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Porto de Belém, no Pará, embarcou em janeiro, para
Hamburgo, na Alemanha, o primeiro lote de óleo de
palma sustentável, com certificação RSPO...........Pág. 12.
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17ª edição da Campinas Decor, mostra de arquitetura,
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Imóvel
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abrigará mais de
50 ambientes
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Por uma política de drogas norteada pela questão
antimanicomial e pela reforma psiquiátrica, entidades
criam em Brasília uma Frente Nacional...............Pág. 4.

Siquini Parador Beach foi inaugurado na Praia do
Veloso, em Ilhabela, uma das mais belas cidades do
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PR Murray

População sem-voto

A pesar de estarmos em ano eleitoral, quando
o país se esforça em exibir indicadores de que
“agora vai...” – seja pela profusão de obras

públicas, seja pela aprovação de leis de interesse à
sociedade –, a verdade é que a situação em nada
mudará para aqueles que não possuem o direito do
voto, como a crescente legião dos sem-teto que vive
pelas ruas das cidades da Região Metropolitana da
Baixada Santista. Afinal, se a lógica no mundo
político segue a máxima do “é dando que se recebe”,
essa massa de pessoas que não vota, já que o estado
de exclusão lhe subtraiu também esta poderosa
moeda de troca, com absoluta certeza continuará
não merecendo um minuto que seja da atenção do
político, seja no âmbito municipal, estadual ou
federal. Nos últimos anos, ao lado dos inúmeros
desafios sociais enfrentados por Santos, a população
de rua tornou-se problema crônico, que recrudesce
em vez de amenizar, e é contagiado pela ação
vacilante dos governos que se sucedem.
Inacreditável, simplista e até cruel considerar que
essas pessoas não são contempladas com políticas
públicas somente por não terem a oportunidade de
retribuir nas urnas! Nesses tempos, com a

esperança proporcionada pelos negócios de petróleo
e gás, a população de rua cresce com a boa vontade
de alguns e de entidades particulares, neste caso
turbinadas com dinheiro público..., e vai sendo
tratada sob diferentes pesos e medidas, num jogo
irresponsável que lhe dá a opção de manter o status
quo – como se, nas difíceis condições materiais e
mentais em que se encontra, tivesse chance de fazer
a melhor escolha. Ou seja, um contexto controverso,
que não prospera em face da mais ligeira análise
constitucional, de que a população de rua não é
atendida simplesmente porque não quer e tem o
direito de não querer ser atendida... Fica, então,
explicado porque o morador de rua não é levado ao
equipamento público, o famigerado plantão social...,
no qual, idealmente, deveria ser submetido a
atendimento multidisciplinar, envolvendo
profissionais de várias áreas, como Serviço Social,
Saúde, Psicologia, para, após ser alimentado por
programas educacional e de capacitação, ser
encaminhado a uma vaga no mercado de trabalho, e
finalmente reconquistar a dignidade humana
apregoada na Constituição Federal; para, em última
análise, ter o direito de eleger seus representantes.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Resort possui
três piscinas,
sendo uma de
água salgada e
duas de água
doce, cercadas
de bromélias,
orquídeas...

Operação
envolveu 6.400

toneladas de óleo
de palma

HORÁCIO VILLEN NETO

Emissão de nota fiscal eletrônica
por contribuinte inadimplente

CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania

Arq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & Decor

OPoder Judiciário tem concedido
várias decisões judiciais

favoráveis aos contribuintes
proibindo que as Autoridades
Fiscais, quer sejam da esfera
estadual ou municipal, impeçam a
emissão de notas fiscais eletrônicas
por aqueles que possuam débitos em
aberto perante esses órgãos.

Tal assunto ficou mais em
evidência, desde 1º de janeiro
passado, quando a Prefeitura de São
Paulo passou a impedir que os
contribuintes do Imposto sobre
Serviços (ISS), cadastrados no
Município, em situação de
inadimplência, emitissem nota fiscal
eletrônica.

A restrição acima mencionada foi
imposta por um ato infralegal (i.e.
instrução normativa), a qual tem por
objetivo coagir os contribuintes a
efetuarem o pagamento de todos os
débitos em aberto perante a
Prefeitura de São Paulo.

No entanto, tal restrição que
pode causar enormes transtornos às

Horácio: “Restrição é
absolutamente
inconstitucional e ilegal”

empresas, é absolutamente
inconstitucional e ilegal, tendo em
vista que um ato infralegal não
poderia inovar no Ordenamento
Jurídico, à vista de que a criação de
direitos e deveres somente pode se
dar por meio de lei.

Ademais, o Fisco possui
procedimento próprio para a
cobrança de eventuais débitos
tributários, qual seja, a inscrição em
Dívida Ativa e o posterior
ajuizamento de ação de execução
fiscal.

O escritório Paulo Roberto

Murray Advogados conseguiu a
obtenção de medida liminar
favorável a uma grande empresa do
setor de informática, determinando
que a Prefeitura Municipal de São
Paulo liberasse imediatamente a
emissão de nota fiscal,
independentemente da existência de
potencial débito tributário em
aberto.

Assim, os contribuintes de
qualquer segmento, industrial,
comercial ou de serviços, que
estejam sendo impedidos de emitir
nota fiscal pela existência de débitos
tributários, podem se socorrer do
Poder Judiciário, pois existem
diversas decisões judiciais recentes
dando respaldo ao contribuinte em
situações análogas à mencionada no
presente artigo.

Horácio Villen Neto é advogado
do escritório Paulo Roberto Murray
– Advogados, em São Paulo.
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Cidade

Ao avaliar o impacto da lei
federal nº 12.587, de 3 de
janeiro, que instituiu as

Diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, a Prefeitura de
Santos afasta a possibilidade de
implantar o pedágio urbano dos
veículos individuais, conforme
previsto no inciso III do artigo 23.
“O pedágio urbano não é, ao nosso
ver, um instrumento de gestão da
mobilidade urbana a ser aplicado em
nossa região a curto e médio prazo”,
afirmou porta-voz da Secretaria
Municipal de Planejamento (Seplan)
e da Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET): “Antes disso,
acreditamos que o transporte
público coletivo na região, e
consequentemente a mobilidade
urbana, experimentará modificações
muito positivas com a implantação
do Veículo Leve sobre Trilhos, o
VLT, incentivando muitas pessoas a
migrarem para o transporte
público”. Entre as cidades que já
adotaram o pedágio urbano, exemplo
de sucesso é Londres, que desde

Santos afasta criação de pedágio urbano

2003 cobra taxa para quem trafega
com seu veículo particular no centro
da cidade. Na capital da Inglaterra, a
receita do pedágio, que envolve a
circulação por uma área de 45
quilômetros quadrados, é utilizada
em investimentos no transporte
coletivo.

Para a Prefeitura, as diretrizes e
os objetivos estabelecidos pela
Política Nacional de Mobilidade
Urbana estão alinhados com os
vetores de desenvolvimento, os
planos de ação integrada, as
diretrizes, os objetivos e as normas

disciplinadoras que integram o Plano
Diretor Municipal. Ela assegura que
o Plano de Desenvolvimento
Urbano, inserido no vetor
“Desenvolvimento Urbano”, do
Plano Diretor, tem em seus
objetivos de mobilidade grande parte
do preconizado pelas diretrizes
estabelecidas pela lei federal. Além
disso, dentre as normas
disciplinadoras que integram o Plano
Diretor, está incluída a lei que
disciplina a mobilidade urbana, em
complementação à lei municipal em
vigor que estabelece as diretrizes

viárias.
“A consonância da legislação

federal e municipal certamente
promoverá a integração com as
políticas de habitação, meio
ambiente, planejamento e gestão do
uso do solo e alavancará a
implantação da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, por meio da
redução das desigualdades, da
promoção da inclusão social e do
desenvolvimento sustentável”,
afirmam Seplan e CET, ao
salientarem que, no âmbito do Plano
de Mobilidade Urbana, Santos já
tem implantados os serviços de
transporte público coletivo;
diretrizes de circulação viária;
infraestruturas do sistema de
mobilidade urbana; acessibilidade
para pessoas com deficiência e
restrição de mobilidade; integração
dos modos de transporte público e
destes com os privados e os não
motorizados, por meio do incentivo
à utilização das ciclovias
implantadas; operação e
disciplinamento do transporte de
carga na infraestrutura viária; polos
geradores de viagens por meio de
legislação específica; e áreas e
horários de acesso e circulação
restrita ou controlada.

