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Orquidário Municipal de Santos, no Bairro José
Menino, está previsto para reinaugurar em 5
de junho, após reforma que durou três anos e
custou R$ 11 milhões, com recursos dos
governos federal, estadual e municipal...Pág. 3.
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Movimento contra o Tráfico de Pessoas (MCTP)
desencadeou duas frentes para denunciar a falta de
assistência às vítimas no Estado de São Paulo....Pág. 12.
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Contratação de aprendizes
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atentas para evitar problemas
com a fiscalização
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Tráfico humano
movimenta US$ 32
bilhões por ano,
informa a Organização
Internacional do
Trabalho (OIT)
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Acontratação de aprendizes é
uma imposição legal, prevista

nos artigos 428 e 429 da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). A lei exige que a empresa
ofereça ao aprendiz conhecimentos
profissionais para que possa,
futuramente, se inserir no mercado
de trabalho. Pela regra legal, devem
ser contratados aprendizes entre 14
e 24 anos de idade, em número
equivalente a 5%, no mínimo, e
15%, no máximo, dos trabalhadores
existentes em cada estabelecimento,
cujas funções demandem formação
profissional. Em princípio, estas
funções devem ser extraídas da
Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO), elaborada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), conforme artigo 10 do
Decreto nº 5.598/2005. Ficam
excluídas da definição as funções que
demandem, para o seu exercício,
habilitação profissional de nível

técnico ou superior, ou, ainda, as
funções que estejam caracterizadas
como cargos de direção, de gerência
ou de confiança.

Porém, de acordo com a
jurisprudência dos Tribunais
Trabalhistas, não basta constar do
CBO para que a função seja
considerada como necessária à

formação profissional para
determinada atividade. O caso
concreto deverá ser analisado,
levando-se em conta se a atividade
efetivamente proporcionará ao
contratado um aprendizado
metódico e capaz de garantir a ele
um aprimoramento profissional e
intelectual. Em razão disso, alguns
julgados têm determinado a inclusão
de funções que demandam formação
técnico-profissional, que, em
princípio, não deveriam servir de
base para a contratação de
aprendizes.

Para evitar problemas com a
fiscalização, as empresas devem
ficar atentas quanto à contratação de
aprendizes.

Edson Mazieiro é advogado do
escritório Paulo Roberto Murray –
Advogados, em São Paulo.

Ética e crime
N o país que vive em constante crise ética,

parece não ter causado maiores aflições os
recentes episódios envolvendo a falta dessa

postura a certas personalidades do cenário nacional,
quais sejam, um político, um empresário, um
advogado e um jornalista. Cabe já um parêntese,
considerando que, para os mais precipitados, não
deveria aqui se discutir ética, mas sim infração à lei
penal, ou seja, a prática de crimes em que tais
personagens teriam se envolvido no exercício de
suas respectivas atividades. Em respeito a princípios
constitucionais, porém, não há que se falar na
autoria de eventuais delitos, enquanto não se dê
oportunidade de se defenderem no curso do devido
processo legal. Mas, então, que se instaure a
competente ação judicial! – eis que os famigerados e
suas práticas proliferam apenas no âmbito de
inquéritos, conselho disso, comissão daquilo,
instâncias com limitada força coercitiva; ou tão
somente em páginas de jornais e revistas, rádio e
tevê, e de blogs, ora os blogs.

Desde que se tornou pública a intimidade do até
agora senador da República, Demóstenes Torres,
eleito pelo DEM de Goiás, e o empresário Carlos
Augusto de Almeida Ramos, vulgo Carlinhos
Cachoeira, prócer do jogo do bicho, os fatos
parecem caminhar de forma lenta – e mesmo a
providência mais contundente, como a prisão de
Cachoeira, ela ocorreu no início de fevereiro, ou
seja, há mais de três meses. Pouco? Então, recorde:

Cachoeira é conhecido nacionalmente desde 2004 – e
lá se vão oito anos! –, quando gravou vídeo no qual
Waldomiro Diniz, assessor do então ministro da
Casa Civil José Dirceu, lhe faz pedido de propina
para arrecadar fundos para a campanha eleitoral, e,
em troca, promete ajudá-lo numa concorrência
pública carioca.

A questão não deve ser reduzida apenas ao
bordão de que “a Justiça é lenta” – especialmente
quando se discute ética... Alegar-se-á, em sua defesa,
que a questão é processual e se não anda, ou o faz
de forma paquidérmica, isso se deve à eficiência dos
advogados, a exemplo do ex-ministro da Justiça, o
criminalista Márcio Thomaz Bastos; no caso,
advogado do notório Carlinhos Cachoeira. Até aí,
tudo bem, eis que o mais torpe criminoso necessita
de defesa técnica. O que se questiona, no entanto,
são os honorários fixados, no montante de R$ 15
milhões, quando se sabe que a dinheirama tem
origem criminosa.

O jornalista, enfim, é diretor da revista Veja, em
Brasília. Policarpo Júnior, ou “Poli”, como é
tratado por Cachoeira, é citado em gravações feitas
pela Polícia Federal, como alguém que conhecia o
esquema corrupto, mas teria uma posição amistosa
com os criminosos, eis que seu foco era confirmar a
ajuda do ex-ministro José Dirceu em introduzir a
construtora Delta, de Fernando Cavendish, em
Brasília, durante a gestão do ex-governador do
Distrito Federal José Roberto Arruda.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Cidade

A Odebrecht e Franz
construirão o Complexo

Comercial e Hoteleiro do
Valongo, em terreno de 3.892
m2, na confluência das Ruas
Marquês de Herval e Cristiano
Otoni, no Centro Histórico de
Santos. O projeto foi apresentado
em maio, no salão nobre da
Prefeitura, e se destaca como o
primeiro empreendimento em
hotelaria na área do Programa
Alegra Centro, de revitalização
urbana.

Com 2.160 m2 de área
construída, o complexo prevê
duas torres, cada com 21
pavimentos, que abrigarão 329
salas comerciais de 42 a 115 m2
e um hotel Ibis, da rede Accor,
com 240 apartamentos; e
estacionamento com 479 vagas.

