Capa: Destinado a tornar-se ícone da Vila Rica, o Opinião
Residencial Palazzo di Siena está sendo
implantado pela Construtora Franz, na Rua
Thiago Ferreira, 17, com apartamentos de alto
padrão, um por andar........................Págs 6 e 7.
Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.
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Convento das Mercês, em
São Luís: construído em
1654, foi inaugurado
pelo padre Antônio
Vieira

Patrimônio
São Luís, Capital do Maranhão, na Região Nordeste,
comemorará 2012 como Capital Americana da Cultura,
coincidindo com seus 400 anos de fundação........Pág. 12.
Divulgação

Porto Pacuíba:
transformação
em áreas
sociais e em
boa parte do
espaço interno

2012 pode ser diferente!
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011 dá seus últimos suspiros, ou tropeços,
projetando grande expectativa no Ano Novo,
assim mesmo, com maiúsculas, considerando
que 2012 é eleitoral e, cumprindo o ritual
democrático, nos dias 7 e 28 de outubro, datas do
primeiro e segundo turnos, serão eleitos novos
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos mais de
5.500 municípios brasileiros. Alguns, na verdade,
não serão tão novos assim, pois muitos, senão a
maioria, buscam a reeleição. Aqueles que não se
enquadram nesta condição é porque não tiveram
êxito no pleito anterior e estarão tentando, tão
somente, retomar a carreira, ou aquele determinado
cargo, quiçá para satisfazer o maldito vício de
aproveitar mamatas, promover caixinhas, favorecer
compadres, enfim, se locupletar e desperdiçar o
dinheiro público; utilizando as manobras partidárias
para impedir a renovação de quadros e a
fundamental oxigenação política. O panorama
eleitoral brasileiro, traçado em rápidas e indignadas
pinceladas, é desastroso, e reflete o elevado grau de
inconsciência, tanto do eleitor quanto do político,
para um universo de ações que, caso fossem
executadas de forma séria, transparente e sob efetiva
vigilância dos órgãos de controle, seriam capazes de

solucionar, se não todos, a maioria dos problemas
da Nação. Infelizmente, este é o jeito nacional de se
fazer política! Tanto que, embora o calendário
eleitoral estabeleça que as convenções partidárias
para a escolha dos candidatos só serão realizadas
entre 10 e 30 de junho, já é intenso o movimento dos
pretensos postulantes, cada qual forçando espaço na
mídia. Não é tarefa fácil – e continuará não sendo
nos próximos meses –, pois, além do possível
enquadramento em propaganda irregular ou abuso
do poder econômico (apesar da impunidade
endêmica), a prática política é sinônimo de
corrupção, maracutaia, tráfico de influência... E na
medida em que, para o político, estar em evidência,
ou mesmo no olho do furacão, apresenta aspectos
positivos, para o eleitor bem informado a avaliação
poderá ser outra, merecendo o repúdio. No mais,
logo as cidades voltarão a ser emporcalhadas com a
cara daqueles que outrora pediram votos, foram
eleitos e nada fizeram. E no rádio e televisão, o
cidadão será obrigado à propaganda eleitoral, que
começa em 21 de agosto e vai até dia 4 de outubro,
três dias antes do primeiro turno. Que horror. Mas
pode ser diferente... Boas Festas e vote com
consciência em 2012.

O Novo Código Comercial:
necessidade e participação pública
CIBELE FRANDULIC SHIMONO

PR Murray

O
Turismo
Nada melhor do que lazer à beira-mar, no Porto Pacuíba,
em Ilhabela, com diárias especiais de férias para casal,
no período de 1º a 31 de janeiro............................Pág. 11.

Autoestima
Os benefícios da Medicina Antroposófica, que preconiza
a compreensão do ser humano em sua complexidade, para
cuidar, prevenir e tratar as patologias de pele......Pág. 10.
Divulgação

Piso com novos
padrões da linha
Eucafloor
Evidence

Arq & Decor
A Eucatex apresenta diversas opções econômicas, práticas
e modernas em tintas, pisos e rodapés, para quem planeja
renovar ambientes para o Ano Novo......................Pág. 9.
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projeto do Novo Código
Comercial, apresentado pelo
deputado federal Vicente Cândido
(PT-SP), por meio do Projeto de Lei
nº 1.572/2011, trouxe debates
interessantes e críticas pertinentes
relacionadas à necessidade e
relevância de um só corpo normativo
de direito comercial. Trata-se de
iniciativa do professor e jurista
Fábio Ulhoa Coelho, objetivando
estabelecer um único diploma legal
que, além de dispor as diretrizes
principiológicas do direito comercial,
colaborasse para a desburocratização
dos negócios e a proteção ao
empresário competitivo. A nova lei,
assim, atenderia às demandas
trazidas pelo desenvolvimento
econômico do país, incentivando os
negócios e dando maior força aos
contratos empresariais.
Alguns pontos da proposta,
entretanto, geram polêmica e são
muito criticados. Entre eles,
destacamos a repetição

desnecessária de vários dispositivos
de outras leis, confrontando visões
já consolidadas no meio empresarial,
e as condições impostas para a
participação de empresas
estrangeiras em companhias
nacionais. Adicionalmente, a carência
de juízes especializados na matéria
não assegura a melhoria na aplicação
das novas regras comerciais.
Embora seja criticado por
muitos, o Novo Código Comercial
tem seus méritos. De fato, com o

Cibele: “Alguns pontos da
proposta geram polêmica e são
muito criticados”
novo contexto econômico e o grande
volume de investimentos recebido
pelo país nos últimos anos, a
segurança legal é o respaldo
necessário para o aporte de capitais
e desenvolvimento de novos
negócios. Além disso, a unificação
das normas de direito comercial em
um único diploma guiado por
princípios comuns simplificará e
modernizará a regulação do mercado
empresarial brasileiro.
Atualmente, o projeto tramita na
Câmara dos Deputados e encontrase em fase de consulta pública.
Contribuições ao texto do projeto
podem ser sugeridas no site do
Ministério da Justiça, por meio do
link http://participacao.mj.gov.br/
codcom/
Cibele Frandulic Shimono é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.
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Audiência Pública
esclarece sobre
ampliação do TUF
Vale investirá R$ 1,1 bi
em terminal na Área
Continental de Santos

O

Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/
RIMA) do projeto da Vale, de
Ampliação do Terminal Marítimo
Ultrafertil (TUF), foram discutidos
dia 15 de novembro, no auditório da
Unisantos, em Santos, na Audiência
Pública realizada pelo Conselho
Estadual do Meio Ambiente
(Consema).
O projeto do TUF foi
apresentado pelo gerente executivo
do terminal, Ricardo Buteri. Ele
detalhou a localização, na Ilha do

