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Santista devido à projeção de negócios na cadeia
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Pousada do Quilombo, na estância climática de São
Bento do Sapucaí, proporciona conforto aos hóspedes,
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Aquaclic, da Formica, piso recoberto por um substrato
composto por polímero vinílico, é ideal para ambientes
com circulação e tráfego intensos..........................Pág. 8.

Estudo demonstra que a acupuntura associada ao
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PR Murray

Ameaça e tanto...

S e fosse feita uma comparação entre o
meio ambiente da Região Metropolitana
da Baixada Santista com a saúde

humana, seria perfeitamente razoável afirmar
que as cidades agonizam, vítimas de um
processo contínuo de contaminação. Não,
desta vez não se falará da péssima qualidade
do ar, fruto do descarado despejo de gases
tóxicos na atmosfera de Cubatão e que se
espalha pelo planeta, mas sim do solo e das
águas subterrâneas das nove cidades da
região. Os dados sobre esse aspecto são
alarmantes e estão contidos no levantamento
elaborado pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb), que revela
aumento de áreas contaminadas, conforme
destaca reportagem à página 3 desta edição
do Perspectiva. Para que o leitor tenha
consciência de que o problema evolui, em vez
de ser controlado, é fundamental acessar o site
da estatal e conferir, página por página, os
4.131 registros, especialmente os 212
referentes às áreas contaminadas da Baixada
Santista. Isto porque, como se não bastasse a

contaminação de conhecidas áreas do Porto
de Santos (tanto da margem direita, quanto da
esquerda, em Guarujá), do parque industrial
de Cubatão, da área continental de São
Vicente e de sítios em Itanhaém – não
importando se por metais pesados e fenóis da
Usiminas, ou solventes halogenados, fenóis e
biocidas da Rhodia... –, todas as nove cidades
apresentam contaminação pelo funcionamento
irregular de postos de combustíveis. Custa
acreditar, mas a impressão que se tem é que,
senão todos, a grande maioria dos postos em
funcionamento apresenta armazenagem
irregular de combustíveis líquidos e solventes
aromáticos, com impacto nas águas
subterrâneas. Trata-se de uma ameaça e tanto,
considerando a interligação de nossa bacia
hidrográfica. A identificação do agente
poluidor é um passo importante na luta por
um meio ambiente mais saudável, mas o
saneamento ambiental exige também que a
punição seja exemplar – o que, infelizmente,
não é evidenciado nas páginas do
levantamento.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Produção de
carvão vegetal:

trabalho
escravo e

devastação do
meio ambiente

CIBELE FRANDULIC SHIMONO

Arq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & Decor

TTTTTurismourismourismourismourismo

Tratamento com sessões
de acupuntura apresentou
queda na escala de dor

Incentivo ao setor portuário
Cibele: benefícios para a
infraestrutura do país e para
o investidorOgoverno finalizou um pacote de

medidas visando modernizar e
aumentar os investimentos
realizados no setor portuário, cuja
movimentação total de cargas
aumentou 67% nos últimos 10 anos
sem qualquer aprimoramento ou
expansão relevante. A proposta tem
três eixos diferentes: leilão de novos
portos públicos, renegociação de
contratos de delegação de portos da
União e licitação de terminais
existentes.

No primeiro eixo estão previstos
três leilões de novos portos
públicos. A Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq)
elaborou uma minuta de resolução
com a modelagem de concessão a ser
usada, estabelecendo condições para
a formação de consórcios e regras
gerais sobre os contratos. O segundo
eixo trata da revisão dos contratos
de portos da União delegados a
Estados e municípios, meio pelo
qual o governo pretende transformar
as superintendências responsáveis
pela administração em empresas

públicas, na forma de sociedade de
economia mista.

Por fim, o eixo de maior
importância trata da licitação de 98
terminais arrendados antes da Lei nº
8.630, de 1993, conhecida como Lei
de Modernização dos Portos, cujos
contratos estão vencidos ou estão
por vencer e não podem ser
prorrogados. Entre estes terminais
estão as instalações da área do
Saboó, hoje arrendadas à Rodrimar,

Termares e Deicmar. Esse tipo de
licitação normalmente é realizado
pelas Docas da cada Estado;
contudo, devido ao curto prazo para
a promoção destas licitações, o
governo poderá prorrogar alguns
contratos em caráter temporário e
emergencial, até que o processo de
licitação seja finalizado.

O pacote de medidas promete
ser benéfico para a infraestrutura do
país e para o investidor, tendo em
vista o potencial portuário do Brasil
e o retorno a longo prazo para o
licitante. Embora o investimento
inicial seja de grande monta, os
contratos em geral têm previsão de
duração de 25 anos, de sorte que o
retorno para o investidor pode ser
considerável, principalmente nas
instalações santistas.

Cibele Frandulic Shimono é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.
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Cidade

Atualizada anualmente pela
Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo

(Cetesb), a Relação de Áreas
Contaminadas e Reabilitadas no
Estado de São Paulo (dezembro de
2011) registrou aumento de 12% das
áreas registradas, de 3.675 para
4.131, desde a relação de dezembro
de 2010. Ou seja, 456 novas áreas
passaram a ser alvo de
acompanhamento da empresa
estadual, visando sua reabilitação.

O crescente aumento do número
de áreas contaminadas é avaliado
pela estatal como consequência da
ação de fiscalização e licenciamento
dos postos de combustíveis, das
fontes industriais, comerciais, de
tratamento e disposição de resíduos

Mais áreas contaminadas em São Paulo
212 de 4.131 registradas
estão na Ugrhi da
Baixada Santista

Porto de
Santos:
região
ocupa o 4º
lugar no
ranking da
Cetesb

e do atendimento a acidentes
envolvendo produtos químicos e
perigosos. Na primeira vez em que a
Cetesb divulgou a estatística, em
maio de 2002, as áreas contaminadas
eram 255 no Estado de São Paulo.

Atualmente, considerando-se a
divisão estadual por Ugrhi (Unidade
de Gerenciamento de Recursos
Hídricos), a do Alto Tietê, onde está
inserida a Região Metropolitana de
São Paulo, é a que registra o maior

Reprodução

número de
áreas

contaminadas, 2.022. Em seguida,
vem a do Piracicaba/Capivari/
Jundiaí, com 629; do Paraíba do Sul,
com 229; e da Ugrhi da Baixada
Santista, com 212 áreas. As Ugrhi
que apresentam números menores
são as da Mantiqueira, 8; do
Aguapeí, 19; e de São José dos
Dourados, 22.

A perspectiva é de que os
números aumentem. A pesquisa
alerta que, “considerando a

continuidade das ações de
fiscalização e licenciamento da
Cetesb, além da colaboração de
outros setores da sociedade, fica
evidente que o número de áreas
registradas na relação deverá crescer
nas próximas atualizações”. E
observa que “a Cetesb está
promovendo a capacitação de seus
técnicos, criando e disponibilizando
infraestrutura e procedimentos para
enfrentar os problemas gerados pela
existência das áreas contaminadas”.

O levantamento da Cetesb
registra também aumento das áreas
reabilitadas, passando de 163 em
2010 para 264. Somadas às áreas em
processo de monitoramento para
reabilitação, que totalizam 787,
agora são 1.051, ou 25% do total de
áreas registradas, consideradas aptas
para o uso declarado.