O arquiteto José Luiz Lemos
detalhou o projeto e disse que as
duas “asas” oferecerão vistas
para o mar, montanha e cidade.
Já Marcelo Arduim, diretor da
regional da Odebrecht, destacou
que obra criará até 350 postos
diretos de trabalho e, para cada
um deles, de três a quatro
indiretos.

Para o prefeito João Paulo
Tavares Papa, o projeto significa
mais impulso ao Alegra Centro.
Entre outros empreendimentos, a
região receberá a futura sede da
Petrobras, o Museu Pelé, e é alvo
do projeto Porto Valongo Santos,
que visa ocupar a área dos
armazéns desativados de 1 a 8,
da Companhia Docas do Estado
de São Paulo – um investimento
de R$ 513 milhões, num
complexo de lazer, náutico,
centro de negócios, bares,
restaurantes, galerias de arte e
Instituto Oceanográfico da USP,
entre outros.

Valongo atrai
mais um
investimento

Duas torres: salas comerciais,
hotel, lojas e estacionamento

Divulgação

Com a pretensão de tornar-se
“Estado Amigo do Idoso”, em

alusão ao programa da Organização
Mundial da Saúde (OMS) em
relação aos municípios, São Paulo
investirá R$ 121,7 milhões em ações
articuladas à Terceira Idade. Com o
nome de “São Paulo Amigo do
Idoso”, a iniciativa visa implantar
serviços que sejam modelos na área
de assistência e incentivar os
municípios paulistas a promoverem
a melhoria da qualidade de vida das
pessoas a partir dos 60 anos. O
projeto será implantado inicialmente
na Região Metropolitana de São
Paulo, beneficiando neste ano cerca
de 600 idosos.

Pioneiro, o programa pretende
criar uma classificação relativa ao
Estado, visando à valorização do
idoso e a garantia e defesa de seus
direitos. Ao lançá-lo, em maio, o
governador Geraldo Alckmin contou
com a consultoria do médico e

Du Amorim/GESP

São Paulo destinará R$ 121,7 mi a idosos
Alckmin: implantar serviços
modelos de assistência e
apoiar iniciativas municipais

pesquisador em saúde pública
Alexandre Kalache, que dirigiu o
Programa Global de Envelhecimento
e Saúde da OMS.

“Nós vivemos uma grande
mudança demográfica”, frisou
Alckmin: “Hoje, 11% da população

do Estado já tem mais de 60 anos de
idade e 900 mil pessoas estão acima
dos 80 anos. É espetacular o
aumento da expectativa de vida com
qualidade de vida”. Esse novo perfil
populacional exige atuações mais
efetivas e integradas do Estado, para

garantir o envelhecimento ativo do
idoso, fortalecendo seu papel social.

As ações propostas integram,
inicialmente, as áreas da Saúde,
Desenvolvimento Social, Turismo e
Esporte. Outras secretarias do
governo, como a de Energia, serão
envolvidas em um segundo
momento. Um dos principais eixos
do programa “São Paulo Amigo do
Idoso” é a área da Saúde. A pasta
investirá R$ 30 milhões na
implantação de seis hospitais de
retaguarda, quatro polos regionais de
referência (nas regiões de Ribeirão
Preto, Campinas, ABC e Baixada
Santista) e um centro-dia de
cuidados intensivos voltado à
Terceira Idade, vinculado à USP
Leste, na Capital Paulista.

Reabre Orquidário Municipal
Fotos Luiz Carlos Ferraz

Mostruário
de

Orquídeas:
um dos
espaços

remodelados
do parque,

que também
ganhou nova
comunicação

visual

Algumas vezes adiada, a
reinauguração do Orquidário
Municipal de Santos, no

Bairro José Menino, está
programada para 5 de junho, Dia
Internacional do Meio Ambiente,
após uma ampla reforma que durou
três anos e custou cerca de R$ 11
milhões, com recursos dos governos
federal, estadual e municipal. As
mudanças prometem surpreender
quem já conhecia um dos pontos
turísticos mais visitados da cidade,
aberto em 1945. Para o secretário
municipal de Turismo, Marcelo
Vallejo Fachada, que acompanhou a
reforma desde o início, como
assessor técnico da então secretária
Wânia Seixas, o projeto (de autoria
da Prodesan, executado por
empreiteiras particulares e
fiscalizado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Edificações)
remodelou vários espaços, como o
Mostruário de Orquídeas, e criou
mais atrações aos visitantes e novas
instalações técnicas.

O novo Centro de Zoologia, por
exemplo – uma exigência do Ibama –
conta com ambulatórios, centro

cirúrgico, maternidade, unidade de
tratamento intensivo, laboratórios de
análises clínicas e radiologia, salas de
atendimento, internação, necropsia e
esterilização, quarentena, biotério e
uma área de nutrição, com cozinha
industrial e espaço apropriado para
a desinfecção das bandejas de
alimentação dos animais.

Os recintos dos animais foram
reorganizados, como o de pequenos
primatas, corujas, felinos, araras,
veados catingueiros, e novos
espaços criados, como o Jardim
Sensorial, Trilha do Mel, Caminho
das Plantas. Pavões, cutias,
saracuras e jabutis continuarão
circulando livremente e
surpreendendo os visitantes. No
lago central de 1.180 m2, tartarugas,
carpas, entre outras espécies de
peixes, marrecos e socós, e,
interligado, um recinto de jacarés.

Também foi construída

lanchonete, loja de souvenires,
prédio da administração, auditório,
instalações da Unidade de Educação
Ambiental, além da colocação de
novos alambrados. A reforma
também significou a ampliação do
parque, que passou de 22 mil m2
para 24 mil m2.

Com cerca de 1.500 árvores e
arbustos, retratando 137 espécies
arbóreas de 36 famílias – a grande
maioria da Mata Atlântica –, o
Orquidário ampliado contará com
aproximadamente cinco mil
orquídeas – com destaque para a
Cattleya Júlio Conceição, em
homenagem ao orquidófilo cuja
coleção originou o acervo botânico, e
a Hadrolaelia purpurata, típica da
região –, um laboratório para
reprodução e local para tratamento
de plantas doentes.

