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Em 1º de setembro, ponto com
registro eletrônico...
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Capa: fotos Sandra Netto, Luiz Carlos Ferraz e
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Construtora JR está comemorando meio século
de liderança no mercado imobiliário de Praia
Grande, anunciando novos projetos e, ao mesmo
tempo, celebrando a memória do fundador José
Roberto Oliveira Garcia..............Páginas 5 a 9.
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EDSON MAZIEIRO

Quanta bobagem...

O dia de alguma coisa pode ser considerado
válido para refletir sobre... alguma coisa.
Não importa exatamente, ou não vem ao

caso, qual seja a motivação, sobre quem ou o quê; o
ato parece fazer parte da evolução (?) humana. Vá
lá. Uma profissão, um santo, um fato, uma doença,
um sexo, uma condição; e nem adianta enumerar
todas as situações, pois o valor estaria na eventual
oportunidade de celebrar, se envolver, se emocionar,
ainda que ao longo do referido dia seja questionada
a eficácia do esforço. Tanto que há dias em que, de
forma simultânea, numa aparente incongruência,
duas efemérides são contempladas. É o caso do Dia
da Toalha e o Dia do Orgulho Nerd, comemorados
em vários países em 25 de maio; ainda que no Brasil
o 25 de maio também seja dedicado ao Dia Nacional
da Adoção. Situação curiosa aconteceu com o Dia do
Idoso, que até 2006 foi comemorado em 27 de
setembro e agora é festejado todo 1º de outubro.
Anualmente, o Dia da Mulher, 8 de março, é
celebrado de forma mundial, numa data, aliás,
emblemática para a mulher, e que não deixa dúvida
sobre o caráter justo da homenagem. O Dia do
Homem, por outro lado, não é unânime, tanto que há

quem o festeje em 19 de novembro, enquanto outros
preferem o 15 de julho. Tanto uma quanto outra
lembrança causa certa polêmica; seja provocada
pelo homem, no Dia da Mulher, ao argumentar que
todos os dias são ou seriam da mulher; seja pela
mulher, no Dia do Homem, ao justificar que, por si
só, a disputa de dois dias diferentes seria motivo
suficiente para tirar a credibilidade da manifestação;
e afinal, dizem as mais afoitas, todos os dias são ou
seriam do homem. Em meio a tantos prós e contras,
e mantendo o debate na questão do gênero, surge o
projeto de lei do vereador Carlos Apolinário (DEM),
aprovado pela Câmara de São Paulo, com a
pretensão de criar o Dia do Orgulho Heterossexual,
a ser comemorado no terceiro domingo de dezembro
de cada ano. Contraponto ao Dia do Orgulho Gay,
agitado anualmente, em 26 ou 28 de junho, por
milhões de assumidos e simpatizantes, o Dia do
Orgulho Heterossexual trata-se de uma tremenda
bobagem, pois visa “registrar a luta pela
consolidação e defesa daqueles que desejam se
manter homens e mulheres”. Ao negar sanção a tal
projeto, o prefeito Gilberto Kassab deu prova que
ainda lhe resta seriedade para o exercício do cargo.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Peru quer a
repatriação
do tesouro

saqueado da
cidadela

perdida dos
Incas

Redescoberta em 24 de julho de 1911, Machu Picchu, no
Peru, comemora seu centenário no centro das atenções
da mídia internacional............................................Pág. 12.
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Luiz Carlos Ferraz

Descansar e curtir a Praia de Jurerê: Hotel Boutique
Villas del Sol y Mar, em Florianópolis, possui pacotes
diferenciados para feriados prolongados................Pág. 10.

Divulgação

Jurerê, em
Floripa: uma
das mais belas
praias do
Litoral
brasileiro

Conforme dispõe a legislação
trabalhista, os estabelecimentos

com mais de 10 trabalhadores estão
obrigados à anotação da hora de
entrada e de saída dos mesmos, em
registro manual, mecânico ou
eletrônico. A informatização fez o
controle de jornada por meio
eletrônico ser o mais utilizado pelos
empregadores.

Objetivando a segurança das
marcações registradas por meio
eletrônico pelos empregados em
seus cartões de ponto, o Ministério
do Trabalho e Emprego, através da
Portaria MTE nº 1.510/2009,
estabeleceu algumas restrições de
forma a assegurar que os dados não
sejam manipulados pelos
empregadores. De acordo com a
referida Portaria, os equipamentos
eletrônicos para controle da jornada
de trabalho terão que ser
substituídos por relógios de ponto
com memória protegida e sistema de
impressão de comprovantes para os

empregados.
O prazo para as empresas se

adaptarem à nova regulamentação do
registro de ponto eletrônico,
inicialmente fixado para 26 de agosto
de 2010, foi prorrogado para 1º de
março de 2011, e depois para o
próximo 1º de setembro.

Estamos a poucos dias para a
entrada em vigor do novo ponto
eletrônico, mas há expectativa de

que o prazo, mais uma vez, será
prorrogado. Isso porque existe um
grupo de trabalho formado por
representantes de vários segmentos
com o fulcro de aperfeiçoar esse
novo sistema e não haveria tempo
hábil para a implementação de
mudanças oriundas desse
aperfeiçoamento.

A legislação trabalhista não
obriga o uso de registro de ponto
por meio eletrônico, mas se este for
adotado pelo empregador, deverão
ser seguidas as instruções da
Portaria nº 1.510, salvo nova
prorrogação do prazo. Portanto, é
recomendável que as empresas que
se enquadrem ao novo sistema
atentem para o prazo.

