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Capa: fotos Sandra Netto e Divulgação.

Construtora Macuco realiza no Bairro Embaré,
em Santos, o residencial Castell di Embaré, com
localização privilegiada e um projeto repleto de
diferenciais, como o terraço Spa na suíte master,
com vista panorâmica da orla...........Págs 6 e 7.
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A Amazônia e as Cataratas do Iguaçu foram escolhidas
entre as Sete Maravilhas Naturais do Mundo Moderno,
em concurso promovido na Internet.......................Pág. 12.
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Divulgação

Jatiúca Hotéis & Resorts, o cinco estrelas de Maceió, nas
Alagoas, preparou uma programação exclusiva para
comemorar a entrada de 2012.................................Pág. 9.

Divulgação

Réveillon no hotel
de luxo terá como
tema “Circo”

Divulgação

Considerada o “assassino invisível” das pessoas da
Terceira Idade, a solidão ameaça a saúde, tanto quanto
a obesidade ou o tabagismo....................................Pág. 10.
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Ideia Glass, que fabrica kits para boxes de banheiros,
investe em peças que aliam beleza e funcionalidade e
proporcionam ar moderno ao equipamento...........Pág. 8.
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Kit Box Luna:
novidade

para box de
vidros
curvos

ANA CLAUDIA VIEIRA SARTO

PR Murray

Amazônia
representa mais

da metade das
florestas
tropicais

remanescentes
no planeta

Crescimento de marcas brasileiras
e o impacto no mercado global

Ana Claudia: “Marca é um
dos ativos mais valiosos
que a empresa pode
possuir”As empresas brasileiras que

recentemente apostaram no
crescimento de suas marcas e
acreditaram em seu diferencial
puderam demonstrar sua força no
mercado global.

A marca é um dos ativos mais
valiosos que a empresa pode possuir
e a lealdade dos consumidores, bem
como a influência no processo de
decisão no ato da compra,
demonstram a força da marca,
fornecendo maior garantia e nível de
estabilidade para sua titular e
rendimentos futuros.

Pesquisas de mercado e
informações financeiras demonstram
que, atualmente, as marcas
Petrobras, Itaú e Bradesco são as
marcas mais valiosas do Brasil,
destacando-se no mercado global,
como é o caso da Petrobras, que é
também a marca mais valiosa na
América Latina. Não se pode
esquecer outras marcas valiosas,
como Natura, Skol e Brahma.

O crescimento das marcas
brasileiras se dá, indiscutivelmente,
não só pelo crescimento da classe
média local, mas também pelas boas
perspectivas econômicas e os
investimentos em infraestrutura que
a Copa de 2014 e Olimpíadas de
2016 vão trazer.

O único entrave que se vê ao
desenvolvimento mais efetivo das
marcas brasileiras é, sem dúvida, a
preferência do consumidor por
marcas internacionais, especialmente
quando se trata de mercado de luxo.

Não se deve olvidar, portanto,
que uma marca pode representar um
ativo que, por sua vez, é o principal
responsável pela avaliação positiva
do seu produto ou do serviço
prestado.

E, como prelecionado pelo autor
Kevin Roberts, em seu livro
“Lovermarks, O futuro além das
marcas” (M. Books/2005), “(...) é
preciso acreditar que as conexões
emocionais podem transformar as
marcas. Para sobreviverem, as
grandes marcas precisam criar nos
consumidores uma fidelidade além
da razão. Esta é a única forma de se
distinguirem dos milhões de marcas
insossas”.

Ana Claudia Vieira Sarto é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

Parcerias sem fim...

N ão compartilho com aqueles que não
são poucos e classificam as
Organizações Não Governamentais

como uma excrescência do sistema – e que, de
forma maniqueísta, repudiam a existência de
tal modelo, aproveitando-se dos frequentes e
recentes escândalos que relacionam a gestão
fraudulenta dessas instituições e políticas
governamentais em todo o mundo; o que, no
caso brasileiro, revela intrincadas redes de
corrupção, que motivaram a queda, por
enquanto, de meia dúzia de ministros do
governo Dilma Rousseff. Aliás, o uso de ONGs
para dilapidar o erário, em qualquer nível, é
prática corriqueira; e se, atualmente, atribui-
se a elas proliferação endêmica, é que nos
últimos anos foram alavancadas pela inércia
do Poder Público aliada à falta de
fiscalização, em especial do Ministério
Público, estadual e federal, que deveria lhes
dispensar mais atenção e acompanhar as
famigeradas parcerias oficiais. O certo é que,
a título de proporcionar mais agilidade e

eficácia aos anseios comunitários (ao mesmo
tempo em que se evidencia, no mínimo, tibieza
do administrador público...) – em questões de
saúde, educação, cidadania, direitos
humanos, meio ambiente etc., projetando-se
até a segurança (o que, frise-se, são áreas de
responsabilidade total do Estado!) –, há
facilitação e até mesmo incentivo à criação de
ONGs, ainda que sob a forma de Organização
Social (OS) e Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (Oscip) – que seriam mais
suscetíveis a controle... –, para que assumam a
tarefa. Ou seja, a transferência de recursos
públicos, através de convênios pouco
transparentes, acaba sendo um fim em si
mesmo (qual seja, o enriquecimento ilícito), e
não um meio para se atingir nobres objetivos –
já que não há compromisso com o cidadão
nem interesse de qualquer uma das partes na
prestação do serviço, muito menos haverá
controle na gestão das verbas – como
demonstram os recorrentes casos de corrupção
no Brasil, que estão muito longe de terminar.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião



Perspectiva     Novembro/2011     3

AVale revelou em novembro o
projeto de Ampliação do

Terminal Marítimo da Ultrafértil
(TUF), na área continental de
Santos, com investimento de R$ 1,1
bilhão e a geração de 1.780
empregos, dos quais 1.000 diretos,
para trabalhadores que atuarão nas
obras de expansão, e outros 780 na
operação do empreendimento. Os
detalhes foram apresentados pela
diretoria de Carga Geral da Vale ao
prefeito João Paulo Tavares Papa,
durante encontro, dia 18, no salão
nobre da Prefeitura. Papa ficou
entusiasmado e ressaltou a
necessidade de planejar a
mobilização dos moradores de
Santos – principalmente da área
continental – e região, para que
possam se preparar para as

oportunidades de emprego. Na
capacitação de trabalhadores, serão
envolvidos diferentes organismos,
como a Fundação Cenep (Centro de
Excelência Portuária), Fundação
Parque Tecnológico de Santos e

