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Mídia responsável

N ão me identifico com tribos, o que não
significa que em determinados momentos da
minha vida não tenha participado desta ou

daquela, por diferentes motivações. Em todos os
casos, porém, até hoje, tais incursões foram fugazes,
até instintivamente, pois sempre procurei, também
inconscientemente, seguir as sábias palavras de meu
pai, para me afastar de “curriolas”. Era de uma
turma do Canal tal, mas circulava com desenvoltura
entre os moleques da Rua-de-trás. Frequentava os
bailinhos do Sírio, mas podia ser visto aos sábados
à noite no Atlético ou no Caiçara. Na praia, os
amigos das ondas estavam na Divisa; a prática do
frescobol, contudo, era no Posto 2. Ao longo dos
anos, quando nem se cogitava seguir ou ser seguido,
fazia questão de não fazer nem uma coisa, nem
outra. Talvez até por esta formação, repudio a
obediência incondicional às instituições e
organizações, ainda que as mais discretas. Fui
marcado, em plena ditadura militar, por refutar
minha preparação à oficial, contrariando, aliás, a
expectativa de meu pai ex-combatente, para abraçar
o jornalismo – por considerá-lo uma boa opção
para observar as tribos; e, dessa forma, defender o
direito de cada uma delas à informação, à formação,

à manifestação, à opinião, mediante o uso
responsável dos meios de comunicação. Por essas e
outras já seria possível admitir que fui talhado sob
os limites da tolerância. É neste contexto que me
preocupa a má utilização da mídia, seja nanica ou
grande, particularmente a mais poderosa no Brasil,
a Rede Globo de Televisão, na manipulação de
tribos. Tarefa que lhe parece prazerosa, não
bastaram 11 anos consecutivos do reality show Big
Brother Brasil e, mais uma vez, o famigerado
modelo é exibido no horário nobre da televisão
aberta – um verdadeiro escárnio à inteligência
nacional. Sim, é possível produzir programação de
qualidade; sim, falta coragem, ou ainda, organismos
responsáveis, para tirar porcarias desse calibre do
ar. O abuso do poder de comunicar deve ser
questionado. Seja no mundo real, virtual, legal, ético,
até onde vai a responsabilidade da emissora que
transmite ao vivo um crime de estupro? O fato é que,
em face à comunicação social, o cidadão brasileiro
não está apenas órfão; sua situação é muito pior,
pois está fadado a conviver com “heróis” idiotas,
alguns suspeitos de crime, e ser qualificado de “Zé
Mané”, por quem deveria ter o compromisso de
proporcionar informação de qualidade.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Pousada Bromélias:
Spa oferece a opção
de banhos
aromaterapêuticos
em ofurô

Alckmin e Dilma:
parceria para reduzir

déficit habitacional

ALINE PACHECO PELUCIO

Em 9 de janeiro entrou em vigor a
Lei nº 12.441/2011, que cria um

novo tipo societário por meio da
alteração dos artigos 980 e 1033 do
Código Civil Brasileiro, a Empresa
Individual de Responsabilidade
Limitada (Eireli). Antes da
possibilidade de constituição das
sociedades do tipo Eireli, o
investidor individual não tinha como
blindar seu patrimônio pessoal das
dívidas de sua empresa, o que servia
de grande incentivo à constituição de
sociedades de responsabilidade
limitada com sócios titulares de
apenas uma quota, sem participação
prática no quadro social, atuando
como “laranjas”. Com a mudança da
lei, este tipo de investidor passa a
ter a possibilidade prática de separar
determinada parcela do seu
patrimônio para investir em uma
empresa, sem o risco de ter a
totalidade de seu patrimônio afetada
por dívidas futuras da sociedade.

As principais exigências a serem
consideradas para constituição das

Sobre a empresa individual de
responsabilidade limitada

Eireli são as seguintes:
� O capital social mínimo

devidamente integralizado mínimo
não poderá ser inferior a 100 vezes o
maior salário-mínimo vigente no
País;

� Após a integralização do
capital social, a responsabilidade do
sócio está restrita a tal montante;

� O nome empresarial deverá
incluir a expressão Eireli;

� A sociedade deverá ser
administrada por pessoa física
brasileira ou estrangeiro possuidor
de visto permanente no país;

� Cada pessoa física poderá
constituir apenas uma empresa deste
tipo societário; no entanto, a
empresa poderá ser constituída por
meio da concentração de quotas de
outra sociedade de modalidade
distinta, como uma sociedade de
responsabilidade limitada tradicional
com pluralidade de sócios;

� O objeto social da sociedade
poderá ser a prestação de serviços
de qualquer natureza, a remuneração
decorrente da cessão de direitos
patrimoniais de autor ou de imagem,
nome, marca ou voz de que seja
detentor o titular da pessoa jurídica,
vinculados à atividade profissional;

� As sociedades de outro tipo
podem ser convertidas neste tipo
societário.

Aline Pacheco Pelucio é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

Aline: possibilidade de separar
parcela do patrimônio pessoal
para investir em empresa

CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania
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Ogovernador Geraldo
Alckmin e a presidenta
Dilma Rousseff assinaram

em janeiro, no Palácio dos
Bandeirantes, termo de cooperação
para construir 100 mil moradias
populares no Estado de São Paulo.
As unidades serão destinadas a
famílias com renda mensal de até R$
1,6 mil, priorizando atendimento aos
moradores de favelas, mananciais,
áreas de risco e rurais, e viabilizadas
por meio da Agência Casa Paulista
do Governo do Estado e do
Programa Minha Casa, Minha Vida,
do Governo Federal.