Instrumento está previsto
na Política Nacional de
Mobilidade Urbana

Reprodução

Mobilidade

A recente revisão do Plano
Diretor, segundo os órgãos
municipais, já estabelece como
objetivos a priorização de
investimentos no sistema viário,
com base na lei municipal que
estabelece as diretrizes viárias, em
relação aos equipamentos de
gerenciamento do trânsito,
sinalização, operação, fiscalização,
acessibilidade e infraestrutura
propriamente dita, visando à
estruturação e integração municipal e
regional, além de obras de
organização do sistema viário
estrutural, como a correção da
geometria, visando à eliminação dos
problemas de fluidez e segurança
viárias, ou sem mobilidade universal.

Seplan e CET avaliam que, além
do incentivo ao uso da bicicleta, com
o crescimento da malha cicloviária
(27 km construídos + 4,7 km em
construção), Santos já pratica outros
instrumentos previstos no artigo 23
da legislação federal, tais como os
corredores de ônibus (inciso IV),
estacionamento rotativo
regulamentado em cinco diferentes
bairros (inciso V), zonas de restrição
à circulação de veículos de carga
(inciso VI) e combate ao transporte
ilegal de passageiros (inciso VIII).

R ecomendado para uso em
passeios públicos, vias para

tráfego de veículos leves, pátios
residenciais, comerciais e
industriais e em estacionamentos,
o pavimento permeável à base de
cimento favorece a infiltração da
água no solo e reduz o escoamento
e acúmulo superficial da água em
até 100%. A tecnologia é
desenvolvida pela Associação
Brasileira de Cimento Portland
(ABCP), que coloca à disposição
da sociedade seu corpo técnico
para ajudar a solucionar o
problema de impermeabilidade
das cidades.

Segundo a engenheira
Mariana Marchioni,
coordenadora do projeto, o
sistema tem alta capacidade de
drenagem e evita alagamentos. “A
redução de áreas verdes, em
razão do aumento das construções
e do maior número de ruas

Pavimento permeável ajuda no combate a enchentes
pavimentadas,
dificulta a drenagem
da água através do
solo e o retorno ao
lençol freático. Isso
provoca alterações
nos leitos dos rios e
dos canais,
aumentando o volume
das águas e a
frequência das
enchentes”, esclarece.

O sistema é
composto por uma
camada de base de
pedra britada, ou
seja, os agregados deixam espaços
vazios por onde a água infiltrada é
armazenada. Essa estrutura atua
também como filtro, retendo
resíduos sólidos, o que ajuda a
reduzir a contaminação da água.
“No pavimento permeável, toda a
estrutura é executada para permitir
a passagem de água. Os agregados

finos são eliminados e o
revestimento do pavimento deve
permitir a passagem rápida da
água”, destaca Marchioni. No
revestimento, podem ser utilizadas
peças de concreto pré-moldadas ou
concreto poroso moldado in loco.

Entre outras vantagens, a
pavimentação permeável pode

reduzir a
contaminação do
subleito por lixo e
outros resíduos
sólidos carregados
pela chuva,

melhorando a qualidade da água no
subleito. Outros benefícios são a
diminuição da erosão e dos gastos
com recursos de drenagem, como
os conhecidos piscinões.

O sistema, já difundido como
ferramenta de prevenção a
enchentes e alagamentos, em países
como Alemanha, Inglaterra e

Divulgação

Revestimento
pode utilizar peças
de concreto pré-
moldadas ou
concreto poroso
moldado in loco

Estados Unidos, no Brasil é
propagado com o apoio técnico da
ABCP. A Associação promove
intercâmbios para troca de
experiências sobre o uso do
sistema de pavimentação com o
Interlocking Concrete Pavement
Institute (ICPI), nos Estados
Unidos, e também integra o Small
Element Pavement Technologists
(SEPT), um grupo que reúne os
maiores especialistas em
pavimento utilizando peças de
concreto.

AABCP defende que as cidades
possuam um plano diretor de
drenagem e orienta engenheiros e
arquitetos quanto às melhores
práticas; e já desenvolveu uma
cartilha sobre a utilização correta
desse sistema de pavimentação
(“Melhores Práticas – Pavimento
Intertravado Permeável”),
disponível para download no site
www.solucoesparacidades.org.br



� “Candidato: ou você recicla suas ideias, ou a gente recicla o voto”.
Em tom de ameaça, este é o slogan da campanha do Programa Cidades
Sustentáveis, parceria entre a Rede Nossa São Paulo, Instituto Ethos e
Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, com foco nas
eleições municipais de outubro, visando colocar a sustentabilidade na
agenda da sociedade, dos partidos políticos e dos candidatos. Detalhes
no site www.cidadessustentaveis.org.br
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O número de doadores de
órgãos no Estado de São

Paulo cresceu 33,3% em janeiro,
em comparação com o mesmo
período do ano passado, aponta
balanço da Secretaria de Estado
da Saúde com base nos dados da
Central de Transplantes. Houve
96 doadores, contra 72 no
primeiro mês de 2011. Foi o
melhor janeiro da história em
doações e o segundo melhor mês
de todos os tempos, perdendo
apenas para março de 2010, com
99 doadores no Estado.

Em janeiro foram feitos 243
transplantes de órgãos, contra
193 no mesmo período de 2011.
Houve 10 transplantes de
coração, 5 de pâncreas, 162 de
rim, 60 de fígado e 6 de pulmão.
Já no primeiro mês do ano
passado foram 8 transplantes de
coração, 11 de pâncreas, 125 de
rim, 48 de fígado e 1 de pulmão.
Os dados referem-se a doações
de pacientes falecidos.

“Mantido este ritmo
poderemos ter um novo recorde
de doações e transplantes no
Estado em 2012”, afirma Luiz
Augusto Pereira, coordenador da
Central de Transplantes da
Secretaria. Quem deseja ser
doador de órgãos deve deixar a
intenção clara aos familiares.

Doações de
órgãos
crescem 33%

A Frente
Nacional de
Entidades pela
Cidadania,
Dignidade e
Direitos

Humanos na Política Nacional sobre
Drogas foi criada em Brasília durante
encontro com a participação de 27
entidades e movimentos sociais em
prol da luta por uma política de
drogas norteada pela questão
antimanicomial e pela reforma
psiquiátrica brasileira. A reunião foi
coordenada por um representante
dos Conselhos Federais de
Psicologia e de Serviço Social, da
Pastoral Nacional da População de
Rua, do Movimento Nacional de
População de Rua e pelo Coletivo
DAR. Após ampla discussão, foram
elaborados 10 princípios que irão
nortear as ações da frente e a agenda
de trabalho:

1. Defender o pacto voluntário
por adesão de entidades e
movimentos da sociedade civil com a
finalidade de organizar o debate e
construir estratégias de luta em prol
das políticas públicas sobre drogas
baseada na dignidade e direitos
humanos;

2. Defender o estado laico;
3. Defender a consolidação e

ampliação do Sistema Único de
Saúde (SUS), do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e de
todas as políticas públicas com

Frente nacional por
uma política de drogas

participação popular e o respeito às
decisões das conferências;

4. Denunciar as ações
conservadoras, policialescas,
higienistas e criminalizadoras contra
as populações fragilizadas;

5. Defender uma política de
segurança pública em uma
perspectiva de garantia de direitos e
não da repressão policial;

6. Contra a inclusão das
comunidades terapêuticas e afins na
rede de serviços do SUS;

7. Ampliar o debate público nos
meios de comunicação e com a
sociedade sobre o tema das drogas,
defendendo a garantia dos direitos
humanos;

8. Assumir os princípios da luta
antimanicomial e da redução de
danos que tem norteado a reforma
psiquiátrica brasileira, reivindicando
que sejam adotados na política sobre
drogas;

9. Por uma política inclusiva e
integral de atenção às pessoas que
usam drogas contemplando ações de
trabalho, habitação, educação,
cultura, arte, esporte, acesso à
justiça, segurança pública, saúde e
assistência social;

10. Contra a atual política
proibicionista de drogas, artífice
para a criminalização da pobreza, e
defender uma mudança na atual lei
(ou política) de drogas fundada no
respeito aos direitos humanos de
toda a população brasileira.