Edson Mazieiro é advogado do
escritório Paulo Roberto Murray –
Advogados, em São Paulo.

PR Murray

Mazieiro: “Há expectativa
de que o prazo, mais uma
vez, seja prorrogado”

Permanecer em constante
estado de tensão é prejudicial

ao sistema imunológico

Divulgação

Tendência cada vez maior
entre as mulheres, o estresse
está associado às várias
tarefas femininas, como tomar
conta de casa, trabalhar fora,
criar os filhos..............Pág. 10.
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Governador Geraldo Alckmin vem a Santos e anuncia
investimentos de R$ 5,3 bilhões para a Região
Metropolitana da Baixada Santista........................Pág. 3.
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AAgenda Metropolitana da
Baixada, realizada em 11 de

agosto, em Santos, foi marcada pela
presença do governador Geraldo
Alckmin, que anunciou
investimentos de R$ 5,3 bilhões
para a Região Metropolitana da
Baixada Santista. O destaque é o
projeto de uma ligação seca entre os
Municípios de Santos e Guarujá: em
vez de uma ponte, que teve a
maquete inaugurada pelo ex-
governador José Serra, Alckmin
apresentou a opção de um túnel sob
o Canal do Estuário.

O evento contou com a presença
de secretários de Estado e dos nove
prefeitos da região. Será destinado
R$ 1,3 bilhão na construção do túnel
que ligará Santos a Guarujá. “Esta
ligação seca é uma luta de 70 anos. O

túnel se mostrou a melhor
alternativa porque reúne todas as
condições: pedestre pode passar,
ciclista, automóvel, ônibus, se quiser
também caminhão, inclusive o VLT
(Veículo Leve sobre Trilho)”,
afirmou Alckmin.

O governador disse que a
implantação do Sistema Integrado
Metropolitano (SIM) na Baixada,
com a operação do transporte por
meio de VLT, exigirá R$ 660
milhões: “O VLT ligará o Porto até

São Vicente. Serão 11
quilômetros de trilhos
de alta capacidade,
com qualidade e
eficiência. Está
previsto passar pelo
túnel e ir para o

Guarujá e em um segundo momento
chegar a Praia Grande”. Citou obras
da Rodovia dos Imigrantes, em
Cubatão, construção de viadutos em
São Vicente, além de mais R$ 18
milhões na instalação e custeio de
uma unidade dos Institutos de
Infectologia Emílio Ribas e Adolfo
Lutz, no Guarujá. Em Santos, será
realizada a reforma do Hospital dos
Estivadores, no valor de R$ 30
milhões, sendo R$ 15 milhões do
Governo do Estado e mais R$ 15

milhões da União; e ainda R$ 3
milhões para a construção de uma
casamata (abrigo subterrâneo) para o
acelerador linear da Santa Casa de
Santos. E mais: nova unidade do
Bom Prato, em Santos; R$ 77
milhões em obras de revitalização de
avenidas, praças, terminais de
ônibus, construção de píer, ciclovias
e outras obras de infraestrutura,
como iluminação, em Bertioga,
Guarujá, Itanhaém, Mongaguá,
Peruíbe, Praia Grande, Santos e São
Vicente; construção de mais de 5.500
moradias pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), com
investimentos de R$ 410 milhões,
além de mais de R$ 207 milhões
para o Programa de Recuperação da
Serra do Mar; e, na segurança, mais
590 PMs até outubro, duas bases
móveis e nova Cia. da PM em
Guarujá, fortalecimento da Rocam
com mais 20 motos e presença da
ROTA.

Alckmin com
prefeitos da
Baixada: ações em
várias áreas

Gilberto Marques/GESP

Alckmin anuncia investimentos de R$ 5,3 bi
R$ 1,3 bilhão para a
construção do túnel entre
Santos a Guarujá APrefeitura de Santos orienta a

população a denunciar o
descarte irregular de objetos nas vias
públicas, pelos telefones
0800.112056, da Ouvidoria Pública,
ou (13) 3226.8088/3226.8080, da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, responsável pela
fiscalização. O munícipe pode enviar
fotografia da infração para o e-mail
semam@santos.sp.gov.br, para que
sejam adotados os procedimentos
legais para multar. Proibido pelo
Código de Postura, o descarte
irregular prevê multa de R$ 553,83,
que dobra em caso de reincidência.

O resíduo sólido descartado em
local impróprio é capaz de obstruir
galerias pluviais e facilita a
proliferação de ratos e insetos. O
munícipe pode acionar o serviço
gratuito Cata Treco pelo
0800.77.08.770.

Denunciar
descarte
irregular
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� Dezenove lojas de materiais de construção foram autuadas de 25
visitadas, em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Mongaguá.
A ação foi realizada pelo núcleo regional da Fundação Procon-SP em
Santos, em conjunto com os Procons municipais de São Vicente e Praia
Grande. Não foram reveladas as causas das autuações, nem a relação
das empresas.