A parceria atenderá,
prioritariamente, as quatro regiões
metropolitanas do Estado: São
Paulo, que possui 39 cidades;
Baixada Santista, com 9; Campinas

19; e Vale do Paraíba e Litoral Norte
39, que, juntas, respondem por cerca
de 70% do déficit habitacional
paulista.

“Não é todo dia que a gente
assina um convênio de R$ 8
bilhões”, afirmou o governador. Do

100 mil moradias para São Paulo
Gilberto Marques/GESP

Alckmin discursa, observado
por Dilma: imóveis para
famílias com renda mensal
de até R$ 1,6 mil

montante, R$ 1,9 bilhão virá do
Governo do Estado e R$ 6,145
bilhões do Governo Federal. A
estimativa é gerar 340 mil empregos,
entre diretos e indiretos.

Os recursos do Governo do
Estado serão aplicados na oferta de

até R$ 20 mil por unidade, a fundo
perdido, a título de complementação
do financiamento das moradias
erguidas em São Paulo em parceria
com a União. A contrapartida elevará
o teto da unidade habitacional
financiada no território paulista – de
R$ 65 mil (custo máximo nacional da
unidade no programa federal) para
R$ 85 mil.

“O Governo do Estado de São
Paulo não tem como fazer tudo
sozinho, por isso precisamos
estabelecer parcerias entre as três
esferas de governo e com a iniciativa
privada, somando recursos e
esforços para o atendimento da
população”, disse o secretário da
Habitação, Sílvio Torres.

Baixada Santista é uma
das regiões beneficiadas
pela parceria N um prazo de 3 anos, a

partir de 13 de abril, as
nove cidades da Região
Metropolitana da Baixada
Santista, assim como todas com
mais de 20.000 habitantes,
deverão elaborar planos
municipais de mobilidade. A
exigência está prevista na lei
federal nº 12.587, de 3 de
janeiro, que instituiu as
Diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana. Entre as
inovações, a lei possibilita a
criação de mecanismos de
controle de acesso e circulação
de veículos em determinados
locais e horários, estipulando
padrões de emissão de poluentes,
o que viabilizará a instituição de
“pedágio” urbano dos veículos
individuais.

Lei obriga
Plano de
Mobilidade



� Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP)
assinaram Acordo de Cooperação
Técnica, para implantar o chamado
Processo Judicial Eletrônico (PJe).
Desenvolvido pelo CNJ, o software
visa dar celeridade processual ao
substituir as ações judiciais de papel
para o sistema digital. A previsão é
de que a substituição dos sistemas
ocorra em março, facilitando a
integração dos sistemas do Poder
Judiciário e do Ministério Público,
começando pelos Conselhos de cada
instituição. Atualmente, o CNMP
não possui processo eletrônico.

� Seguidas vezes adiada, a obrigação
de a empresa com mais de 10
funcionários utilizar o Registrador
Eletrônico de Ponto passa a vigorar
a partir de 2 de abril, conforme
Portaria nº 2.686/2011, do
Ministério do Trabalho e Emprego.
A partir desta data, a medida atinge
indústria, comércio e serviços. Já em
1º de junho, vale para o setor agro-
econômico e em 3 de setembro para
as microempresas. Quem não se
adaptar corre o risco de processo
trabalhista, autuação e multa.
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Visando dar mais rapidez e
acerto às investigações policiais

e decisões judiciais, o Congresso
Nacional avalia Projeto de Lei que
cria banco de dados com
informações genéticas de
condenados por crimes violentos. A
partir da sua aprovação, as pessoas
condenadas por crimes dolosos,
praticados com intenção, serão
obrigadas a passar por processo de
identificação do perfil genético, com
a extração do DNA por métodos
indolores.

A coleta do perfil genético como
forma de identificação criminal está
prevista no Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 93/2011, renomeado e
renumerado na Câmara dos
Deputados como Projeto de Lei
(PL) nº 2.458/2011, que altera as leis
nº 12.037/2009, e nº 7.210/1984 (Lei
de Execução Penal).

Segundo a professora Ana

Biotecnologia ajudará identificação

Azeredo Espin, do Centro de
Biologia Molecular e Engenharia
Genética da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), com o
apoio da tecnologia e recentes
descobertas da biotecnologia
forense, os pesquisadores e
investigadores brasileiros já
possuem novas formas de identificar
criminosos, onde o crime ocorreu,
qual a arma utilizada, quem era a
vítima e o horário do crime de forma
mais precisa. Ela explica que as
técnicas atuais permitem que seja
extraído o DNA a partir de um fio de

cabelo, sangue, tecido e/
ou a secreção da mucosa
bucal. Os dados são
sigilosos e só poderão ser
disponibilizados
mediante autorização
judicial, para autoridades
policiais estaduais e
federais.

Membro da
Sociedade Brasileira de
Genética (SBG), Ana
Espin avalia que o banco
de dados será mais uma

ferramenta no acervo dos
pesquisadores que já atuam com as
pesquisas em genética forense.
Desde 1987, quando Ian Kelly foi o
primeiro criminoso condenado por
meio de um exame de DNA (sua
história está disponível no Portal
Saiba Mais Sobre Biotecnologia),
muitos avanços foram conquistados
para punir criminosos, descobrir
paternidades e até mesmo evitar
erros judiciários. “A análise genética
não culpa nem inocenta uma pessoa,
mas é evidência utilizada para ligar
suspeito a cena de crime”, diz Ana.

Dados só poderão ser
disponibilizados mediante
autorização judicial

Reprodução

� Fundação Procon-SP lançou o
Guia de Comércio Eletrônico, que
orienta o consumidor na compra
pela Internet, visando torná-la mais
segura e que atenda a expectativa do
usuário. A íntegra do manual pode
ser baixado no site
www.procon.sp.gov.br

� Defensoria Pública de São Paulo e
seccional paulista da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-SP)
prorrogaram o convênio de
assistência judiciária mantido pelas
instituições. Em março será assinado
outro acordo, com novas regras.