� Sabão em pó para impedir que o
cão faça xixi na calçada?! A ideia é
disseminada no Boqueirão, em
Santos. Cidade conhecida como
“terra da caridade” e “cidade amiga
do idoso”, deve lutar para ser “a que
mais protege os animais”!

� Presidente da Associação
Brasileira do Consumidor (ABC),
Marcelo Segredo, está indignado,
alegando que sempre que a Selic
sobe, os juros se elevam. Mas,
quando a Selic diminui, como agora,
os juros são mantidos, ou baixam
apenas ligeiramente; nunca
acompanhando proporcionalmente a
mesma queda: “No caso dos cartões
de crédito, a diferença é vergonhosa.
Enquanto a Selic está hoje em 10,5%
anuais – tendendo a cair para 1
dígito nos próximos meses – os
juros dos cartões estão entre 15% e
19% ao mês, perfazendo entre 400%
e 600% ao ano”.

Segrego comemorou recente acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em ação promovida pela
ABC, que determinou recálculo das
dívidas de consumidora,
contabilização de tudo o que já havia
pago e adoção de juros de 12% ao
ano, como estabelece a Constituição.
“Como já havia pago muito mais do
que deveria desde o início, ela tem
direito a receber em dobro os valores
pagos a mais”. Ele alerta que o
acórdão do TJSP abre precedente
para que todos os usuários de
cartões de crédito questionem suas
dívidas. Informe-se e-mail
atendimento@ongabc.org.br

� Em Santos, Defensoria
Pública de São Paulo
comemora resultados
favoráveis em ações que
pedem ao Estado que
disponibilize professores
auxiliares em escolas
públicas para atender às
necessidades pedagógicas
de crianças e adolescentes
com deficiência. Diz o
defensor público Thiago
Santos de Souza: “O
direito fundamental à
educação é uma premissa
para o ingresso do
indivíduo na
comunidade”.

� Em fevereiro, recall da
BMW do
Brasil

iniciou a
substituição da

bomba de água
suplementar do

turbocompressor dos veículos Mini modelos
Cooper S, Cooper S Cabrio, Cooper S Jonh
Cooper Works, Cooper S Clubman,
Countrymann Cooper S e Countrymann
Cooper S ALL 4. Segundo a empresa, a
possibilidade de superaquecimento da placa de
circuitos da bomba de água pode ocasionar o
derretimento de seus conectores e, em casos
extremos, princípio de incêndio no
compartimento do motor. Informações no 0800
707 0578 e www.minibrasil.com

OMinistério Público do Estado
de São Paulo, a Fundação

Procon-SP e a Associação Paulista
de Supermercados (APAS),
assinaram Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta, que
garantirá sacolinhas para transportar
os produtos adquiridos nos
supermercados. O TAC envolve a
campanha “Vamos Tirar o Planeta
do Sufoco” – que não conseguiu
sensibilizar o consumidor –, que visa
substituir as sacolas descartáveis
por reutilizáveis.

Dentre os ajustes feitos, até o
final de março, os supermercados
atentarão para as seguintes questões:

. Os consumidores que forem às
compras sem as sacolas reutilizáveis

Rua Gov. Pedro de Toledo:
sabão em pó ameaça animais

Luiz Carlos Ferraz

Reprodução

TAC garante sacolinhas plásticas
descartáveis em supermercados

terão direito a embalagens gratuitas
adequadas e compatíveis com os
produtos adquiridos, visando o
acondicionamento e transporte das
mercadorias;

. Todas as lojas deverão oferecer
uma alternativa de sacola reutilizável

com preço de até R$ 0,59;
. No dia 15 de março – Dia do

Consumidor – haverá distribuição
gratuita de uma sacola reutilizável
para o consumidor que adquirir pelo
menos cinco itens. Essa sacola
poderá ser trocada pelo consumidor
num prazo de até seis meses,
gratuitamente, se estiver danificada;

. Por um ano, os operadores de
caixa dos supermercados deverão
informar verbalmente os
consumidores, antes de passar os
produtos pelo caixa, que as sacolas
descartáveis não serão mais
fornecidas, para não serem
surpreendidos.

Veja a integra do TAC no site
www.procon.sp.gov.br

Divulgação

Consumidor terá sacolinha

Ivonete Ogasawara, de Santos, envia e-mail para alertar sobre
os problemas de balneabilidade nas praias e solicitar que a
Prefeitura e Ongs de proteção à vida animal desenvolvam
ampla campanha para que os donos de cães recolham as

fezes, na rua ou na calçada, pois elas chegam ao mar por meio das galerias
pluviais e canais. E que motoristas sejam orientados sobre atropelamentos
de cães e gatos em ruas da Cidade, devido ao excesso de velocidade.
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P ioneira no controle da
qualidade de concreto, a Teste

Tecnologia Estrutural e
Engenharia Ltda., de Santos,
completa em maio 48 anos de
atividades. Hoje, a empresa
dirigida pelo engenheiro Franco
Pagani é referência no controle da
qualidade de concreto e de todos
os materiais da construção civil,
além de executar vistorias
técnicas, laudos de estrutura,
provas de carga, medições de
recalque (inclinação de prédio),
ensaios de compactação de solo,
para comprovar se está adequado
ao empreendimento que se destina.

A Teste foi idealizada em 1964,
quando Pagani, responsável pela
execução de estruturas de concreto
da construtora Arena, enfrentava
o desafio de controlar a qualidade
do material mediante o envio dos
corpos de prova para serem
rompidos em São Paulo. “Além da
burocracia, havia uma demora
considerável para obtenção dos
resultados, de até 28 dias, numa
fase em que a Arena era líder no
segmento, com a construção ao
mesmo tempo de mais de 60
edifícios”, recorda.

Somando esforços com mais
dois engenheiros, também da
Arena, foi montado um pequeno
laboratório – suficiente para
atender às necessidades da Arena
e que, atuando de forma
independente, passou a prestar
serviços para outras construtoras
de Santos. “A Teste foi o primeiro
laboratório particular do Estado
de São Paulo”, frisa Pagani, ao
salientar que chegou a montar
laboratório na capital paulista,
para atender também construtoras
da Grande São Paulo e cidades do
Interior.

Fotos Sandra Netto

Pioneira, Teste
comemora 48 anos

Entre as inovações, o
engenheiro detalha que a Teste
implantou metodologia para
prestar serviço diretamente na
obra. “Quando as usinas ainda
estavam começando e muito
concreto era feito na própria obra,
íamos no canteiro e fazíamos o
traço de concreto, aplicando o
controle da qualidade para
confirmar se estava correto”,
conta Pagani, relacionando que a
empresa rompia os corpos de
prova para confirmar a
resistência, e fazia ensaio de
qualidade dos materiais, cimento,
areia, pedra, visando um concreto
de mais qualidade. Em meados da
década de 90, fundou a T-
Recupera, que presta serviços de
engenharia de recuperação.

Atento às novas tecnologias e
métodos de construção, o
engenheiro conta que a Teste
sempre acompanhou a evolução
das normas, visando atender às
construtoras que buscam
qualidade na construção de suas
estruturas de concreto. “Quem
deixa de fazer o controle de
qualidade deve ponderar que a
economia é muito pequena,

insignificante,
em relação
ao risco que
representa
para a
segurança
da obra”,
alerta.

Pagani: obra com qualidade

Teste:
referência
no controle
da qualidade
de concreto

Aimportância de impermeabilizar
as obras de arte na construção

civil, como pontes e viadutos, desde
a concepção do projeto, permite
obter maior qualidade e durabilidade
em situações em que se exige grande
resistência e que as construções
sofrem com efeitos da poluição e
intempéries.