Desde seu fechamento em 11 de
maio de 2009, diferentes animais

foram se incorporando à população,
sempre sob os cuidados da médica
veterinária Lígia Cremonesi,
coordenadora do parque, da
responsável pelo setor de Biologia, a
bióloga Ana Beatriz Comeli, e
equipe de tratadores e técnicos.
Alguns inclusive nasceram no local,
como o veado-catingueiro fêmea
(Mazama gouazoubira), e mais de
15 cotias, que vivem soltas, 12
cágados e sete frangos d’água.

Não foi o caso de Manuela,
outra fêmea de veado-catingueiro,
que veio do Centro de Triagem de
Animais Silvestres, em São Vicente.
O intercâmbio é importante, pois
evita a consanguinidade, que pode
gerar filhotes com anomalias
genéticas. Ou seja, o parque, mesmo
durante as obras, manteve os
cuidados necessários para o bem-
estar da fauna e, claro, também da
preciosa flora.

Parque zoobotânico passa
a ter estrutura exigida
pelo Ibama para cuidar de
animais



� Frente de Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, composta por
Fundação Procon-SP, Proteste, Idec e Federação Nacional dos
Engenheiros, entregou em maio, em Brasília, abaixo-assinado ao
Tribunal de Contas da União (TCU). Subscrito por 14.124
consumidores, exige a compensação dos valores referentes a erro de
cálculo dos reajustes nas contas de luz, de 2002 a 2009. A Frente
pressiona o Governo Federal, desde 2010, quando a Aneel reconheceu o
erro, assinando novos contratos com as concessionárias de energia
elétrica, sem, no entanto, solucionar o prejuízo causado ao consumidor.
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Cidadania

� Câmara dos Deputados
aprovou em maio, por
unanimidade, o Projeto de Lei nº
3.331/12, que torna crime a
exigência de cheque-caução, nota
promissória ou mesmo o
preenchimento de formulários
administrativos, como condição
para o atendimento médico-
hospitalar emergencial. A
proposta, que foi elaborada pelos
ministérios da Saúde e da Justiça,
seguiu para votação no Senado.
Ela eleva a pena se a negativa de
atendimento resultar em lesão
corporal de natureza grave. Maior
pena também para instituições e
profissionais que condicionarem o
atendimento médico emergencial a
qualquer tipo de garantia
financeira.

Ao pesquisar anúncios de
redução de juros, feitos pelos

Bradesco, HSBC, Itaú, Santander,
Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil, a Fundação Procon-SP
detectou informações conflitantes e
insuficientes para que o consumidor
consiga escolher a melhor opção
dentre as oferecidas. A fundação é
vinculada à Secretaria de Estado da
Justiça e da Defesa da Cidadania.

“As instituições serão
notificadas pelo Procon-SP para
provar a veracidade das informações
colhidas nos sites e releases
enviados para a imprensa”, anunciou
o diretor executivo do Procon-SP,
Paulo Arthur Góes: “A orientação
para o consumidor é que ele
pesquise para escolher melhor, mas
é obrigação das instituições
financeiras informarem de forma
clara e didática tudo sobre o produto
que está sendo adquirido, incluindo
dados sobre possíveis riscos e
perdas”. Góes disse que as reduções
divulgadas na mídia acabam
beneficiando apenas o grupo de
correntistas que optem por pacotes
de serviços ou sejam privilegiados
por receberem o salário no banco.
Material completo no site do
Procon-SP www.procon.sp.gov.br

“Pegadinhas”
na divulgação
das taxas

T ambém com base na Lei de
Acesso à Informação, a

Prefeitura de Santos passou a
disponibilizar dados ao cidadão,
no posto do Poupatempo, na Rua
João Pessoa, 426, Centro
Histórico, de segunda a sexta,
das 9 às 18 horas, sábados, das
9 às 14 horas, e pelo e-mail
transparencia@santos.sp.gov.br

Usuários do metrô
e da CPTM

estão no alvo da
campanha “O MPT
está com você na
defesa dos seus
direitos”, promovida
pelo Ministério
Público do Trabalho
em São Paulo, 2ª
Região. Dirigida a
trabalhadores de
todas as categorias, a campanha tem
duração de dois meses e é composta
por 984 painéis que serão veiculados
internamente nos trens do Metrô e
da CPTM. A campanha foca temas
trabalhistas que estão na agenda da
atuação do MPT: Igualdade de
Oportunidades, Discriminação e
Assédio; Liberdade Sindical;
Trabalho Escravo e Trabalho
Degradante; Fraude nas Relações de
Emprego; Meio Ambiente de
Trabalho; Trabalho da Criança e do
Adolescente; e Irregularidades
Trabalhistas na Administração
Pública.

Responsável pela campanha, a
procuradora do Trabalho Natasha
Campos Barroso Rebello afirma que
os painéis enfatizam áreas de
atuação do MPT para que o

Peça será vista
por 3,5 milhões de
usuários do Metrô

diariamente

Campanha esclarece
direitos do trabalhador

trabalhador
saiba como
recorrer:
“Procuramos
um meio de
ampla divulgação, como o metrô e a
CPTM, para conscientizar a
sociedade de que existe uma
instituição vocacionada para a defesa
dos direitos coletivos do
trabalhador, podendo qualquer
cidadão, envolvido ou não,
apresentar denúncia”. O MPT-SP/2ª
Região abrange Capital, 46 cidades
da Grande São Paulo e Baixada
Santista e atua contra qualquer
forma de flexibilização ou redução
abusiva de direitos trabalhistas.
Neste ano, entre 1º de janeiro e 1º de
maio, recebeu 1.939 denúncias de
irregularidades trabalhistas coletivas.

OSistema de Informações ao
Cidadão (SIC), do
Ministério da Justiça, já

atende no Palácio da Justiça, em
Brasília, Esplanada dos Ministérios
bloco “T”, edifício sede, térreo, das
8 às 18 horas, prestando
informações também pelo e-mail
sic@mj.gov.br e formulário
disponibilizado no site
www.mj.gov.br

O SIC está previsto na Lei de
Acesso à Informação, nº 12.527, de
18 de novembro de 2011, e, por
meio do sistema, o Ministério da
Justiça passa a receber e a gerenciar
os pedidos de informação e também
a disponibilizar documentos
públicos à sociedade.