Também foram registradas 342
áreas onde ocorreu, ou está
planejada, a reutilização, isto é, onde

ocorreu ou ocorrerá a mudança de
uso. Por exemplo, antigas áreas
contaminadas industriais que, após a
adoção de medidas de remediação, de
controle institucional e de controle
de engenharia, se transformam em
áreas residenciais, comerciais e de
lazer reabilitadas.

Mais uma vez, os postos de
combustíveis destacam-se na lista,
com 3.217 registros (78% do total),
seguidos das atividades industriais,
com 577 (14%), das atividades
comerciais, com 179 (4%), das
instalações para destinação de
resíduos, com 121 (3%), e dos casos
de acidentes, agricultura e fonte de
contaminação de origem
desconhecida, com 37 (1%).

A contribuição de 78% atribuída
aos postos de combustíveis é
resultado do desenvolvimento do
programa de licenciamento que se
iniciou em 2001, com a publicação
da Resolução Conama nº 273.

ACPFL Energia investe R$ 13,8
milhões em geração de energia

limpa e renovável com painéis
solares fotovoltaicos, em área de
13.700 m2 da subestação
Tanquinho, em Campinas, no
Interior do Estado de São Paulo. A
iniciativa foi aprovada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
e está em fase de pré-projeto,
visando contratação de fornecedores.

A expectativa é gerar 1,6 GWh/
ano, o suficiente, para efeito de

Subestação
Tanquinho

CPFL Energia terá geração solar fotovoltaica

comparação,
para abastecer
mensalmente
657 clientes
com um
consumo
médio de 200

KWh/mês, com início de operação
até fevereiro de 2013. Segundo
Fernando Mano, diretor de
Estratégia e Inovação da CPFL
Energia, o local está dentro de uma
subestação, dispensa a necessidade
de construção de rede de
transmissão e, ao mesmo tempo,
reduz as perdas. “O terreno onde
será feita a implantação é plano e
não haverá necessidade de realizar
supressão da vegetação para
instalação dos painéis”.

Imprensa CPFL

O Departamento Aeroviário
do Estado de São Paulo

assinou contrato com a
MaqTerra, para obras no
aeroporto de Itanhaém, no
Litoral Sul. Investimento de R$ 7
milhões e prazo de 150 dias, na
construção da pista de rolamento
e acessos, ampliação do pátio de
aeronaves e regularização do
greide da faixa de pista de pouso
e decolagem.

Investimento
de R$ 7 mi
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Cidadania

� Por meio de uma plataforma 3D,
Memorial da Inclusão, de São Paulo,
pode ser visitado por meio do site
www.memorialdainclusao.sp.gov.br
A ferramenta faz com que o
internauta se sinta dentro do
Memorial, podendo acessar textos e
áudios em três idiomas: português,
inglês e espanhol.

� “Inovações
Tecnológicas nos
Esportes”, tema
do XXVI
Prêmio Jovem

Cientista, com inscrições até 31 de
agosto. Regulamento e ficha de
inscrição no site
www.jovemcientista.cnpq.br

Por não contratar pessoas com
deficiência, conforme determina

o artigo 93 da Lei nº 8.213/91, a
transportadora Della Volpe é alvo de
Ação Civil Pública (ACP) do
Ministério Público do Trabalho em
São Paulo (MPT-SP). A empresa
possui cerca de 2.186 empregados e
deveria preencher 110 postos de
trabalho com empregados com
deficiência e/ou beneficiários
reabilitados pela Previdência Social.
No entanto, tem apenas três
empregados com deficiência.

Antes de ajuizar a ACP, a
procuradora do Trabalho Adélia
Augusto Rodrigues, do Ministério
Público do Trabalho em São Paulo,
propôs à empresa um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC),
por meio do qual seria discutido
prazo para se ajustar à legislação. A
transportadora, porém, informou
que não há intenção de acordo.

Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), cerca de
10% da população mundial é
composta por pessoas que portam

Empresa não contrata deficiente

alguma espécie de deficiência, seja
ela física, mental ou sensorial (visual
ou auditiva), quando não, múltiplas.
“Sem dúvida alguma, essas pessoas
têm direito ao emprego digno, para
prover sua própria subsistência,
como verdadeira condição de
afirmação de cidadania”, explica
Adélia.

Para ela, o argumento da
empresa, de que teria dificuldades no
preenchimento das vagas, não se
justifica: “Muitos são os portadores
de deficiência com algum tipo de
capacitação para o mercado de
trabalho. Isso sem contar as
inúmeras entidades que se dedicam a
sua assistência e igualmente as
prepara para buscar um emprego
digno”.

Na ACP impetrada, a empresa
deverá cumprir a reserva legal de
vagas prevista na lei de forma
paulatina, à medida que os postos de

trabalho forem desocupados ou
criados, no prazo determinado pelo
juiz, até atingir o percentual legal
adequado ao seu número de
empregados, sob pena de multa
sugerida de R$ 3.000,00 (três mil
reais) por empregado que faltar para
a composição da reserva, até o final
do prazo concedido. Esse valor será
revertido ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), além de multa a
ser definida, a título de indenização
por dano moral causado à
coletividade de pessoas com
deficiência.

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, prevê cotas para portadores
de deficiência. Ela dispõe que as
empresas que têm de 100 a 200
empregados devem reservar,
obrigatoriamente, 2% de suas vagas
para pessoas com deficiência, que
pode ser visual, auditiva, física ou
mental. Para as empresas que têm de
201 a 500 empregados, a cota
reservada aos portadores de
deficiência é de 3%. Para as que têm
de 501 a 1.000 empregados, de 4%.
E para as que têm de 1.001
empregados em diante, de 5%.

MPT ajuizou Ação Civil
Pública contra a Della
Volpe

Segunda edição da Virada
Sustentável acontece

dias 2 e 3 de junho, em
vários locais da cidade de
São Paulo, com mais de 100
atrações, entre shows de
música, exposições,
intervenções urbanas,
oficinas, doação de livros e
apresentações de teatro e
cinema. A proposta é
envolver os diversos
segmentos da sociedade, procurando
conscientizar a população a partir de
uma abordagem alegre e inspiradora
sobre o tema da sustentabilidade. As
inscrições devem ser feitas até 4 de
maio, por meio da “Carta Adesão”,
que deve ser solicitada pelo e-mail
adesoes@viradasustentavel.com

O conteúdo das propostas será
analisado pelo Conselho Curador e
pela equipe da organização da Virada
Sustentável. Entre as ações, a Virada
Sustentável pretende tirar os
carroceiros da invisibilidade através
da arte e com “carroceata” criativa,

Mobilizar com
sustentabilidade

dando mais
cor, alegria,
reconhecimento
e segurança para esses agentes
ambientais. Assim, dezenas de
carroceiros verão seus veículos
serem transformados em obras de
arte por meio de um grande evento
de pintura e manutenção das
carroças: o Pimp My Carroça. A
carroceata, ou exposição ambulante
pelas ruas da cidade com as carroças
recém-pintadas, visam mostrar que
cidadania, arte e meio-ambiente
podem andar de mãos dadas.