O alerta é do engenheiro Marcos
Storte, gerente de negócios da
Viapol, referência no segmento de
impermeabilizantes.
“Impermeabilizadas, as pontes e
viadutos suportam por mais tempo
as agressões e os danos causados
por agentes nocivos às estruturas,
evitando gastos excessivos de
manutenção, oferecendo maior
segurança aos usuários e
favorecendo a sustentabilidade com
a diminuição de resíduos gerados
pelas reformas”, explica.

Storte destaca que a infiltração,
uma das principais causas da
deterioração das estruturas viárias de
concreto, provoca a oxidação das
armaduras e enfraquece a estrutura
de concreto. Ele recorda que,
atendendo ao tráfego ferroviário por
décadas na região de Campinas, no
Interior de São Paulo, o viaduto
Ferroban, sobre a Rodovia
Anhanguera, uma das mais
movimentadas do Estado, precisou
ser ampliado em 2009 para a
construção de pistas marginais dos

Impermeabilizar as
estruturas
Maior durabilidade e
qualidade das estruturas
de viadutos e pontes

Mantas Viapol
foram aplicadas na
obra de ampliação

do viaduto
Ferroban, na

região de
Campinas

Fotos Divulgação

quilômetros 92 a 98 da via. A obra
representou um desafio para os
engenheiros, uma vez que o tráfego
de trens de carga sobre o viaduto e
de veículos na rodovia não foi
paralisado.

Um dos diferenciais da nova
estrutura foi a impermeabilização de
937 m2 do tabuleiro de concreto –
correspondentes a 53 peças pré-
moldadas de 30 toneladas cada e
duas de 60 toneladas –, com
aplicação de 1.122 m2 de manta
asfáltica Torodin de 5 mm, da
Viapol. “Em três paradas, duas de

12 horas e uma de 24 horas,
trabalhamos os pré-moldados e o
viaduto foi substituído”, lembra o
gerente da Viapol.

Na avalição de Storte, as obras
realizadas para a ampliação do
viaduto Ferroban resgatam o
conceito de impermeabilização na
concepção do projeto, solução que
tinha sido abandonada desde 1975,
quando foram publicadas normas
pelo CB 22 Comitê Brasileiro de
Impermeabilização e, por equívoco,
entendeu-se que o concreto não
exigiria este tipo de proteção.

Obras de arte

OSecovi-SP, Sindicato da
Habitação, de São Paulo,

orienta os síndicos sobre sua
responsabilidade civil e criminal pelo
que acontece no condomínio. “O
síndico deve ser oficialmente
comunicado pelo condômino sobre
obras que estejam sendo realizadas
no interior da unidade,
especialmente aquelas que possam
afetar a estrutura ou as instalações
da edificação”, alerta a entidade, que
elencou algumas providências
indispensáveis para prevenir a
ocorrência de danos estruturais:

O síndico e obras em condomínios
� Os proprietários de unidades
residenciais ou comerciais devem
informar com antecedência a
realização de obras significativas –
remoção de paredes, aberturas etc.
que possam impactar o edifício;
� Os proprietários se obrigam a
fornecer previamente ao síndico
declaração assinada pelo engenheiro
e/ou responsável técnico, na qual
conste que a referida obra não altera
e/ou afeta a estrutura e as instalações
(hidráulicas e elétricas) da edificação,
acompanhada da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica),

devidamente recolhida;
� O documento também deve atestar
que as obras estão de acordo com as
legislações municipais;
� Caso se detecte no condomínio a
realização de obras sem que tais
medidas tenham sido obedecidas,
cabe ao síndico denunciar o fato à
Prefeitura ou à Subprefeitura local, a
fim de que sejam identificadas
quaisquer intervenções que possam
ser consideradas ilícitas ou
irregulares, colocando em risco a
integridade e a segurança do
condomínio.

Engenharia
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Unifesp entrega campus Baixada Santista
Enfim, região conquista
unidade pública de ensino
superior

Fotos Anderson Bianchi/Secom-PMS

Ocampus Baixada Santista da
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), na Rua

Silva Jardim, 133/136, na Vila
Mathias, em Santos, foi entregue em
fevereiro, em solenidade que contou
com a presença do ministro Aloizio
Mercadante, da Educação. O novo
complexo, com área construída de
17.133 m2, foi implantado em
terreno de 5.000 m2 e está equipado
com 20 salas de aula, 40
laboratórios, restaurante, biblioteca,
salas de professores, reunião,
diretoria e coordenação.

As obras foram realizadas em

duas etapas pela Almeida Sapata
(AS) Engenharia e Construções. A
primeira compreendeu toda a
estrutura de concreto dos dois
blocos de três andares, com subsolo,
incluindo obras de fundação, pilares,
lajes, o esqueleto do prédio e
alvenarias periféricas, enquanto a
segunda etapa consistiu no
acabamento: reboco e revestimentos
interno e externo,
impermeabilização, contrapiso e
piso, aplicações de
gesso e, como destaque
do projeto, a estrutura
metálica da cobertura e
das escadas em leque,
que levam às passarelas
que dão acesso aos
pavimentos.

O complexo possui
gerador próprio de
energia e é equipado
com três elevadores, um
dos quais dotado de
acessibilidade, e conta

também plataforma
vertical para deficiente
físico, que proporciona
acesso do térreo ao
restaurante.

Com capacidade para
acolher diariamente 1.250
alunos, 143 docentes e 92
técnico-administrativos, o
novo campus está
recebendo a implantação
de dois sistemas de
refrigeração: VRF, Volume
Variável de Refrigeração,
que trabalha em hertz e

oferece grande capacidade de
economizar energia; e o central, que
opera com aparelho split e também é
utilizado nas salas de aula.

Entre as empresas que atuaram
na obra do novo campus da Unifesp,
a Geofix Engenharia foi responsável
pelas fundações.

A Impegno Engenharia (em
italiano se pronuncia impenho, que
significa compromisso) prestou
serviços em estrutura metálica.

Conforme detalhou o diretor,
engenheiro Antonio Carlos Moraes
de Oliveira, a empresa executou a
instalação de 750 metros de guarda-
corpo em aço inox polido (conforme
a norma AISI 304), incluindo rampa
de acesso (entrada principal) do
campus, reforço das estruturas
metálicas dos elevadores, vigas “I”
de aço, reforço estrutural das
cúpulas nos vãos das escadas em
perfil tubular 200X100, grelhas na
área do estacionamento, fechamento
dos chafts e acabamento das
coberturas das passarelas em ACM.

A Officeflex forneceu as placas
drywall da Knauf, que foram
aplicadas no rebaixamento do teto
em todos os pavimentos. “Além da
economia, as placas proporcionam
conforto termoacústico e
praticidade, fatores que fazem com
que esse tipo de material seja cada
vez mais utilizado”, afirma José
Rodrigues, diretor da Officeflex: “De
fácil instalação, as placas garantem
uma obra mais limpa, pois não
geram entulho, e aceitam variados
tipos de acabamento”. Localizada
em São Paulo, a Officeflex atua
desde 1988, atendendo diretamente
o cliente ou em parceria com
construtoras na instalação do
sistema drywall, forros monolíticos

de gesso e forros
modulares.

O projeto de
paisagismo do novo
campus foi elaborado e
implantado pela
Jacirendi Serviços

Ministro
Mercadante,
ladeado pelo
prefeito Papa e o
reitor Albertoni

Complexo federal
possui gerador
próprio de energia
e é equipado com
elevadores
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Investindo na tecnologia de seu
concreto, a Supermix celebrou

parceria com a Almeida Sapata e
desenvolveu um concreto sob
medida para a construção do campus
Baixada Santista da Unifesp – que
utilizou cerca de 8.000 m3 de
concreto. Além disso, a concretagem
das lajes contou com uma bomba
lança, com alcance horizontal de
34,70 metros, o que otimizou os
trabalhos, conforme disse Rosário
Romano, superintendente da
Supermix: “Sempre que há
necessidade trazemos o
equipamento para beneficiar as
obras em que atuamos da Baixada
Santista”.