� Embora não
tenham sido
vendidas ou
exportadas para o
mercado brasileiro,
Nikon do Brasil
Ltda. solicita a quem
possua câmara Coolpix L23 que
suspenda o seu uso, porque em
alguns casos o equipamento pode
gerar calor excessivo, ocasionando a
deformação da sua cobertura. A
empresa orienta ainda para a retirada
de pilhas e desconexão do adaptador
AC. Ligue 0800 88 64566 ou envie
e-mail para www.nikon.com.br

� Na onda de crescimento do
mercado pet, Cartório Postal criou o
“Seu Pet com Sobrenome”, para
atender o dono de animal de
estimação que deseja demonstrar seu
amor legalmente. É possível fazer o
registro do nascimento, em qualquer
idade, do batismo, do casamento e
do óbito, além de testamento, com
documentos praticados em serviço
registral com fé pública. Informações
www.seupetcomsobrenome.com.br

� Aumentou o valor das multas às
empresas que descumprirem o
Código de Defesa do Consumidor
(CDC). O valor máximo das
punições passou de R$ 3 milhões
para R$ 6 milhões, enquanto o mais
baixo subiu de R$ 212,82 para R$
400. Essas multas são aplicadas pelo
Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor (DPDC) ao final de
processos administrativos que
apuram descumprimento ao Código.

� Procter e Gamble
do Brasil S/A iniciou
recall do enxaguante
bucal Oral-B,
tamanhos 2L,
750ml e 500ml,
por trazer risco ao

sistema imunológico dos
consumidores. Ao realizar testes
microbiológicos de qualidade, por
amostragem, lotes fabricados pelos
Laboratórios Rety de Colômbia S/A,
apresentaram níveis acima dos
limites da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), e
podem causar risco à saúde.

OConselho Federal de Serviço
Social (Cfess) está obrigado,

por força de medida liminar, a parar
a veiculação da campanha contra a
educação a distância em serviço
social. A decisão provisória foi dada
pelo juiz federal Haroldo Nader, da
8ª Vara da Subseção Judiciária em
Campinas, no Interior de São Paulo,
na ação promovida pela Associação
Nacional dos Tutores de Ensino a
Distância (Anated). O
descumprimento acarretará multa
diária de R$ 1 mil.

O juiz entendeu que “o
conteúdo em som e vídeos têm
caráter altamente pejorativo ao
ensino a distância em serviço social,
abusando da simples crítica à
qualidade daquele método. E expõem
os consumidores deste método ao
ridículo, tratando-os como pessoas
de pouca inteligência e

Justiça proíbe campanha

discernimento”. A
campanha “Educação não é fast-
food – diga não à graduação a
distância em serviço social”, foi
desenvolvida em conjunto por
entidades ligadas ao Cfess e teve
início em maio passado.

Segundo dados do Ministério da
Educação, o número de alunos

� Associação de Defesa da Saúde do Fumante (Adesf) recorreu ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da sentença que julgou
improcedente ação coletiva contra as fabricantes de cigarros Souza Cruz
e Philip Morris. Na ação, iniciada em 1995, a entidade pede a
condenação das empresas por propaganda enganosa, ação e omissão, e
propaganda abusiva, vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor,
em especial por terem omitido que a nicotina causa dependência.

AAssociação de Pais, Amigos e
Educadores de Autistas

(Apaea), de Santos, necessita de
ajuda para continuar atendendo
portadores da Síndrome de Kanner,
como é denominado o autismo
infantil. As classes são formadas por
grupos de no máximo cinco alunos,
assistidos por especialistas em
diversas áreas.

A Prefeitura colabora com
subvenção mensal, para pagamento
de profissionais, fornece alimentos e
transporte escolar, mas as despesas
de manutenção são cada vez
maiores. No momento, é
desenvolvida campanha para
reforma da sede própria, na Rua
Almeida de Morais, 17, e construção
da Casa do Autista.

As doações podem ser feitas por
depósito bancário no Santander,
agência 568, c/c 13.000.215-9, ou
Bradesco, agência 518-5, c/c 31849-
3. Informações pelo telefone (13)
3235.6985, site
autistasantos.tripod.com, e-mail
apaea@terra.com.br

Apaea Santos
necessita de
ajuda

Cidadania

Educação a distância

matriculados
em cursos de
nível
superior a
distância
chega perto de
1 milhão. No
início deste
ano, só nos
cursos de
serviço social
eram 65.913
estudantes. Já em
relação aos
tutores estima-se
que existam,
aproximadamente,
cerca de 35.000

profissionais atuando
nessa área. De acordo com dados da
Secretaria de Regulação e Supervisão
do Ensino Superior (Seres), do
MEC, o Brasil conta com 210
instituições de ensino superior
credenciadas para a oferta de ensino
a distância, das quais 91 estão no
Sudeste, 43 no Sul, 42 no Nordeste,
19 no Centro-Oeste e 15 no Norte.

Reprodução

Matriculados em cursos de
nível superior a distância
chegam perto de 1 milhão

� De 812.000 atendimentos nos Procons
de 22 Estados e do Distrito Federal, o
Cadastro Nacional de Reclamações
Fundamentadas 2010, de setembro de 2009
a agosto de 2010, registrou 122.662 casos
(envolvendo mais de 15.000 fornecedores
de produtos e serviços). Do total, 38.503
não foram atendidas. Confira o ranking das
10 empresas que menos atenderam as
reclamações: 1º Panamericano; 2º Gradiente
(IGB Eletrônica); 3º Banco Cruzeiro do
Sul; 4º Santander; 5º BV Financeira/Banco
Votorantin; 6º Oi; 7º Americanas.com /
Submarino / Shoptime / B2W; 8º BMG; 9º
TIM/Intelig; e 10º Starcell (Assistência
Técnica).