Afirma o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo: “A regra é
publicidade e ampla acessibilidade. É

Cidadão passa a contar
com sistema de
informações

Mais transparência com o SIC
evidente que há situações em que
certos documentos não podem vir a
público, pois são resguardados por
determinado período de tempo,
documentos classificados. Mas a
regra é: tudo é acessível, situações
em que não haverá acesso deverão
ser muito bem justificadas, pois a lei
é clara”.

O Ministério instituiu também a
Rede de Serviços de Informações ao
Cidadão (Rede SIC), com o objetivo
de garantir a celeridade das respostas
à sociedade. A Rede SIC é
constituída pelo SIC-Central, na
sede do Ministério, e mais sete
serviços de informações de órgãos e
entidades que integram a estrutura
organizacional do Ministério. São
eles: Departamento Penitenciário
Nacional, Departamento de Polícia
Federal, Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, Defensoria
Pública Geral da União, Arquivo
Nacional, Conselho Administrativo
de Defesa Econômica e Fundação
Nacional do Índio.

� Yamanha Motor
da Amazônia
Ltda. comunica
recall do veículo

aquático Waverunner VX 1800-A,
conhecido como VXR, para
substituição do bocal do hidrojato,
pois pode ocorrer a quebra da peça,
resultando em perda de desempenho
e de direção, com risco de acidente.
A fábrica alerta que o produto não
deve ser utilizado até a realização do
reparo. Ligue 0800 774 3738.

Moto Honda da
Amazônia Ltda.
chama para recall
da moto modelo
CB 300R, versão

standard (sem freio ABS), ano/
modelo 2012, para inspeção e, se
necessário, substituição do cilindro
mestre do freio dianteiro, que poderá

apresentar perda súbita da
capacidade de frenagem da roda
dianteira e gerar risco de colisão ou
queda. O problema não afeta o
funcionamento do sistema de freio
traseiro. Agende em
www.honda.com.br

Já a Bombardier
Recreational
Products Motores
da Amazônia Ltda.
(BRP Brasil)

convoca
proprietários do

Roadster Spyder RT, para reparo
dos pinos que prendem a biela do
pedal do freio, que podem
desencaixar e se soltar, com perda
total de funcionamento do freio
principal, e ocasionar acidentes, com
risco de ferimentos e até morte.
Ligue (19) 3783.9600.

Reprodução

Poupatempo
e por e-mail

Reprodução

� O laboratório de informática do projeto Conviver Boqueirão, em Praia
Grande, foi equipado com 12 novos computadores, visando a inclusão
digital dos moradores com mais de 50 anos que participam do programa
Melhor Idade Online. Desde 2009, Praia Grande ocupa o primeiro lugar
no Índice Futuridade, da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade), entre as cidades do Estado de São Paulo com mais de
200 mil habitantes. O índice estadual mede a qualidade de vida e a
atenção ao idoso nos municípios.

� Prefeitura de Santos e
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET) divulgaram
balanço do primeiro ano da
Campanha Faixa Viva: as ações
reduziram em 60% as mortes de
pedestres por atropelamento no
trânsito, caindo de 20 para oito
os acidentes fatais no período de
10 de maio de 2011 a 10 de abril
passado. Também houve redução
de 67% nas ocorrências de
atropelamento com vítimas
graves, de 21 para sete casos. A
Faixa Viva orienta o pedestre a
atravessar na faixa de segurança
e, sendo desprovida de semáforo,
estender o braço e atravessar
somente quando os veículos já
estiverem parados.
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Fundada em 1970, em Leme, no
Interior de São Paulo, a
Infibra atua no segmento de

fibrocimento e materiais plásticos
utilizados no mercado da construção
civil. A partir de 1982, a empresa
ampliou sua posição, ao adquirir o
comando da Permatex, também do
ramo de fibrocimento. Entre as
inovações, o diretor técnico,
Gilberto Putini Martim destaca as
linhas de produtos, cada qual
utilizando um tipo diferente de
matéria-prima.

A linha do fibrocimento é
composta por quatro tipos de
telhas, comercializadas em
tamanhos, formatos e espessuras
variadas, incluindo ainda peças de
concordância, como as cumeeiras,
que auxiliam no acabamento do
telhado e placas cimentícias. Divisão
da linha fibrocimento, a Econoflex
apresenta seis tamanhos de telhas,
utilizando matérias-primas
diferenciadas em processo produtivo
desenvolvido pela Infibra a partir de
tecnologia europeia, com apoio
científico da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP). O
material tem como base cimento

Infibra desenvolve opções
em fibrocimento,
polietileno e PVC

Em busca de soluções

Portland, com mistura de agregados
naturais, celulose e fibras
poliméricas.

A empresa oferece também
placas cimentícias, em espessuras de
6, 8 e 10 mm, indicadas tanto para
áreas internas, quanto externas,
proporcionando isolamento térmico
e acústico, resistência a fogo,
impactos e são resistente a cupins.

A Permatex se divide em três
gêneros: caixas d’água, disponíveis
em 100, 310, 500, 1.000 e 2.500;
tanques, nas versões 500, 1.000,

A Tégula, do Grupo Eternit,
lançou linha de componentes

feitos de madeira certificada para a
estrutura de telhado (ripas, caibros,
tabeiras, pranchas, pilares, vigas e
forros). A certificação do Conselho
Brasileiro de Manejo Florestal (FSC
Brasil) assegura a atuação da
empresa nos pilares que envolvem a
sustentabilidade: social, ambiental e
econômico.

As espécies de madeira
certificada usadas pela Tégula são
Cupiúba, Cambará, Pequiá e
Cedrinho, nativas da flora
brasileira e que possuem elevada
resistência a pragas, brocas e
cupins. Mesmo com
particularidades, todas permitem
bom acabamento e têm boa
aceitação de tintas e vernizes.

Hugo, da
Tégula: quatro
espécies para
estruturas de
teto e
batentes de
portas e
janelas

Madeira certificada
mais acessível

Uma casa completa, com sala,
cozinha, quarto e banheiro,

somando 100 m2, que adota
conceitos sustentáveis, foi uma das
atrações da Ecofair, realizada em
maio, em Sorocaba, no Interior do
Estado de São Paulo. Segundo o
engenheiro responsável pelo projeto,
José Franco Moraes Neto, da
LifeHouse Sorocaba, quando se fala
em construção sustentável, diversas
variáveis devem ser consideradas,
que levam em conta os aspectos
econômico e sócio-ambiental, além
do conforto para o morador. Todos
estes itens devem estar em
harmonia, para que ofereçam, juntos,
uma solução que seja considerada
sustentável.