� Vigora desde 3 de janeiro, a Lei nº 12.440/11, que instituiu a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a ser emitida pela Justiça do
Trabalho a partir de informações do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas (BNDT), exigível das empresas que querem participar de
licitações públicas.

Nove instituições cadastradas no
Fundo Social de Solidariedade

(FSS) participarão do Carnaval
Solidário, em Santos. Elas atuarão na
exploração de bares e lanchonetes na
Passarela do Samba Dráusio da
Cruz, na Zona Noroeste, onde
haverá o desfile das escolas. Acordo
entre as entidades definiu a criação
de um caixa único, que será dividido
igualmente entre as participantes:
Casa de Caridade Jesus e as
Crianças, Associação Mundo Novo,
Cruzada das Senhoras Católicas,
Casa do Paraplégico de Santos, Casa
Vó Benedita, Creche Cantinho da
Criança, Núcleo de Reabilitação do
Excepcional (Nurex), Associação
Filantrópica Católica Ortodoxa e
Creche Comunitária Amigos.

Os voluntários utilizarão
uniforme para facilitar a
identificação e trânsito no acesso ao
sambódromo e área do desfile. Em
fevereiro, eles receberão treinamento
de combate e prevenção a incêndios,
ministrado pelo Corpo de
Bombeiros, e serão orientados por
técnicos da Vigilância Sanitária,
sobre manipulação e armazenamento
dos alimentos que serão vendidos.

Carnaval
beneficiará
entidades

� Presidente do site Pagamento Já, em www.pagamentoja.com.br,
Arnaldo Korn relacionou os 8 “F” do insucesso das lojas virtuais que
proliferam na Internet e continuam a causar aborrecimentos aos
consumidores: falta de planejamento, foco no mercado, falta de mão de
obra qualificada, falha na divulgação, falta de planejamento logístico,
fraude, falta de monitoramento, falha no atendimento.

� Oficina Cultural Pagu está com inscrições abertas para oficinas e
workshops em artes plásticas, circo, fotografia, coro cênico, teatro e
literatura, com atividades no Centro Comunitário da Igreja São Judas
Tadeu, na Rua Napoleão Laureano, 89, Bairro Marapé, em Santos.
Informações (13) 3219.2036 e pagu@oficinasculturais.org.br

� Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, da Prefeitura de Santos,
comemora recorde na coleta seletiva
de lixo em dezembro: 565,45

toneladas, com
aumento de

125,31
toneladas
em
relação a
dezembro

de 2010. Em
2011, o serviço

somou 4.333,24 toneladas.
Considerando todo tipo de lixo,
Santos gera cerca de 20.000
toneladas/mês, algo em torno de
240.000 toneladas/ano...

� Sem exigir experiência
anterior, até o final de janeiro o
Centro de Solidariedade ao
Trabalhador (CST-SP) realiza
seleção em Santos, para 400
vagas para a função de operador
de call center. Interessados
devem comparecer com carteira
profissional, RG, certificado de
escolaridade e currículo, entre 9
e 14 horas, na Tivit, na Avenida
Senador Feijó, 350, Vila Mathias.

APolícia Militar do Estado de
São Paulo mobilizou as redes

sociais para pedir apoio à Operação
Integrada Centro Legal. A ação foi
realizada na “Cracolândia”, no
Centro da cidade de São Paulo, em
parceria com órgãos do Governo do
Estado e da Prefeitura, para resgatar
pessoas dominadas pelo tráfico de
drogas. Dividida em etapas, a
primeira foi marcada por intensa
ação policial, visando quebrar a

logística do tráfico; na segunda,
serão intensificadas as ações sociais
e de saúde; e na terceira e última, o
objetivo será garantir a segurança na
região e impedir a formação de
novos grupos de usuários e
traficantes. O apoio pode ser dado
pelo uso nas redes sociais da
chancela “Eu apoio esta ação”,
disponível no link http://
policiamilitar.sp.gov.br/hotsites/
centrolegal/index.html

PM pede apoio às redes sociais

Condenados serão
obrigados a passar

pela extração do DNA
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SANDRA NETTO

Obra foi realizada por
empresas e profissionais
consagrados

Helbor Offices Vila Rica

MARCO EMPRESARIAL

Sandra Netto

Construção

Fachada imponente do
Helbor Offices Vila Rica:

projeto adota linha
contemporânea

Parceria entre a Helbor
Empreendimentos S.A. e a
Serlam Incorporação e

Construção Ltda., o edifício
comercial Helbor Offices Vila Rica
está sendo entregue na Avenida
Conselheiro Nébias, 754, no
Boqueirão, em Santos. Para o
presidente da Serlam, engenheiro
Sérgio Novaes, o empreendimento é
um marco no cenário empresarial da
Baixada Santista e traduz o
momento vivido em Santos, devido
às perspectivas de negócios na
cadeia produtiva de petróleo e gás.

O Helbor Offices Vila Rica foi
implantado em terreno de 4.000
metros quadrados e possui 506
conjuntos, a partir de 44 metros
quadrados. O lançamento foi feito
em dezembro de 2008 e, segundo
Novaes, as unidades esgotaram em
uma semana. Na época, há pouco
mais de 3 anos, o mercado de Santos
não oferecia empreendimento
comercial, só residencial – o que já
indicava uma boa velocidade de
vendas.