� Governo definirá um
preço mínimo para o maço
de cigarros, com base na
Medida Provisória nº 540,
de 2 de agosto, que
possibilita que a carga
tributária sobre o produto
aumente dos atuais 60%
para 81% – um avanço no
combate ao tabagismo no
país. Disque Saúde 0800
61 1997.

Ficam convocados os representantes dos jornais filiados à Associação dos Jornais
do Interior do Estado de São Paulo – ADJORI/SP, com direito a voto, para assembleia
geral extraordinária a realizar-se no dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2011, às 7h em
primeira convocação, com 50% mais um dos filiados, e em segunda, uma hora depois,
às 8h, com qualquer número de filiados, de acordo com artigo 59º do Código Civil e nos
termos da letra “b” do § único do Art. 20º e artigos 21º, 22º e 66º do estatuto da entidade,
no Resort Recanto do Teixeira, situado à Av. Joaquim Avelino Pinheiro, 837, Nazaré
Paulista, SP, com a seguinte ordem do dia: 1) Destituição e substituição de membros da
Diretoria e Conselhos; 2) Alteração e aprovação do Estatuto da entidade; 3) Aprovação
de nova redação do Código de Ética. A relação dos jornais adimplentes, até a presente
data, com direito a voto, encontra-se na sede da ADJORI/SP, em quadro de aviso, no
sítio da entidade na Internet (www.adjorisp.inf.br) e publicada no ADJORI/SP JORNAL.

CNPJ 44.526.960/0001-65
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação

São Paulo, 19 de julho de 2011
Carlos Alberto Buzano Balladas – Presidente

Paraplégico desde que foi baleado
em assalto, em dezembro de

2007, o escritor e cartunista Alfredo
Karras, de 38 anos, enfrenta uma
recuperação difícil. No momento,
uma calcificação na articulação do
fêmur esquerdo com o quadril reduz
sua mobilidade, com risco de perder
uma perna. A fila de espera na

Campanha visa cirurgia do
cartunista Alfredo Karras

AACD para realizar cirurgia gratuita
é de cerca de cinco anos. Para fazer a
operação particular, o custo é R$
15.000,00. Para ajudá-lo a arrecadar
o dinheiro, os amigos realizam a
campanha “Ajudem o Karras”, com
doações a partir de R$ 5,00. Acesse
o site www.vaquinha.com.br/
VaquinhaP.aspx?e=100293
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Fotos Arquivo da Família e Sandra Netto

Las Brisas, em
fase de
acabamento:
DNA instala
esquadrias e
vidros

AConstrutora JR está
comemorando meio
século de liderança no

mercado imobiliário de Praia
Grande, anunciando novos
projetos e, ao mesmo tempo,
celebrando a memória do fundador
José Roberto Oliveira Garcia,
falecido em 3 de agosto do ano
passado, com 71 anos. Hoje, a
empresa é dirigida pelos sócios José
Roberto Oliveira Garcia Filho e
Rafael Garcia de Queiroz e atravessa
um momento de expansão,
aproveitando a oportunidade de

50 Anos

JR revitaliza
Praia Grande

crescimento do
setor na Baixada
Santista.

“Estamos com
10 projetos em
andamento e três

em desenvolvimento, para serem
lançados nos próximos meses”,
afirmam os diretores. O Residencial
Las Brisas, por exemplo, está em
fase de acabamento, numa das
esquinas mais valorizadas da Praia
do Boqueirão, compreendendo dois
edifícios, Torremolinos e Marbella, e
entrega programada para dezembro.

O Las Islas será o primeiro
empreendimento da JR no Canto do
Forte. Outro lançamento em Praia
Grande é o Octávio Braga. Já o
Residencial Odaléa marcará o início
das atividades da empresa em
Santos, no Bairro Marapé. “Nossa
estratégia de mercado é apresentar o

nome e o trabalho da JR para outras
cidades da Baixada Santista, levando
a oportunidade e possibilidade de
construir o sonho de obter um
imóvel próprio para mais pessoas”.

Garcia Filho e Garcia de Queiroz
destacam que a JR também constrói
no Boqueirão de Praia Grande o

Residencial
Vedovatti. Com
duas torres, Isabella
e Gabriel, totaliza
212 unidades e
segue a tendência
dos condomínios
clubes, oferecendo
mais de 20 itens de
lazer.

Nesses 50 anos
de atividades a
empresa construiu

mais de 500 empreendimentos em
Praia Grande. O primeiro foi um
conjunto com três edifícios, São
José, São Judas e Santo Antônio,
localizado na Rua Guaranis, na Vila
Tupi. Ao comentar a história da JR,
os atuais dirigentes afirmam que ela
se confunde com a do fundador José

Novos projetos
valorizam o centro
velho do Município

Fundador da JR:
José Roberto
Oliveira Garcia
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Construção
Sandra Netto

Vista panorâmica da varanda
do Residencial Las Brisas

Roberto Oliveira Garcia: “Atuando
com colaboradores e parceiros, a JR
é hoje referência, tendo assumido
papel relevante no crescimento e
história da cidade”.

O projeto do Las Brisas foi
elaborado pela arquiteta Viviane
Homem de Mello. Ele contempla
duas torres de apartamentos de 1, 2
e 3, com vários tipos de planta, com
ou sem suíte, todos com terraço e
churrasqueira. Os espaços de lazer
ocupam um pavimento e, entre os
itens, incluem piscina, lan house,
brinquedoteca, descanso das mães,
espaço gourmet, salão de festas,
salões de jogos, sala de ginástica.