A Supermix desenvolveu o
concreto Fck 35,0 MPa com módulo

Supermix desenvolve
concreto sob medida

de deformação secante a 30% do fc
28 dias = 28,0 GPa. Segundo
detalhou Romano, o traço foi
analisado e ensaiado diversas vezes
no laboratório regional de São Paulo,
com distribuição granulométrica
uniforme com agregados graúdos da
região e areia eólica quartzosa.
“Além das características técnicas
exigidas, este concreto possui teor
reduzido de argamassa e baixa
relação água/cimento”, frisou: “A
grande vantagem do concreto
desenvolvido é a qualidade. É um
tipo de concreto que, além de obter
excelente resultado à compressão
axial, terá grande durabilidade e
evitará patologia em sua estrutura,
como deformação excessiva em lajes
e vigas”.

Destaque do projeto:
estrutura metálica das
escadas e cobertura

Sandra Netto

Ambientais. Conforme o diretor da
empresa, Vinicius Gonçalves, foram
utilizadas espécies adaptadas às
condições climáticas locais, com
preferência para as espécies de
ocorrência regional.

A unidade da Baixada Santista da
Unifesp atende os cursos da área de
saúde, Educação Física, Fisioterapia,
Nutrição, Psicologia e Terapia
Ocupacional, além de Serviço Social.
Para o reitor Walter Manna
Albertoni, a entrega do prédio
significa mais uma etapa cumprida
no processo de expansão da
universidade em Santos, que, desde
2006, conta com o apoio da
Prefeitura e do MEC. Ele frisou o
compromisso e a responsabilidade
com a qualidade de ensino e com a
excelência do nível do corpo
docente.

Diretora acadêmica do campus
Baixada Santista, Regina Spadari
acrescentou que as modernas

instalações foram fator decisivo para
a aprovação da Capes do Programa
de Doutorado do Curso de Pós-
Graduação Interdisciplinar em
Ciências da Saúde. O curso já
funciona em nível de mestrado desde
2010. Este é o primeiro programa de
doutorado em saúde da Baixada
Santista, formando recursos
humanos de alto nível para atuação
na região e, assim, contribuindo para
o seu desenvolvimento.

Para dar continuidade à
expansão da universidade pública na
cidade, a Prefeitura avalia ceder à
Unifesp dois terrenos do antigo
Colégio Docas, totalizando área de
5.400 m2, sendo parte da União, e

parte do município. Com isso, não
haveria necessidade de
desapropriações no entorno do novo
campus. “É uma das melhores
universidades do país fincando bases
na nossa cidade e região”, disse o
prefeito João Paulo Tavares Papa,
na solenidade de entrega da unidade.

Santista de nascimento, o
ministro Aloizio Mercadante
acredita que o futuro promissor da
região está atrelado à educação. “O
porto, o petróleo e o turismo estão
trazendo novas perspectivas de
emprego. E a nova sede da Unifesp
vai fortalecer Santos e a Baixada
como grande polo educacional em
São Paulo e no Brasil”.
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Arq & Decor

A poiar micro e pequenas
empresas (MPE) de serviços

de arquitetura, urbanismo e
paisagismo, mapear o setor e
promover capacitação e
aprimoramento em gestão
empresarial e inovação. Essas
são as principais iniciativas
previstas no Acordo de
Cooperação Geral, com prazo de
36 meses, firmado entre o Sebrae
e o Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB).

No Brasil, segundo dados do
IAB, o número de arquitetos já
ultrapassa os 100 mil e há cerca
de 30 mil escritórios. Mais de
sete mil profissionais se formam
anualmente nas mais de 200
escolas de arquitetura existentes.
O Sebrae e o IAB querem que as
MPE e os empreendedores
individuais tenham acesso aos
profissionais de arquitetura,
urbanismo e paisagismo.

Luiz Barretto, presidente do
Sebrae, destacou que a parceria
prevê uma série de etapas.
“Após identificarmos esses
profissionais, vamos trabalhar
naquilo que consideramos
importante, que é a gestão
empresarial”, afirmou.

Gilson Paranhos, presidente
do IAB, elogiou o Sebrae por ter
realizado concurso para
construção de sua atual sede,
inaugurada em setembro de
2010. Ele ressaltou uma recente
conquista do setor: a criação do
Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) do Brasil:
“Trata-se de um sonho de mais
de 50 anos. Isso representa uma
revolução na nossa arquitetura”.

Sebrae e IAB
celebram
acordo

M isto de espreguiçadeira e
cadeira de praia, a

Kadesteira é uma boa opção para
quem busca momentos de
descanso, na praia ou piscina,
com conforto e praticidade. O
produto foi desenvolvido pela
Maferg Brasil e possui cinco
opções de regulagem de encosto, é
dobrável e se transforma em uma
bolsa a tiracolo, bastando dobrar
e prender com velcro.

A Kadesteira vem com
travesseiro portátil e dois
compartimentos, um na parte
externa do encosto, para livros e
revistas, e outro com zíper, para
bronzeador, filtro solar e óculos de
sol, entre outros itens. Sua
estrutura é de alumínio
antiferrugem, com tecido
impermeável, antimofo e

Adriana Barbosa

Praia, conforto e praticidade

Inovando no design, a linha de
chuveiros Lumina, da Docol, é

resultado do Prêmio Docol
Arquitetando. Além de proporcionar
um jato retilíneo e uniforme, o
produto possui restritor de vazão
integrado, que permite o
funcionamento com vazão de até 22
litros por minuto. As cores são
aplicadas pelo processo de pintura
automobilística, com excelente
resistência à luz, calor e umidade,
enquanto o acabamento cromado
tem duas camadas de níquel, o que
aumenta a durabilidade do produto.

Bordeaux: uma das opções
da linha Lumina

Mais cor no
banheiro

A17ª edição da Campinas Decor,
mostra de arquitetura,

decoração e paisagismo, acontecerá
de 27 de abril a 17 de junho, na
fazenda Santa Margarida, localizada
no Distrito de Joaquim Egídio. Com
acesso pela Rodovia Dom Pedro I,
km 122, a fazenda é famosa por ter
abrigado festas da sociedade
campineira na década de 1990.

Implantado há mais de 100 anos,
o imóvel possui diversas
construções e jardins e está sendo
recuperado pela organização e
expositores para abrigar mais de 50
ambientes internos e externos.

Campinas Decor na fazenda
Mostra anual apresentará
mais de 50 ambientes
internos e externos

Além do casarão sede, com seus
amplos salões e dormitórios, pé
direito duplo e uma grande varanda,
o cenário da Campinas Decor 2012
contará ainda com a grande tulha, um
mirante e diversos espaços de
paisagismo. A piscina de 800 metros
quadrados de área, com exatos 20
metros x 40 metros, será outra das
atrações.

“É um cenário muito especial,
que promete despertar lembranças
nos campineiros que já passaram
por lá e atrair a curiosidade de quem
nunca chegou a visitar”, afirma Stella
Pastana Tozo, uma das
organizadoras. A sócia Sueli Cardoso
acrescenta que a propriedade possui
belezas naturais e arquitetônicas que
irão contribuir para o sucesso do
evento.

Imóvel centenário possui diversas construções e jardins e
está sendo recuperado pela organização

Divulgação

Kadesteira:
cinco opções de

regulagem de encosto

antifungo, simples de limpar. E
previne doenças de pele, facilitadas
pelo uso coletivo.

Com várias cores e estampas, a
Kadesteira é comercializada pelo

site www.kadesteira.com.br,
podendo ser produzida on demand,
para brindes corporativos,
personalizado com a identidade
visual da empresa.

Dekor amplia linha
Opção para personalizar

ambientes, a porta Eucadoor,
da Eucatex, ganhou mais dois
modelos da linha Dekor: Sonata e
Evidence. Versátil e ecologicamente
correta, a porta é indicada para uso
interno em residências, escritórios e
edificações industriais e, além da
instalação simples, vem pronta para
receber pintura.

Além da Sonata e Evidence, a
linha Dekor contempla ainda os
modelos Línea e Cross. Todos têm
pintura primer em HDF, e estão

disponíveis nas larguras de 700/720
mm e 800/820 mm, com 2.100 e
2.110 mm de altura, e cinco anos de
garantia.