Cardoso, na Área Continental
de Santos, informando que do
terreno de 1,82 milhões de
metros quadrados (182 ha)
serão ocupados menos de 63%,
incluindo a área já ocupada
atualmente.
O investimento previsto é
de R$ 1,1 bilhão, com a geração
de 1.200 a 2.500 empregos, na
fase de obras, e ampliação de
230 para 780 postos de trabalho, na
operação do terminal. O projeto de
ampliação 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

Acima, maquete do projeto: construção de ferrovia
interna, prédios administrativos, armazéns e mais três
berços de atração; ao lado, planta aplicada à área
um berço.
O EIA/RIMA foi explicado pelo
engenheiro agrônomo Sérgio
Pompéia. A elaboração e debate
público do estudo e do relatório de
impacto ambiental são exigidos para
a obtenção do licenciamento
ambiental. Ao apresentar o trabalho,

o especialista destacou que eles
indicam a viabilidade ambiental do
empreendimento, mediante a
implementação de programas que
envolvem o controle e a mitigação
dos impactos negativos. Nesse
sentido, está programado
investimento de cerca de R$ 5,5

milhões, 0,5% do valor do projeto,
em compensação ambiental.
Também é prevista a preservação de
mais de 100 hectares, equivalentes a
55% da vegetação existente, a maior
parte formada por manguezais.
Após o licenciamento, a expectativa
é iniciar obras em agosto de 2012.
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POR
LUIZ
CARLOS
FERRAZ

 Fundação Procon-SP multou o McDonald’s em R$ 3,192 milhões,
pelas promoções do McLanche Feliz, que associam venda de alimentos a
brinquedos, conforme denúncia do Projeto Criança e Consumo, do
Instituto Alana, feita em abril do ano passado. A Ong alegou que, com
tais práticas, o McDonald’s cria uma lógica nociva de consumo,
incentivando a formação de valores distorcidos e hábitos alimentares
prejudiciais à saúde. A rede McDonald’s, que pode recorrer, disse que
não comenta processos em andamento.
 Aguarda sanção do governador

Geraldo Alckmin, Projeto de Lei
aprovado em novembro pela
Assembleia Legislativa de São Paulo,
que proíbe propaganda de cigarro em
bares, padarias e lanchonetes,
permitindo display de fabricantes só
em tabacarias. “Não queremos
proibir o fumo, mas impedir a
existência de novos fumantes. Quem
fuma não precisa de propaganda”,
diz o autor do projeto, deputado
Donisete Braga (PT).

 Alegando descumprimento de
cláusulas, a Companhia de
Engenharia de Tráfego, CETSantos, rompeu o contrato de
permissão com a Martha’s
Serviços Gerais Ltda., e assumiu
os trabalhos de remoção e
guarda de veículos no pátio
municipal de veículos, no Bairro
Caneleira e em Monte Cabrão.
Para consultas sobre veículos
guinchados ligue 0800.7719194.

 Acórdão da 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo
confirma sentença da comarca de Itirapina, no Interior do Estado, em ação de
Irineu Camargo de Souza em face à empresa que administra a Zona Azul da
cidade vizinha de São Carlos: quem paga Zona Azul tem direito à segurança
do carro, pois se o Poder Público cobra estacionamento em vias públicas de
uso comum tem o dever de vigiá-lo, com responsabilidade por eventuais
danos. A indenização pelo furto do veículo é no valor de R$ 18,5 mil.
 Fundação CASA, Centro de Atendimento

Socioeducativo ao Adolescente, de Itanhaém, realiza
até 29 de dezembro a exposição de arte Talentos
do CASA, com obras produzidas por
adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de internação. São 15 pinturas em tela com tema livre. A
unidade CASA fica na Praça Carlos Botelho, 149, Centro de Itanhaém.

 Até 5 de fevereiro, os ônibus

das linhas turísticas do Roda SP
circularão por oito das nove
cidades da Baixada Santista,
entre Peruíbe e Bertioga,
excluindo Cubatão. São sete
rotas diferentes e pontos de
parada nos principais pontos
turísticos de cada município. O
ingresso custa R$ 10 e pode ser
utilizado para subir e descer
quantas vezes o usuário quiser
por dois dias seguidos.
 Por falta de interessados, a
subseção de Santos da Ordem
dos Advogados do Brasil
cancelou o II Encontro
Metropolitano de Direitos
Humanos, que aconteceria em 7
de dezembro, e anunciou que o
evento será programado para o
primeiro semestre de 2012.

 Conselho Consultivo, com
representantes da Agência
Reguladora de Transporte do Estado
de São Paulo (Artesp), Polícia
Militar Rodoviária, DER e usuários,
como Sindicato dos Caminhoneiros,
definiu que a concessionária Ecovias
deverá realizar testes de
equipamentos com iluminação
diferenciada no Sistema AnchietaImigrantes, para situações de neblina
intensa nas pistas no trecho de serra.
Entre outras medidas, visando
aumentar a segurança, o limite de
velocidade na Imigrantes, no início
da serra, foi reduzido de 120 para
100 km/h, do km 56,3 até o km 39;
e, em condição de visibilidade abaixo
de 100 metros, velocidade passa
para 40 km/h a partir do km 48,64,
sentido Capital (pista Norte), até o
km 43. Ah! ainda na Imigrantes, será
instalado radar fixo na altura do km
41,45 da pista Norte.

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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R$ 4 bi para enfrentar o crack...
Reprodução

Medidas ampliam
tratamentos de saúde aos
dependentes

O

Governo Federal lançou em
dezembro um conjunto de
ações integradas para
enfrentar o crack e outras drogas,
com investimento de R$ 4 bilhões da
União e articulação com Estados,
Distrito Federal, Municípios e
sociedade civil. A iniciativa visa
aumentar a oferta de tratamentos de
saúde aos usuários de drogas,
enfrentar o tráfico e as organizações
criminosas, além de ampliar as ações
de prevenção. “Um país, que
retirou 40 milhões de brasileiros da
extrema pobreza e que voltou a ser
capaz de definir os seus próprios
rumos, este país vai ter, sim, uma
política ampla, sistemática, moderna
e corajosa de enfrentamento às
drogas”, disse a presidenta Dilma
Rousseff.