O projeto arquitetônico é do
escritório Wilson Marchi EGC
Arquitetura e adota linha
contemporânea. “A fachada está
envolta por vidros e terraços, que
proporcionam boa iluminação aos
ambientes internos, enquanto o
acesso principal respeita a escala

humana e foi marcado por aberturas
em vidro, que geram imponência e
abrangente luz natural ao lobby”,
explica o arquiteto Wilson Marchi.

O empreendimento possui
subsolo, com estacionamento por
meio de sistema rotativo; térreo, no
qual será instalada agência bancária e
estão localizados espaços de
convivência e três salas para
convenções; mais quatro pavimentos
de garagens para os condôminos; e
23 pavimentos-tipo, para escritórios
e consultórios.

Ao enfatizar que até hoje Santos
não tinha edifício comercial com o
padrão, acabamento e infraestutura
do Helbor Offices Vila Rica, Sérgio
Novaes frisa que a realização do
empreendimento teve a participação
de renomados profissionais e
destacadas empresas da construção
civil, com a utilização de marcas
consagradas.

O seguro da obra, por exemplo,
foi contratado pela KGB Corretora
de Seguros, que é especializada em
risco de Engenharia, além de
trabalhar com todos os ramos de
seguros e as melhores companhias
seguradoras. Conforme a diretora
Leila Regina Kasprzak, a KGB está
no setor há 20 anos e atende as
principais construtoras da Baixada
Santista.

Os serviços de rebaixamento do
lençol freático foram realizados pela
Drenamar. De acordo com o diretor
Marcelo Franco, a empresa atua
desde 1985 na locação de
equipamentos para rebaixamento do
lençol freático, para todo território
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Construção
Fotos Sandra Netto

nacional, com equipe técnica
treinada. “Temos atendimento
emergencial 24 horas e nossos
equipamentos registram baixo custo
de energia, com manutenção
preventiva no local”, disse Franco.

O Helbor Offices Vila Rica
adotou fundações profundas,
executadas pela Fundesp Fundações
Especiais, que exigiram a escavação
de 120 estacas, de 0,80 metro a 1,40
metro de diâmetro, com 57 metros
de profundidade, preenchidas com
concreto. Todo o concreto utilizado
na obra foi submetido a controle
tecnológico pela Teste Engenharia.
Já o ferro e o aço foram fornecidos
cortado e dobrado pela
ArcelorMittal.

A Viapol forneceu produtos para
a impermeabilização de diversas
áreas do edifício. Conforme o
engenheiro Messias Chacur,
representante da Viapol na região, a
manta Torodin 4 mm foi utilizada no
térreo, cobertura e
áreas descobertas,
oferecendo alto
nível de
elasticidade,
proteção,
flexibilidade,
resistência e
longevidade das
áreas aplicadas.
Nas demais áreas
frias foram
utilizados os
produtos Viaplus

1000, revestimento
impermeabilizante com alta
aderência e resistência mecânica, e
Viaplus 7000 – Fibras,
impermeabilizante com
características de resistência,
flexibilidade e impermeabilidade. “A
Viapol está presente nos segmentos
técnico (profissional), varejista e
industrial com uma linha de
produtos composta de
aproximadamente 900 itens voltados
à proteção e conservação das obras”,
acrescentou Henrique Setti, gerente
de marketing da Viapol.

A fachada do Helbor Offices Vila
Rica foi revestida com cerâmica
Portobello, 5x15, referências Brick
Gold e Arquiteto Design Neve e
Colors Matt Mascavo 4,5x4,5. A
empresa também forneceu azulejos e
os pisos de porcelanato das salas.
Segundo Jorge e Regina Abrahão, da
MRA Representações, no total,
foram utilizados cerca de 31.000

metros quadrados
de produtos
Portobello, dos
quais 21.000
metros quadrados
só na fachada: “A
qualidade e a
garantia são da
fábrica Portobello,
mas o atendimento
personalizado e a

negociação foram pela MRA,
fundada em 1997”.

As louças e metais são Deca.
Os vidros do empreendimento

foram instalados e fornecidos pela
da Nalu Glass sistemas em vidros. O
diretor Victor Shimada informou que
nas portas de entrada no lobby
foram colocados vidros laminados
verdes de 6 mm, enquanto nos
terraços dos conjuntos, laminados
verdes de 8 mm, e no interior das
salas, incolor de 4 mm.

O engenheiro Leandro Magenta,
da Magenta Alumínio, declara que
foi necessário um projeto especial da
linha unitizada da Belmetal para
aumentar a velocidade de instalação
dos 5.500 metros quadrados de
painéis de alumínio na fachada,
devido ao curto prazo de entrega do
empreendimento. A colagem dos
vidros foi feita com a utilização de
fita dupla face VHB, processo para
o qual a Magenta possui a devida

Santos não
tinha edifício

comercial
com o padrão e

infraestutura do
Helbor Offices

Vila Rica

No pavimento
térreo, agência
bancária e
espaços de
convivência e
salas para
convenções
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Construção
Sandra Netto

homologação da empresa 3M. “Por
se tratar de um projeto específico
foram utilizados materiais novos, os
quais demandaram diversos estudos
e consultoria especializada. No auge
dos serviços nossa empresa
gerenciou mais de 130 colaboradores
internos e externos, para que
houvesse uma adequação ao ritmo
do empreendimento”.

A Imcon Soluções Construtivas
forneceu as placas drywall da
Knauf, que foram aplicadas no
rebaixamento do teto, além do gesso
em pó da Ingenor, para revestimento
das paredes. O uso do sistema
drywall e do gesso em pó na
construção civil na Baixada Santista
prossegue em crescimento, devido à
praticidade de ambos. “As placas
proporcionam conforto
termoacústico nas unidades tipo,
além de maior rapidez e menos
desperdícios. Já o gesso em pó,
pode ser aplicado diretamente na

parede bruta, em uma única
aplicação, bastando apenas lixar e
pintar na sequência”, afirma Lito,
diretor da Imcon, que também
forneceu todos os acessórios,
garantindo o bom desempenho das
instalações.