Centro Público de Emprego.
Conforme explicou o diretor de

Carga Geral da Vale, Marcelo
Spinelli, o projeto do TUF prevê a
construção de uma ferrovia interna,
para transporte da carga da origem

até os silos de
armazenamento, de
novos prédios
administrativos, além de
armazéns e mais três
berços de atração;
atualmente, o terminal
opera com um berço.
Atenção especial é dada
ao meio ambiente: “A

proposta de implantação do
empreendimento permite garantir o
adequado desenvolvimento das
atividades portuárias e
reatroportuárias pretendidas na
região, em total compatibilidade com

a conservação e proteção ambiental”.
Entre as providências para obter

o licenciamento dos órgãos
ambientais, a empresa elaborou
Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental
(EIA-RIMA). Os trabalhos indicam
a viabilidade ambiental do
empreendimento, mediante a
implementação de programas que
envolvem o controle e a mitigação
dos impactos negativos, com
compensação ambiental de cerca de
R$ 5,5 milhões, ou seja, 0,5% do
valor do empreendimento. O projeto
prevê ainda a preservação de mais de
100 hectares, equivalentes a 55% da
vegetação existente, a maior parte
formada por manguezais.

O processo de licenciamento
ambiental prevê a realização de
audiências públicas, como a
convocada para 15 de dezembro.
Após a fase de licenciamento,
expectativa é iniciar as obras em
agosto de 2012.

Vale investirá R$ 1,1 bilhão em terminal
Após licenciamento,
expectativa é iniciar as
obras em agosto de 2012

Infraestrutura

Rogério Bomfim/Secom-PMS

Vale expôs projeto ao
prefeito: ampliação
prevê construção de
ferrovia interna,
novos prédios,
armazéns e mais três
berços de atração
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Cidadania

Entre 2000 e 2010, o Estado de
São Paulo, em especial a Região

Metropolitana de São Paulo
(RMSP), pode ter deixado de ser o
principal destino dos brasileiros que
buscam novos locais de moradia.
Das três metrópoles paulistas – São
Paulo, Baixada Santista e Campinas
–, apenas a de Campinas mantém
saldos migratórios elevados, o que
sugere sua permanência como
importante centro de atração de
migrantes, sobretudo de residentes
no próprio Estado de São Paulo.

A avaliação é da Fundação
Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade) e foi divulgada em
novembro no estudo “Tendências
Recentes da Migração nas Regiões
Administrativas do Estado de São
Paulo”, que revela estimativas dos
saldos migratórios e das taxas de
migração para as 13 Regiões
Administrativas do Estado (RAs) e
seus municípios entre 2000 e 2010.
O trabalho complementa o
publicado em abril passado, que
tratou da migração para o Estado e
suas três regiões metropolitanas, de
São Paulo, Baixada Santista e
Campinas.

Diz o estudo: “Notam-se, assim,
mudanças nas tendências migratórias
nacionais – com a relativização do
Estado de São Paulo como destino

“Retirantes” (1944)
de Cândido Portinari,
coleção MASP:
representação do
povo nordestino

Estudo elaborado pela
Seade mostra preferência
por Campinas

RMSP perde destaque como
destino migratório

privilegiado dos migrantes do país e
intraestaduais – com a presença
destacada da RMC, e não mais da
RMSP, como polo de atração
populacional”.

A Seade adverte, contudo, que a
redução dos saldos migratórios ou
mesmo seus valores negativos não
representam, necessariamente,
inércia migratória, uma vez que
refletem o resultado líquido de
entradas e saídas de migrantes em
diferentes domínios geográficos na
última década, cujos fluxos podem
ser ainda expressivos, cujo
detalhamento será conhecido com a
divulgação dos resultados do Censo
Demográfico 2010.

O trabalho anterior teve como
foco apenas as RMs, de modo que o
diagnóstico das mudanças das
tendências migratórias intraestaduais

foi apenas parcial. “Na
presente análise – diz o
estudo –, esse ponto é
aprofundado, com a
observação dos principais
indicadores demográficos
referidos a todas as RAs
do Estado de São Paulo”.
O estudo pondera que,
como duas regiões são

metropolitanas (de São Paulo e da
Baixada Santista), seus resultados
foram comentados de forma breve,
pois estão detalhados no trabalho
anterior.

Ao fazer diagnóstico da Baixada
Santista, frisa o estudo: “Na RMBS
(analisada com profundidade no
trabalho anterior) e na RA de
Sorocaba, também se verificaram
acentuadas reduções na taxa de
migração, mas ainda assim elas se
situaram em patamares de 3,2 e 3,4
migrantes ao ano por mil habitantes
na última década, respectivamente”.

Para se tiver uma ideia do que
representam tais índices, a Região
Metropolitana de Campinas,
considerada o maior centro de
atração de migrantes no Estado
revelou saldo migratório de 23,2 mil
pessoas ao ano.

Reprodução

Sede da Rio+20, Conferência das
Nações Unidas sobre

Desenvolvimento Sustentável, que
acontecerá em junho de 2012, o
Brasil está propondo discutir a
economia verde no contexto da
erradicação da pobreza e a estrutura
de governança para o
desenvolvimento sustentável no
âmbito da ONU. Este é o resultado
dos trabalhos da Comissão Nacional
para a Conferência, conforme
consultas à sociedade civil,
empresários e a órgãos do governo
brasileiro.

A Rio+20 é considerada uma
oportunidade de identificação de
soluções de longo prazo para os
desafios do momento. O
desenvolvimento sustentável

Discutir a erradicação da pobreza

envolve três áreas que enfrentam
crises nos últimos anos: a
econômica, pela crise financeira que
assola os países desenvolvidos e
desafia o crescimento do mundo em
desenvolvimento; a social, em que a
estabilidade dos empregos e o acesso
aos bens mais básicos ainda não é
assegurado à grande parte da
população mundial; e a crise do meio
ambiente, pelas pressões sobre os
recursos naturais e as consequências
da mudança do clima.

Para os desafios do
desenvolvimento sustentável, as

propostas do Brasil incluem a
criação do “Programa de Proteção
Socioambiental Global”, com o
objetivo de garantir renda para
superar a pobreza extrema em todo
o mundo e promover ações
estruturantes que garantam
qualidade ambiental, segurança
alimentar, moradia adequada e
acesso à água limpa para todos. O
documento propõe o
estabelecimento de Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODSs), orientadores em amplo
espectro de temas.

� Considerando que há 10 anos o Supremo Tribunal Federal (STF)
isenta de cobrança de ICMS as passagens aéreas – e nesse período
analisa se deve ou não conceder o mesmo benefício para os passageiros
de ônibus interestaduais e intermunicipais (por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADI 2669) –, o site www.estradas.com.br realizou
pesquisa com 1.200 passageiros de ônibus e apenas 23% informaram
estar cientes que pagam o imposto na passagem. Ao reclamar do
tratamento desigual, o editor do site, Rodolfo Rizzotto, alfinetou: o Trem-
Bala, apenas um projeto, já garantiu o benefício aos possíveis
passageiros, graças à Agência Nacional de Transportes Terrestres.