“A ideia básica da construção
sustentável é utilizar madeira de
reflorestamento em todas as etapas
possíveis”, explica o engenheiro: “A
técnica que empregamos, chamada
wood framing, é um método

Casa sustentável,
antes e depois:

além das vantagens
para usuário e meio

ambiente,
construtor chega a

reduzir 30% na
geração de

resíduos, otimizar
custos do

investimento e
garantir mais
agilidade na

execução dos
serviços

Projeto de casa adota conceitos sustentáveis

amplamente empregado em diversos
países da Europa, como França e
Alemanha, e Japão, sendo que as
casas que utilizam este conceito já
são obrigatoriedade naquela região”.

Franco explica que a construção
da casa sustentável utiliza diferentes
sistemas ecológicos, como o
solatube, uma iluminação natural

eficiente; o ecotelhado, que aumenta
as áreas vegetadas em centros
urbanos e confere ao ambiente
interno conforto térmico e acústico;
a ecoparede, ou jardim vertical, um
sistema de revestimento de parede
composto por plantas – além do
aquecimento solar para água do
banho, piscina e consumo interno da

Imprensa LifeHouse

casa.
“Para o construtor, a casa

sustentável proporcionará redução
de 30% na geração de resíduos de
construção civil, otimização dos
custos de investimento, agilidade na
construção e menor degradação
ambiental”, ressalta José Franco, ao
acrescentar que, para o morador, os

benefícios gerados por meio da casa
sustentável são imensos, como
redução do gasto da energia elétrica,
conforto acústico com a diminuição
de ruídos externos, ambiente
climatizado sem a necessidade de
vários aparelhos de ar condicionado
e baixo custo para reformas e
manutenção.

2.500, 5.000 e 10.000
litros; e cisterna, com
capacidade para
armazenar 5.000 litros.
Fabricados sob um
rígido processo de
rotomoldagem, os
produtos não
permitem a entrada de
luz solar, nem contato
de aditivos químicos
ou biológicos com a
água e tem fechamento
por rosca ou pressão,
impedindo que as
tampas se soltem.

Divisão da linha Permatex, a
PVC apresenta a porta sanfonada,
disponível em 70 cm, 80 cm ou 90
cm, e o forro, em 100 mm e 200 mm.
“São produtos que se destacam pela
facilidade na instalação,
proporcionando rapidez na execução
e redução no custo da obra”,
acrescenta Martim: “São resistentes,
duráveis e anti-inflamáveis, evitando
propagação de chamas em caso de
incêndio”.

Mais sobre a Infibra no site
www.infibra.com.br

Porta sanfonada em
PVC: economia e
facilidade de
instalação

Divulgação

Segundo a pesquisa
“Acertando o Alvo”, divulgada
pelo Instituto Imazon, a maior
parte da madeira extraída da
Amazônia é consumida na
construção civil brasileira. Por
isso, além de se preocupar com a
qualidade do produto que
comercializa, a Tégula também
criou uma solução sustentável
para sua comercialização,
tornando a madeira certificada
acessível ao consumidor
brasileiro.

“O preço da madeira
certificada é de 20% a 25% maior
que o da madeira legal. Entretanto
o impacto no custo final da obra
não chega a 1%”, explica o
diretor superintendente da Tégula,
Hugo S. Armelin.

Divulgação

Engenharia
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Construção

Edifício oferece conforto,
tecnologia e qualidade,
que caracterizam os
projetos da Estrutura

2ª Avenida

Entrega antes do prazo
Luiz Carlos Ferraz

Completando 37 anos de
atividades no mercado do
Litoral, a Estrutura

Construtora e Incorporadora
entregou mais um empreendimento.
Trata-se do Residencial 2ª Avenida,
na Avenida Bernardino de Campos,
437, Canal 2, Bairro Campo Grande,
em Santos. O edifício vem se somar
aos 100 empreendimentos
realizados, mais de 5.000 unidades
vendidas e quase um milhão de
metros quadrados construídos pela
Estrutura.

Segundo destaca o diretor
Antonio Martins, a entrega do 2ª
Avenida ocorreu três meses antes do
prazo estipulado em contrato, aliás,
uma prática rotineira da empresa.
“O 2ª Avenida é um projeto voltado
à realidade de hoje, com um conceito
de apartamento compacto, preço
acessível, mas com todo o conforto,
tecnologia e qualidade que
caracterizam as nossas obras. Tanto
que a aceitação foi excelente e quem
comprou, para morar ou investir,
não se arrependeu”, avalia Martins.

O projeto de autoria da arquiteta
Cecília Passarelli Zonis contempla
uma torre com nove andares-tipo,
totalizando 72 apartamentos, de 3 e
2 dormitórios com suíte, e 1
dormitório, e demais dependências,
todos com garagem privativa. A
infraestrutura de lazer ocupa os 600
metros quadrados da cobertura e
inclui piscinas aquecidas com deck,
adulto e infantil, salão de festas,
salão de jogos, brinquedoteca,
fitness, lan house, terraço com
espaço zen, copa com churrasqueira
e sauna com descanso.

A tecnologia de construção teve
a segurança como uma das
prioridades, adotando o sistema de
fundações profundas, com cravação
de estacas a 50 metros de
profundidade. O diretor da Estrutura
salienta que, apesar das dificuldades
inerentes ao atual momento da
construção civil, em relação à mão de
obra qualificada e alguns tipos de
materiais, o ritmo da obra foi
tranquilo: “Nosso bom
planejamento permitiu o
cumprimento do cronograma e, no
caso da entrega, até antecipação do

prazo”.
O engenheiro responsável pela

execução da obra foi Guilherme
Ferreira Martins. Entre os parceiros
da Estrutura, o projeto estrutural foi
de autoria do J.R. Ferrari Engenharia
Associados, enquanto a sondagem
do subsolo foi feita pela Túzzolo
Engenharia.

A Enmage prestou serviços de
rebaixamento do lençol freático.
Segundo detalhou o diretor,
engenheiro Gerson Vilaverde, os
trabalhos exigiram projeto detalhado
e foram executados por meio do
sistema well-points, visando sempre
melhor eficiência e baixo custo.