A Thema Soluções, que está há
25 anos nas áreas de
telecomunicações, antenas coletivas,
automatização de portões e de
segurança eletrônica (câmeras e
alarmes), forneceu e instalou o
Sistema de Interfonia e Distribuição
de Telefonia. Segundo o diretor
comercial João Henrique da Silva, os
equipamentos são digitais e exigem
equipe técnica treinada e
especializada para sua implantação.
A Thema também oferece
consultoria necessária à atualização
dos sistemas e ao aumento da
segurança de seu patrimônio.

A ThyssenKrupp Elevadores
forneceu 10 elevadores para o

Helbor Offices
Vila Rica. Com
quadro de
comando
Frequencedyne, os
equipamentos
operam com
máquinas sem
engrenagem
(Gearless), a mais
avançada

tecnologia para elevadores. O
rendimento dos elevadores é
superior e, consequentemente, o
consumo de energia elétrica diminui
em cerca de 30%. A máquina
Gearless também é ecologicamente
correta, pois dispensa o uso de óleo
lubrificante, reduzindo o risco de
vazamentos, além do problema com
o descarte do óleo.

Com capacidade para
transportar até 24 passageiros e
velocidade de 1,75 metro por
segundo, os elevadores atendem os
29 pavimentos do edifício. Todos os
equipamentos são adaptados para
acessibilidade e possuem
diferenciais, como o sistema de viva-
voz, que indica o andar no qual o
elevador se encontra. As cabinas dos
elevadores são do modelo Sky, com
revestimento em aço inoxidável
escovado e botoeiras Soft Press,
com iluminação em LED vermelho,
para destacar o andar de chamada.

Localização
privilegiada:
Avenida
Conselheiro
Nébias, no
Boqueirão de
Santos



O Botanique Hotel & Spa
adota nova proposta de Spa

em hotelaria, em Campos do
Jordão, no Interior de São Paulo.
Fernanda e Ricardo Semler,
juntamente com outros cinco
sócios, estão investindo no
desenvolvimento de técnicas e
produtos para os futuros clientes.
Equipe de 15 consultores
trabalha na formatação da linha
de produtos, com estudo
detalhado de ervas, frutas
regionais (como grumixama e
uvaia), argilas e outros itens da
Mata Atlântica. Segundo os
gestores, o segredo está na união
do conhecimento sobre a correta
manipulação com a riqueza da
biodiversidade brasileira. Além
da área de bem-estar e Spa, um
grupo de curadores foi
contratado para pesquisar cada
serviço que será oferecido nas
demais áreas do hotel, como
gastronomia, artes-cinema e
decoração-design. A
inauguração do hotel será no
segundo semestre.

Apostando no setor
Município catarinense
investe na infraestrutura
turística

Nova proposta
de Spa em
hotelaria

Com a bandeira Paradisus
Resorts, a Meliá Hotels

International, abriu as portas do
Paradisus Playa del Carmen, na
Riviera Maya, no México. O mega
complexo de lazer e férias é formado
pelos hotéis “La Perla” e “La
Esmeralda”, que se estendem entre
um frondoso mangue tropical,
rodeados por um dos recifes de
corais mais atraentes do mundo,
prestes a se converter em um dos
melhores e mais luxuosos
estabelecimentos “tudo incluído” do
Caribe.

O La Perla foi concebido como
um exclusivo hotel só para adultos e
oferece 394 apartamentos, que
incluem 120 suítes de serviço real,
com duas suítes presidenciais. Já o
La Esmeralda foi idealizado para
toda a família, com 512 suítes de
luxo, 122 apartamentos Family
Concierge e dois presidenciais com

Paradisus
Playa del
Carmen:
novo ícone
da
hotelaria

Luxo no
Caribe
mexicano

opção para dois ou três
apartamentos.

Os resorts contam com piscinas
com vista panorâmica e
compartilham uma praça central
chamada Zócalo. Neste espaço, os
hóspedes encontram uma variedade
de opções gastronômicas, YHI Spa,

Centro de
Atividades
“La Palapa”,
teatro, salão
de baile e

um espaço de 7.600 m2 para grupos
e convenções com instalações de
vanguarda. O YHI Spa e Health
Club, por exemplo, tem 6.000 m2,
oferece um salão de beleza, 14
cabines de massagem, sauna à vapor,
circuitos d’água, academia com
personal trainers.

Fotos Divulgação

Apequena Porto Belo, de 15.000
habitantes, no Litoral Norte de

Santa Catarina, está apostando na
indústria do Turismo para fortalecer
a economia local. Com apoio do
Ministério do Turismo, a cidade
ganhou um píer público e executa
obras de saneamento básico, visando
ampliar a infraestrutura para atender
o fluxo de passageiros dos cruzeiros
marítimos. Porto Belo estima que as
atividades ligadas ao turismo
emprega 1/5 da população. Os bons
ventos também sopram na

Associação dos Pescadores
Artesanais de Porto Belo, cujos
barcos de pesca são utilizados para
passeios com turistas. “Os passeios
rendem bem mais do que a pesca.
Com o crescimento do turismo,
queremos trazer mais pescadores
para a associação”, diz o presidente
da entidade, Rogério Silva.