� Com investimento de mais de R$
20 milhões, a Elektro preparou
estrutura operacional para atender o
aumento do consumo do sistema
elétrico de 11 cidades do Litoral
Paulista que integram a área de
concessão da distribuidora:
Cananéia, Ilha Comprida, Iguape,
Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, parte
de Praia Grande, Guarujá, Bertioga,
Ilhabela e Ubatuba. Atendimento 24
horas pelo telefone 0800 701 01 02.

� Lançada em Peruíbe a campanha “Destinação
Criança”, para captar recursos às entidades
assistenciais, por meio da destinação de parte
do imposto de renda aos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente da Baixada Santista e Vale do
Ribeira. Expectativa é superar os R$ 3 milhões
arrecadados em 2010.

� Pelo 10º ano consecutivo, o Brasil lidera, com 97,6%,
o ranking mundial de reciclagem de latas de alumínio
para bebidas, com 239,1 mil toneladas – o

equivalente a 17,7 bilhões de unidades –, das 245
mil toneladas disponíveis no mercado em 2010,
informaram a Associação Brasileira dos

Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade e a
Associação Brasileira do Alumínio. Além dos benefícios sociais e
econômicos, a reciclagem de latas de alumínio também favorece o meio
ambiente. O processo de reciclagem utiliza apenas 5% da energia
elétrica e libera somente 5% das emissões de gás de efeito estufa quando
comparado com a produção de alumínio primário.

� Centro de Referência On Line, para o
registro, via Internet, de denúncias de combate à
homofobia e crimes de racismo foi lançado pela
Secretaria de Participação e Parceria,
Coordenadoria de Assuntos de Diversidade
Sexual e Coordenaria dos Assuntos da
População Negra, em parceria com a
Coordenadoria de Inclusão Digital. Acesse
www.prefeitura.sp.gov.br/smpp

� Agência Virtual da Sabesp na
Internet, no endereço
www.sabesp.com.br, permite que os
23,7 milhões de consumidores
tenham acesso a diferentes serviços,
como a segunda via de conta, cuja
média mensal chega a 300.000
pedidos. Também é possível
comunicar vazamentos e fazer a
atualização cadastral sem se deslocar
até uma agência comercial ou ligar
para a central telefônica.

� Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São
Paulo promoveu audiência pública em novembro para avaliar a prática
de trabalho análogo à escravidão pelo McDonald’s. Entre as denúncias,
a empresa usa a jornada móvel variável para explorar o trabalhador,
geralmente jovens, obrigando-o a ficar disponível no interior das lojas
sem receber pelas horas não trabalhadas. Também foram apresentados
casos de assédio moral e intoxicação alimentar.

� Fabricantes de
refrigerantes de
baixas calorias ou
dietéticos cítricos –
Ambev, Coca-Cola e
Schincariol – vão
reduzir, no prazo de
até cinco anos, a
quantidade de
benzeno, que é
cancerígeno, das
bebidas, conforme
Termo de Ajustamento
de Conduta celebrado
em Minas Gerais com
o Ministério Público
Federal.



ADersa Desenvolvimento
Rodoviário S.A. apresentou,
em novembro, em São

Paulo, o “Projeto Prestes Maia”,
que prevê a travessia seca entre
Santos e Guarujá. Diferente do
projeto original, de 1948, que sugeria
uma ponte elevadiça para a “Nova
Santos” – onde hoje está o distrito
de Vicente de Carvalho, em Guarujá
– o novo projeto estabelece,
praticamente no mesmo lugar
indicado para a ponte, a construção
de um túnel imerso.

A opção pelo túnel foi revelada
inicialmente em agosto pelo
Governo do Estado, após estudo
técnico da Dersa, que teve
consultoria de multinacionais

Enfim, o túnel Santos/Guarujá

holandesas, interessadas em
participar da concorrência pública
internacional que definirá a execução.
O túnel ligará a região de
Outeirinhos, junto ao Porto de
Santos, a Vicente de Carvalho, no
Guarujá, e permitirá o tráfego de
automóveis, caminhões, pedestres e

ciclistas. A solução também será
compatível com o sistema de VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos).

Conforme anunciado, a Dersa já
realiza estudos que subsidiarão a
contratação e confecção do projeto
executivo do empreendimento.  A
obra está orçada em R$ 1,3 bilhão,

com previsão de
início no primeiro
semestre de 2013 e
entrega no primeiro
semestre de 2016.

Túnel permitirá o tráfego de automóveis, caminhões, pedestres e ciclistas

Túnel será imerso a
21 metros de
profundidade:
extensão será de
900 metros e
largura total de
34,92 metros, com
duas pistas, cada
com 10,5 metros, e
faixas exclusivas
para ciclistas e para
pedestres

Fotos Divulgação

Planta do
projeto original
da “Nova
Santos” previa
ponte elevadiça
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Cidade

O Ecco Filtro, solução
desenvolvida pela Ecco

Sustentável na coleta de resíduos
sólidos urbanos, está sendo
testado em bueiros do Bairro
Pinheiros, na Zona Oeste de São
Paulo. Em novembro, após alguns
dias de chuva, a empresa fez a
primeira manutenção no
equipamento e constatou a
eficiência. Segundo o diretor da
Ecco Sutentável, Carlos
Chiaradia, o produto tem
dispositivo que avisa quando um

Bueiros
ecológicos e
eficientes

bueiro atinge 80% de sua
capacidade. “Um trabalho que,
pelo sistema convencional, demora
em média meia hora, é possível
fazer em menos de cinco minutos”,
explicou, ao criticar o método
utilizado de limpeza dos bueiros,
classificado como caro, ineficiente,
de gestão difícil, e que gera
entupimentos, mau cheiro e
doenças para a população.

Testes no Bairro Pinheiros

Divulgação

E difícios bem localizados, com
infraestrutura de lazer,

segurança 24 horas, apartamentos
de dois dormitórios e vaga na
garagem estão sendo implantados
em Sorocaba pela Construtora
Alavanca, para famílias
enquadradas no programa
“Minha Casa, Minha Vida”. Até
2013, estarão prontas 590
unidades, sendo 280 no “Reserva
do Bosque Ecoclub”, no Central
Parque, e mais 310, no “Varanda
Ville Residencial Clube”, no Bairro
Wanel Ville IV.