A ArcelorMittal forneceu o aço
CA50 e CA60, no sistema cortado e
dobrado, além do arame recozido e
tela.

Toda a alvenaria foi feita com

blocos cerâmicos estruturais da
Anhanguera, adquiridos com a
Tapinaré Representações, dirigida
por Albano Soares e Cristiane R.
Soares.

A Instel executou os serviços
elétricos com profissionais
treinados, sob o comando do
encarregado Enaldo e coordenação
dos engenheiros Luiz Fernando A.
Barbosa e Reginaldo Carrera,
também responsáveis pelos
projetos. Conforme detalha o diretor
da empresa, Delso Teixeira Camargo,
os serviços compreenderam a
execução de quadro de medidores,
aterramento e instalação de para-
raios e projeto de telefonia,
incluindo os equipamentos de
segurança necessários, conforme
normas técnicas. Entre os materiais
utilizados, Camargo relaciona

 Residencial 2ª Avenida, em Santos: torre com nove andares-tipo
contempla 72 apartamentos com garagem privativa
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Construção
Fotos Luiz Carlos Ferraz

tubulação e caixas, quadros de
disjuntores sob medida, com
protetores contra choque, inclusive
os quadros de medidores no térreo,
com sistema de proteção contra
surto de raio, cabeamentos
antichama nos apartamentos,
corredores e garagens, sensores de
teto infravermelho, com lâmpadas
econômicas, sistema de para-raios
estrutural de última geração; no
acabamento, interruptores e
tomadas. A Instel também instalou o
gerador Cummins de emergência,
fornecido pela CDMC. O
equipamento, à diesel, com potência
de 81 KVA/65 KW em stand-by e
73 Kva/59 Kw em Prime Power,
tem acionamento automático na falta
de energia, para atender elevadores,
iluminação das áreas comuns e de
emergência, bombas de recalque,
bombas de drenagem, central de
interfones, bombas da piscina,
automatização dos portões, sistema
de pressurização da escadaria e
bomba de incêndio.

Há 37 anos atuando no mercado
do Litoral e Interior, a AL Vidro

Serralheria e Vidraçaria Ltda. é
também tradicional fornecedora de
esquadrias de alumínio e vidros para
a Estrutura, atendendo ainda na
manutenção em pós-venda em todos
os seus edifícios, sendo este um
diferencial da empresa. Segundo o
sócio-diretor José Alberto Tavares
Júnior, no residencial 2º Avenida a
empresa forneceu e instalou todas as
esquadrias de alumínio em pintura
eletrostática na cor branca, assim
como os vidros: plano, laminado nos
guarda-corpos e temperado no hall
de entrada social e salões de festa; e
todo o fechamento de bombas no
subsolo e ralos de fundo.

A Gesso Leal fez
todos os serviços em
gesso nos apartamentos,
colocando moldura nas
cozinhas, banheiros, área
de serviço, varandas,
corredores internos, nas
áreas comuns e na
cobertura. De acordo com
o diretor José Leal, nos
halls de entrada social e
de serviço foi realizado
rebaixamento de forro no
teto, para implantação de
iluminação.

A Cerâmica Atlas forneceu as
pastilhas de porcelana 5x5 nas cores
Branca, Ambar e Amêndoa, para o
revestimento da fachada, e as
pastilhas de porcelana 5x5, nas cores
Aracati e Siriba, para o revestimento
das piscinas.

O Residencial 2ª Avenida está
equipado com dois elevadores Atlas
Schindler, modelo Schindler 3300,
com capacidade para 9 pessoas ou
675 kg, de 13 paradas. Desenvolvido
para edifícios residenciais de médio
porte, o Schindler 3300 reúne design
inovador, projeto estruturado e
versátil e dispensa a construção de
casas de máquinas.

Salão de jogos:
infraestrutura de lazer

ocupa os 600 metros
quadrados da cobertura

Mais um residencial
da Estrutura:
tecnologia de
construção teve a
segurança como uma
das prioridades
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Arq & Decor

Cerâmica Atlas apresenta as
pastilhas Blend 10 e Blend 25.

Classificadas como Special Glaze
(SG), elas utilizam matérias-
primas especiais, que após serem
submetidas à alta temperatura

Esconder os fios e criar um
ambiente personalizado é
possível com a linha de

rodapés Composit da Eucatex. Além
de funcionar como um conduíte, já
que o verso permite que fios e cabos
fiquem escondidos, a linha oferece
três modelos que podem, inclusive,
ser combinados entre si.
“Praticidade e elegância se reúnem
em um só acessório”, afirma Flavia
Athayde Vibiano, gerente de
Marketing de Produtos Construção
Civil: “A composição de diferentes
alturas por meio de sobreposição,
por exemplo, transforma o
ambiente”.

Disponível nas versões 80, 160
e 200 mm, o rodapé é fabricado em
MDF com 18 mm de espessura na
cor branca e dispensa acabamento
adicional. “A ideia de misturar as
linhas, como o 160 mm entre duas

Rodapé Composit:
funciona como

conduite

ESCONDA OS FIOS

Toque rústico ao ambiente, a
Pietre Colorate lançou linha de

mosaicos feitos com madeira de
demolição. As peças da Madeira
Demolição 96 T são nos formatos
6x6 e 9x6, com espessuras variadas,
montadas uma a uma de modo
artesanal, e acabamento autoclavado,
envelhecido, impermeabilizado e
encerado. O produto é indicado para
revestir paredes internas e externas e
também pode ser usado como
cabeceira de cama, painel para
televisão e acabamento de móveis em
MDF. Os mosaicos são vendidos telados no tamanho 30x30 e dispensa mão
de obra especializada e argamassa, sendo assentados com cola do fabricante.
Mais informações no site www.pietrecolorate.com.br

Mosaicos com madeira
de demolição

Depois de filetes, mosaicos,
rosones, entre outros produtos

diferenciados, a Lepri Finas
Cerâmicas Rústicas lançou o
Trapézio, cerâmica de formato
poligonal e aparência rústica e
envelhecida. Considerado ecológico,
a fabricação do revestimento envolve
materiais descartados, como vidros
de lâmpadas fluorescentes
reciclados, telas de TVs e monitores
de computadores. Além disso, é
utilizada cerâmica reciclada na massa
do produto.