A porta Eucadoor pode ser
acompanhada por guarnições de 80 e
100 mm. As de 100 mm têm duas
opções: com linhas arredondadas ou
retas, seguindo o estilo
contemporâneo. Já o modelo de 80
mm, combina com todos os estilos
de decoração. As guarnições estão
disponíveis na cor branca e
dispensam acabamento adicional.

Sonata:
pintura
primer

em HDF

Evidente:
ecologicamente correta

Divulgação

Fotos Divulgação
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Uma das mais belas cidades do
Litoral Paulista, Ilhabela conta

com novo e luxuoso
empreendimento, o Siquini Parador
Beach, na Praia do Veloso. O resort
possui 18 suítes, sendo 3
presidenciais, cada com 200 m2.
Nesta temporada, o Siquini Parador
Beach oferece diárias a partir de R$
900, para duas pessoas, durante a
semana, e a partir de R$ 1.200, aos

Fim do Verão com estilo
finais de semana, também para duas
pessoas, com café da manhã, além da
comodidade do píer e heliponto.
Outra ótima opção para aproveitar o
Verão é o Day Use, onde o cliente
paga uma taxa de R$ 250 para
usufruir o resort durante o dia.

A infraestrutura inclui três
piscinas, sendo uma de água salgada
e duas de água doce, cercadas de
bromélias, orquídeas, palmeiras, e
uma vista panorâmica do canal da
Ilhabela. E mais: sauna irlandesa,
uma filial do Spa Sete Voltas,
hidromassagem, espaço fitness,
salão de beleza, salão de jogos para

OMinistério do Turismo vai
rever o anunciado pacotão com

88 produtos e 184 destinos
turísticos próximos às 12 cidades-
sede da Copa do Mundo de 2014
para incluir Santos e a Região
Metropolitana da Baixada Santista.
O anúncio foi feito pelo próprio
ministro Gastão Vieira, em Santos,
ao conhecer o projeto de
revitalização do Porto Valongo,
acompanhado com o ministro do
Esporte, Aldo Rebelo, o ministro de
Portos, José Leônidas, o embaixador
da Copa, Pelé, e o prefeito João
Paulo Tavares Papa.

O Porto Valongo é um projeto
de revitalização de faixa portuária do
Centro Histórico de Santos,
inspirado em polos turísticos
similares, como em Los Angeles,
Buenos Aires, Barcelona e Gênova.
Ele envolve a área de 8 grandes
armazéns desativados, com a criação
do Instituto Oceanográfico da USP e
Unifesp, novo terminal de

MTur avaliará Porto Valongo

passageiros, marinas, restaurantes,
museus. Ao alertar Gastão para a
importância turística de Santos –
forte candidata a tornar-se subsede
da Copa e abrigar uma seleção
participante –, o prefeito Papa
também pediu apoio para que o
projeto seja incluído no PAC da
Copa. O ministro determinou que
sua equipe técnica avalie ainda essa
possibilidade.

Ao se comprometer com Santos,
o ministro corrige falha de sua
equipe, que chegou a anunciar os
produtos e destinos turísticos com

foco na Copa do
Mundo de 2014,
e ignorou
Santos. A ideia é

incentivar o visitante a conhecer os
atrativos localizados no entorno das
sedes, aumentando o fluxo turístico,
a distribuição de renda e a geração de
emprego. “Nossos estudos indicam
que cada estrangeiro realizará uma
média de três viagens pelo Brasil
durante o mês da Copa do Mundo”,
argumentou Gastão. Os municípios
selecionados terão preferência na
destinação de recursos e no destaque
da promoção oficial. Entre
campanhas e convênios, o MTur
estima investir R$ 70,5 milhões este
ano.

crianças, sala com home theater,
quadra poliesportiva, playground
para crianças, belíssimos jardins.

No quesito gastronomia o hotel
conta com uma “vila gourmet”, com
o restaurante japonês Setai, sob a
responsabilidade do chef Célio
Ricardo dos Santos, e o Parador, que
conta com os 30 anos de experiência
do chef Antônio Bispo dos Santos,
com pratos contemporâneos e
gastronomia light, receitas leves e
balanceadas.

Mais informações pelo telefone
(11) 3384.2792 e site http://
siquinibeach.com.br

Você pode chegar de
lancha ou helicóptero,
sem qualquer problema...

Divulgação

Siquini Parador
Beach: 18 suítes,
infraestrutura
inclui três
piscinas, sendo
uma de água
salgada e duas de
água doce

Projeto
revitalizará
faixa portuária
do Centro
Histórico

Secom-PMS

OCanto da Floresta Ecoresort,
no Interior de São Paulo,

apresenta aos hóspedes um
diferencial que desperta a memória
olfativa de cada um, com a utilização
de essências exóticas no ar.
Localizado no Circuito das Águas,
em Amparo, a cerca de 120
quilômetros da Capital, é o lugar
ideal para quem busca momentos
relaxantes ao lado da natureza.

Com estrutura diferenciada, o
Canto da Floresta Ecoresort é
considerado um resort eco-místico, e
dispõe de quadras poliesportivas,
piscina, sala de cinema, parede de
escalada, espaços exclusivos para
cuidar do corpo e da mente, entre
outros.

Nos ambientes do resort

Resort utiliza essências
exóticas da Índia

Canto da Floresta Ecoresort, em Amparo: no ar, o perfume de
insenso preparado em mosteiros hindus e budistas

Divulgação

predomina o perfume do incenso
indiano Nag Champa, com essência
preparada nos mosteiros hindus e
budistas da Índia e do Nepal, à base
de sândalo, com óleo de flores. O
resort utiliza o incenso para
harmonizar os espaços e para a
prática da meditação, yoga e nas
técnicas de massagem, cromoterapia
(uso das cores para restabelecer
equilíbrio) e hot stone (pedras
aquecidas para relaxamento).

Implantado segundo os
preceitos do Feng Shui, o Canto da
Floresta Ecoresort busca
proporcionar aos hóspedes uma
experiência única em 45 alqueires de
área cercados por bosques, rios e
montanhas. Mais informações
www.hotelcantodafloresta.com.br
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Estudo da Universidade Tel Aviv,
de Israel, divulgado na revista

científica International Journal of
Audiology, revela que um em cada
quatro adolescentes corre o risco de
sofrer perda auditiva precoce como
consequência do uso de tocadores de
música, popularizados com os
arquivos no formato MP3. Os
cientistas analisaram os hábitos de
jovens ao ouvir música e mediram os
níveis de volume. Os resultados
comprovaram o que médicos e
especialistas já vêm alertando: os
aparelhos podem ter efeitos nocivos
à audição, no longo prazo.

“O nível de barulho diretamente
em nossos ouvidos tem grande
impacto”, avalia a fonoaudióloga
Marcella Vidal, da Telex Soluções
Auditivas. “É preciso respeitar os

Risco à audição
Geração sofrerá pelo uso
inadequado de tocadores
de música

Abstinência
de álcool
pode matar

limites de decibéis recomendados
por especialistas, em beneficio da
própria saúde. A exposição contínua
a níveis de ruído superiores a 85
decibéis pode causar perda
progressiva da audição”.

A primeira fase do estudo
incluiu 289 participantes com idades
entre 13 e 17 anos, que relataram o
volume e a duração do uso dos
aparelhos. Na segunda, foram feitos
exames de audição em 74 desses
jovens. Os resultados preocupam:
cerca de 80% dos jovens usam
aparelhos que tocam no formato
MP3 regularmente; e desses, 20%
utilizam o aparelho por mais de uma
hora e menos de quatro horas,
enquanto 8% dos jovens
ultrapassam quatro horas.

Vidal sugere o auxílio de
especialista e adoção de programas
nas escolas, para informar crianças,
adolescentes e suas famílias sobre os
riscos que o volume de som elevado
pode causar à audição.

Chia é um cereal cultivado no
México, cujas propriedades

funcionais foram descobertas pelo
povo Maia. É fonte de fibras
mucilaginosas que, quando ingeridas
em sua forma integral, forma um gel
sacietógeno no estômago, que
aumenta a saciedade e reduz a fome
excessiva. Além disso, é fonte de
ácido graxo, ácido fólico, Ômega 3 e
proteínas, sendo sugerido para
acompanhar o tratamento de várias
doenças. Uma dica importante é que
não deve ser triturado ou
armazenado à luz em sacos
transparentes, porque suas fibras
solúveis estão concentradas na
casca.