O Reserva do Bosque Ecoclub
está perto de escolas, padarias,
supermercados e hospitais e prevê
cinco prédios, com apartamentos
de 52 m², e 13 mil m² de área
verde, com bosque exclusivo. O
projeto possui acessibilidade, com
área de lazer e vestiários para
portadores de necessidades

Popular diferenciado
em Sorocaba

Divulgação

Reserva do Bosque: “Minha Casa, Minha Vida”, com unidades de
52 m², área de lazer, bosque exclusivo, segurança...

especiais. Os edifícios contam com
dois elevadores, segurança com
portaria 24 horas, portões
automáticos, monitoramento por
câmera, cerca elétrica e
estacionamento para motos.  O
financiamento é de até 100% do
valor do imóvel, que chega a R$
130 mil. As parcelas decrescentes
podem ser divididas em até 360
meses. Os subsídios oferecidos
podem chegar até R$ 17 mil.

O projeto do Varanda Ville
Residencial Clube também prevê
apartamentos de 52 m², com dois
dormitórios e vaga na garagem. A
área de lazer contempla
playgrounds, espaço gourmet,
sauna, fitness, vestiários comuns e
para portadores de necessidades
especiais, quiosque, espaços de
lazer, piscinas, elevadores,
churrasqueira e estacionamento
para visitantes, portaria 24 horas.
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Construção

Spa no terraço da suíte master, espaço
gourmet, lazer...

Castell di Embaré

Tecnologia e
modernidade

Luiz Carlos Ferraz

Divulgação

AConstrutora Macuco realiza
no Bairro Embaré, em
Santos, o residencial Castell

di Embaré, na Rua Oswaldo
Cochrane, 19/21. Além de um
projeto repleto de diferenciais, a
localização é privilegiada, a 30
metros da praia, próximo de escolas,
supermercados, restaurantes, do
SESC-Santos e do maior shopping
da cidade. Segundo destaca o
engenheiro responsável Eduardo
Saraiva, as obras foram iniciadas em
março de 2009 e a entrega está
prevista para o primeiro trimestre de
2012, ou seja, antes do prazo
contratual, em setembro:
“Atualmente, são executados
serviços de instalações elétricas e
hidráulicas e acabamento”.

O projeto arquitetônico é de
autoria do arquiteto Oscar
Capelache Júnior, e, entre as
novidades, os apartamentos de três
dormitórios possuem um inédito
terraço Spa na suíte master, além do
terraço gourmet que está integrado
ao living. As inovações do projeto
também se estendem às áreas de
lazer e conveniência, que somam 36
espaços.

“A Macuco está sempre

buscando a melhor e a
mais nova tecnologia
de construção
disponível, aplicando
esse desenvolvimento
no produto final”,
afirma Saraiva, ao
especificar que o
Castell di Embaré é o
primeiro prédio da
Macuco que está
sendo entregue com
medidor individual de água.

O empreendimento é como dois
edifícios juntos, cada com 2
apartamentos por andar, e é servido
por 2 conjuntos de escadas e 4
elevadores Atlas Schindler, da linha
Neolift. Além de 80 apartamentos-
tipo (40 em cada edifício), o
residencial possui quatro coberturas
tríplex com 4 dormitórios, sendo 3
suítes e um dormitório reversível, e
demais itens de conforto, com vista
para o mar.

Algumas peculiaridades do
projeto merecem destaque, enfatiza
o arquiteto Oscar Júnior. O segundo
e o terceiro mezaninos, por exemplo,
possuem pé direito de 5,40 m. Com
isso, as piscinas, que estão no
terceiro mezanino, ficam niveladas
ao piso. Outro detalhe é que, com o
pé direito mais alto no mezanino de

lazer, os apartamentos acima não
sofrem com barulhos provenientes
das atividades. Uma terceira
vantagem é que o primeiro
pavimento tipo começa muito mais
alto que a maioria dos edifícios ao
redor, a cerca de 18 metros do nível
da rua. Além disso, as coberturas são
desniveladas, ou seja, as internas são
mais altas que as externas.

Entre os fornecedores do Castell
di Embaré, a Portobello é parceira
tradicional nas obras da Macuco.
Conforme a arquiteta Vanessa
Morgante de Alencar, no Castell di
Embaré, a empresa forneceu todo o
revestimento de parede, nas
cozinhas e banheiros, com o produto
Idea Bianco 30x60, e detalhes da
linha Glass – White, Brown,
Bordeaux, Acqua e Bone –, também
no formato 30x60. A Portobello

SANDRA NETTO

Castell di Embaré: acabamento e serviços
de instalações elétricas e hidráulicas

Maquete eletrônica
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Luiz Carlos Ferraz

forneceu também os porcelanatos
esmaltados Mármore Crema 45X45
Bold e os porcelanatos técnicos, nas
salas, Domus Marble 60x60 polido.
Para a fachada, a linha cerâmica
Prisma, 7,5x7,5, nas cores Giallo,
Bianco e Petróleo.

A Harco Engenharia foi
responsável pela implantação da
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.

Os projetos de elétrica,
infraestrutura para segurança
patrimonial e hidráulica foram
realizados pela RC Engenharia.
“Nos projetos, foram atendidos
todos os requisitos das normas
vigentes e especificados materiais
certificados, entre outros cuidados,
visando a segurança e conforto dos
condôminos”, frisou o engenheiro
Ricardo Cardozo. Ele acrescenta que
os quadros elétricos dos
apartamentos possuem dispositivos
de proteção contra contatos diretos
e indiretos dos usuários, com
componentes energizados em
circuitos distintos, restringindo bem
as áreas afetadas por eventuais
ocorrências.

As instalações hidráulicas do
residencial estão sendo executadas
pela Bento & Santos. Conforme
enfatizou o diretor Ageci Roque dos
Santos, além de o Castell di Embaré
ser o primeiro empreendimento da
Macuco que adota o sistema de
medidores individuais, foram
utilizadas tubulações em cobre para

água quente nas unidades onde o
proprietário fez a opção.

A empreiteira Vital & Rodrigues
fez toda instalação elétrica do
prédio. “As instalações são flexíveis,
para que atendam qualquer tipo de
layout”, informou o diretor Cláudio
de Oliveira Rodrigues. A empresa
também executou o sistema de para-
raio, com aterramento total da
estrutura do prédio; foi responsável
pela montagem e instalação de
equipamentos de proteção a
incêndio, como a iluminação de
emergência conjugada com a
iluminação normal; e realizou os
caminhamentos, passagem de cabos
e ligações dos sistemas de força,
TVs a cabo e convencional,
instalação das alimentações no
painel de distribuição de alta e baixa
tensão na cabine primária; guarita;
sistema de ventilação forçada dos
wcs, iluminação e comunicação dos
elevadores; sensores de presença, e

bombas de recalque e drenagem.
O controle da qualidade do

concreto foi feito na obra pela Teste
Engenharia. Conforme frisou o
engenheiro Franco Pagani, a análise
da consistência do concreto (slump)
é realizada antes de iniciar a
concretagem. Todo o concreto foi
fornecido pela Supermix.

