”, dias 14 e 15 de
setembro, no Centro de Eventos
Fecomércio, Bela Vista, em
Sampa, para mulheres executivas.

� “Férias na Mata Atlântica” é
programa que a Fundação SOS
Mata Atlântica promove sábado
16 de julho, destinado a crianças
de 6 a 12 anos, com visita ao
Centro de Experimentos
Florestais da Ong, em Itu, com
dinâmicas, jogos, entre outras
atividades para toda a família.

� Para o Dia dos Pais, Reserva
Pessoal, no Brooklin, em Sampa,
reservou opções de presentes,
como os bancos desenhados pelo
arquiteto Paulo Gazola e
fabricados pela Associação Para o
Desenvolvimento, Educação e
Recuperação do Excepcional
(Adere).

“Roberto that Jazz”, um show
para jazzear as canções do Rei, em

31 de julho, 18h30, no Teatro
Municipal de Santos, com direção
musical de Mário Tirolli e vocais

do barítono Jê Feitosa e da
contralto Cristina Quinta.

Márcio França, secretário de Estado de
Turismo de São Paulo, e seu colega da
Bahia, Domingos Leonelli, eleito
presidente do Fornatur.

Secretário de Estado de Turismo do Paraná,
Faisal Saleh, os ministros de Turismo do
Paraguai e do Brasil, Liz Cramer e Pedro Novais;
e o diretor da Itaipu Binacional, Jorge Samek.

Antonio Salani

Divulgação

Arquitetos
Roberto
Capella, Irene
Lopes Torre e
Daniel
Proença.

Divulgação

Cristina Ricciardi
Brisighello e
Arnaldo José

Pavan Brisighello,
diretores da

Cerâmica Atlas:
inauguração do

Espaço Lounge da
Pastilhacor,

de Santos.

Dário Elias
Berger, prefeito
de Florianópolis,
e Carlos Alberto
B. Balladas,
presidente da
Adjori SP.

Antonio Salani

Luiz Carlos Ferraz

Divulgação

Sandra Netto

Irani e Pablo Sanchez: Elétrica Sanchez, de Santos, investe na
parceria com Pial e BTicino, interruptores e tomadas, com
desconto de até 40% para construtoras. Em breve, loja virtual
no site www.eletricasanchez.com.br e diariamente, às 7
horas, programa na TVCom.
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ
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APousada Maravilha, em
Fernando de Noronha, no

Pernambuco, renovou sua
certificação ISO 14001, auditada
pela DQS Deutsche Gesellschaft zur
Zertifizierung von Management
Systemen. A pretensão é manter o
foco na busca do equilíbrio entre
preservação ambiental e bem-estar
da comunidade local. Desde 2005, a
pousada está preocupada com o

Pousada
renovou
certificação
ISO 14001

Noronha: preservação ambiental e bem-estar
Divulgação

conceito de sustentabilidade no
turismo da Ilha. Para a gerente-geral

Retornam as
estrelas

Hotéis e pousadas
do Brasil voltarão a
ser classificados por
estrelas, de acordo

com o nível de conforto e a
qualidade dos serviços e
amenidades oferecidos aos
hóspedes. O Sistema Brasileiro
de Classificação de Meios de
Hospedagem (SBClas) foi
assinado pelo ministro do
Turismo, Pedro Novais, e adota
o padrão mundial de referência
para serviços turísticos: uma
escala de uma a cinco estrelas
será usada para indicar a
qualidade dos empreendimentos.

Simone Dias
Catharino, o
Sistema de
Gestão
Ambiental é
fator
essencial,

pois alia a importância em conhecer
os requisitos legais e atendê-los.

A preocupação passa pela
prevenção de poluição, educação
ambiental para seus colaboradores,
desempenho ambiental – no sentido
de fazer mais com menos recursos
naturais –, monitoramento de
atividade hoteleira e seus aspectos e
impactos no meio ambiente,
especialmente a importância da
certificação ISO 14001.

A Pousada Maravilha dispõe de
restaurante com influência da
cozinha brasileira. Todos os
bangalôs e apartamentos luxo têm
vista para o mar, as camas são king-
size e os lençóis de fios egípcios.

Prevenção de poluição,
educação e desempenho
ambiental...