� Para formandos nas áreas de Direito ou Economia, a Proteste
Associação de Consumidores abriu inscrições até 30 de julho para o
Concurso de Monografias que premiará trabalhos sobre o tema
“Desrespeito aos Direitos dos Consumidores pelo Sistema Financeiro”,
em três categorias: graduados e pós-graduados há no máximo dois anos
e professores universitários. Formulário disponível no site
www.proteste.org.br

O Tribunal de Justiça de São
Paulo, por meio de seu

Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de
Conflitos, inaugurou em abril,
em Itanhaém, o terceiro Centro
Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (Cejusc)
do Estado. Os Cejuscs atendem à
Resolução nº 125/10, do
Conselho Nacional de Justiça,
que instituiu a Política Nacional
de Tratamento de Conflitos de
Interesse. O juiz responsável é
Eduardo Hipolito Haddad, que
responde também pela 1ª Vara,
enquanto a juíza Helen Cristina
de Melo Alexandre é a
coordenadora adjunta. O Cejusc
funciona no Centro de
Atendimento ao Cidadão, da
Prefeitura, e recebe demandas
pré-processuais (que ainda não
chegaram à Justiça) e
processuais (com ação judicial
em andamento), nas áreas cível,
de família e fazenda pública. Não
há limite de valor da causa.

TJSP instala
Cejusc

� Conquista das mulheres, presidenta Dilma Rousseff sancionou Lei nº
12.605, que obriga as instituições de ensino públicas e privadas a
empregar a flexão de gênero para nomear profissão ou grau nos
diplomas expedidos. Exemplo: técnica, administradora e bibliotecária... A
lei estabelece ainda que as pessoas já diplomadas poderão requerer das
instituições a reemissão gratuita dos diplomas, com a devida correção.

� Aleluia! Pesquisa realizada em
abril pela Diretoria de Estudos e
Pesquisas da Fundação Procon-
SP, nos Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica
Federal, HSBC, Itaú, Safra e
Santander, detectou queda de
0,09 ponto percentual na taxa
média de juros do empréstimo
pessoal, passando de 5,87% ao
mês para 5,78%. Com relação
ao cheque especial a queda foi de
0,02 ponto percentual, passando
de 9,54% a.m. para 9,52%.

� Associação Brasileira do
Consumidor lançou Campanha de
Educação e Orientação Financeira
voltada a pessoas recém-demitidas,
desde a análise de todas as suas
dívidas, com estudo sobre possíveis
negociações vantajosas, passando
pelo planejamento para fazer o
dinheiro da rescisão durar pelo maior
prazo possível, reduzindo os gastos
ao mínimo necessário, até
providências para evitar a inserção
do endividado nos cadastros do
SPC, Serasa etc. Informe-se em
atendimento@ongabc.org.br

� Honda, BMW e Nissan estão
convocando proprietários de
veículos para recalls em diferentes
modelos.

A Honda anunciou
que o modelo CR-
V necessita reparar
ou substituir o
interruptor dos

faróis, pois a impossibilidade de
acendimento ou o apagamento
involuntário da luz baixa dos faróis
pode gerar risco de colisão. Telefone
0800 701 3432.

A BMW alega que os
modelos 520d,
525i, 525d, 530i,
530i Security,
530d, 545i, 550i,

550i Security, M5 e
também os 645i Coupé, 645i Cabrio,
650i, 650i Cabrio e M6 precisam

fixar de forma adequada o conector
do cabo da bateria, pois pode
ocasionar a falha no fornecimento de
energia, gerando distúrbio no
funcionamento dos componentes
eletrônicos e, em casos isolados, o
superaquecimento no ponto de
fixação do cabo positivo da bateria,
com incêndio no carpete do porta-
malas do veículo. Telefone 0800 707
3578.

Já a Nissan diz
que os modelos
Pathfinder e
Frontier exigem o
reposicionamento
e substituição do

chicote do acionamento elétrico do
banco do motorista, que pode não
funcionar ou ser acionado de forma
involuntária. Telefone 0800 011
1090.

Divulgação

Deficiente tem direito
a emprego digno

Divulgação

Carroceata: tirar
os carroceiros da

invisibilidade
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Construção

Opção de bons negócios
Praia Grande

Contagiada pelo boom da construção civil desencadeado em Santos – por conta das
boas perspectivas na cadeia produtiva de óleo e gás – Praia Grande se apresenta
como opção de bons negócios, tanto para quem quer morar quanto investir.

Sandra Netto

AConstrutora Menezes Mar
realiza o Residencial Spazio
Del Mar, na Rua Rui

Barbosa, 93, no Canto do Forte.
Focado no segmento de alto padrão,
é o edifício mais alto do bairro, com
26 pavimentos, sendo dois subsolos,
térreo, dois intermediários, com
vagas para veículos, mezanino, onde
está a área de lazer, 19 tipos e 2
coberturas duplex. Em 19 anos, a
Menezes Mar construiu 12
residenciais em Praia Grande.

O projeto é da arquiteta Viviane
Homem de Mello e oferece
apartamentos de 3 e 4 dormitórios,
todos com suítes, com área útil de
130 m2 a 200 m2, além das 2
coberturas duplex, de 650 m2 e 670
m2. Todas as unidades possuem
terraço gourmet. Já a área de lazer
compreende piscina coberta,
climatizada, com raia de 20 metros,
salão de festas, salão de jogos,

academia, Spa, sauna, lan house,
espaço gourmet, brinquedoteca. O
apartamento decorado no 24º andar
tem projeto da arquiteta Priscila
Menezes.

Segundo o diretor Genival
Menezes, Praia Grande continua
evoluindo: “Tudo melhora, tanto a
qualidade dos clientes, quando a
excelência dos empreendimentos.
Sinto orgulho em fazer parte desse
processo de evolução”. Entre os
parceiros da obra, citou a DNA
Alumínio, DNA Vidros, Cerâmica
Atlas, Elevadores Atlas Schindler,
BB Forros, Fundações Penna Rafal e
Coplas.

“Esta obra demonstrou bem o
que significa trabalhar com respeito
à comunidade”, afirmou o engenheiro
Jack Rafal, proprietário da Penna
Rafal. Ele explica: “Como executores
das fundações, devemos nos
empenhar em minimizar a

perturbação aos moradores vizinhos.
Para isso, desenvolvemos o sistema
‘prefuro hidrojato’, no qual, por
meio de uma agulha metálica munida
de um sistema de injeção de água de
alta pressão, manuseada pelo bate
estacas, atravessamos as camadas
duras superiores do solo deixando
um furo onde a estaca é colocada a
seguir. Este sistema diminui em
muito o ruído e as vibrações”.

Rafal acrescentou que a
Menezes Mar visitou vizinhos e
organizou reuniões, mostrando como
seria a obra e qual o nível de
inconveniência que causaria. E
colocou-se à disposição, através de
pessoas qualificadas, para visitas à
obra, ouvir sugestões e tirar alguma
dúvida residual: “Esta obra foi para
nós um exemplo, uma aula de como
interagir com a comunidade”.

A Coplas, há 21 anos no
mercado, ofereceu soluções para
cobrimento de concreto através de
seus distanciadores plásticos e
acessórios. Conforme previsto nas
normas NRB 6118 e 9062, essas
soluções atendem todas as fases da
obra centralizando e posicionando as
armaduras corretamente,
protegendo-as contra os efeitos
nocivos da corrosão além de
contribuírem no desempenho (NBR
15575) e segurança (NR 18) das
obras. Desde 2001, seu sistema de
gestão da qualidade é certificado pela

NBR ISO 9001:2008. Monitorando
seus processos, a Coplas garante a
qualidade e a conformidade dos
produtos.