A Thema Telefonia fez o
Circuito Fechado de Televisão
(CFTV), interfones e automação. Já
a Tuzzolo Engenharia, que há 20
anos atua no mercado da Baixada
Santista, executou os serviços de
sondagem do solo.

A impermeabilização do Castell
di Embaré foi realizada com manta
asfáltica Torodin 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,
mantas duplas. Nas demais áreas

Entrega do Castell
di Embaré está
prevista para o
primeiro trimestre
de 2012, ou seja,
antes do prazo
contratual

Construção

frias foram utilizadas Viaplus 1000 e
Viaplus 7000.

Os engenheiros Silvio Miranda e
Antonio Madeira, da Engos
Engenharia e Projetos, celebram a
primeira parceira com a Macuco.
Eles destacaram que o projeto
estrutural foi elaborado para

suportar o peso da estrutura do
empreendimento, considerando que
o projeto arquitetônico possui
muitos elementos e detalhes, além de
terraços grandes e em balanço, com
pilares carregados devido aos
grandes vãos nos pisos de circulação
e de garagens.



M omento de levar o clima
natalino para dentro de

casa, a Elétrica Sanchez, em
Santos, possui novidades para que
as festas de final de ano sejam
comemoradas com estilo e bom
gosto, desde modelos de árvore já
enfeitada, a partir de 2,10 metros,
a ornamentos para personalizar
sua decoração, sempre com o
atendimento atencioso de Irani e
Pablo Sanchez.

Entre os destaques deste ano,
estão as árvores com motivos
infantis, com enfeites de bichos em
forma de móbiles, confeccionados
em feltro, em tons de lilás, azul e
verde, bolas presas com tecidos, e,
claro, muita iluminação LED.
“Temos opções para diferentes
gostos, desde modelos tradicionais
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Arq & Decor

Aaplicação de textura na parede,
seja residencial ou comercial, é

excelente opção para quem deseja
renovar o ambiente e quer evitar
grandes reformas. Dependendo das
ferramentas utilizadas, a solução
permite inúmeros efeitos, como o
grafiato, que é bastante versátil e
confere ao ambiente uma aparência
rústica, mas elegante, e pode ser
aplicado tanto em superfícies
internas quanto externas.

A Castor, que fabrica
ferramentas e acessórios para
pintura e acabamento, está atenta à
demanda do mercado e orienta o
usuário para a utilização correta dos
produtos. O objetivo é garantir
eficácia e o melhor resultado de
qualquer pintura ou efeito
decorativo.

Para se obter o efeito grafiato, a
Castor ensina que, além de selador,
massa para textura granulada e tinta
acrílica na cor escolhida, é
recomendável a utilização das

Grafiato renova ambiente

seguintes ferramentas: rolo de lã
master com cabo, desempenadeira de
aço lisa BV, espátula de aço inox 80
mm, desempenadeira plástica branca
para grafiato, desempenadeira
plástica mini para efeitos, trincha
gris série 700 (para retoques) e
bandeja grande.

Antes de iniciar a aplicação da
textura, é importante certificar-se
que toda a superfície que irá recebê-

la está firme, seca e livre de qualquer
sujeira, pó ou gordura. Para isso, lixe
a parede para remover partículas
soltas. Se as paredes forem novas,
deve-se aguardar a cura do cimento
por, no mínimo, 30 dias.

Depois... Para saber passo a
passo como obter o grafiato, ou
outros efeitos decorativos, acesse o
site da Castor, em
www.castor.com.br

Fotos Divulgação

Efeito pode ser aplicado
em superfícies internas e
externas

Fabricante orienta para a utilização correta dos produtos

Especializada na fabricação de
kits para boxes de banheiros, a

Ideia Glass investe em peças que
aliam beleza e funcionalidade. Todos
os kits possuem sistema de roldanas
aparentes, que, além do aspecto
decorativo, proporciona ar mais
moderno ao equipamento. Um dos
lançamentos, o kit Box Encanto é
uma solução para box de canto. O
kit é composto por quatro peças de
vidro, sendo dois vidros fixos e duas
portas de correr. Este modelo é
fornecido com tubo no formato
alongado para garantir maior
resistência ao peso das duas portas
de vidro. O kit Box Flex, outro
lançamento, é ideal para ambientes
pequenos e apartamentos e pode ser
usado para pequenos vãos a partir
de 60 cm. O kit é composto de dois
vidros, dobradiças e trilho deslizante
na parte inferior. Outro diferencial
deste lançamento está na ausência de
trilho na parte superior. O Box Flex
valoriza a transparência dos vidros,
garantindo um efeito diferenciado ao
banheiro, como se os vidros
estivessem suspensos.

Novidade para box de vidros
curvos, o kit Box Luna pode ser
fornecido com duas peças (uma fixa

Roldanas aparentes,
práticas e
funcionais: box com
toque moderno e
inovador

Mais charme na hora do banho...

Sandra Netto

até enfeites modernos e ousados”,
afirmam Irani e Pablo: “Natal
pede algo diferente. Vale
experimentar coisas novas, como
a neve artificial para curtir a
festa”.

Os empresários salientam que
a importância de planejar a
compra da decoração, desde as
árvores, com renas e enfeites,
guirlanda e piscas de borboletas,
além de completa linha no sistema
LED, como cortinas azuis,
mangueiras em branco e azul,
tubos, LEDs em vários formatos,
como flores, Papais-Noéis, e mais
strobos, mangueiras de neon,
vermelho, verde e branco...

Serviço – A Elétrica Sanchez
fica na Rua Luiz de Camões, 198,
Loja 3, televendas (13) 3234.8024.

Estilo e bom gosto
nas festas natalinas

Entre os
destaques
deste ano,
árvores com
motivos
infantis

e uma porta de correr)
ou com três peças
(duas fixas e uma porta
de correr). Já o kit Box
Elegance é um
conjunto de ferragens e
barras em três
medidas. SAC (11)
3016.9300 ou
www.ideiaglass.com.br

No clima do Verão, a Sherwin-
Williams apresenta novidades

inspiradas nas tendências de cores
vivas. São mais de 50 tonalidades
novas, disponíveis no mercado em
uma série limitada. A edição é
limitada, com vendas até dezembro.
“Design e decoração sempre devem
levar em conta o contexto, que é o
que dá significado às tendências”,
explica Eginaldo Franzão, gerente de

Verão com cores personalizadas

produtos e marketing: “Por isso
lançamos cores para quem vai
produzir ambientes que visam
inspirar alegria, criatividade e muita
vida”.