Como ensinar
deficientes
visuais
A Fundação
Dorina Nowill
para Cegos
realizará em
janeiro, em sua
sede, na Rua
Doutor Diogo de
Faria, 558, Vila
Clementino, em
São Paulo, cursos para divulgar
os recursos disponíveis para o
aprendizado e as possibilidades
de inclusão das pessoas cegas e
com baixa visão. Os cursos
serão ministrados por
profissionais da instituição,
especialistas em educação
especial, reabilitação e
atendimento a crianças e
adolescentes cegos e com baixa
visão. O curso “Braille para
Educadores – Apoio essencial em
sala de aula” será de 16 a 20 de
janeiro. No mesmo período
acontecerá o curso “A inclusão
da criança com baixa visão na
escola”. E o curso “Orientação e
Mobilidade – seu aluno mais
independente na escola”, nos
dias 23 e 24 de janeiro, das 8 às
17 horas. As inscrições devem
ser feitas pelo site da instituição
www.fundacaodorina.org.br

serviços de saúde,
educação,
segurança pública.
Será enfatizada a
integração de
inteligência e
cooperação entre
Polícia Federal,
Polícia Rodoviária
Federal e polícias
estaduais, a
Queima da pedra de crack: fumaça
realização de
liberada é aspirada
policiamento
ostensivo nos
As ações estão estruturadas em
pontos de uso de drogas nas cidades,
três eixos: cuidado, autoridade e
além da revitalização desses
prevenção. A rede pública de saúde
espaços. A prevenção prevê ações
vai ser reforçada para atender de
nas escolas, nas comunidades e de
forma adequada as diferentes
comunicação com a população.
necessidades de acolhimento,
O plano não é unanimidade.
incluindo casos de prevenção,
Segundo avaliação do Conselho
abstinência pelo uso de drogas e
Federal de Psicologia (CFP), não há
casos cujo comportamento do
inovação: “ao unir três vertentes,
paciente afeta o convívio com a
prevenção, cuidado e repressão,
família. O plano funcionará de forma revela uma visão conservadora em
multisetorial, envolvendo, além dos
relação às drogas”, diz o órgão.

Entidades médicas na luta
por crianças desaparecidas

O

Conselho Federal de
Medicina(CFM) e os 27
conselhos regionais de Medicina
(CRMs) iniciaram em dezembro
campanha para sensibilizar os
370.000 médicos do país na luta
para localizar crianças
desaparecidas. Anualmente, são
registrados no Brasil 40.000
desaparecimentos de crianças,
70% dos quais fogem de casa por
problemas domésticos e cerca de

15% nunca mais reencontrarão
suas famílias. Os profissionais
estão sendo orientados para ficar
atentos nos hospitais, prontossocorros e clínicas, visando
observar semelhanças com os
pais, sinais de agressão,
comportamento da criança com a
família. Outra recomendação é
que os médicos sempre confiram
os documentos do menor e dos
responsáveis.

Cidade

Tecnologia no combate
à dengue

Divulgação/Secom-PMS

Divulgação

Ciclovia será
implantada no
canteiro central:
investimento
estimado de R$
6,4 milhões

Sistema utiliza equipamentos
modernos e de baixo custo para vencer
a luta contra o mosquito

S

antos adotará em 2012 o MIDengue, um sistema de
monitoramento inteligente de
combate à dengue, que, por meio de
análises laboratoriais, permite
identificar os mosquitos
contaminados e o subtipo do vírus
(1, 2, 3 ou 4), antecipar uma
situação epidêmica e dar início às
ações de prevenção e combate. O
MI-Dengue foi desenvolvido pela
empresa de biotecnologia Ecovec,
em conjunto com o Departamento
de Parasitologia do Instituto de
Ciências Biológicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), e
utiliza equipamentos modernos e de
baixo custo, com transmissão de
informações via Internet e celular.
Basicamente, são espalhadas
armadilhas (mosquitrap) em pontos
estratégicos para atrair as fêmeas. As
informações são enviadas via celular
para a central em Belo Horizonte,
que processa os dados e gera mapas

Reciclagem
pela Internet

U

m serviço gratuito já está
disponibilizado na
Internet, por meio do qual o
cidadão, em qualquer lugar do
país, pode se informar sobre
pontos de descarte para 36 tipos
de materiais recicláveis. Trata-se
da Central de Reciclagem, no site
www.centraldareciclagem.org, que

Esquema demonstra o
processo do MI Dengue:
fêmeas são atraídas ao
mosquitrap, até serem
gerados mapas de infestação
de infestação, que são utilizados no
combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor do vírus da doença. Nos
municípios onde a tecnologia foi
adotada, o impacto da epidemia foi
reduzido em até 50%.
O diretor da Ecovec, Luís Felipe
Barroso, diz que os dados
fornecidos pelo MI-Dengue
permitem o direcionamento das
ações dos órgãos públicos,
tornando-as mais eficazes e menos
onerosas. Atualmente, o custo do
projeto é de cerca de R$ 1,50/
habitante/ano. Estima-se que o
investimento em prevenção com a
tecnologia gera uma economia de 11
Reprodução

Site
informa
cidadão
sobre
locais
para
descarte
organizou endereços de descarte
de materiais, desde os mais
comuns, como alumínio, metais,
papel, passando pelos eletrônicos,
móveis e pneus, até coco verde,
baterias automotivas e isopor.

Santos investe na
malha cicloviária
vezes em relação ao custo das
medidas paliativas. Criado em 2005,
já beneficiou quase 3 milhões de
pessoas, nas mais de 50 cidades
brasileiras que adotaram o MIDengue, e também em outros países.
Para a chefe do Departamento
de Vigilância em Saúde da Secretaria
Municipal de Saúde de Santos, Iraty
Nunes, a tecnologia será de grande
utilidade, especialmente devido ao
aumento de circulação de pessoas na
cidade durante o Verão. Segundo ela,
os dados do LirAa 2011
(Levantamento de Índice Rápido de
Infestação por Aedes aegypti)
apontaram índice satisfatório para
Santos (IIP: 0,4), mas os trabalhos
de prevenção vão continuar.

A

malha exclusiva para ciclistas
em Santos será ampliada com
mais 3.260 metros nas Avenidas
Nossa Senhora de Fátima e
Martins Fontes. O trecho
consolida a integração da Zona
Noroeste com a Zona Leste e
aumenta a malha cicloviária
santista para cerca de 25
quilômetros, o que reforça o título
de “cidade amiga da bicicleta”,
segundo a Associação Brasileira
dos Ciclistas (ABC). Atualmente,
Santos possui ciclovias em toda
extensão da orla, no corredor das
avenidas Francisco Glicério/
Afonso Pena (desde a Divida com
São Vicente até a Ponta da Praia) e

nas avenidas Mário Covas,
Martins Fontes, Rangel Pestana,
Ana Costa, Pinheiro Machado e
Waldemar Leão, totalizando 21
quilômetros de extensão.
Os novos 3.260 metros serão
implantados no canteiro central
das avenidas. O edital para
licitação da obra foi lançado pela
Prefeitura em dezembro, com
início previsto em fevereiro e
duração de oito meses. O
investimento estimado é de R$ 6,4
milhões. A ciclovia será construída
em laje de concreto moldada, com
largura variável entre 1,80 e 2
metros. Devem ser usados 7.000
m2 de concreto desempenado.