A fachada do Spazio del Mare
utiliza produtos da Cerâmica Atlas:
10X10, referência OB 5251
Ligustro, série Onix, pastilha de
porcelana 5x5, referência SG 8311
Sibéria, série Ásia, nos muros e hall
de entrada, pastilha de porcelana
2,5x2,5, referência SG 8414 Bórax,
série Cristal.

A DNA Vidros forneceu o vidro
laminado bronze de 6 mm das
sacadas; incolor de 4 mm, das janelas

dos dormitórios e porta
da sala; mini boreal, da
área de serviço; e
temperado de 10 mm
incolor, do térreo. A
DNA também forneceu
os perfis de alumínio
para a fachada, da linha
Skalla, enquanto os
perfis dos caixilhos da
sala são da linha Ajax;
nos dormitórios, banhos
e área de serviço, os

perfis são da linha Mega. As linhas
são exclusivas da ASA Alumínio
S.A., com acabamento em pintura
eletrostática branca.

A BB Forros e Divisórias em
PVC, distribuidora exclusiva da linha
de forro de PVC Tigre para toda a
Região Metropolitana da Baixada
Santista, colocou nas varandas o
forro branco de PVC Tigre,
informou o diretor José Cosme, ao
agradecer a parceria com a Menezes.

O edifício está equipado com
três elevadores Atlas Schindler, cada
com capacidade para 12 passageiros,
dotados de sistema biométrico.

Residencial Spazio
Del Mar, no Canto do
Forte: focado no
segmento de alto
padrão
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Construção

AMFP Construtora está
finalizando o Residencial
Gramado XIII, na Rua João

Sampaio, 553, na Vila Guilhermina,
programando sua entrega para início
de junho. Trata-se do quinto
empreendimento da construtora,
fundada há 6 anos, em sequência a
outra empresa. “Estamos numa
constante evolução da qualidade
construtiva, procurando os melhores
parceiros”, afirma o diretor Manoel
Francisco de Pontes, o Maneco.

O projeto é da arquiteta Maria
Paula Coelho, que também é
responsável técnica pela execução. O
empreendimento possui 11 andares
tipo, com apartamentos de 2 e 3
dormitórios, com suíte, a partir de
70 m2 até 85 m2, e de 3 dormitórios,
de 107 m2 a 113 m2. Todos com
terraço gourmet. Dois pavimentos
foram reservados para garagem e o
piso intermediário para lazer, com
academia de ginástica,
brinquedoteca, lan house, piscina
adulto e infantil, salão de festas com
espaço gourmet, salão de jogos,
sauna, deck.

O Gramado XIII adotou
fundações diretas. Atualmente, está
recebendo serviços de pintura
interna e concluindo entrada e lobby.
Entre os parceiros da fase de
acabamento, destaque para a Eliane
S/A Revestimentos Cerâmicos.
Conforme informou a arquiteta
Roberta Peres Frezza, executiva de

vendas da empresa, o revestimento
da fachada utilizou os produtos
Camburi bone mesh 10x10, Studio
café mesh 7,5x7,5 e o Studio branco
mesh 7,5x7,5. No piso dos
apartamentos, Victoria gelo 45x45 e
os porcelanatos Nash 60x60, nas
salas e corredores Bianco plus
polido50x50. Já os azulejos, nos
banhos, o Victoria gelo 33,5x45, com
detalhes de faixa Aquarela chocolate
2x33,5 e o Forma branco BR 25x41
nas cozinhas e área de serviço, com
detalhes aquarela Pastilha branco BR
2x33,5.

A DNA forneceu todo alumínio
e vidro. Na pele de vidro da fachada,
os perfis são da linha Skalla,
enquanto na sala os perfis dos
caixilhos são da linha Ajax; nos
dormitórios, banhos e área de
serviço, perfis da linha Mega. Todas
são linhas exclusivas da ASA
Alumínio S.A., com acabamento em
pintura eletrostática branca.

A DNA Vidros forneceu os
laminados verdes de 6 mm das
sacadas; verde de 4 mm, das portas
de sala; verde de 4 mm, das janelas
dos dormitórios; mini boreal, da área

Evolução constante da
qualidade construtiva

Praia Grande
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Construção

A Finger Móveis Planejados, do
Rio Grande do Sul, está

presente em Praia Grande,
oferecendo um conceito
diferenciado, no qual o cliente
adquire o produto de acordo com
o espaço disponível. “A Finger
não tem um padrão de tamanho;
ela se adapta à necessidade do
cliente”, exemplificam os
empresários Nasser Bou Abbas e
Ana Hammoud.

O casal está satisfeito com a
grande receptividade da marca,
especialmente em função da
parceria com as construtoras.

Nasser e Ana revelam que, ao
contrário das marcas
concorrentes, a Finger não
trabalha com várias linhas, mas
apenas uma, de excelente

Finger se adapta à
necessidade do cliente

qualidade, o que permite que
assuma o compromisso de 8 anos
de garantia em todos os itens,
desde o material, MDF ou MDP,
até ferragens e acessórios.

A Finger possui linha variada
de planejados, para dormitórios,
sala, home, cozinha, lavanderia,
áreas externas, com ênfase para o
espaço gourmet da varanda – uma
tendência crescente nos
apartamentos em construção em
todo o Litoral.

Serviço – A Finger Móveis
Planejados está localizada na
Avenida Costa e Silva, 1.011,
Boqueirão, telefone (13)
3473.2328, e Avenida Presidente
Kennedy, 11.248, Vila Mirim,
telefone (13) 3495.6464.

Sandra Netto

Loja da Costa e Silva: móveis planejados com garantia de 8 anos

Sandra Netto

de serviço e banhos; e vidro
laminado refletivo verde de 8 mm da
fachada. Já a DNA Móveis vai
decorar dois apartamentos.

A H2O do Litoral forneceu
material de construção, hidráulica e
elétrica, entre outros materiais, como
fios, cabos condutores, conduites,

interruptores, madeira, madeirite.
As tintas foram fornecidas pela

Vidacor, a primeira indústria de
tintas do Litoral Sul. A Tintas
Vidacor conta com profissionais
originários de empresas
multinacionais do segmento e hoje é
a maior fornecedora de tintas para as
construtoras do Litoral. Em seu
portfólio, ela destaca os seguintes
produtos: tintas acrílicas, massa
corrida,selador, tinta para gesso,
fundo preparador, texturas, entre
outros.

A BB Forros e Divisórias em
PVC é distribuidora exclusiva da
linha de forro de PVC Tigre e atende
a Região Metropolitana da Baixada
Santista. No residencial Gramado
XIII, a BB Forros forneceu e fez a
instalação de forro de PVC nas
sacadas, na cor bege, salientou o
diretor José Cosme, ao agradecer a
parceria com a MFP.

A Marmoraria Santista forneceu
mármores, granitos e pedras.
Mármore Branco Levigado, no
revestimento na área da piscina e
escadaria da entrada; granito Branco
Sienna no painel e lateral do
elevador, parede, piso, rodapé com
friso rebaixado do hall social, no
lavatório do salão de festas, nos
peitoris; granito Marrom Absoluto,
na coluna da piscina e no círculo do
logotipo; e Canjiquinha revestindo
todo o murro da frente do edifício.