Chia, poderoso
cereal
mexicano

APommes Depilação,
no Grande ABC,

utiliza o método de
depilação IPL (Intense
Pulse Light), que elimina
os pelos de forma rápida,
progressiva e segura, por
meio da aplicação de
pulsos de luz,
provocando a queda dos
pelos em cerca de 10
dias. Segundo a
proprietária Sandra
Regina Carneiro, o
tratamento é
praticamente indolor e
pode ser feito em peles
morenas.

No caso da depilação
masculina, Sandra alerta
que, mesmo tendo
cuidado, geralmente a
barba feita com lâmina não fica
perfeita, o que pode causar
ferimentos e foliculite: “Nesses
casos, o IPL é a solução perfeita, já
que elimina os pelos sem causar
irritações e tem efeito prolongado”,
afirma.

O método IPL pode ser aplicado
no corpo todo, sendo ideal para
nadadores, lutadores e quem busca
um corpo livre de pelos. Para ser
eficaz, é necessário que o
procedimento seja repetido,

IPL: método elimina pelos do rosto de
forma rápida, progressiva e segura

Depilação com pulsos
de luz

dependendo de cada pessoa, em
função de diversos fatores, como
desequilíbrio hormonal e fototipo
(tom da pele). Depois do término do
processo a manutenção deverá ser
feita uma ou duas vezes ao ano.

Agora também com espaço
exclusivo para homens, a Pommes
está localizada na Rua Marechal
Deodoro, 218, Bairro Santa Paula,
em São Caetano do Sul.

Mais informações no site
www.pommes.com.br

Buscando o alívio de tensões
tanto físicas, quanto

emocionais, ocasionadas
principalmente pela rotina do
homem moderno, a Clínica
Acquaterapia, de São Paulo,
disponibiliza o tratamento de Watsu.
A terapia foi criada no início da
década de 80, pelo terapeuta
corporal e mestre de Zen Shiatsu,
Harold Dull, e é recomendada para
crianças, jovens, adultos e idosos,
em casos que englobam problemas
neurológicos, ortopédicos, bloqueios

Watsu, para aliviar tensões, diminuir a dor...
emocionais, medos,
entre outros. A
técnica é conduzida
por fisioterapeuta
em uma piscina
aquecida a 34ºC e
mostra-se eficaz na
diminuição da dor,
ansiedade,
hiperatividade,
enxaquecas,
estresse, depressão,
além de ajudar
pacientes que

sofrem com distúrbios do sono.
“Através de uma experiência

intimista e dinâmica, que
proporciona conforto, relaxamento,
autoconhecimento, e harmonização
entre o corpo e a mente, durante
sessões individuais de 50 minutos, o
fisioterapeuta irá alongar os
músculos e pressionar pontos do
corpo, liberando as regiões
enrijecidas e proporcionando um
tônus muscular mais adequado”,
explica a fisioterapeuta Valéria Belle.
Acesse www.acquaterapia.com.br

Alongar os músculos
e pressionar pontos
do corpo

Exposição
contínua a
níveis de
ruído
superiores a
85 decibéis
pode causar
perda
progressiva
da audição

Divulgação

O Centro de Referência em
Álcool, Tabaco e outras

Drogas (Cratod), da Secretaria
de Estado da Saúde de São
Paulo, constatou que um em cada
10 casos de síndrome de
abstinência alcoólica, que
aparece horas após a última
dose, é grave ou muito grave. Os
sintomas das crises mais graves
podem durar por até 72 horas,
com tremores generalizados,
sudorese, dor de cabeça,
vômitos, alucinações e
desorientação, no tempo e no
espaço, que podem evoluir para
quadros mais graves, chegando
ao chamado delirium tremens,
que é um estado de confusão
mental que piora ao entardecer.
Se não forem tratadas a tempo,
essas crises podem piorar,
causando sequelas neurológicas
e, em alguns casos, levando o
paciente ao óbito.

Grão forma gel sacietógeno no
estômago, que aumenta a
saciedade e reduz a fome

Reprodução

Divulgação

Divulgação



Ex-presidente Antonio Colucci cumprimenta
Herculano Passos Júnior: novo presidente da

Aprecesp, a Associação das Prefeituras das
Cidades Estância do Estado de São Paulo, é

prefeito da estância turística de Itu. Gestão
2012 tem dois prefeitos da Baixada Santista:
Paulo Wiazowski Filho, de Mongaguá, como

2º tesoureiro, e José Mauro Dedemo
Orlandini, de Bertioga, no Conselho Fiscal.

Reginaldo Pupo/Agência Facto
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“Peregrinando, o Caminho Vive”
é o tema do VI ENAP Encontro
Nacional dos Peregrinos do
Caminho de Santiago de
Compostela, de 28 de abril a 1º
de maio, em Águas de São Pedro,
no Interior de São Paulo.
Organização da Associação de
Confrades e Amigos do Caminho
de Santiago de Compostela
(Acacs-SP).

� 20ª edição da Feicon Batimat
Salão Internacional da
Construção, de 27 a 31 de março
de 2012, no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, em São
Paulo.

� Music On Board Festival,
MOB, a bordo do transatlântico
Vision of the Seas, tem embarque
em Santos, em 9 de março, com
baladas até o dia 12.

� 23 e 24 de março, em São
Paulo, Renata Rubim realiza
workshop em São Paulo, na Rua
Almirante Pereira Guimarães,
314, Pacaembu, sobre “Design
de Superfícies – Apresentação de
Projeto de Superfícies”, para
auxiliar na demonstração de
como preparar e apresentar um
portfólio qualificado e
competitivo.

� Entre 10 e 13 de abril,
Equipaindustria São Bernardo do
Campo focado nos negócios e
parcerias nos setores industriais
de petróleo, gás, naval, metal-
mecânica, portos e construção.

� Chef Pizzaiola, Danielle Maia
Ronconi, agita a Marie Thérèse
Pizza Bistrô, na Rua Fradique
Coutinho, 1.171, em Pinheiros,
São Paulo, com pizzas veganas,
sem adição, inclusive na massa,
de qualquer produto de origem
animal.

� Carlos Bunga expõe
“Mausoléu”, no Projeto
Octógono Arte Contemporânea,
até 11 de março, de terça a
domingo, na Pinacoteca do
Estado de São Paulo.

� III Congresso da Abime, a
Associação Brasileira de
Imprensa de Mídia Eletrônica,
presidida por Vera Tabach,
agendado para 24 a 27 de maio,
em Aracaju, sob a batuta da
presidente da Abime-Sergipe,
Fabiana Chaves.

� Rosi Ileska lança a coleção
Fashion Noivas Brasileiríssima,
de 9 a 11 de março, na
Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Santos (AEAS),
Boqueirão, em Santos.

Wânia Seixas,
secretária de
Turismo de Santos;
Gastão Vieira,
ministro do
Turismo; Sérgio
Aquino, secretário
de Assuntos
Portuários e

Marítimos; Sérgio Braune Solon de Pontes, assessor do ministro; prefeito João
Paulo Tavares Papa; Marcos Medina Leite, reitor da UniSantos; e Frei André
Becker, do Santuário de Santo Antônio do Valongo: inauguração da Estação
Bistrô, restaurante-escola para jovens de 17 a 21 anos em situação de
vulnerabilidade social ou desempregados.

Marcelo Martins/Secom-PMS

Cláudia Kich e Waldemar Osmala, do
reality show Cansei do GG!: 20 dias no Spa
Med Sorocaba Campus, no Interior de São

Paulo. Ela, buscando perder 20 kg; ele, 27...

Gloria Fluxá, do Grupo
Iberostar, Roberto Borge,
governador de Estado de
Quintana Roo, Gloria
Guevara, secretária de
Estado de Turismo do
México, Antonio Banderas
e Dom Miguel Fluxá,
presidente do Grupo
Iberostar: inauguração
de mais um cinco estrelas
da rede, em Cancun, em
frente ao mar e a 15
minutos do aeroporto,
com investimento de
US$ 100 milhões.