O novo píer público, que integra
um conjunto de obras que busca a
revitalização da faixa litorânea do
município, sinaliza dias melhores
para todos. Quando aumenta o
número de turistas, crescem as
vendas no comércio, as
possibilidades de surgimento de
novos empreendimentos, postos de
trabalho e circulação de riqueza.

Porto Belo: píer público e obras para
atender passageiros dos cruzeiros
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Em Paraty, no Litoral Sul do Rio
de Janeiro, a Pousada Bromélias

é perfeita para quem quer conciliar
turismo e relaxamento. Ou seja, a
possibilidade de estar numa cidade
histórica, com agenda cultural, belas
praias, diversidade gastronômica,
porém, ao mesmo tempo, longe da
agitação, em bangalô em meio às
montanhas e à Mata Atlântica
preservada, onde é possível ouvir
pássaros e as corredeiras de um rio.

Na Pousada Bromélias, o Spa
oferece a opção de banhos
aromaterapêuticos em ofurô, com
vista exuberante da natureza. Os
banhos utilizam ervas e flores
plantadas no local, óleos essenciais e
água filtrada de nascente. Há ainda a
possibilidade de massagens
aromaterapêuticas e tratamentos
corporais, como o completo “anti-
stress”, com massagem relaxante,
Reflexologia e Reiki; tratamento
completo de recuperação física,

Pousada
Bromélias:
em Paraty,
tratamentos
e banhos
com óleos
artesanais,
flores...

Turismo aliado à
saúde, beleza...

energética e emocional, com Shiatsu,
Reflexologia, Reiki e/ou Cristais;
drenagem linfática manual;
massagem Ayurvédica Abhyanga.

Todos os aromatizantes de
ambientes, óleos e sabonetes da
pousada são feitos artesanalmente
pela proprietária, Célia Regina
Canosa, que é farmacêutica e produz
sabonetes 100% vegetais e óleos
essenciais com propriedades
terapêuticas.

No lounge é possível relaxar ou
ler um bom livro. Para quem gosta
de jogos de mesa, há xadrez, cartas e
snooker. Já para quem pretende
emagrecer ou manter a forma, a
pousada conta com aparelhos de
ginástica, quadra de tênis e piscina.

Os 10 bangalôs individuais
possuem varandinhas gourmets e
redes para descansar. Em um deles,
há banheira de hidromassagem.
Informações sobre pacotes no site
www.pousadabromelias.com.br

S uperando os 29,7% de 2010,
mais de 34% das famílias

brasileiras pretendiam viajar no
ano passado, a média mais alta
desde o início da série histórica,
em 2008. O dado foi revelado na
“Sondagem de Intenção de Viagem

Aumenta desejo de viajar
do Consumidor”, realizada
mensalmente pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), a pedido do
Ministério do Turismo. O grau de
incerteza também caiu: os
indecisos passaram de 7,6%, em
2010, para 4,1% em 2011.
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Metrópole

Santos comemora 466 anos de
fundação, em 26 de janeiro,
com diversas solenidades e

eventos esportivos, além da ampla
agenda de apresentações nas tendas
armadas na areia da praia – veja a
programação oficial no site
www.santos.sp.gov.br Entre as
atrações da cidade, o Aquário de
Santos, na Ponta da Praia, exibe mais
dois novos moradores: fêmeas de
tubarão-lixa (Ginglymostoma
cirratum), espécie ameaçada de
extinção. Doados pelo Aquário de
Natal, no Rio Grande do Norte, eles
medem 1,30 m e 1,80 m, e podem
chegar a 3,50 m. As duas fêmeas
fazem companhia para outra da
mesma espécie, que habita o parque
santista há 18 anos e, pelo jeito, não
estranhou, como mostra a foto.

Mais antigo do país, o aquário

Santos comemora aniversário

foi inaugurado em 2 de julho de
1945 e hoje é o ponto turístico
mais visitado da cidade e o
segundo do Estado, com cerca de
500.000 pessoas por ano, só
superado pelo Zoológico de São
Paulo. Entre inúmeras espécies de
peixes, possui um esperto leão-
marinho. O ingresso custa R$ 5,
com desconto de 50% para

Tubarões-lixa:
espécie ameaçada

de extinção

Francisco Arrais/Secom-PMS

E m meio ao programa de
inaugurações e solenidades,

pelo 45º aniversário de
emancipação político-
administrativa (veja a agenda
oficial no site
www.praiagrande.sp.gov.br), a
Prefeitura de Praia Grande
retomou em janeiro a obra de
remodelação da Avenida Ayrton
Senna. Principal via acesso à
cidade, os trabalhos haviam sido
paralisados no período de festas
do final de ano. A intervenção é
realizada com recursos próprios,
no montante de R$ 42 milhões, e
eliminará cinco semáforos e
cruzamentos da via, garantindo
maior fluidez ao tráfego,
facilitando a interligação com a
Rodovia dos Imigrantes e a
circulação entre as cidades da
Baixada Santista.

Um viaduto será construído
na frente no Litoral Plaza
Shopping e terá extensão de 300
metros, 4 metros de altura, com
passagens inferiores e retornos,
no estilo mão inglesa. O canteiro
central da Ayrton Senna será
reduzido, permitindo a criação de
três faixas no sentido Praia
Grande/São Vicente e outras três
no sentido contrário. A segunda
parte da obra compreende a
construção de um viaduto no trevo
“Y” (em frente ao Makro),
adotando layout semelhante.

A remodelação inclui também
um novo portal da cidade, com a
construção de um arco, maior e
mais moderno. Ele alcançará
todas as pistas e funcionará como
passarela para pedestres, sendo
dotado de elevadores nas laterais,
para deficientes.