Mais R$ 869 mil para concluir Vanguarda I
Anderson Bianchi/Secom-PMS

D

estinado aos moradores de
cortiços do Centro de Santos, o
conjunto habitacional Vanguarda I,
na Rua General Câmara, deverá ser
concluído em seis meses. Em
novembro foi assinado contrato de
suplementação de R$ 869 mil pelo
secretário de Estado da Habitação,
Sílvio Torres, durante encontro com
o prefeito João Paulo Tavares Papa,
a presidente da Associação dos
Cortiços do Centro, Sâmara

Faustino, e o superintendente
regional da Caixa Econômica Federal,
José Paulo Gomes de Amorim.

Papa, Torres e
representantes da CEF:
parceria na habitação
O conjunto tem apoio dos
governos municipal, estadual e
federal e prevê 113 apartamentos.
Contudo, por falta de recursos, ficou
paralisada nos últimos 10 meses,
com 70%, da obra executada. O
Vanguarda I integra o Plano
Municipal de Habitação.
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Palazzo di Siena

EXCLUSIVIDADE
NA VILA RICA
Residencial tem entrega
programada para abril
de 2012
SANDRA NETTO

D

estinado a ícone da Vila
Rica, onde se pratica um
dos metros quadrados mais
valorizados de Santos, o Residencial
Palazzo di Siena, da Construtora
Franz, está em fase de acabamento
na Rua Thiago Ferreira, 17. O
empreendimento tem entrega
programada para abril de 2012 e
possui projeto diferenciado, com
apenas 24 apartamentos-tipo, um
por andar, com 361 metros
quadrados de área útil, com 4 suítes,
e 1 cobertura duplex, além de
exclusiva estrutura de lazer.
Segundo destaca o diretor
técnico da Franz, engenheiro
Salvador Rodrigues Franzese, a
localização e as características do
terreno, com 50 metros de frente,
possibilitaram a realização de um
projeto único, com uma fachada
suntuosa, dotada de pé direito duplo
e a facilidade do acesso drive in door.
Entre inúmeros diferenciais,
Franzese observa que o projeto
privilegiou os itens de serviços,
segurança e, naturalmente, o
conforto: todos os apartamentos
estão preparados para automação

total; o piso possui tratamento
acústico; aspiração central; amplo
terraço gourmet; água quente e fria,
com tubulação PPR; área técnica
para os equipamentos de
aquecimento e refrigeração...
Antes de definir o projeto, a
Franz traçou uma estratégia
interessante. Convidou clientes vips
para um café da manhã e trocou
ideias, indagando o que gostariam de
ter no apartamento em que fossem
morar. A partir daí, o
empreendimento passou a se
cristalizar: 4 suítes, sala de estar,
jantar, home-theater, sacada, lavabo,
dependência de empregada, área de
serviço, 5 vagas na garagem, piso
interno personalizado, com
acabamento definido pelo
comprador.
Além de subsolo, térreo com
office e dois mezaninos para
estacionamento, o Palazzo di Siena
possui ampla estrutura de lazer no
terceiro mezanino, com pé direito
duplo. Os equipamentos atendem
toda a família, destacando piscina
aquecida com raia, sauna, fitness,
salão de jogos com mesa de sinuca,
salão de festas, brinquedoteca,
espaço gourmet, com forno e
churrasqueira.
O empreendimento foi
construído em parceria com
renomados profissionais e

24 apartamentos-tipo, um por andar, com 361 metros quadrados de área útil, e 1 coberturas duplex
tradicionais empresas do setor. A
Enmage prestou os serviços de
rebaixamento do lençol freático.
Segundo detalhou o engenheiro
Gerson Vilaverde, os trabalhos
exigiram projeto detalhado, devido
às características do projeto, e foram
executados por meio do sistema
well-points, utilizando bombas a
vácuo com potência de 5 cv, que
consomem menos energia que as
convencionais.
6
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A Deleuse Andaimes e
Escoramentos executou estudo e
projeto do sistema de escoramento
metálico da obra, locação e
transporte de todo o material e
prestou assistência técnica durante a
realização dos trabalhos, informou o
engenheiro Carlos Deleuse.
A Imcon Soluções Construtivas
forneceu as placas drywall da Knauf
que foram aplicadas no rebaixamento
do teto, para instalação da

iluminação indireta. “As placas
proporcionam conforto
termoacústico nas unidades tipo”,
afirma Lito, diretor da Imcon: “O
uso do sistema drywall na
construção civil na Baixada Santista
prossegue em crescimento”. Além de
mais praticidade, menos
desperdícios, a obra fica pronta em
menos tempo e com mais qualidade.
A Imcon também forneceu todos os
acessórios, garantindo o bom

Construção
desempenho das instalações.
A Atlas Schindler equipou o
Palazzo di Siena com 2 elevadores
da linha Neo Lift, com acabamentos
em aço inoxidável, velocidade de 105
m/min, capacidade para 12
passageiros, no social, e 13
passageiros, no de serviço. Os
elevadores são adaptados para
portadores de necessidades
especiais.
A Marmoraria Santista forneceu
mármores e granitos. Para os
lavatórios das suítes e dos lavabos,
mármore branco Piguês Grego. A
empresa também forneceu as pedras
para as pias da cozinha,
churrasqueiras bancadas da área de

serviço, que são em granito natural
preto São Gabriel.
O revestimento externo da
fachada é em pastilha de porcelana
da Cerâmica Atlas, no formato 5x5,
nas cores branca e marrom,
referência Tirreno e Camburi.
Conforme destacou Justino Ferraz,
representante da Cerâmica Atlas, “a
pastilha de porcelana é a melhor
opção de revestimento para o
Litoral”.
A Equipar executou toda a
infraestrutura para instalação de
equipamentos de ar condicionado
tipo split system, com a aplicação
de materiais padronizados e
certificados, conforme as normas

técnicas, segundo frisou o diretor
técnico Airton da Silva. Atualmente,
a empresa é parceira em outras obras
da Franz.
“Em 17 anos de atuação no
mercado, a Equipar sempre atendeu
clientes nas áreas industrial e
comercial, sendo que nos últimos
dois anos, com a necessidade do
mercado, obras e construções em
expansão na Baixada Santista,
iniciamos projetos de atendimento
nessa área”, afirmou Airton: “Nossa
equipe é formada por profissionais
especializados para atender o
segmento da construção, em Santos
e Região Metropolitana da Baixada
Santista”.