Os dois elevadores são da marca
Torres, com cabinas em aço inox
escovado, comando eletrônico e
acionamento por botoeiras com leds.

Residencial Gramado
XIII, na Vila
Guilhermina: entrega
programada para
início de junho
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Arq & Decor

A Suvinil desenvolveu linhas
especiais de tintas para

paredes mais expostas ao calor e
ao sol, que podem ocasionar
dilatações e microfissuras, e
aquelas sujeitas ao mofo e à
maresia. A Suvinil Contra
Microfissuras possui filme 100%
elástico, que acompanha o
movimento da superfície,

Paredes mais belas e
protegidas

Linhas especiais da Suvinil: exposição ao calor, chuva e sol

AObraVip.com oferece opções de
luminárias, das clássicas às

modernas, passando pelas joviais,
com tonalidades neutras e até mais
coloridas, para deixar os ambientes
mais aconchegantes, descontraídos
ou românticos. A proposta da
boutique virtual é proporcionar uma
forma fácil, rápida, cômoda e
confiável, de escolher produtos para
interiores. Num único lugar, é
possível encontrar variedade de
produtos para construir e decorar
ambientes requintados, organizando-
os de maneira objetiva, por meio de
departamentos, categorias e marcas.
Mais no site www.obravip.com

Luminárias
para cada tipo
de decoração

Opiso Aquaclic, da Formica, é
ideal para ambientes com

circulação e tráfego intensos.
Recoberto por um substrato
composto por polímero vinílico – o
que permite sua aplicação em locais
expostos à umidade –, o Aquaclic
suporta riscos, manchas, calor, e
aumenta o isolamento acústico, ou
seja, emite 65% menos ruídos do
que o piso laminado à base de HDF.

Aquaclic:
pode ser
colocado
sobre o piso
já existente

Resistente à água, riscos, manchas...

Além disso, é imune a cupins e evita
a proliferação de fungos e bactérias

na sua
superfície.

O
produto está
disponível
em 10

padrões madeirados, com texturas
muito semelhantes à madeira natural,

com a vantagem de não envelhecer,
não exigir cuidados especiais com
manutenção e ser ecologicamente
correto.

A instalação do piso Aquaclic
dispensa o tradicional quebra-quebra
e pode ser feita sobre o piso já
existente, como concreto, cerâmica,
madeira e vinil, desde que este esteja
nivelado, sem mofo e imperfeições.
Além disso, graças à tecnologia
Uniclic não há necessidade de cola,
ferramentas ou mão de obra
especializada. É só encaixar as
réguas de 1220 mm x 180 mm, com
espessura de 5 mm.

Para produzir uma telha mais lisa,
a TopTelha mudou seu processo

produtivo e a partir de agora toda a
argila utilizada na produção passará
por processo de moagem. “Notamos
que moendo parte da matéria-prima
já tínhamos um resultado bastante
satisfatório”, afirma Luiz Fernando
Marchi Júnior, diretor industrial da
TopTelha: “Moendo 100%
conseguimos uma telha ainda mais
perfeita”.

Para garantir a moagem de toda a
produção, a empresa, que há 50 anos
atua no segmento cerâmico, investiu
R$ 5 milhões em moinhos e peneiras
em sua unidade fabril. “Sem dúvida
o benefício conquistado por esta
nova metodologia de trabalho será
rapidamente recompensado pelo
resultado final que o produto

Investindo em novo
processo produtivo

TopTelha: 100% da argila passará por processo de moagem

Produto está disponível
em 10 padrões
semelhantes à madeira

Tomas Kolisch

apresentará”, diz o diretor comercial,
Paulo Marchi. Ele garante que não
haverá aumento nos preços das
telhas: “A única coisa que deve
aumentar mesmo é a satisfação dos
clientes”. Informações no site
www.toptelha.com.br

Divulgação

resistindo mais do que as tintas
comuns, enquanto a Suvinil
Contra Mofo e Maresia é ideal
para casas de praia ou áreas
úmidas. Os produtos estão
disponíveis no sistema SelfColor,
com mais de 1.500 cores, em latas
de 18 litros e galões de 3,6 litros.
Informações no site
www.suvinil.com.br

Paulo Fridman

Jane:
alumínio

polido
lixado e
madeira

laqueada

Pops: acrílico e polipropileno

Fotos Divulgação
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Construída próxima a uma
comunidade quilombola e

abrigando trincheira usada na
Revolução Constitucionalista de
1932, a Pousada do Quilombo
proporciona conforto aos hóspedes
aplicando conceitos de
sustentabilidade. Ela está localizada
na estância climática de São Bento
do Sapucaí, no Leste do Estado de
São Paulo, nos contrafortes da Serra
da Mantiqueira, e desde a
construção os sócios tiveram a
preocupação de se inserir na
comunidade, sem se descuidar da
responsabilidade social e ambiental.
A mão de obra usada na pousada, do
jardineiro ao chefe de cozinha, por
exemplo, é constituída por locais
que receberam treinamento e
capacitação.

Construída a quase mil metros
de altitude e com vista privilegiada
para a encantadora Pedra do Baú –
um dos destinos de esportes radicais
no Estado de São Paulo – e os vales
da região, a Pousada do Quilombo
oferece um dos melhores pontos
para apreciar as belezas da
Mantiqueira. Entre os atrativos,
possui acomodações bem equipadas,
prontas para atender diferentes
objetivos, do relaxamento aos
esportes de aventura. A área de lazer
e recreação é completa, com
monitores especializados no resgate
das brincadeiras antigas e no contato
com a flora e fauna locais.

O restaurante Trincheira reflete
os sabores da Mantiqueira em seus
cardápios temáticos, que variam
durante o ano, acompanhando as
safras especiais da região: tangerinas,

Conforto com
sustentabilidade

Pousada do Quilombo: inserida na comunidade, cercada
pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira

morangos, framboesas, cogumelos
shitake, trutas, banana e pinhão.
Tudo é utilizado na cozinha
supervisionada e coordenada pelo
chef Flávio Matias. Já a carta de
vinhos foi indicada pela revista Veja
São Paulo como a melhor da Região
Serrana, por sua variedade, preços e
apresentação. A adega é outra
atração do restaurante, climatizada
desumidificada e totalmente
artesanal.

Na pousada funciona o Spa
Sequoia, com diversos tipos de
tratamentos, ofurô, massagens,
drenagens, shiatsu, quiropraxia,
reflexologia, esfoliação, acupuntura,
manicure, pedicure e depilação.

Reservas pelo site
www.pousadadoquilombo.com.br

Divulgação

Quem procura lazer, bem-estar e
exclusividade, deve conhecer o

Lake Villas Charm Hotel, em
Amparo, no Circuito das Águas, a
130 quilômetros da Capital Paulista.
Sua infraestrutura é voltada para
proporcionar momentos de
relaxamento, cuidados com o corpo e
integração com a natureza,
desligando da agitação do dia a dia.

O Lake Villas está organizado
em oito villas: ambientes privativos
com áreas de 200 a 500 metros
quadrados. Cada villa é formada por
jardins exclusivos e uma casa de alto
padrão, composta por cozinha, sala
de estar, varanda com vista
panorâmica, amplos quartos e

Lake Villas: 12 lagos, mini
praias, duas cachoeiras,
uma pequena ilha...