O Las Brisas foi o primeiro
empreendimento que a JR utilizou o
sistema de vendas na planta. O
trabalho foi iniciado em dezembro
do ano passado, com plantão de

vendas, e registrou uma velocidade
de vendas espetacular.

Entre os principais parceiros da
JR, está a DNA, que fornece
alumínio e vidro. Para o presidente
da DNA, Edis Vedovatti, a visão
empresarial da JR é responsável pela
renovação urbanística de Praia
Grande, em especial do Boqueirão.
“O que era o centro velho, com
prédios de três andares e comércio,
está se transformando no mais
valorizado centro residencial e
comercial da cidade”, afirma Edis,
citando o Vedovatti, que presta
homenagem à família do empresário.

Desde 1996, a Estrutural
Empreiteira já participou em 30
projetos da JR, sob a direção dos
irmãos Erivelton Monteiro Alves,
arquiteto, e Erílio Soares Alves
Filho: “Antes disso, há 45 anos,

nosso pai Erílio começou no ramo e,
em inúmeros projetos com o sr. José
Roberto, acompanhou a evolução
tecnológica da construção civil”.

A Estrutural atua no canteiro de
obras a partir da fundação: faz toda
a carpintaria, fabricando as fôrmas
para concretagem, executa a
amarração de ferragens, a estrutura
de concreto armado, faz a desfôrma
e entrega a obra com a
superestrutura pronta. “Nossa
amizade é de longa data e existe um
grande respeito um pelo outro,
quando o assunto é construir”.

A Cerâmica JAD fornece blocos
cerâmicos, lajotas e telhas para as
obras da JR. Segundo o diretor do
grupo industrial, João Admilson
Coraccini, os produtos estão dentro
das normas da ABNT e oferecem
praticidade na entrega e na
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colocação, agilizando a obra.
Desde 2004, a RC Argamassas é

a empresa responsável pela
fabricação de toda a argamassa e o
rejunte utilizado nos residenciais da
JR: argamassa AC II flexível, rejunte
flexível coloridos para a fachada
externa e rejunte branco para a parte
interna das unidades. Os diretores da
RC, Leandro, Fernando e Lúcio
Flávio Meira destacam que o padrão
de qualidade é controlado pela
Falcão Bauer, que certifica e aprova
todos os produtos fabricados pela
empresa: “A JR manda a amostra da
cor e o tipo de material que será
assentado na obra e a gente
desenvolve, pois já sabemos qual é o
padrão exigido pela construtora”.

A H2O do Litoral começou
fornecendo material elétrico. Depois,
conforme contam os diretores
Rosana e Sérgio Lima, foram
incluídos outros materiais, como
fios, cabos condutores, conduites,
interruptores além de todo material
hidráulico, madeira, madeirite.
“Também fornecemos a
comunicação visual e a iluminação
para as áreas comuns”.

Tendências dos residenciais da
JR, todas as varandas são dotadas de
churrasqueiras, fornecidas pela
Diamante. Conforme explicou o
diretor da Diamante, Dernivaldo
Oliveira, os equipamentos são
ecológicos e não poluem o meio
ambiente, pois a emissão de fumaça
é praticamente nula. É que o carvão
da churrasqueira é distribuído nas
grelhas laterais, e como a bandeja
com água fica entre a grelha e a
carne, a gordura não queima. As
churrasqueiras são confeccionadas
em concreto refratário pré-moldado,
com grelhas, bandejas e gaveta
cinzeiro em aço inox. A Diamante
garante a qualidade do produto, que
pode ser usado para várias receitas,
além de churrasco, com dicas no site
da empresa.

Presente nos empreendimentos
da JR, a Cerâmica Atlas forneceu o
revestimento da fachada do Las
Brisas. Ele é em pastilha de

porcelana, formato 5x5, referência
SG 8311 Sibéria, série Ásia, e nos
muros e hall de entrada, formato

Sandra Netto

Residencial
Vedovatti: mais

duas torres no
Boqueirão

Construção

2,5x2,5, referência SG 8414 Bórax,
série Cristal. Os produtos são
lançamentos da Atlas, informou a

consultora Maria Fernandes. Já nas
piscinas a pastilha é porcelanizada
5x5, em tons de azul, série Piscina.
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Construção

Em todas as obras da JR são
aplicados produtos Viapol, desde o
desmoldante para fôrma e desfôrma,
até o adesivo para argamassas e
gesso Viafix. As áreas frias, como
banheiros e áreas de serviço, são
impermeabilizadas com Viaplus
1000 + Viaplus 7000, enquanto as
lajes expostas da cobertura, térreo e
piscinas recebem a manta asfáltica
Torodim EL 4 mm; as jardineiras, a
manta Antiraiz Torodin 4mm; o
encunhamento de alvenaria, o Viamix
expansivo.

Parceira das fechaduras Stam, a
JR utiliza no Las Brisas a linha
Classic 3000 – Antares, roseta
quadrada, informa o representante
Márcio Azevedo.  