“Buscamos sempre
melhorar a gestão”
Sandra Netto

A

Construtora Franz atua em
Santos desde 1986 e integra
grupo de empresas com
interesses diferenciados em
Campinas e região, no Interior do
Estado de São Paulo. Em Santos,
conforme frisa Salvador Rodrigues
Franzese, o foco é a incorporação e a
construção, residencial e comercial.
Em vários sentidos, diz
Franzese, o Palazzo di Siena marca
uma evolução no processo
construtivo da Franz, desde o
padrão de qualidade até a logística e
aspectos de controle e gestão: “Pela
própria exigência do mercado,
buscamos sempre melhorar a gestão,
ser mais transparente, controlar
custos, enfim, alcançar um nível por
meio do qual seja possível abrir a
empresa e ter parceiros”.
Hoje, além de construir
diretamente, a Franz desenvolve
projetos em sociedade com
tradicionais empresas e fundos
imobiliários. “Nós nos preparamos
para isso”, frisa o diretor, ao citar
sociedades de sucesso, como a
realizada com a construtora
Odebrecht e fundos imobiliários, em
diferentes empreendimentos na
Baixada Santista.
“Nos últimos anos Santos
passou a ser uma cidade de negócios.
E nesse sentido a visão tem que ser
totalmente diferente”, enfatiza
Franzese: “Antes, a velocidade das
vendas, a perspectiva de
crescimento, era bem suave. Agora,
com o pré-sal e a expansão do porto,
o volume de investimentos está
sendo absurdamente grande. Mudam
as cabeças, mudam as visões e as

necessidades também. O que Santos
era há cinco anos, não tem nada a ver
com a Santos de hoje”.
Otimista, o empresário observa
que estamos apenas no começo dos
investimentos: “Avalio um cenário
de mais de 10 anos de crescimento.
Ainda não atingimos nem 15% ou
20% das possibilidades”. Essa
perspectiva, para ele, não se
restringe apenas a Santos: “A
tendência é envolver toda a Região
Metropolitana. Começa por Santos,
que ainda tem muito espaço
degradado a ser recuperado, e vai
irradiando para todos os lados, em
especial São Vicente e Praia Grande.
É irreversível”.
Para isso é importante que as
administrações públicas projetem
soluções para a demanda que virá.
“O sistema viário e o transporte
público são problemas que estão
acontecendo com Santos”, pondera
Franzese: “Imagino que o VLT, que

Franzese:
crescimento
iniciado por
Santos vai
irradiar por
toda a região

se fala há tanto
tempo e parece
que agora vai
acontecer, ajudará
bastante. Com
transporte
público de
qualidade, e o
poder público
está focado nisso,
o desenvolvimento vai acontecer
com qualidade”.

Perspectiva
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Arq & Decor

Renovar a casa para 2012
Fotos Divulgação

Vários padrões permitem
mudar combinações e
personalizar ambientes

A

A

Eucatex apresenta diversas
opções econômicas, práticas
e modernas em tintas, pisos
e rodapés, para quem planeja
renovar ambientes, embalado pelo
clima de mudanças proporcionado
pelo Ano Novo. No piso, os novos
padrões da linha Eucafloor Evidence
são fáceis de limpar e contam com a
proteção do antibacteriano
Bacterban. As tonalidades claras,
como o Kalahari (uma mistura de
branco com acinzentado), colaboram
para a criação de ambientes amplos,
sendo ideais para salas e quartos. Já
as escuras, como o Antique Wood
(marrom com nuances de bege claro),
e a Italian Noce (caramelo),
combinam com os rodapés brancos
da linha Composit, 160 e 200 mm –
possibilitando uma decoração
personalizada, pois podem ser

Móveis práticos na Lit
Concept

Piso da linha Eucafloor
Evidence: fácil de
limpar, com proteção
antibacteriana
“misturados” entre si.
Na parede, o Eucatex Acrílico
Toque Suave oferece cores para um
acabamento sedoso e brilho
acetinado, com toque liso e fino. A
manutenção do produto é simples; e
basta utilizar esponja úmida e
detergente neutro para limpeza mais
pesada. É indicado para superfícies
externas e internas, sendo que nas

externas é resistente a intempéries e
oferece proteção aos raios UV. Além
das nove tonalidades prontas, o
consumidor ainda pode escolher
entre as mais de 2.000 opções de
cores do E-Colors, sistema
tintométrico da Eucatex. Os
produtos Eucatex são encontrados
em lojas especializadas, home
centers e site www.eucatex.com.br

Lit Concept, especializada em
mobiliário funcional, iniciou a
venda dos móveis transformáveis
da marca italiana Clei. Entre as
opções no showroom da Rua
Itapicuru, 656, em Perdizes, São
Paulo, duas linhas de camas
retráteis e complementos: a Circe,
um sofá que se articula
automaticamente e se transforma
em uma cama retrátil de casal
Queen, e a Poppi, uma mesa de
escritório que, quando articulada,
se transforma em uma cama
retrátil de solteiro com abertura
lateral. Móveis do catálogo e do
site oficial da Clei também estão à
venda. É o caso do modelo Doc,
um sofá confortável que por meio
de um movimento simples se
transforma numa beliche com
duas camas de solteiro, e do
Cabrio, composto de uma cama de
solteiro de abertura lateral e de

Showroom com linhas de
camas retráteis da Clei
uma mesa de escritório, com o
diferencial de permitir a abertura
da cama sem a necessidade de
retirar as coisas de cima da mesa.
A Lit Concept dispõe de
mobiliários para atender espaços
compactos, como os sofás-camas
de 1, 2 ou 3 lugares, com design
europeu e mecanismo importado,
fáceis de manipular e revestidos de
couro ou diversas opções de
tecido, além de bancos, cadeiras e
banquetas empilháveis e
mobiliário para quarto infantil.