Exclusividade no
Circuito das Águas

banheiro com jacuzzi.
No lazer, 12 lagos, mini praias,

duas cachoeiras, e uma pequena ilha
compõem a estrutura ao ar livre.
Uma sugestão é caminhar pelos 22
quilômetros de estradas internas. O
Charm Hotel conta ainda com
piscinas, natural e aquecida, e
quadras de tênis. Se a viagem for
apenas para relaxar, o Spa é dotado
com salas de estética facial e de
massagem, ducha escocesa, saunas
seca e úmida, e academia
ultramoderna. Outra dica é
aproveitar a sala de meditação, que
tem piso de vidro e fica sobre uma
cachoeira. Mais detalhes no site
www.lakevillas.com.br

Para quem visita a capital
portuguesa a negócios ou lazer,

o Hotel Corinthia Lisboa é sempre
uma boa opção, pela localização no
centro financeiro da cidade e a
apenas 10 minutos do centro
histórico. Para os próximos meses, o
hotel preparou pacotes especiais: de
30 de maio a 3 de junho, quando o
tradicional fado dará espaço ao tango
argentino, no Festival de Tango de
Lisboa, o pacote de seis noites foi
fixado a 285 euros por pessoa, em
quarto duplo.

Em junho, durante o feriado
prolongado de Corpus Christi, há
ofertas com valores entre 690 euros
para duas pessoas durante seis
noites em quarto duplo e 600 euros

Lisboa, a lazer, negócios...

para uma pessoa durante seis noites
em quarto individual.

Para os que estão em busca de
luxo e requinte para passar a lua-de-
mel, até 31 de dezembro o Corinthia
Lisboa tem uma oferta que inclui
cinco noites em quarto duplo, jantar
romântico no quarto ou restaurante,
Spa e muito mais. Os valores variam
entre 990 euros, de abril a junho,
setembro e outubro, e 740 euros, em
julho, agosto, novembro e dezembro.

Para atender a
demanda do
turismo de
negócios, o
Corinthia Lisboa

aprimorou os serviços aos hóspedes
com este perfil e criou pisos
executivos, do 20º ao 23º andar, com
serviço personalizado e o Executive
Club Sky Lounge, no 24º andar, com
vista panorâmica, wi-fi,
computadores, áreas aconchegantes
e muita mordomia. O espaço conta
ainda com equipado centro de
conferências. No Brasil, o Corinthia
Lisboa é representado pela Hip
Hotels www.hiphotels.com.br

Divulgação

Até 31 de dezembro, oferta
especial para casais em
lua-de-mel

Corinthia
Lisboa:
estrutura de
luxo e
localização

Divulgação

D e 19 a 26 de agosto, a
agência Casal First Tour

programou pacote para casais
liberais e naturalistas, no Desire
Resort & Spa, na Riviera Maya,
México. No roteiro, Playa Del
Carmen, parque temático natural
de Xcaret, ilha de Cozumel, com
a segunda maior barreira de
coral do mundo, área
arqueológica Tulum, antiga
cidade maia à beira-mar. Acesse
www.casalfirsttour.com.br

Para liberais e
naturalistas
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Cigarro com sabor só até 2014

Acordo celebrado entre o
Ministério da Saúde e a

Federação Nacional das Escolas
Particulares (Fenep) estabelece que
as unidades particulares de todo o
país serão orientadas para oferecer
alimentos mais saudáveis em suas
cantinas. O foco é combater o
avanço da obesidade infantil:
estimativas oficiais apontam que
cerca de 525.000 crianças e 140.000
adolescentes têm obesidade mórbida
no Brasil.

A parceria entre o MS e o Fenep
multiplicará, entre os
estabelecimentos de ensino básico,
fundamental e médio, as diretrizes
do manual “Cantinas escolares
saudáveis: promovendo a
alimentação saudável”. Serão
divulgadas formas de reconhecer
escolas cujas cantinas ofertam
alimentos mais saudáveis, como a
criação de um selo de qualidade para
as escolas que adotarem a
alimentação saudável nas cantinas.

Segundo a Pesquisa de
Orçamento Familiar (POF),
realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
34,8% das crianças com idade entre
5 e 9 anos está acima do peso
recomendado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pelo
MS. Para a OMS, um ambiente
favorável às escolhas alimentares
saudáveis para crianças é
fundamental para redução da
obesidade infantil. Na faixa de 10 a
19 anos, 21,7% dos brasileiros
apresentam excesso de peso – em
1970, este índice estava em 3,7%.
Neste grupo, o índice de massa
corporal (IMC) – razão entre o peso
e o quadrado da altura – deve ficar
entre 13 e 17. A manutenção do peso
adequado desde a infância é um dos
principais fatores para a prevenção
de doenças na fase adulta.

Já a Pesquisa Nacional de Saúde
do Escolar apontou que apenas um
terço dos alunos matriculados no
ensino fundamental da rede privada
consome frutas e hortaliças em cinco
dias ou mais na semana. Frituras e
refrigerantes fazem parte da rotina
alimentar de 40% dos alunos.

Qualidade da alimentação
escolar contra a obesidade

Cantinas mais
saudáveis

Divulgação

Pesquisado há mais de 40 anos, o
Biofeedback proporciona uma

visualização das próprias alterações
orgânicas, tais como, frequência
cardíaca, taxa de sudorese, atividade
elétrica cerebral. E mais: por meio
dessa técnica, o paciente consegue
controlar funções fisiológicas sobre
as quais a pessoa normalmente não
tem consciência, visando recuperar,
manter ou melhorar sua saúde e
desempenhos.

Paralelamente à aplicação do
Biofeedback, técnicas de
relaxamento e concentração são
ensinadas para que a pessoa, ao
realizá-las, perceba que as mesmas
influenciam as variáveis fisiológicas
monitoradas pelo equipamento.
“Esta percepção serve como um
reforço positivo que facilita o
aprendizado do controle das
manifestações orgânicas associadas
ao estresse e ansiedade”, afirma
Káritas de Toledo Ribas, diretora da
Appana Mind e Appana Coaching -
Desenvolvimento Humano.

O Biofeedback foi descrito no
final dos anos 60, por grupo de
profissionais da Califórnia, nos

Biofeedback, para controlar
manifestações orgânicas
Técnica visa recuperar,
manter ou melhorar saúde
e desempenhos

EUA, que estudava os mecanismos
biológicos que controlam a
autorregulação de respostas
fisiológicas. A palavra deriva da
união de outras três: bios, do grego
vida; feed, do inglês alimentar; e
back, também do inglês retorno ou
volta. Em tradução literal, significa
retroalimentação da vida.

Segundo Káritas, as bases de
dados científicos ligadas à área da
saúde contemplam pesquisas com
resultados positivos sobre a
utilização do Biofeedback na
redução de estresse em pacientes
portadores de hipertensão arterial,
assim como no gerenciamento e
redução de dores de cabeça crônicas,
treinamento psicomotor,
neurofeedback no tratamento de

usuários de drogas,
tratamento de
portadores de
transtorno de déficit
de atenção/
hiperatividade em
crianças,
adolescentes e
adultos; além de
aumentar os

processos de criatividade e
performance e controlar distúrbios
afetivos a ansiedade.