PG retoma obras na
Av. Ayrton SennaEntre as atrações,

Aquário Municipal
ganhou novos moradores

estudantes e isenção para crianças
até 12 anos e maiores de 60 anos.

Já os munícipes e turistas que
apreciam as atrações do Centro
Histórico ganharam importantes
recursos: 54 placas de rota, em
português e inglês, seis totens com
mapa indicando os locais de maior
interesse; e outras três peças de
parede, com semelhante finalidade.
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Fumantes estão mais propensos a
ter complicações da tosse, alerta

o médico otorrinolaringologista
Jamal Azzam, do Hospital das
Clínicas de São Paulo. Ele explica
que, nesses casos, o sintoma pode
evoluir muito rapidamente e de
forma grave, com infecções
bacterianas ou virais, e que também
podem levar à Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) – uma
moléstia crônica dos pulmões que
diminui a capacidade de respiração –
ou ao enfisema pulmonar. “Embora
seja presença constante na vida de
pessoas fumantes, a tosse nunca
pode ser considerada normal”, frisa
o especialista, ao esclarecer que os
agentes poluentes do cigarro são
responsáveis por uma irritação
crônica na parede respiratória, que
diminui a movimentação dos cílios
que filtram a secreção normal da
respiração e provocam a tosse
contínua. Da mesma forma, o
tratamento continuado da tosse é
fundamental.

Tosse exige
tratamento
contínuo

Alterações no humor, perda
da massa muscular e
diminuição da libido são

sintomas da Deficiência Androgênica
do Envelhecimento Masculino,
popularmente chamada de
andropausa. A doença é marcada
pela queda na produção de
testosterona, principal hormônio
masculino, e afeta um em cada
quatro homens com mais de 50 anos
atendidos por urologistas no Centro
de Referência em Saúde do Homem,
órgão da Secretaria de Estado da
Saúde, em São Paulo. Ou seja, cerca
de 25% da população masculina
sofre do distúrbio.

“Para o corpo da mulher, a
menopausa representa a interrupção
total da produção de hormônios”,
explica o médico responsável pelo
serviço de Urologia, Cláudio Murta.
“No homem, as taxas são reduzidas
a cada ano, mas quando esta queda é
mais acelerada o corpo responde
com os sintomas de descompasso”.

Andropausa: 1 em cada
4 homens, após os 50

 Os homens que apresentam a
andropausa podem desenvolver
osteoporose, problemas
cardiovasculares e disfunção erétil.
O tratamento baseado em reposição
hormonal oferece qualidade de vida e
bem-estar aos pacientes. Entretanto,
o uso indiscriminado de hormônios,
como a testosterona, traz danos
graves à saúde. “É importante
ressaltar que somente um

especialista pode
indicar esta
reposição”, alerta
o coordenador do
Centro de
Referência em
Saúde do Homem,
Joaquim Claro:
“Tomar
hormônios de
forma errada

causa apneia, alterações na micção e
doenças no fígado”. A alimentação
saudável, aliada à prática de
exercícios físicos, pode ajudar a
combater o distúrbio. Os homens
devem restringir refeições ricas em
colesterol e açúcar e optar pelos
pratos ricos em vitaminas, fibras e
antioxidantes, como hortaliças,
peixes e frutas oleaginosas, como
castanhas e nozes.

Especialidade que cresce no
tratamento do câncer,

amenizando as sequelas do
tratamento clínico e cirúrgico, a
Fisioterapia Oncológica é o novo
curso oferecido pela Faculdade
Inspirar, em Curitiba, Paraná. Ele
apresenta, por meio de aulas teóricas
e práticas, como preservar, manter,
desenvolver e restaurar a integridade
funcional dos órgãos e sistemas dos
pacientes, diminuindo as morbidades
induzidas pelo tratamento, trazendo
o paciente novamente a uma vida
ativa e produtiva. Informações no
site www.inspirar.com.br ou
telefone (41) 3019.2828.

Curso em
Fisioterapia
Oncológica

Cigarro: irritação crônica na
parede respiratória

Reprodução

Tratamento baseado em
reposição hormonal
oferece qualidade de vida

Preocupações
após os 50 anos:
osteoporose,
problemas
cardiovasculares,
disfunção
erétil... Faculdade Inspirar, em Curitiba

Divulgação

Reprodução

O Spa Sorocaba, no Interior do
Estado de São Paulo,

preparou cardápio especial para
quem pretende perder os quilos
extras conquistados nas festas de
final de ano e suspeitam das dietas
que propagam milagres. Para a
nutricionista do Spa, Renata
Fidelis Amorin, a reeducação
alimentar é a maneira mais
saudável para recuperar a forma
e conseguir manter o peso ideal.

Ela ensina que é preciso
fracionar a alimentação: “Fazer
pequenos lanches a cada 3 horas é

muito importante para ativar o
metabolismo. Nestas refeições
escolha alimentos leves, como
verduras, legumes, carnes magras e
grelhadas. Nos lanches opte por
iogurte 0% de gordura ou 0% de
açúcar, pão integral e frutas”. À
noite, é importante comer pouco e
evitar gorduras e carboidratos,
mastigar bem e comer devagar.
Além disso, realizar atividade física
é fundamental e colabora para
diminuir a gordura do organismo e
aumentar a massa magra. Nem que
seja uma caminhada, pelo menos 30

minutos todos os dias.
Para uma dieta de 1.300

calorias, o Spa Sorocaba sugere, no
café da manhã: 200 ml de leite de
soja batido com 1 maçã, mais 1
colher de sopa chia (sem bater), 1
torrada integral com 1 colher de
sopa de patê de ricota com ervas;
na colação: 1 prato de sobremesa
de melancia; no almoço: salada de
alface americana, rúcula, cenoura
ralada e 2 nozes picadas, mais 1
colher de sopa de molho vinagrete
com azeite, salmão ao molho de
manga, arroz integral com brócolis