Ideia1 vence concurso da Unipampa
Projeto será
construído
em Santana
do
Livramento

P

rojeto da Ideia1 Arquitetura
venceu o concurso promovido
pela Universidade Federal do
Pampa, Unipampa, para ampliação
do campus em Santana do
Livramento, no Rio Grande do Sul,
com novas salas de aula, prédio
administrativo, refeitório, biblioteca
e auditório para 400 pessoas. O
projeto, que soma cerca de 5.000 m²,
procura respeitar o prédio histórico
existente e propõe o uso abundante
de vidro, em contraste com a
edificação antiga, que tem mais
cheios que vazados. As edificações
terão um único núcleo vertical de
escada e elevadores, para resolver a
acessibilidade de toda a
universidade. O pátio central, em
frente ao novo prédio, foi rebaixado,

Banho
confortável e
sustentável

A

linha de chuveiros Éden, da
Docol Metais Sanitários, inova
ao proporcionar conforto e baixo
consumo de água na hora do banho.
A economia é garantida pelo restritor
de vazão que vem aplicado ao

docentes.
A Ideia1 é
composta
pelos
arquitetosgerentes Cristina Martins, Gabriel
Grandó e Marcos Laurino, pela
arquiteta Camila Sanvitto e o
acadêmico Luis Rocha. Mais
informações em www.ideia1.com.br

criando uma nova praça de convívio
e de acesso, iluminação e ventilação
naturais. Um único edifício com
fluxo vertical abriga toda a área
administrativa e os gabinetes

Linha Éden:
economia de até
100 mil litros
de água por ano
produto e reduz em até 40% o
consumo de água, se comparado a
chuveiros convencionais. O jato, de

12 litros por minuto, tem excelente
performance tanto em baixa quanto
em alta pressão. No design, o
destaque é a cabeça articulável com
crivo em borracha, que facilita a
limpeza e proporciona higiene. O
acabamento cromado com dupla
camada de níquel é altamente
resistente à corrosão e riscos. A linha
Éden também apresenta versão com
desviador e inclui mangueira de
longo alcance.

Perspectiva
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Obsessão
pela magreza
pode matar

C

onsiderada uma doença
tipicamente feminina, a
anorexia, transtorno alimentar
de ordem psiquiátrica, cada vez
mais registra casos entre os
homens, segundo avalia Raphael
Cangelli, psicólogo clínico do
Ambulatório de Bulimia e
Transtornos Alimentares
(Ambulim) do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das
Clínicas. “Acompanhado do
medo de engordar, surge a
anemia, a queda de proteína, a
falta de interesse sexual, o
cansaço, o baixo rendimento
escolar e profissional, além dos
riscos de doenças cardíacas”,
alerta o especialista. Por
vergonha, mesmo percebendo a
magreza excessiva, essas
pessoas não buscam ajuda
profissional. Leia no site
www.saudeempautaonline.com.br

Oportunidade
de trabalho pós
reabilitação

A

Clínica Maia, especializada no
tratamento da dependência
química, proporciona a seus
pacientes a oportunidade de
conquistar a profissão de terapeuta
holístico. A atividade utiliza um
conjunto de técnicas, cuja abordagem
analisa o ser humano de uma maneira
integral, físico, mental e emocional.
“Muitos dependentes químicos,
quando terminam a fase de
internação de seus tratamentos, nem
sempre tem perspectiva
profissional”, afirma Luciano de
Oliveira, coordenador terapêutico da
Maia Prime, unidade de Itapecerica
da Serra, na Região Metropolitana
de São Paulo: “Sempre que
conseguimos detectar o potencial em
algum paciente, convidamos para
estágio. É uma forma de inseri-lo
novamente na sociedade,
proporcionando uma oportunidade
profissional”. A Clínica Maia oferece
treinamentos para estagiário,
supervisionado por 90 dias; e, após
essa etapa, o trabalho remunerado de
trainee. Para ser contratado após o
período de trainee, a pessoa deve se
preparar através dos cursos
especializados oferecidos por órgãos
oficiais, como o Denarc e a Uniad.
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Medicina Antroposófica para cuidar da pele
Fotos Divulgação

Avaliação integrada pode
fazer a diferença nos
cuidados neste Verão

Uma dica nem sempre
seguida: evitar a exposição
em horários inadequados

A

Dermatologia aproveita os
benefícios da Medicina
Antroposófica para cuidar,
prevenir e tratar as patologias de
pele. Com quase um século de
existência, a Medicina
Antroposófica preconiza que o ser
humano deve ser compreendido em
toda a sua complexidade, para assim
entender e tratar suas doenças.
“A pele é um órgão que limita o
corpo físico e não deve ser vista
como um órgão isolado, mas sim em
contexto integrado no ser humano
como um todo”, explica o
dermatologista Vitor Costa Ferreira,
coordenador da Associação
Brasileira de Medicina
Antroposófica.
O especialista frisa que a pele
reflete o que vai dentro do corpo,
tanto do ponto de vista biológico,
como também o que vai dentro da
alma e do espírito, expressando as

emoções e os sentimentos:
“Devemos esclarecer o paciente
trazendo luz a sua consciência sobre
o que a doença significa, e orientá-lo
no sentido de encontrar a cura ou,
quando isto não é possível, ao
menos aliviar os sintomas”.
Assim, como um dos órgãos que
mais sente a ação do tempo e do sol
no organismo, a pele merece
cuidados especiais no Verão, quando
fica mais exposta aos raios

ultravioletas. De acordo com
Ferreira, hábitos que promovam o
equilíbrio e a saúde física, mental e
espiritual são importantes. Os
alimentos também colaboram para
uma pele mais bonita e os de origem
vegetal, os cereais e as frutas são os
mais indicados: “Os alimentos que
possuem cor amarela ou alaranjada,
como o mamão, a abóbora, beterraba
e cenoura são sempre indicados. O
betacaroteno contido nesses

Emagrecer com balão intragástrico
M

étodo não cirúrgico, realizado
por endoscopia, o balão
intragástrico é cada vez mais
utilizado para quem quer emagrecer.
Ele é indicado para pessoas com
obesidade (Índice de Massa
Corpórea a partir de 30) e também
auxilia para diminuir co-morbidades
por obesidade (como as doenças
cardiovasculares, diabetes mellitus,
apneia do sono, entre outras),
permitindo a realização de
procedimentos cirúrgicos com menor
risco.
De fácil acesso, o balão
intragástrico preenche espaço no
estômago, diminuindo a ingestão
alimentar e proporcionando
saciedade precoce, com perda média
de 12 a 15% do excesso de peso em
seis meses. Oferece alto grau de
sucesso, desde que, naturalmente,
seja aliado a mudanças de hábitos
alimentares e atividades físicas.
Com o registro de mais de
700.000 casos em todo o mundo, o
método surgiu há cerca de 30 anos,
pela observação de pacientes com
tricotilomania e tricofagia
(compulsão por arrancar e comer os
próprios cabelos), e que registravam
grande perda de peso em função do
bolo capilar que era formado no
estômago, o que foi verificado
posteriormente. A partir daí, foi