Quando um mesmo estímulo é
percebido pelo cérebro, este constrói
uma interpretação, que não é
necessariamente a mesma em
diferentes indivíduos. Partindo do
princípio que a interpretação tenha
sido de medo, surgirão respostas
fisiológicas associadas a essa
emoção, como alterações
respiratórias, tensão muscular,
taquicardia, tremores e sudorese.
Essas alterações dão origem aos
comportamentos de luta ou de
esquiva e reforçam a interpretação
concedida aos estímulos iniciais.
Leia mais no site
www.jornalperspectiva.com.br

AAgência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) publicou a

Resolução RDC nº 14/2012, que
restringe o uso de aditivos em
produtos derivados do tabaco
comercializados no Brasil. De
acordo com a norma, os cigarros com
sabor, conhecidos como
flavorizados, serão retirados do
mercado brasileiro em dois anos.

A decisão é mais uma vitória na
luta contra o tabagismo no país.
Embora o número de fumantes
brasileiros esteja em declínio nas
últimas décadas, estudos do
Instituto Nacional do Câncer
(INCA) apontam que a maioria dos
fumantes ainda é de jovens com
menos de 30 anos. “É exatamente
este o público que a indústria do
tabaco pretende atrair com os
aditivos”, afirma a médica Maria
Vera Cruz de Oliveira Castellano,
coordenadora da Comissão de
Tabagismo da Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT).

Ela explica que os cigarros com
sabor são mais prejudiciais que os
tradicionais, pois, além da nicotina,
responsável pela dependência, e de
todas as substâncias oxidantes e
cancerígenas contidas no cigarro
tradicional, contém açúcar, que
aumenta o potencial de dependência
e quando inalado é cancerígeno, e
chocolate, que é broncodilatador, e

E studo realizado pelo Centro
de Acupuntura do Instituto

de Ortopedia e Traumatologia do
Hospital das Clínicas de São
Paulo demonstra que a
acupuntura associada ao
tratamento convencional é eficaz
contra a dor lombar crônica. A
lombalgia, ou dor lombar, é uma
das principais causas de
afastamento do trabalho. Até
90% das pessoas sofrerão, em
algum momento de suas vidas,
com este desconforto, que para
alguns indivíduos se torna
crônico.

Um grupo de 60 pacientes
com lombalgia crônica foi
avaliado: 28 pacientes
receberam tratamento
convencional e 32 tratamento
convencional associado à
acupuntura. “Após o término das
seis sessões de acupuntura,
verificamos que o grupo que teve
o tratamento convencional
associado à acupuntura
apresentou uma queda
significativa na escala de dor”,
relata o fisiatra intervencionista
João Amadera.

O tratamento convencional –
uso de analgésicos, exercícios e
recomendação de posturas
corretas para atividades diárias
– nem sempre é eficaz para o
alívio do dor lombar crônica de
alguns pacientes. “Quando estas
medidas são insuficientes,
recomenda-se a associação de
procedimentos não
farmacológicos, como exercícios
terapêuticos e acupuntura, por
exemplo, ao tratamento
convencional”, diz Amadera.

Técnica chinesa, com
tratamento convencional,

alivia dor lombar

Acupuntura
eficaz contra
lombalgia
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pode aumentar a absorção da
nicotina pelo organismo.

A literatura médica também
aponta para um consumo maior de
cigarros com sabor, talvez pelo
sabor da nicotina estar camuflado.
Como os sabores derrubam as
barreiras do gosto amargo e do
cheiro forte, esses cigarros causam
dependência mais rapidamente.
Além disso, os mentolados têm
efeito anestésico e diminuem a
irritação na garganta provocada pela
inalação da fumaça. Entre os sabores
disponíveis: menta, chocolate,
pimenta, cravo, canela, morango,
baunilha, cereja, tutti-frutti.
Pesquisa realizada pelo INCA, entre
2002 e 2005, com 13 mil alunos de
170 escolas em 10 capitais
brasileiras, mostra que 11,7% dos
estudantes entre 13 e 15 anos
fumam regularmente; destes 44%
preferem cigarros com sabor.

Os cigarros com aditivos já são
proibidos nos EUA e no Canadá.

Aditivos atraem público jovem

Reprodução

Biofeedback:
retroalimentação
da vida
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� Concurso Miss e Mister
Melhor Idade – Santos 2012,
promovido pelo Fundo Social de
Solidariedade, acontecerá em 17
de maio, no Clube de Regatas
Vasco da Gama, na Ponta da
Praia, marcando o encerramento
da Campanha Metropolitana do
Agasalho.

� Pinacoteca Benedicto Calixto,
no Boqueirão, em Santos, expõe
fotografias da vida do líder
comunista Luiz Carlos Prestes,
de 18 a 20 de maio. Imagens
foram doadas à Fundação
Arquivo e Memória de Santos
(Fams) por dois filhos de
Prestes, Prestes Filho e Mariana.

� Ibero Cruzeiros já
disponibiliza nas agências de
turismo pacotes para a
temporada 2012/2013, com
roteiros por praias do Sudeste e
Nordeste do Brasil, Argentina e
Uruguai, além dos mini cruzeiros
e viagens temáticas, como
“Movida Latina” e “Anos
Dourados”.

� Bourbon Convention
Ibirapuera celebra o 10º
aniversário com investimento de
R$ 14 milhões, na reformulação
de suas duas torres na Avenida
Ibirapuera, na Capital Paulista,
comemoram John Chen e Gilmar
Amicci.

� Santos e mais 26 cidades do
Estado participam dias 19 e 20
de maio da 6ª versão da Virada
Cultural Paulista, com cerca de
1.000 atrações, entre artistas
nacionais e internacionais.

� Associação dos Médicos de
Santos (AMS) realiza sábado 19
de maio, a partir das 20 horas,
em sua sede no Gonzaga, a Noite
de Máscaras, obrigatório traje
nas cores branco, preto ou
branco e preto, com uso de
máscara. Após coquetel, ao som
de piano e voz de Marcelo Hippe,
muita animação com o DJ
Thiago Rodrigues, da Impacto do
Som.

� 14 a 17 de junho, Santos abriga
o 1º Santos Jazz Festival, com
apresentações e oficinas, todas
gratuitas, em ruas do Centro
Histórico, Bolsa Oficial do Café e
teatros Coliseu e Guarany.

� 11ª edição do Salão São Paulo
de Turismo apresenta os
encantos do Estado de São
Paulo, de 20 a 22 de junho, no
Centro de Eventos São Luís, na
Rua Luís Coelho, 323, próximo à
Estação Consolação do Metrô,
em Sampa.

Neymar, Geraldo Alckmin e Pelé: torcedor do
Santos Futebol Clube, governador de São Paulo

participou das comemorações pelo centenário do
alvinegro praiano, na Vila Belmiro, em Santos, e

entregou placas comemorativas aos ídolos.

Marney Tadeu
Antunes, diretor da
CPFL Energia,
secretária da
Educação Suely
Maia, vice-prefeito
Carlos Teixeira
Filho, Luiz Carlos
Lopes Júnior,
gerente da CPFL
Energia, e Sílvio
Ramos, gestor da

CPFL Piratininga: em Santos, CPFL Energia iniciou programa em escolas
municipais, visando a educação e orientação da comunidade para o consumo
eficiente de energia.