Iluminando as áreas sociais,
como salão de festas, sala de jogos e
ginástica, sauna e quadra esportiva

dos residenciais da JR, a Ideal Luz
também executa os projetos
luminotécnicos em conjunto com a
arquiteta Priscila Menezes para o
hall de entrada, fachada, portaria,
onde a iluminação decorativa é
específica para cada ambiente. Para a
iluminação dos jardins, são
utilizadas luminárias especiais para
resistir às intempéries. “Sentimos
orgulho e agradecemos a confiança
da JR em nossa empresa”, afirmam
os diretores Ademir e Milene
Barreto.

As pedras naturais dos edifícios
da JR vêm direto da extração, do
Espírito Santo, e são fornecidas pela
Granfer, Granitos Ferreira, de
Cachoeiro de Itapemirim.  Destaque
para os granitos Pietra, Ornamental,
Brancos Dallas, Marfim e Siena,
Cinza Andorinha, Ocre Itabira, Preto

Ilha Bela e
Arabesco. “Na
obra, as pedras
são trabalhadas
artesanalmente
e se
transformam
em pia,
lavatório, piso,
soleira, fachada,
escada, portal,
borda de
piscina,
revestimento de
coluna, e dá o
acabamento
final dos
empreendi-
mentos de alto

padrão da JR”, detalha o
representante Leonardo Bleu.

A JR utiliza toda a linha
imobiliária da Eucatex Tintas e
Vernizes, que destaca o látex PVA X-
Power. Conforme explica o vendedor
da fábrica Daniel Salgado, o PVA X-
Power é de fácil aplicação, baixo
respingamento, ótima cobertura e
baixo odor: “Proporciona fino
acabamento fosco aveludado,
trazendo requinte aos ambientes”.
Entre outras indicações, o produto é
indicado para superfícies externas e
internas de reboco.

Para o acabamento de alto
padrão dos apartamentos, a
Romacer, dirigida pelos empresários
Marcelo de Carvalho e Sílvia Helena
B. de Carvalho, fornece pisos,
azulejos e porcelanatos da Cerâmica
Delta.

Sandra Netto

Eurides
Ribeiro
Sant’Ana, na
Vila Tupi: um
dos muitos
residenciais
entregues
pela
Construtora
JR, em 50
anos de
realizações
na Praia
Grande
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AMamãe Móveis é a
responsável pelo projeto da
unidade decorada do Las

Brisas. O conceito foi desenvolvido
pela diretora da empresa, a
decoradora Luciana Pacheco Silva,
que utilizou móveis planejados da
Italínea: “Procuramos trabalhar com
um conceito atual, contemporâneo,
com aquilo que está na moda, como
a madeira de demolição”.

Diante dessa tendência, a
composição dos espaços mescla esse
tipo de madeira com cores e tons
consagrados. “A maioria dos novos
proprietários é de outras cidades, e
vem para Praia Grande passar
temporada. Considerando isso,
procuramos trabalhar com cores
suaves, clean, tudo leve, nada muito
rebuscado”.

A norindo
Francisco Dourado,

65 anos, ninguém
conhece, mas se alguém
perguntar pelo seo
Onório, com certeza, o
mercado da construção
de Praia Grande, em
coro, vai saber
informar: trata-se do
funcionário mais antigo da JR.

Decorado
adota conceito
contemporâneo

No quarto
de casal, entre
os detalhes,
foi aplicado
papel de
parede de
palha natural,
portas de correr para ganhar espaço
e espelho para ampliar o ambiente.
Já o quarto de solteiro segue uma
tendência mais moderna, criando
ambiente despojado e prevendo
espaço para hóspedes.

Além de móveis – a Mamãe
Móveis fornece os planejados
Italínea e Novitá, e as linhas da Eval
e Mannes – a empresa foi
responsável pela definição de
objetos e acessórios, como cortinas,
almofadas, mantas, que dão um
toque colorido. “A gente trabalha

com toda linha de planejados e
móveis convencionais, eletros e
decoração”.

Conforme destacam Luciana
Pacheco Silva e Antonio Bernardo, a
relação com a JR é uma parceria que
dá certo: “Estamos há 20 anos no
mercado, crescendo junto com a JR e
a Praia Grande. Desejamos que a JR
continue construindo muitos
prédios, para que continuemos
mobiliando. Na Praia Grande, é a
maior construtora: a que mais lança e
entrega no prazo, está de parabéns”.

Seo Onório, o mais antigo...
Onório tinha 22 anos,
quando, já casado,
começou a trabalhar
como pedreiro. Foi
aprendendo e subiu na
profissão, até se tornar
mestre-geral das obras
da JR. Funcionário há
43, pai de três filhos
formados, não pensa em

parar; faz parte da história da JR.

Fotos Sandra Netto

Detalhes
da sala e

do quarto
de casal

Construção
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Tendência cada vez maior entre as
mulheres, o estresse está

associado às várias tarefas
femininas, como tomar conta de
casa, trabalhar fora e muitas vezes
criar os filhos sozinhas. Além disso,
recente pesquisa constatou que as
mulheres se estressam mais com
finanças do que os homens: cerca de
30% das mulheres apresentam níveis
elevados de ansiedade em relação às
suas finanças, em comparação a 17%
dos homens.

De acordo com a administradora
de empresa Káritas de Toledo Ribas,
da Appana Mind, a vida é repleta de
compromissos, metas e cobranças.
“Permanecer em constante estado de
tensão é bastante prejudicial ao
sistema imunológico. Hoje o estresse
faz parte da rotina de muitas
mulheres e lidar com esse problema
significa estar mais preparada
também para o mercado de trabalho,
além de denotar maturidade
profissional”.