Mais
de 50
novos
tons
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Quem procura
alternativa para

um passeio próximo a
São Paulo, em contato
com a natureza e que
atenda toda a família, o
Pesqueiro Maeda é
uma excelente opção.
Localizado em Itu, no
Interior do Estado, há
diversão para crianças,
adultos e Terceira
Idade, com
infraestrutura que
inclui pousada com 82
chalés e piscinas privativas para os
hóspedes.

O complexo de lazer tem
piscinas com toboáguas, brinquedos
aquáticos, como pedalinho e bate-
bate, quadriciclo, passeios a cavalo,
pônei e carruagem, teleférico,
playground e percursos de
trenzinho. Nas trilhas é possível
caminhar em meio à mata nativa. O
circuito de arvorismo conta com oito
etapas que terminam em uma
tirolesa de 70 metros. Quem quiser
mais emoção pode se aventurar na
tirolesa de 500 metros. Para quem
gosta de pesca esportiva, há mais de
20 tanques à disposição, num total

de 115.000 m2 de espelhos d’água e
225 toneladas de peixes, entre
diversas espécies. Já a Árvore
Gigante é o destino certo para quem
procura contemplação de belas
paisagens. São 10 patamares para
visitação construídos sobre as copas
de três árvores centenárias, num
total de 22 metros de altura. O
Jardim Japonês é outro destino para
apreciação da natureza. A
infraestrutura do complexo inclui
ainda restaurante, lanchonetes,
fraldário com microondas,
enfermaria e guarda-volumes.
Telefone: (11) 2118.6200,
www.pesqueiromaeda.com.br

Maeda: opções de lazer para a família

Arvorismo, natureza,
pesca, diversão...

Para comemorar a entrada de
2012 com muita disposição e

energia, o Jatiúca Hotéis & Resorts,
o cinco estrelas de Maceió, nas
Alagoas, preparou uma programação
exclusiva. Integrado ao lugar
paradisíaco, com muito sol, praia,
área verde e absoluta tranquilidade, o
Réveillon terá como tema “Circo”,
com a Orquestra Conexão Latina e o
DJ Duarte garantindo a diversão e
animação. A ceia especial inclui
bebidas e, após mais de cinco horas
de festa, um delicioso café da manhã
na pérgula da piscina. Os pacotes
para duas pessoas no período

variam de quatro ou sete noites, de
R$ 5.205,00 a R$ 10.230,00.

O complexo é composto pelo
Jatiúca Resort Hotel e Jatiúca
Resort Flat e possui 178 quartos,
distribuídos em 62.000 metros
quadrados de muita área verde, com
lazer, conforto e tranquilidade de um
hotel de luxo com infraestrutura de
primeiro mundo, próximo ao centro
turístico da Capital alagoana. Com
piscinas adulto e infantil, quadras de
tênis, vôlei de areia, playground,
cabanas de massagem, sala de jogos,
lago, ginástica, quatro restaurantes,
quatro bares e uma equipe de
recreação para a criançada, é destino
para toda a família.

Informações e reservas
www.hoteljatiuca.com.br, telefone
(82) 2122.2000.

Festa terá DJ, banda, ceia
com bebidas inclusas e, ao
final, café da manhã...

“Circo”, tema de
Réveillon em Maceió

Jatiúca Hotéis
& Resorts:
hotel de luxo
com
infraestrutura
de primeiro
mundo

OValle Hotel, em Lorena, no
Interior de São Paulo, permite

aproveitar dias de descanso com
lazer, em família ou com os amigos,
e optar por roteiro cultural e
religioso. Afinal, com ampla
infraestrutura, está situado próximo
a Aparecida, a terra da Padroeira do
Brasil, e Cachoeira Paulista, sede da
Canção Nova. O setor histórico da
região envolve um rico patrimônio
cultural, com opções de artesanato e
comidas típicas, encontradas em um
raio de 45 minutos do hotel, nas
cidades de Silveiras, Areias e
Bananal. A cerâmica artística de
Cunha, também é destaque no
roteiro cultural. Integrante da Rede
Del Valle de Hotéis, o hotel oferece
46 apartamentos, com capacidade
para atender 150 pessoas. Site
www.delvalle.tur.br

Roteiro cultural
e religioso

Comodidade no Vale do Paraíba

Piscinas de águas mornas e
cristalinas e mais de 12 praias de

areias brancas cercadas por
coqueirais e falésias são alguns dos
atrativos dos municípios alagoanos
de Maragogi e Japaratinga, na Costa
dos Corais. Para difundir o destino
no mercado nacional, o Ministério
do Turismo (MTur) garantiu apoio
ao projeto da Associação do Trade
Turístico de Maragogi e Japaratinga
(Ahmaja). Os resultados estão nos
sites www.maragogi.org.br e

Projeto divulga Costa dos Corais
www.japaratinga.org.br

Entre as ações previstas no
projeto foi construído um banco de
imagens com 100 fotos da região. O
material é utilizado para divulgar o
destino em feiras de turismo e em
viagens com operadores de turismo e
jornalistas. Além disso, foram
construídos cinco filmes em DVD
para divulgação e promoção do
destino. Segundo a gerente executiva
da Ahmaja, Mariana Gorenstein,
pela primeira vez a associação

contou com apoio federal para
promover o destino: “O projeto é
um sucesso e ótimo exemplo de uso
do recurso público”. Nos sites
promocionais, além de fotos e vídeo,
o turista encontra informações sobre
meios de hospedagem, receptivo,
restaurantes e sugestões de passeios.
A ação está entre os 10 projetos
selecionados pelo MTur, entre 181
propostas, por meio do Processo de
Seleção de Projetos de Apoio à
Comercialização.

Maragogi e Japaratinga: destinos divulgados em sites, com banco de imagens, e viagens

Fotos Divulgação
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Considerada o “assassino
invisível” do idoso, pois ameaça

a saúde, tanto quanto a obesidade ou

Solidão: mais risco de
depressão e práticas
sedentárias

O “assassino
invisível” do idoso

o tabagismo, a solidão é o tema da
“Campaign to EndLoneliness”, uma
campanha organizada por ONGs
britânicas, que alegam que o custo
emocional da solidão pode ser
conhecido, mas os danos físicos
provocados por ela têm sido
negligenciados.

Segundo os promotores da
campanha – Age UK Oxfordshire,
Counsel and Care, Independent Age
e WRVS –, um em cada 10 idosos
britânicos sofre de solidão intensa.
Uma situação que aumenta o risco
de depressão, favorecendo o
desenvolvimento de maus hábitos

Fotos Reprodução

alimentares e práticas sedentárias,
que excluem a atividade física do
cotidiano. A partir daí, a falta de
interação social aumenta as chances
de o idoso sofrer doenças
degenerativas, como o Alzheimer.