Perspectiva

Balão preenche
espaço do
estômago e
diminui a
ingestão
alimentar

desenvolvida a ideia da inserção de
um balão intragástrico com o
objetivo de saciar a fome do obeso e
permitir uma reprogramação
alimentar.
Inserido vazio no estômago
através de endoscopia em ambiente
hospitalar ou clínico, o
procedimento é realizado em 20
minutos, em média, sem a
necessidade de anestesia, apenas
sendo realizada uma sedação, com
liberação do paciente após uma ou
duas horas. Preenchido com soro e
azul de metileno estéreis (na
quantidade de 400 a 700 ml), o balão
deve permanecer no estômago por
até seis meses. Como todo método
de emagrecimento, o balão tem a
função de auxiliar, estimular de

forma efetiva e
duradoura a
mudança de hábitos
de vida do paciente.
“Nenhum
método oferece
milagre, seja ele mais ou menos
radical, e seu sucesso depende,
fundamentalmente, do compromisso
do paciente em querer emagrecer e
estar disposto a mudar seu estilo de
vida em função deste objetivo”,
afirma o médico Hercio Azevedo de
Vasconcelos Cunha, membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (Sbcbm) e
professor de gastroenterologia da
PUC de Campinas. Ele acrescenta
que o balão intragástrico atende a
necessidade de emagrecer, pois reúne
diversos fatores, tais como,
simplicidade e segurança na
colocação e retirada, risco reduzido,
não altera a anatomia do paciente,
tem efeitos colaterais melhores
controlados e reversíveis.

alimentos se acumula na superfície
da pele e auxilia na proteção dos
efeitos nocivos dos raios solares”.
O dermatologista dá dicas:
. Evite a exposição em horários
inadequados, quando nossa sombra
tem comprimento menor do que
nossa altura;
. Use, na medida do possível,
proteção natural, como roupas e
chapéus elaborados com tecidos que
filtrem os raios solares;
. Utilize filtros solares que sejam
mais naturais;
. Limpe e hidrate adequadamente
a pele, utilizando sabonetes
contendo, por exemplo, camomila,
calêndula ou extratos de outras
plantas com propriedades calmantes
e hidratantes leves, de acordo com o
tipo de pele e com a área corporal;
. Tenha uma alimentação mais
leve, evitando o abuso de alimentos
de digestão mais difícil, como as
proteínas e gorduras animais e as
frituras de modo geral, e priorizando
a alimentação de origem
principalmente vegetal, em especial
cereais integrais, frutas e verduras.

Cigarro pode
causar câncer
de bexiga

E

studo sobre câncer de
bexiga, publicado no Journal
of the American Medical
Association, afirma que existe
importante associação entre o
câncer de bexiga e o tabagismo.
O levantamento foi elaborado
nos EUA, entre 1995 e 2006, com
mais de 450.000 pessoas, e
apontou que 65% dos casos em
homens e 30% dos casos em
mulheres estão relacionados ao
tabaco. Para o urologista Daher
Chade, do Instituto do Câncer de
São Paulo e do Hospital Sírio
Libanês, os novos dados
confirmam definitivamente o alto
risco para fumantes e exfumantes, e quantifica a
intensidade do impacto do hábito
de fumar e da alta incidência
deste câncer, principalmente em
homens. No Brasil, de acordo
com o Instituto Nacional do
Câncer, em 2009, houve cerca de
13.000 novos casos. Um dos
principais sintomas da doença é
o sangue na urina. Em outros
casos, o tumor causa ardência
ao urinar, aumento na frequência
urinária e dor na vesícula.

Gente & Fatos
Divulgação
Divulgação

Elizabeth M.
M. Q. Farina
foi eleita para
chefiar o
Departamento
de Economia
da Faculdade
de Economia,
Administração e Contabilidade
(FEA), da Universidade de São
Paulo (USP). Especializada em
organização industrial, exerceu
entre 2004 e 2008 a presidência
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).
 Litoral Plaza Shopping, em

 14 de dezembro assumiu a
nova diretoria da Associação de
Engenheiros e Arquitetos de
Santos (AEAS), para o período
2011/2013, sob a presidência do
engenheiro Marcos Teixeira.
Atuarão, eng. Rui Evangelista
dos Santos, eng. Waldenir
Geraldo Ferreira, arq. Daniel
Passos Proença, arq. Gustavo de
Araújo Nunes, eng. Áureo
Emanuel Pasqualeto Figueiredo,
arq. Iara Mara Pimenta Villodre,
eng. Oswaldo Mariano Júnior,
eng. Marcus Antonio Voris, eng.
Ademar Salgosa Júnior e eng.
Eduardo Lustoza.
 Para a última semana do ano, o
Hopi Hari, na Rodovia dos
Bandeirantes, km 72, em
Vinhedo, no Interior do Estado de
São Paulo, criou o Passe Livre:
um passaporte válido para cinco
dias, de 26 a 30 de dezembro, por
R$ 89,90, parcelado em até
quatro vezes no cartão de crédito.
Site www.hopihari.com.br ou
0300 789 5566.

sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

Renata Fraia e Renata Marques
Jancowski, organizadoras da Itu
Casa Decor: happy hour, by
Choperia Giovannetti, reuniu
empresários da construção civil,
na próspera cidade paulista.

Construtora Engeplus, dos engenheiros Roberto Luiz Barroso e Roberto Luiz
Barroso Filho, recepcionou amigos e parceiros para churrasco de confraternização
de final de ano, no Residencial Ilha de Cozumel, em Santos.
Fotos Luiz Carlos Ferraz

Praia Grande, completou 13
anos de atividades dia 15 de
dezembro, consolidado como o
maior estabelecimento do gênero
no Litoral Paulista, com 55.000
metros quadrados de Área Bruta
Locável, superando em 13.000
metros quadrados o segundo
colocado.
 Sempre investindo em
conhecimento, o médico
veterinário Eduardo Ribeiro
Filetti, de Santos, completou sua
quarta especialização, desta vez
em Fitoterapia, o tratamento com
plantas, pelo Conselho Brasileiro
de Fitoterapia, em São Paulo.
Parabéns, doutor!

Hélio Viana Pereira,
presidente da CPFL
Piratininga, veio a Santos
para apresentação do
Plano Verão, que envolve
obras e inspeções de
manutenção, para
prevenir interrupções no
fornecimento de energia
e aumentar a eficiência
da rede, em contraponto
aos temporais comuns
nesta estação.

POR SANDRA NETTO

Roberto Luiz Barroso
Filho, o secretário de
Estado, deputado estadual
licenciado Paulo
Alexandre Barbosa, os
empresários Rodrigo
Cavaleiro e Carlos
Henrique da Cruz.