Os lados desiguais do Trapézio

Lepri lança o
ecológico Trapézio

C erâmica Porto Ferreira
lançou linha decorada com

desenhos de frutas. As peças são
fabricadas em cerâmica com
base monoporosa e esmalte
aplicado em “vetrosa alta”,
tecnologia que permite a textura
em relevo e muito brilho,
conferindo maior fidelidade nas
cores e desenho. Disponível no
formato 33x45. Mais no site
www.ceramicaportoferreira.com.br

Textura em
relevo e
muito brilho

Efeitos
diferenciados

encaixam-se perfeitamente quando
assentados, proporcionando efeito
de movimento e descontração em
pisos e paredes de ambientes
internos e externos, principalmente
de alto tráfego, como salas, áreas
comuns de edifícios, halls de
entrada, comerciais, calçadas e
garagens.

O Trapézio está disponível nas
cores Paglia, Rosso, Cioccolato,
Champagne, Verona e na nova
tonalidade Castor, no tamanho
30x36,5. Mais no site
www.lepri.com.br

faixas do Composit 200 mm, dá
ainda mais personalidade ao local. Já
a cor branca, valoriza as tonalidades
das paredes e do piso”, exemplifica
Flavia.

Para completar a nova decoração
é possível escolher ainda entre três

modelos de guarnições, produzidos
em sintonia com os rodapés. E se a
reforma for além, o piso vinílico
Eucafloor e os laminados Eucafloor
oferecem padrões que atendem
diferentes gostos, do clássico ao
contemporâneo.

Divulgação

Divulgação

Acessório admite
combinação de modelos,
transformando ambiente

Ao ser
assentado,
Trapézio
encaixa
seus lados
desiguais

(1.250 °C), em fornos com um
longo ciclo de queima (19 horas),
faz com que ganhem diversas
tonalidades e efeitos diferenciados.
No formato 1,5x1,5, são vendidas
em placas de 30x30, indicadas
para revestir piscinas,
churrasqueiras, fornos, fachadas
internas e externas e pisos
internos. Site www.ceratlas.com.br

Em placas
30x30,

pastilhas são
indicadas para

diferentes
tipos de

revestimento,
piscinas,

fachadas...

Divulgação

Tecnologia: esmalte aplicado
em “vetrosa alta”

Divulgação

Divulgação

Peças nos formatos 6x6 e 9x6
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Recentemente inaugurado em
Caldas Novas, Goiás, o
Water Park oferece lazer e

diversão aos visitantes, tudo
banhado por águas termais.
Localizado a 800 metros do centro,
o parque ocupa área de 12 mil m2 e
dispõe de toboáguas gigantes,
playground aquático, piscina termal,
cascatas, rio lento, piscina de ondas
e ampla infraestrutura gastronômica.

O Water Park foi realizado pelo
Grupo Privé, com investimento de
R$ 20 milhões, e está implantado
entre os hotéis Privé, Hot Star e
Boulevard. Para vários públicos, as
crianças, por exemplo, dispõem de
áreas com prainha, caverna, crash
boom, mini toboáguas, labirintos,
balde maluco, borboletas e mini
rampas. A equipe de recreação
promove diferentes atividades, como
caminhadas, passeio de trenzinho,

Water Park, em Caldas Novas

Complexo está junto aos hotéis Privé, Hot Star e Boulevard

videokê, torneio de truco e sinuca,
desafios, aula de artesanato, bingo,
entre outras.

Já os adultos contam com as
aulas de aero jump, ginástica da
cadeira, dança de salão, hidroterapia,
hidroginástica tematizadas e podem

H otel Tryp Nações Unidas
inaugurou o espaço

Mandala, como mais uma opção
para eventos na cidade de São
Paulo. Mandala acrescenta bom
gosto e gastronomia, desde
delícias doces, salgadas e mini
sanduíches do coffee break, aos
quitutes do coquetel e ao
recheado buffet no almoço e
jantar. O Tryp Nações Unidas
possui 400 apartamentos e está
localizado na Rua Fernandes
Moreira, 1.264, Chácara Santo
Antonio, telefone (11) 5180.9700.

Novo espaço
Tryp Nações
Unidas

Com inauguração prevista para
dezembro de 2013, a Rede

Slaviero implantará mais um hotel
em Santa Catarina, desta vez
utilizando a bandeira Slaviero
Conceptual – a primeira unidade
conceito fora de Curitiba. Segundo o
diretor de Desenvolvimento, Eraldo
Santanna, a cidade escolhida foi
Balneário Camboriú, pelo
desenvolvimento econômico e

Mais um hotel em Santa Catarina

Slaviero Conceptual: agora, em
Balneário Camboriú

OHotel Saint Michel, em Monte
Verde, Minas Gerais, criou

pacote para quem pretende
aproveitar o feriado prolongado de
Corpus Christi, neste final de
Outono, em ambiente tranquilo de
montanha, com temperatura
agradável e repleto de belezas
naturais. Quatro diárias, de 6 a 10 de
junho, para casal, incluindo café da
manhã saem a partir de R$ 2.530,00.
Para maior comodidade dos
hóspedes, há heliponto e aeroporto
próximo do hotel que, também,
aceita animais de estimação de
pequeno porte.

A charmosa estância climática
mineira está situada a cerca de 170
km de São Paulo e a 470 km de Belo
Horizonte, numa região cercada por
Mata Atlântica, plantações de
pinheiros e eucaliptos e grande
variedade de flores exóticas, riachos
e cachoeiras. O Saint Michel possui
27 suítes, sendo 15 de 48 m2 e 12 de

60 m2, decoradas e equipadas com
TV a cabo e DVD, frigobar, room
service, lareira, calefação, música
ambiente e hidromassagem.

Contando com monitores
treinados, o hotel disponibiliza
ampla área de lazer, piscinas externa
e interna aquecida, quadra de tênis,
sauna, sala de massagem, sala de
leitura, tv e jogos, karaokê, serviços
de lavanderia, american bar e wi-fi.
Além disso, diversas atividades
podem ser agendadas na recepção,
como caminhadas, voos
panorâmicos, rapel, trilhas, rafting,
boiacross, mega tirolesa, canyoning e
passeios off-road, motocicleta,
mountain bike.