A Organização Mundial da
Saúde já classifica a solidão como
um fator de risco para a saúde, maior
que o tabagismo e tão grande quanto
a obesidade. “Além dos custos
sociais e econômicos, precisamos
considerar as implicações
emocionais e psicológicas de um
número crescente de pessoas mais
velhas, no Brasil e no mundo”,
defende a médica Renata Diniz, que
dirige a VR MedCare, de São Paulo,
especializada em cuidados médicos
na Terceira Idade: “Este é o aspecto
mais interessante da campanha
britânica. Não podemos ficar alheios
ao tema”. O isolamento social e
longos períodos de solidão podem
levar o idoso a desenvolver um
quadro de depressão, frisa Renata.

Isolamento social e longos
períodos de solidão podem
levar o idoso a
desenvolver um quadro de
depressão

D iferente dos músculos, que
se atrofiam e ficam flácidos

quando não são usados
(especialmente por meio de
exercícios físicos), a pele fica
flácida quando as fibras de
colágeno e elastina são afetadas
pela falta de nutrientes ou
oxigenação. “O empenho para
emagrecer surte efeitos, mas
para muitas mulheres não é
sinônimo de felicidade”, afirma o
cirurgião plástico Ruben Ribeiro
Penteado, diretor clínico do
Centro de Medicina Integrada.
Ele diz que muitas mulheres
continuam insatisfeitas com o
aspecto do corpo, após o
emagrecimento, devido à flacidez
evidente.

Uma das alternativas é o uso
de produtos para “firmeza da
pele”, que contém cafeína ou
aminofilina, que funcionam como
vasoconstritores. Penteado
admite que existam evidências de
que a cafeína pode trazer alguma
“firmeza” à pele, mas explica
que quando a flacidez é muito
acentuada, é necessário mais do
que uma rotina de exercícios e
alimentação apropriada: “Após
cuidadosa avaliação médica, é
possível identificar casos que só
podem ser resolvidos por meio
de intervenção cirúrgica”.

Flacidez pode
ser caso
cirúrgico

Ligado à origem de tumores
malignos na boca, laringe,

pâncreas, rins e bexiga – e principal
fator de risco dos cânceres de
pulmão, colo do útero e esôfago –, o
tabagismo é alvo de ações periódicas
da Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT). A
entidade informa que entre 1,25
bilhão de fumantes em todo o
mundo, mais de 30 milhões são
brasileiros. Hoje, no país, morrem
cerca de 200.000 pessoas ao ano por
doenças relacionadas ao tabaco. O
tabagismo é responsável por mais de
50 doenças diferentes.
Mundialmente, o uso do tabaco
pelas jovens mulheres aumenta, o
que traz prejuízos para quase todos
os sistemas do corpo.

Tabagismo é
alvo de ações
da SPPT

Tabaco aumenta entre as
mulheres: prejuízos ao corpo

AAmgen, que atua no segmento
de biotecnologia, traz ao Brasil

um novo tratamento denominado
panitumumabe, indicado como
monoterapia no tratamento de
pacientes com carcinoma colorretal
metastático com expressão de EGFR
e KRAS selvagem, após falha no
tratamento com esquemas
quimioterápicos com
fluoropirimidina, oxaliplatina e
irinotecano. Panitumumabe, cujo
nome comercial é Vectibix, é o
primeiro anticorpo monoclonal
antirreceptor de fator de crescimento
epidérmico (EGFR) completamente
humano, aprovado na Europa e nos
Estados Unidos, para tratamento de
câncer colorretal metastático
(CCRm).

Panitumumabe
no tratamento
de câncer
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Até 10 de janeiro, 18º Salão de
Artes Plásticas de Praia Grande,
no Complexo Cultural Palácio
das Artes – Galeria Nilton
Zanotti, no Boqueirão.

� Adjori-SP muito bem
representada no I Congresso dos
Diários do Interior do Brasil,
dias 6 e 7 de dezembro, em
Brasília, que discutirá integração
editorial, inovação e
convergência, mostrando ao País
o poder da Comunicação do
Interior.

� Entre 28 de novembro e 2 de
dezembro, a Casa da Hepatite da
Universidade Metropolitana de
Santos, na Rua Goiás, 27, no
Boqueirão, promove mutirão
gratuito de prevenção e combate
à hepatite C.

� Iniciativa da Odebrecht e
Franz Construtora, exposição de
fotos “Sou de Santos! Uma
homenagem ao passado, um
presente para o futuro”, até 23
de dezembro, na Avenida Ana
Costa, em Santos, onde
funcionou o Clube Sírio Libanês.

� “Natureza em Foco” pode ser
vista até o final do ano no Espaço
Cultural Ana Costa, no Hospital
Ana Costa, em Santos, com fotos
do meio ambiente da Baixada
Santista, clicadas por associados
do Clube Foto Amigos de Santos.

� Núcleo de Amparo a Crianças
e Adultos com Câncer (Nacac),
de Santos, promove a campanha
“Natal sempre a favor da vida”,
para arrecadar recursos para a
compra de cestas básicas e
brinquedos que serão entregues
às pessoas atendidas. Telefone
(13) 3877.3751 ou email
atendimento@nacac.org.br

� Um novo olhar sobre o Velho
Chico, Ronaldo Fraga expõe “Rio
São Francisco, um rio brasileiro”,
até 10 de fevereiro de 2012, no
mezanino do Palácio Gustavo
Capanema, Centro do Rio de
Janeiro.

� 5ª edição da campanha “Seja
do bem você também”, com
leilão e show sertanejo em prol
da Fundação Dorina Nowill,
será em 5 de dezembro, no
Terraço Daslu, Avenida Chedid
Jafet, 131, em Sampa.

� Campos do Jordão sedia o
Campos Jazz Fest, de 8 a 11 de
dezembro, anunciando o melhor
do jazz, blues, dixieland e soul,
para o palco da Concha Acústica,
no Capivari. Entre as atrações,
Taylor McFerrin, Gary Brown,
Donny Nichilo, Igor Prado...

“Duarte”, a pizza da fotógrafa Patrícia Duarte,
venceu o concurso de pizza amadora promovido
pela Kokimbos, em Santos, e ficará no cardápio
durante um ano. A receita: mussarela, abobrinha,
bacon, alho-poró e um toque de parmesão ralado
em forma de carpaccio...