Engenheiro Marivaldo
Guimarães Touça Júnior e
o atuante vereador em
Santos, Adilson Júnior.
Carmen Elídia Salci e Rosário Romano
capricharam no presépio de Natal. Com a bela
imagem, que simboliza a data, a coluna deseja
votos de Paz e Sucesso em 2012.

Para abalar a noite, São Paulo ganhou filial da SET, de
Miami, dos sócios endinheirados Daniel Nasser, Marcus Buaiz,
Ted Zarzur, Kako Perroy, João Bordon, Fábio Faria, Luca
Salvia, André Schiliró, Alexandre Baldy, Rubens Zogbi, Zhu
Yang e Fábio Tutundjian.
Fotos Divulgação
Em meio a tanta
gente bonita,
Ricardo Almeida
e Diane Maurer,
Adriano Iódice,
Octávio Domit,
Nicole
Bernardes,
Victor Saad e
Monique Olsen.

Divulgação

Hank Guitjens, diretor da
japonesa Tajima, e Flávio
Maluf, presidente do
Grupo Eucatex: parceria
amplia portfólio
Eucafloor com soluções
em pisos vinílicos.

 Em homenagem ao centenário

do Santos FC, fundado em 14 de
abril de 1912, o deputado federal
Alberto Mourão (PSDB-SP)
requereu a realização de sessão
solene na Câmara Federal.
Perspectiva
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Patrimônio

São Luís, Capital Americana da Cultura 2012
Fotos Divulgação

Programação
coincide com o 4º
centenário de
fundação da Capital
do Maranhão

Campanha
para eleger
os 7 Tesouros

Teatro Arthur Azevedo,
inaugurado em 1° de
julho de 1817: um
dos candidatos a
Tesouro do
Patrimônio
Cultural

LUIZ CARLOS FERRAZ

C

S

ão Luís, Capital do
Maranhão, na Região
Nordeste, comemorará 2012
como Capital Americana da Cultura,
coincidindo com a festa dos 400
anos de fundação. O título foi
concedido pelo Bureau Internacional
de Capitais Culturais e reconhece
mais uma vez o rico patrimônio
histórico, artístico e cultural de São
Luís. Afinal, única cidade brasileira
criada por franceses, o Centro
Histórico de São Luís já é, desde
1997, Patrimônio Cultural da
Humanidade, pela Unesco, a
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura.
São Luís possui uma população
de 1 milhão de habitantes e uma
arquitetura colonial com cerca de
3.500 edifícios, distribuídos em uma
área de mais de 280 hectares do
Centro Histórico. Denominada a
“Atenas Brasileira”, pela grande
quantidade de escritores e poetas
que nela viveram no século XIX, é
também considerada a cidade onde
se fala o melhor português do Brasil.
Ao comentar o título
internacional, o prefeito de São Luís,
João Castelo, declarou: “Ficamos
honrados com mais esta distinção,
lembrando que a capital maranhense
é uma cidade multicultural e tem
uma riqueza de manifestações que a

levaram a ser a capital Brasileira da
Cultura, em 2009, além de
Patrimônio Cultural da
Humanidade”.
Castelo disse que a coincidência
com os 400 anos de fundação,
Castelo é positiva: “Esta
circunstância histórica estimula-nos
ainda mais para um conjunto de
ações culturais e artísticas. Agora
(com o título internacional),
redobram-se os nossos esforços no
sentido de fomentar o
desenvolvimento social e econômico
da nossa cidade, através da
valorização e promoção de seu
patrimônio e diversidade cultural,
gerando emprego e renda, e
contribuindo para a formação da
cidadania do nosso povo”.

A Capital Americana da Cultura
foi criada em 1998, com o objetivo
de promover a integração
interamericana, a partir do contexto
cultural, contribuir para que haja um
melhor conhecimento entre os povos
do continente americano,
respeitando a sua diversidade
nacional e regional e destacando ao
mesmo tempo o seu patrimônio
cultural.
A organização Capital
Americana da Cultura é membro do
Bureau Internacional de Capitais
Culturais e promove
internacionalmente as cidades
capitais culturais, criando novas
pontes de cooperação com a Europa,
continente que tem estabelecida a
capital cultural desde 1985. Está
Palácio dos
Leões: o
edifício-sede
do governo do
Estado do
Maranhão, no
Centro
Histórico de
São Luís

Catedral de
Nossa Senhora
da Vitória,
mais
conhecida
como Igreja da
Sé, também
candidata a
Tesouro
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acreditada perante a Organização
dos Estados Americanos (OEA) e
tem reconhecimento dos
parlamentos latino-americanos e
europeu.
Desde que o título foi criado,
foram eleitas como Capital
Americana da Cultura as seguintes
cidades do continente americano: em
2000, Mérida, no México; 2001,
Iquique, Chile; 2002, Maceió, Brasil;
2003, Panamá/Curitiba, Panamá/
Brasil; 2004, Santiago, Chile; 2005,
Guadalajara, México; 2006,
Córdoba, Argentina; 2007, Cuzco,
Peru; 2008, Brasília, Brasil; 2009,
Assunção, Paraguai; 2010, Santo
Domingo, República Dominicana;
2011, Quito, Equador; e, no ano que
vem, São Luís.

om votação pela Internet
(www.cac-acc.org), São Luís
promove campanha para eleger
os 7 Tesouros de seu Patrimônio
Cultural Material, para compor
as celebrações do título de
Capital Americana da Cultura.
A votação encera domingo,
18 de dezembro, e qualquer
cidadão pode emitir seu voto
entre 32 candidaturas:
Azulejaria, Beco Catarina Mina,
Cafuá das Mercês, Capela São
José das Laranjeiras, Casa do
Nhozinho, Ceprama, Convento
das Mercês, Edifício São Luis,
Escola de Arquitetura, Feira da
Praia Grande (Casa das Tulhas),
Fonte do Ribeirão, Igreja da Sé,
Igreja de Nossa Senhora dos
Remédios, Igreja de Santo
Antonio, Igreja de São João,
Igreja do Carmo, Largo do
Comércio, Museu de Artes
Visuais, Museu Histórico e
Artístico do Maranhão, Palacete
Gentil Braga, Palácio dos Leões,
Palácio Cristo Rei, Palácio
Episcopal, Praça Benedito Leite,
Praça Gonçalves Dias, Praça
João Lisboa, Praça Maria
Aragão, Rua Portugal, Palácio
La Ravardiere, Pedra da
Memória, Solar dos Vasconcelos,
Teatro Arthur Azevedo.
Mais informações no site
www.ibocc.org