Mesmo que o estresse tire o
sono e cause uma série de outros
problemas, é possível evitá-lo com

Medidas simples podem
evitar a falta de sono, a
ansiedade, irritação...

Enfrentando o estresse
medidas simples, conforme explica a
especialista em medicina do
comportamento: “Saber identificar
os pontos de estresse pode ser
muito impulsionador, pois a partir
desta informação a pessoa pode
definir um plano de ação para lidar
com a situação”.

� Coloque sua atenção no que
você quer e abra caminhos para
atingir sua meta;
� Envolva as pessoas em sua
visão e missão para dividir e
produzir muito mais;
� Delegue, compartilhe e auxilie,
trabalhe em equipe e forme
equipes;
� Saiba ouvir, peça feedbacks e
respeite o que o outro tem para
falar;
� Influencie o clima da área e
dos ambientes por onde passa de
forma positiva, deixe nos
ambientes informações boas;
� Valorize o que você faz e o que
os outros fazem bem;
� Comunique com clareza,
sensibilidade e harmonia.

Dicas para se
prevenir

Reprodução

OHotel Boutique Villas del Sol y
Mar, em Florianópolis, possui

pacotes diferenciados para feriados
prolongados. O hóspede tem a
opção de descansar e curtir Jurerê,
uma das mais belas praias do país, e
ter a experiência de um hotel
boutique.

Além de 24 suítes, o Villas del
Sol y Mar oferece 20 casas à beira-
mar, que comportam de quatro a 10
pessoas e permitem ao hóspede
receber a visita de amigos e

Hotel fica a 50 metros da
Praia de Jurerê

Hotel Boutique Villas del Sol y Mar

familiares com total liberdade. As
residências possuem cozinha
completa com utensílios, máquinas
de café expresso, churrasqueira

privativa, ar-condicionado, entre
outras comodidades.O hóspede não
precisa sequer se preocupar com a
roupa de cama e banho e arrumação:
o valor da diária das casas é a partir
de R$ 769,00, para quatro pessoas,
incluindo serviço completo e diário
de camareira. Informações (48)
3282.0863 ou
www.villasdelmar.com.br

Divulgação

Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� “Construindo uma nova
Adjori/SP” é o tema do encontro
anual da Associação dos Jornais
do Interior do Estado de São
Paulo, Adjori/SP, de 26 a 28 de
agosto, no Resort Recanto do
Teixeira, em Nazaré Paulista.
Entre palestras, exposição do
secretário de Estado do Turismo,
Márcio França, e apresentação da
ampliação do Certificado de
Circulação da Adjori/SP.

� Seis artistas plásticos de
Santos transformaram resíduos
para a exposição “Arte de hoje”,
que encerra em 28 de agosto, no
Aquário Municipal, na Ponta da
Praia, em Santos.

� 15° Revelando São Paulo –
Festival da Cultura Paulista
Tradicional, de 9 a 18 de
setembro, no Parque Trote, Vila
Guilherme, em Sampa.

� Artista plástica Márcia Coelho
expõe “Fronteiras da Forma”,
até 31 de agosto, na Galeria
Balneário das Artes, no Shopping
Parque Balneário, em Santos.

� VII Simpósio de Pesquisa dos
Cafés do Brasil, de 22 a 25 de
agosto, em Araxá, Minas Gerais,
debaterá a “Articulação em Redes
de Pesquisa e Novas Fronteiras
do Conhecimento”.

� Ritmo forte nos preparativos
para a 28ª Oktoberfest, de 6 a 23
de outubro, no Parque Vila
Germânica, em Blumenau, Santa
Catarina.

� Importadora Max Brand no
Encontro de Vinhos no Hotel San
Raphael, em Sampa, com
novidades da argentina Bodega
Sottano: Reserva de Família
Cabernet Sauvignon 2008 e o
Reserva de Família Malbec 2008
(RP91).

� Investindo sempre na
atualização, médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti concluiu
curso de pós-graduação na
Universidade Metodista de São
Paulo, em São Bernardo do
Campo.

� Sustain Total – Brazil Waste
Summit, de 5 a 7 de outubro, em
Curitiba, Paraná, apresenta
tecnologias e modelos de gestão
de resíduos sólidos de países da
Europa, América e Ásia.

� Referência no MMA (Mixed
Martial Arts) no Litoral Paulista,
Academia Memorial Arena
fechou parceria com a Gold
Team Fighters e passa a se
chamar Memorial Gold Team
Fighters.

Roberto Nogueira e Laura
Gandara: Unique Garden

Spa & Resort, em
Mairiporã, hotelaria de

luxo conjugada à produção
orgânica que desperta

todos os sentidos.

Presenteado
com uma
camisa do
Santos FC,
ministro da
Previdência
Social
Garibaldi
Alves Filho, o
prefeito de
Santos João
Paulo Tavares
Papa e Ivete
Bittencourt,
diretora

regional do INSS para a Baixada Santista: Santos recebe as chaves
do Hospital dos Estivadores, que ampliará os leitos e atenderá as
nove cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Marcelo Martins/Secom-PMS

Graça Bernardes, presidente do Comitê
de Mulheres Executivas do WTC-SP,
falará sobre as características e desafios
da mulher executiva no mundo
globalizado, no fórum “Mulheres em
Destaque”, dias 14 e 15 de setembro, no
Fecomércio, em Sampa.