Sidélcio Munhoz, diretor da Divisão Logística, Donizete
Patriani, sócio diretor, e Claudinei Castilho, gerente geral: DVA

Express, de São Paulo, anunciou duplicação de área de
manuseio de cargas e automação total para 2012.

À esquerda, Maria José
de Lourdes Donzalisky

Fonseca, diretora da
Frota Vento, a

jornalista Fernanda
Vannucci, lutadora

pelos direitos da
mulher, e o Frei André

Becker, reitor do
Santuário Santo

Antônio do Valongo,
em Santos. À direita, o casal amigo Rosário Romano, superintendente da

Supermix, e Carmen Elídia Salci, às voltas com lindos enfeites para decoração
de Natal. Presenças destacadas em evento que o Grupo Amigos de Antônio

promoveu em outubro, em prol do Santuário Santo Antônio do Valongo.

Fotos Sandra Netto
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Leopoldo San Martin
Regné, diretor da
Casapinar, Sidney

Soares Filho, gerente
da CEF, e Antonio

Ponchon, da Techcasa:
encontro promovido

pela CEF e Sinduscon-
SP, na AEAS,

apresentou pesquisas
de cenários da

Baixada Santista para
empresários da

construção civil.

Cristina Aragoni, da
Costa Sul, Fernando
Peralta, da Brasterra,
e Roberto Francisco
dos Santos, prefeito
de Praia Grande: café
da manhã, na
Associação Comercial
e Empresarial local,
marcou assinatura da
ordem de serviço da
remodelação da
Avenida Ayrton
Senna da Silva, na
entrada da cidade,
com investimento de
R$ 42 milhões.

Amauri Pinilha/Decom-PMPG

Sandra Netto

Médico veterinário
Eduardo Ribeiro
Filetti e o filho
Pedro: palestra
sobre felinos agitou
a 1ª Pet Week de
Cubatão.

Divulgação
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A Amazônia e as
Cataratas do Iguaçu
foram escolhidas entre

as Sete Maravilhas Naturais
do Mundo Moderno, em
concurso promovido na
Internet pela Fundação New
Seven Wonder, sediada na
Suíça. As outras cinco são: a
Baía de Halong, no Vietnã;
Komodo, na Indonésia; a Ilha
de Jeju, na Coreia do Sul; a
Montanha Mesa, na África do
Sul; e o Rio Subterrâneo de
Puerto Princesa, nas
Filipinas.

O certame foi iniciado
com a indicação de mais de
400 belezas naturais, com a
primeira seleção definindo 77,
até chegar nas 28 finalistas –
que incluíam pontos
maravilhosos do planeta,
como o Grand Canyon, nos
Estados Unidos; as Ilhas
Galápagos; no Equador; as
Ilhas Maldivas, a pequena
república do Oceano Índico...
Invariavelmente, todos os
locais são reconhecidos como
Patrimônio da Humanidade
pela Unesco, a Organização
das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a
Cultura.

A divulgação do ranking
foi feita em 11 de novembro e,
segundo os organizadores,
trata-se de um resultado
preliminar, pois os votos
serão verificados e validados.
O resultado final será
divulgado somente no início
de 2012. Aproveitando o
sucesso da promoção, a
Fundação New Seven Wonder
já organiza o ranking das
Sete Cidades Maravilhosas do
Mundo Moderno, cuja
votação pode ser feita até 31
de dezembro no site
www.new7wonders.com

As Sete Maravilhas Naturais do Mundo!

Terra

� A Baía de Ha Long, ou “Onde o Dragão entra no Oceano”,
envolve cerca de 3.000 ilhotas de calcário, no Vietnã. A maior parte
das ilhas não está habitada nem afetada pela presença humana e
possui grande interesse biológico. As ilhas possuem inúmeras
praias, grutas e cavernas. Diz a lenda que um grande dragão vivia nas
montanhas e ao até o mar a sua cauda cavou vales que mais tarde
foram inundados, deixando apenas pedaços de terra à superfície, ou
seja, as milhares de ilhas que se avistam na baía.

� O Parque Nacional de
Komodo está localizado no
centro deste arquipélago da
Indonésia e inclui três ilhas
principais, Komodo, Rinca e
Padar, e ilhas menores, criando
uma superfície total de 1.817
quilômetros quadrados.
Fundado em 1980, o objetivo
inicial foi proteger a espécie
Dragão de Komodo (varanus
komodoensis) e seu habitat,
expandido ao longo dos anos
para toda a sua biodiversidade.

� Jeju é a maior ilha da Coreia
do Sul. De origem vulcânica,
tem área de 1.845,55
quilômetros quadrados e uma
população de 560.000
habitantes. Na ilha está o Halla-
san, a maior montanha do país e
um vulcão adormecido, a 1.950
metros acima do nível do mar. A
atividade vulcânica em Jeju
começou no Cretáceo e
terminou no Terciário, sendo
que a última ocorreu há cerca de
800 anos.

� A Amazônia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados,
dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são
cobertos pela floresta tropical, cuja região inclui territórios
de nove nações: a maioria das florestas está no Brasil, com
60% da floresta; seguido pelo Peru com 13%; e pequenas
quantidades na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia,
Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A Amazônia
representa mais da metade das florestas tropicais
remanescentes no planeta e compreende a maior
biodiversidade de floresta tropical do mundo.

� A área das Cataratas do Iguaçu
compreende um conjunto de

cerca de 275 quedas de água no
Rio Iguaçu, na bacia hidrográfica
do Rio Paraná, localizada entre o

Parque Nacional do Iguaçu,
Paraná, no Brasil, e o Parque

Nacional Iguazú, em Misiones,
na Argentina, fronteira entre os

dois países. A área total de
ambos os parques nacionais

corresponde a 250.000 hectares
de floresta subtropical.

� Cartão postal da África do Sul, a Montanha da Mesa é uma montanha de cume
plano, que domina a paisagem da Cidade do Cabo, com acesso por teleférico e por 18

trilhas sinalizadas, integrando o parque nacional que leva seu nome. Seu cume tem
aproximadamente 3 quilômetros de extensão, compondo o cenário natural que circunda

a Baía da Tábua. Com altitude de 1.084,6 metros, a primeira subida documentada da
montanha foi feita pelo navegador português Antônio de Saldanha, em 1503.

� O Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa localiza-se em Palawan,
nas Filipinas, e mistura uma fantástica paisagem de carste calcário com um rio

subterrâneo. Uma das características do rio é que ele emerge diretamente para o mar,
e a sua parcela mais baixa é influenciada pelas marés. O parque ocupa 3.900 hectares

e abriga 11 ecossistemas diferentes – de uma floresta musgosa das altitudes
montanhosas ao oceano além dos recifes.

Fotos Divulgação

LUIZ CARLOS FERRAZ