Divulgação

Gilson Pereira e David
Abramo Randon: parceria
entre o Instituto
Elisabetha Randon (IER) e
o Instituto Arxo viabiliza
franquia do Programa
Florescer, no Balneário
Piçarras, em Santa
Catarina, com objetivo
de formar cidadãos para
um futuro melhor.

Wilian Pereira

Divulgação

André Cruz
ladeado por
Nelson Lara e
Zaidan Ribeiro,
Mister e Miss São
Paulo Mundo
2012, realizado
em Barretos:
segundo o
produtor André, o
foco agora é o
evento Brasil, em
setembro, no Rio
de Janeiro.

Flávio Semilha/Cia da Imagem
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C
ertificada
internacionalmente pela
RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil), a

Mesa Redonda do Óleo de Palma
Sustentável, a Agropalma embarcou
em janeiro o primeiro lote de óleo de
palma sustentável para uma
companhia em Hamburgo, na
Alemanha. A operação foi realizada
no navio Wappen Von Leipzig, no
porto de Belém, no Pará, e
introduziu o Brasil num seleto grupo
de países produtores e exportadores
da matéria-prima. Foram embarcadas
6.400 toneladas de óleo de palma e
500 toneladas de óleo de palmiste,
ambos certificados pela RSPO, o
que renderá a companhia um prêmio
sobre o preço de US$ 13,00/tonelada
para o óleo de palma e US$ 15,00/
tonelada para o óleo de palmiste.

Segundo Marcello Brito, diretor
comercial e de sustentabilidade da
Agropalma, somente com prêmios
obtidos pela certificação RSPO, a
empresa espera faturar neste ano
cerca de US$ 1,5 milhão. Ele
explicou que o certificado foi obtido
após uma auditoria (que segue oito
princípios, 39 critérios e mais de
190 indicadores sociais, ambientais,
técnicos e econômicos), realizada no
entorno da Agropalma, que envolve
40.000 hectares de plantios, cinco
usinas de extração e uma refinaria.

O Wappen Von Leipzig também
embarcou outras 1.000 toneladas de
óleo de palma orgânico, que, além da
certificação RSPO e o
correspondente prêmio, somam-se
mais US$ 10,00/tonelada, fruto da
certificação EcoSocial. Neste caso, o
valor correspondente ao prêmio dos
produtos orgânicos é totalmente
aplicado em programas de educação
de jovens e preservação ambiental na
Amazônia. Muito conhecido no
mercado internacional, o óleo de
palma orgânico da Agropalma já foi
exportado para Alemanha, França,
Holanda, Israel, Coreia do Sul,
Estados Unidos e Canadá.

 “O perfil do consumidor muda
a passos largos e os novos são
jovens atualizados com esses
conceitos e não aceitam que práticas
nocivas à nova realidade
socioambiental faça parte de um
produto ou marca”, frisa Brito:
“Isso despertou o interesse das

Navio Wappen Von
Leipzig: operações no

porto de Belém

Brasil exporta óleo de palma sustentável
Meio ambiente

Advaldo Nobre

Embarque do primeiro
lote de RSPO foi
realizado pela Agropalma

multinacionais, que, cada vez mais,
ampliam suas linhas de produtos
orgânicos e sustentáveis. Tal
movimento tem proporcionado um
novo ritmo no mercado
internacional”.

No Brasil, o mercado ainda não

considera a sustentabilidade das
matérias-primas como ponto crucial.
“Dos clientes da Agropalma no país,
a exceção de algumas grandes
multinacionais do setor de alimentos
e cosméticos, somente duas
empresas demonstraram interesse

em ter 100% de seu fornecimento
calcado num produto de origem
sustentável”, revela o diretor.

A venda do primeiro lote de
RSPA abre uma nova fronteira à
agricultura brasileira e ao modelo de
agricultura a ser praticada nas áreas
degradadas da Amazônia. Para Brito,
isso mostra que, apesar das
dificuldades com a questão fundiária,
leis trabalhistas obsoletas, legislação
ambiental indefinida e estrutura
logística deficiente, é possível
produzir um bem agrícola, gerando
riqueza e desenvolvimento social, ao
mesmo tempo em que se mitigam os
danos ambientais inerentes à
produção de qualquer bem, seja ele
alimento ou não.

O executivo projeta que o grande
salto no consumo de RSPO ocorrerá
a partir de 2015, prazo definido por
gigantes, em compromisso público,
de somente utilizar óleo de palma

com certificado sustentável. Neste
rol entram Unilever, Cargill, Nestlé,
Carrefour, Tesco, Wal-Mart, Henkel,
entre outros, e alguns países, como
Holanda e Bélgica, que por meio de
associações patronais, em parceira
com os governos, também limitarão
suas importações a partir do final de
2015 a óleo de palma certificado
RSPO. “Espera-se então que esse
mercado atinja um patamar entre 12
a 15 milhões de toneladas anuais, o
que equivale a mais de três vezes o
mercado atual”, avalia Brito.

De acordo com as normas
RSPO, a Agropalma tem, a partir da
certificação, um prazo de três anos
para preparar, treinar e certificar
toda a sua cadeia de fornecimento de
cachos de palma, sob pena de perder
o certificado obtido. Com esta
finalidade a empresa formalizou
parceria com a ONG holandesa
Solidariedad, com perspectiva de
concluir a etapa no segundo
semestre de 2013.

As exigências RSPO garantem
que os ganhos advindos do processo
de produção sustentável de óleo de
palma se estendam também aos mais
de três milhões de pequenos
produtores de palma espalhados
pelo mundo, principalmente na
Ásia. Atualmente, a Agropalma tem
cerca 220 parceiros, entre
agricultores familiares e produtores
integrados, considerados como
pequenos e médios plantadores,
totalizando uma área de 10.000
hectares. O processo de certificação
para agricultura familiar segue um
modelo especialmente desenhado
para este fim, respeitando as
particularidades e as dificuldades
inerentes a um pequeno agricultor.

Existem hoje no mundo 29
empresas, em seis países, com
plantios de palma certificados.
Juntas elas detém 135 usinas de
extração de óleo e são responsáveis
pelo processamento dos cachos
advindos de uma área certificada de
1,131 milhão de hectares, com
produção total, em 2011, de 4,79
milhões de toneladas de óleo de
palma e 1,11 milhão de toneladas de
óleo de palmiste certificados. Desse
total, 52% foram efetivamente
vendidos como produto de origem
sustentável. Apesar de aparentar um
resultado pequeno, trata-se de um
mercado em franca expansão. Em
2008 foram comercializados
somente 2,7% do total do óleo
certificado, em 2009 saltou para
25,3% e em 2010, 46,2%.

R esponsável pela geração de
4.500 empregos diretos, a

Agropalma é o maior produtor
individual de óleo de palma da
América Latina. Há 29 anos o
grupo investe na região
Amazônica, com 64.000 hectares
de reservas florestais, 40.000
hectares de áreas de plantios e
cinco indústrias de extração de
óleo bruto, nos municípios de
Tailândia, Acará, Moju e Tomé-
Açu, a 150 quilômetros de Belém,

Extração e desenvolvimento social
no Pará.

A implantação do complexo
agroindustrial fez a empresa
desenvolver uma infraestrutura de
apoio na região, com a criação de
malha viária, agrovilas com
residências, ambulatório, farmácia,
escola de ensino infantil,
fundamental e médio, instalação de
rede de energia elétrica,
abastecimento de água e assistência
médica.

O empreendimento tem

investimento de US$ 250 milhões,
o maior que uma instituição de
capital privado nacional realizou
até hoje em cultura de palma na
América Latina. Para a
Agropalma, a estratégia revela o
seu compromisso em promover o
desenvolvimento sustentável,
conciliando atividades produtivas
ambientalmente corretas com o
desenvolvimento social, a partir de
alternativas econômicas viáveis
para a região.

Paulo Schlick

40.000
hectares de
áreas de
plantios e
cinco
indústrias de
extração de
óleo bruto,
em Tailândia,
Acará, Moju e
Tomé-Açu, a
150
quilômetros
de Belém