Maria Lúcia
Braga e a

filha
Megue, que

preparou
feijoada

completa
para

comemorar,
em petit comité, os 70 anos bem vividos da querida mãe,

reunindo familiares e amigos na casa da Família Braga.

Luiz Carlos Ferraz

Divulgação

Ricardo
Aly,
diretor da
Rede
Bourbon
de Hotéis
e Resorts
Brasil,
recepciona
colunistas
em
setembro,
no
Bourbon
Atibaia
Spa &

Resort, para apresentar novidades do cinco
estrelas, focado em lazer e convenções, saúde e
bem-estar.

Divulgação

Santa Casa de Santos já está
vendendo os tíquetes antecipados para

a 23ª edição do McDia Feliz 2011, em 27 de
agosto, cada no valor de R$ 9,75. Por

telefone (13) 3223.6699 ou no hospital, na
Av. Dr. Cláudio Luiz da Costa, 50,

Bairro Jabaquara.

Vereador
Ricardo
Maciel e o
colunista
Laney Langaro:
iniciativa do
parlamentar
instituiu em
Canoas, no Rio
Grande do Sul,
o Dia do
Colunista
Social.
Parabéns,
colega!

Divulgação
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Arqueologia

Redescoberta em 24 de julho
de 1911, Machu Picchu, em
Cusco, no Peru, comemora

seu centenário no centro das
atenções da mídia internacional.
Acostumada a bem recepcionar cerca
de 500.000 turistas por ano, a
expectativa é que até o final de 2011
mais de 1 milhão de pessoas tenham
feito a expedição até a cidade
perdida dos Incas – encontrada pelo
americano Hiram Bingham, sob o
patrocínio da Universidade de Yale e
da National Geographic Society,
ambas dos Estados Unidos.

Verbos como “redescobrir” ou
“encontrar” não exprimem, contudo,
o que aconteceu exatamente no
começo do século passado com
Machu Picchu. Como se sabe, o
Peru foi vítima da espoliação
durante todo o período de
colonização espanhola, que roubou
seus tesouros desde a chegada do

bastardo Francisco Pizarro
González, bem no início do século
XVI – um sujeito pelo qual, é
possível perceber, os peruanos
esclarecidos nutrem um ódio velado.
Afinal, a Pizarro, com ampla
colaboração de ordens religiosas, dos
dominicanos, jesuítas, franciscanos,
se atribui a destruição da rica cultura
existente, um caldo temperado por
inúmeras fases pré-colombianas,
desde o povo Pikimachay, há 10.000
anos a.C.

Até 1911, Machu Picchu
permaneceu escondida e protegida
no Vale do Rio Urubamba –
inclusive, um dos rios que ajudam a
formar o Amazonas... A história,
contudo, iria se repetir com a joia
Inca, alvo desta vez do saque
descarado de Hiram e seu bando de
especialistas, sob o argumento de
promover estudos científicos. O
pretexto é tão falso que todo o
tesouro recolhido nas expedições de
1911, 1912 e 1915 foi levado para

os Estados Unidos, sem qualquer
controle do conivente Estado
peruano, muito provavelmente alvo
de corrupção. A partir daí, tudo o
que vier a ser revelado sobre Machu

Picchu, seja por Yale ou NetGeo,
deve merecer desconfiança.

É neste contexto que em 30 de
março passado a universidade
enviou para o Peru um lote, que
seria o primeiro, de 363 peças incas
do sítio arqueológico de Machu
Picchu. O fato foi anunciado com
alarde e usado numa tentativa
desesperada do presidente Alan
García em favor de sua candidata à
sucessão, a direitista Keiko
Fujimori, filha do ex-presidente
Alberto Fujimori (1990-2000), de 72
anos, que está preso. Aliás, na reta
final do pleito, o ditador teve
confirmada pela Suprema Corte do
Peru a condenação da pena de seis
anos de prisão, por comandar
esquema ilegal de compra de meios
de comunicação, suborno a
parlamentares e espionagem – além
de ter promovido um governo
campeão em violação dos direitos
humanos. A estratégia de García não
deu certo e o militar de esquerda

Ollanta Humala venceu por 50,9%
dos votos e tomou posse em 28 de
julho passado.

As 363 peças incas estão sendo
inventariadas e a partir deste mês,
ou setembro, serão expostas ao
público na Casa Concha, em Cusco,
onde permanecerão até a construção
do Museu do Tahuantinsuyo,
palavra que designa o Império do
Sol.

A devolução, contudo, é parcial
e foi resultado de negociação para
que sejam repatriadas todas as
46.332 (ou seriam mais?) peças e
fragmentos encontrados por
Bingham em Machu Picchu. A
promessa é que tais peças, restos e
fragmentos sejam entregues de
maneira progressiva até o final do
ano que vem. Será? Por que não
devolver já tudo o que foi saqueado?
É infame e fere a soberania do Peru e
é irresponsável a postura de Yale em
manter a posse do tesouro roubado
do povo peruano.

Peru exige a repatriação de mais de
46.332 peças e fragmentos saqueados
por Hiram Bingham

LUIZ CARLOS FERRAZ

Devolver já o tesouro de Machu Picchu

Mais fotos em www.flickr.com/
photos/lcferraz

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Até 1911, Machu Picchu permaneceu protegida no Vale do Rio Urubamba. A história, contudo, iria se repetir com a joia Inca, alvo do saque do explorador americano