(2 colheres de sopa), 1 pêssego;
no lanche, 1 pote de iogurte de
ameixa light; no jantar: salada de
acelga, tomate cereja e cebola
roxa, mais 1 colher de sopa de
molho de iogurte desnatado com
azeitona preta e 1 colher de café de
gergelim; ½ unidade de berinjela
recheada com carne ao molho de
tomate; 2 colheres de sopa de purê
de batata; 1 laranja; e na ceia: 1
xícara de chá de gengibre com
adoçante e 1 fatia média de queijo
branco light. Informações no site
www.spasorocaba.com.br

Dicas para quem exagerou no final de ano

15% dos alcoólatras
morrerão de cirrose e 20% a

30% dos casos de câncer estão
associados ao álcool. A
constatação é do psiquiatra
Ronaldo Laranjeira,
coordenador da Unidade de
Pesquisa em Álcool e Drogas
(Uniad), na Escola Paulista de
Medicina da Unifesp. Chocante,
ela retrata o cenário atual do
Brasil, que ocupa o quarto lugar
no ranking de países da América
que mais consomem álcool, de
acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS).

As mortes
causadas pelo
álcool...



Ivens Signorini
Filho, da
Embaixada do
Brasil na
Holanda, e Gina
Robinson, da
Emprotur:
promoção do
Rio Grande do
Norte na
“Holanda
Vakantiebeurs
2012”, Feira
Internacional de
Turismo da
Holanda e
Benelux, que
compreende
Bélgica, Holanda
e Luxemburgo.
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Dilma Batidas, dos amigos
Dilma e Armando, dá mais
charme ao espaço da areia junto
ao Canal 3, na Praia do
Boqueirão, em Santos, com novas
cadeiras, parceria Hotel Mercure.

� Cinemas Miramar é o novo
nome das três salas do Shopping
Miramar, no Gonzaga, com total
de 359 lugares, dotadas de
projetores Cinemeccanica de
última geração e som Dolby.
Programação mescla filmes
comerciais e de arte.

� Até 5 de fevereiro a Tok&Stok
apresenta a Campanha Garden,
com móveis em diferentes
matérias-primas, para varandas e
jardins, e seis coleções assinadas
por Amir Slama e Joana Lira.

� “Momentos – 20 anos de
fotojornalismo” até 31 de janeiro
mostra 100 fotos do repórter
fotográfico Paulo Freitas, na
Pinacoteca Benedicto Calixto,
Boqueirão de Santos.

� Praia do Sol, na Represa de
Guarapiranga, agita os
paulistanos que não têm a
oportunidade de curtir o Litoral.
Acesso na altura do 3.770 da
Avenida Atlântica.

� Cinco de fevereiro, em
Barretos, concurso Miss e Mister
São Paulo Mundo 2012, elegerá
as beldades do Estado.

� Prêmio TOP Etanol aceita
inscrições até 29 de fevereiro,
para trabalhos acadêmicos e
matérias jornalísticas com o tema
“Agroenergia e Meio Ambiente”.
www.premiotopetanol.com.br

� “Universo Feminino”, no
Centro Cultural Correios,
Centro, no Rio, mostra até 19 de
março a condição feminina
brasileira, na visão das artistas
Nelly Gutmacher, Ana Sarabanda
e Marilene Tapias.

� Art Mundi, a Feira Mundial de
Artesanato, entre 3 e 12 de
fevereiro, no Mendes Convention
Center, em Santos, com 130
expositores de 22 países e 12
estados brasileiros.

� Amigos de Antônio
comemoram em 9 de fevereiro o
372º aniversário do Santuário
Santo Antônio do Valongo, na
Estação Santos, na Rua Tuiuti,
56, Valongo.

� Responda “Qual foi a maior
aventura que você viveu nas suas
férias?”, em até 200 caracteres, e
participe do Volta às Aulas
Kalunga. Inscrições no site
www.kalunga.com.br

Advogado
tributarista
Rodrigo de Paula
Bley, de
Sorocaba, no
Interior de São
Paulo, assumiu
segundo mandato
como juiz
contribuinte do
Tribunal de
Impostos e Taxas
de São Paulo
(TIT), 2012/2013,
nomeado pelo
governador
Geraldo Alckmin.

Chef francês Laurent Suaudeau: atração em final
de semana de férias, no complexo turístico-
imobiliário Frad.E Hotel Marina Golf & Villas, em
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Divulgação

Divulgação

Corintiano assumido, o
prefeito Roberto

Francisco dos Santos,
de Praia Grande, foi
presenteado com a

camisa autografada do
Timão, pelo ex-

goleiro José Benedito Tobias, o Tobias, campeão paulista em 1977.
Na pauta, além da tietagem, jogo beneficente com a seleção master.

Divulgação

Amauri Pinilha/Decom-PMPG

Alexandre Nero e Carlos Vieira

Coquetel na
Lagoa Rodrigo

de Freitas,
para lançar

edição
limitada da
vodka sueca
Absolut, que

tem na garrafa
arte alusiva ao
Rio de Janeiro,
desenhada por

Oskar
Metsavaht.Carolina Ferraz, Carolina Francisca, Ricardo Pereira,

Cris Pitanguy e Carol Gimenes

Fotos Divulgação

Médico catarinense,
Marcello Duarte Vieira
fala sobre a ação do
ácido hialurônico:
procedimento simples
no tratamento de
rugas finas, e que
agrada especialmente
as mulheres.

Rhuan Fernandes de Souza
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