Cardiologista Hermes Toros
Xavier, eleito presidente
2012/13 do Departamento
de Aterosclerose da
Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Orgulho
santista, Hermes é doutor
em Ciências, professor
universitário, consultor e
orientador de centros de
ensino e de pesquisa,
investigador principal em
vários estudos clínicos
nacionais e internacionais.

Fernando Dias
Sobrinho e esposa
Sônia Maria Roncon
Dias, Petrô Stival,
Hiroshi Shimuta e
esposa Suma Imura
Shimuta: a estilista
Petrô brilhou no
XVIII Encontro das
Asfar e Casas da
Amizade do Rotary
Club International
(Distrito 4420).

Petrônio Cinque

José Luis da ConceiçãoImprensa CPFL

Divulgação

Water Park inaugurou em abril
como o mais sofisticado parque aquático
de águas termais, em Caldas Novas, Goiás,

investimento de R$ 20 milhões do
Grupo Privé.

Grupo DNA, de Praia Grande, promoveu em
abril mais uma visita técnica do 1º Workshop
do Conhecimento, desta vez à unidade da
Guardian do Brasil Vidros Planos Ltda., em
Tatuí, no Interior do Estado de São Paulo.
Programa proporciona conhecimento a
funcionários, vendedores e parceiros, sobre
produtos da cadeia produtiva da DNA Vidros,
que são distribuídos para uso em diversos
segmentos, com destaque para a construção.

Sandra Netto
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H
á décadas a cadeia
produtiva do carvão
vegetal no Brasil é
sinônimo de devastação

da natureza e trabalho escravo, num
círculo vicioso que alimenta a
corrupção e garante o oportunismo,
tanto no segmento empresarial
quanto nas diferentes esferas de
governo. O que até então se
mostrava vantajoso para todas as
partes, contudo, vai se tornando um
grande pesadelo para a inserção do
produto nacional no mercado
globalizado, cada vez mais exigente
com os conceitos de sustentabilidade
e de responsabilidade social e
ambiental.

Nesse contexto, visando ampliar
as ações do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), entidades não
governamentais estão apresentando
uma agenda de compromissos e
critérios, para nortear um grupo de
trabalho e tornar mais sustentável a
cadeia produtiva de carvão vegetal
siderúrgico. Estão juntos nessa
tarefa o Instituto Ethos de Empresas
e Responsabilidade Social, a Rede
Nossa São Paulo, o WWF-Brasil,
com apoio da Fundación Avina.

Segundo revelam os integrantes
da parceria, foram realizados
encontros com empresas ligadas à
cadeia produtiva do aço, o que levou
a acordo: produtoras de ferro-gusa,
de aço e de minério de ferro se
comprometeram, por meio de uma

Mudar a cadeia produtiva do carvão
Compromisso contra o trabalho escravo e em defesa do meio ambiente

Brasil

agenda comum, a unir esforços para
erradicar a devastação ambiental e o
trabalho escravo de suas cadeias
produtivas.

Com a criação do Grupo de
Trabalho para a Sustentabilidade da
Produção de Carvão Vegetal de Uso
Siderúrgico no Brasil (GT do Carvão
Sustentável), as organizações
atuarão em conjunto sobre os fatores
críticos socioambientais da produção

do ferro gusa a carvão vegetal no
Brasil, visando à consolidação de
uma cadeia sustentável do aço
brasileiro. O processo envolverá
produtoras de ferro gusa, de carvão
vegetal, de madeira plantada,
mineradoras, indústrias de fabricação
ou que utilizem o aço (cadeia
compradora), entidades setoriais,
organizações da sociedade civil,
trabalhadores, diferentes níveis de

governo e financiadores. Neste ano o
grupo desenvolverá, entre outras
ações, princípios e critérios para a
produção sustentável de carvão
vegetal, bem como sistemas de
rastreamento e de auditoria
independentes.

Conheça os compromissos
assumidos pelo grupo:
� Desenvolver, através de processo
multissetorial, a definição de

princípios e critérios para produção
sustentável de carvão vegetal;
� Estabelecer protocolos para
auditoria independente e
classificação, segundo critérios
objetivos, verificáveis e
qualificadores da utilização do
carvão vegetal na produção
siderúrgica;
� Criar um sistema transparente de
rastreamento que possibilite a
identificação de toda a madeira
utilizada na produção;
� Identificar o potencial impacto
socioambiental desse produto em
cada etapa da cadeia até que seja
processada;
� Estabelecer programa de fomento
e ampliação da base florestal
plantada e manejada para garantir o
pleno abastecimento de carvão
vegetal em bases sustentáveis até
2020;
� Gerar postos de trabalho decentes
e criar empregos verdes, conforme
estabelecido na Agenda do Trabalho
Decente, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
priorizando a reinserção de
trabalhadores libertos das ações de
combate ao trabalho escravo;
� Acompanhar e analisar a
efetividade na implementação de
políticas públicas existentes e
propondo complementações,
modificações ou novas políticas
públicas e revisão de marcos
regulatórios.

Ocarvão vegetal é utilizado para
alimentar os fornos e para ser

misturado ao minério de ferro que
resulta no ferro-gusa e em outras
ferroligas, matérias-primas
empregadas na fabricação do aço e
em diversos outros segmentos
industriais, como fundições,
autopeças, maquinários,
eletroeletrônicos etc.

Pesquisa sobre o combate à
devastação ambiental e trabalho
escravo na produção do ferro e do
aço, elaborada pela Papel Social
Comunicação e ONG Repórter
Brasil, revela déficit de 30 milhões
de m3 de carvão vegetal na produção
de ferro e aço com carvão vegetal
oriundo de florestas plantadas
disponíveis – que sugere produção
de carvão ilegal em vegetações

nativas e ligação criminosa com
algumas das maiores siderúrgicas
brasileiras e mundiais. Trata-se de
uma rede compartilhada por
companhias privadas do setor
siderúrgico, montadoras de veículos
automotores e instituições
financeiras de desenvolvimento
industrial. Afinal, o aço representa
90% dos metais consumidos pela
população mundial. No Brasil, o
segmento do aço é controlado por 28
grandes usinas, espalhadas por 10
estados e administradas por nove
empresas.

No que se refere ao trabalho,
além da ausência de carteira
assinada, a mão de obra escrava nas
carvoarias sofre jornadas excessivas,
comida insuficiente, alojamentos
inadequados – tudo isso somado ao

isolamento geográfico, vigilância
armada e coação para pagar
supostos débitos de alimentação,
transporte etc. Em dezembro de
2010, 53 dos 220 empregadores
incluídos na “lista suja” do trabalho
escravo, elaborada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE),
estavam ligados à cadeia produtiva
do carvão.

Atualizada semestralmente, essa
tal “lista suja” continua crescendo,
em vez de diminuir: até o último 10
de abril, ela acusava a presença de
294 nomes, entre pessoas físicas e
jurídicas, que submetem
trabalhadores a condições análogas à
de escravo – sem detalhar, contudo,
quantos atuam na cadeia produtiva
do carvão. Veja a relação completa
no site www.mte.gov.br

Em vez de diminuir, cresce a “lista suja” do MTE
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Parceria quer definir princípios e critérios para produção sustentável de carvão vegetal

Vergonha nacional:
produção ilegal de

carvão envolve
rede

compartilhada por
empresas

nacionais e
estrangeiras do

setor siderúrgico,
montadoras de

veículos
automotores e

instituições
financeiras