O café da manhã é servido até às
12 horas, em estilo colonial. As
demais refeições são à la carte com
iguarias da cozinha mineira, fondues,
sopas e cremes. Informações pelo
telefone (11) 4777.0747 e site
www.saintmichel.com.br

Ambiente tranquilo
de montanha...

se divertir com a Clínica de Riso, um
show de performances e peças de
humor, com números inéditos. A
estrutura para shows inclui palco e
espaço para 5 mil pessoas, informa
o diretor comercial do Grupo Privé,
Marcos Xavier.

Para vários públicos,
investimento de R$ 20
milhões do Grupo Privé

Divulgação

potencialidades da região do Vale do
Itajaí. Em janeiro, a rede inaugurou
na cidade o Slaviero Slim.

O novo hotel terá 120
apartamentos, com decoração
refinada, tecnologia de ponta em
todas as áreas, wellness fitness
center, piscina, suítes com jacuzzis,
salas de eventos, restaurante com
cozinha internacional.

A bandeira Slaviero Conceptual
está em Curitiba no Slaviero
Rockefeller, com arquitetura e
decoração inspirada em Nova York,
e no Slaviero Full Jazz, que
proporciona a experiência de ouvir,
ver, sentir e vivenciar a música em
todos os ambientes. A rede Slaviero
também está nos Estados de São
Paulo, Espírito Santo e constrói dois
hotéis no Mato Grosso.

Divulgação

P ara incentivar o turismo à
Patagônia (foto), o Grupo

Explora criou promoção para
agentes e operadores, até 30 de
junho, com diária por pessoa no
Hotel Salto Chico a partir de US$
100 e US$ 140 para
acompanhantes, mínimo de quatro
noites. Acesse www.explora.com

Para profissionais do turismo
Divulgação

Monte
Verde:
estância
climática
mineira
está situada
a cerca de
170 km de
São Paulo

Divulgação
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OInstituto Dante Pazzanese, de
São Paulo, recebeu autorização

para realizar cirurgias com coração
artificial auxiliar em seres humanos.
Na fase de protocolo de
investigação, o hospital selecionou
cinco pacientes que receberão o
dispositivo de assistência ventricular
esquerda, como uma espécie de
ponte para o transplante cardíaco
posterior. Os estudos são
necessários para avaliação
hemodinâmica dos pacientes durante
a assistência circulatória, bem como
do resultado clínico do
procedimento, a partir da realização
do transplante cardíaco ou da
retirada do dispositivo decorrente da
recuperação da função ventricular
dos pacientes.

Esta fase do projeto acontece
após processo de desenvolvimento
tecnológico do coração artificial
auxiliar como dispositivo de
assistência ventricular esquerda,
realizadas por meio de testes in
vitro. “O coração artificial auxiliar
ajudará a reduzir o risco de morte do
paciente enquanto ele aguarda por
um transplante de doador
compatível”, explicou o chefe do
setor de transplantes do hospital e
investigador principal desta fase do
projeto, Jarbas Dinkhuysen.

O implante é indicado em
pacientes que apresentam choque de
origem cardiogênica, que não
respondem ao uso de medicamentos
e ao controle adequado dos líquidos
circulantes do organismo. Os
pacientes a serem incluídos são os
com insuficiência cardíaca
descompensada ou de insuficiência
cardíaca aguda, em condições clínicas
e psicossociais aceitáveis e
candidatos em fase de espera de
doador compatível em prioridade na
lista da Central de Transplantes.

No Inverno, o tempo frio age
sobre a pele, deixando-a
mais seca e necessitando de

cuidados especiais. Segundo a
dermatologista Cristine Carvalho, a
estação faz a pele perder mais
rapidamente a umidade, ficando
ressecada, sem brilho, cinza e até
mesmo rachada. Além disso, os
sistemas de aquecimento contribuem
para este processo, pois produzem
um ar muito seco que ajuda a tirar a
umidade.

Diretora do Centro de
Dermatologia e Estética (CDE),
Cristine enumera cinco dicas simples
para manter a hidratação e a beleza
da pele durante o Inverno:

� Limite os banhos de banheira
ou chuveiro a 5 minutos; de
preferência, tome apenas um banho
por dia. Mude a temperatura da água
do chuveiro e evite usar a água mais
quente. A mudança fará diferença na
prevenção de perda dos óleos
naturais da pele;

� Use sabonetes neutros ou

Utilize lenço,
chapéu e luvas
contra os
efeitos do frio e
do vento

Proteja a pele no Inverno

Anatação continua sendo a
modalidade esportiva mais

recomendada para crianças e
adolescentes que sofrem com
alergias respiratórias. Afinal, além de
beneficiar o sistema respiratório, a
atividade aquática proporciona o
contato com um ar mais úmido,
afirma a médica Teresa Teixeira
Cardoso, otorrinolaringologista da
Amhpla Cooperativa de Assistência
Médica: “As mudanças bruscas de
temperatura e a secura do ar são os
grandes vilões do sistema
respiratório”, explica.

A especialista alerta, contudo,
que é importante que a água esteja
totalmente purificada e sem excesso
de cloro. É fundamental, por
exemplo, se informar quanto ao tipo
de tratamento da água da piscina
onde a criança ou adolescente pratica
a atividade aquática. Segundo a
Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP), caso a piscina não seja
devidamente tratada, o usuário pode
ter o quadro de alergia piorado, ou,
para quem não apresenta o
problema, mas tem sensibilização
alérgica, aumentar em três vezes a
probabilidade de desenvolver algum
tipo de doença respiratória.

Carlos Heise, engenheiro e
diretor da Panozon Ambiental, que
desenvolve a tecnologia do ozônio
para tratamento de água, informa
que o maior agravante das alergias e
doenças respiratórias em uma
piscina são as cloraminas, um
subproduto da reação do cloro com a
matéria orgânica da água. Ele
acrescenta que se engana quem acha
que suspender a desinfecção da água
com cloro seja a solução, pois, por
ter propriedade residual, o cloro não
pode ser totalmente dispensado no
tratamento da piscina: “Usar o cloro
associando ao tratamento do ozônio
faz com que as cloraminas sejam
eliminadas e, juntos, ozônio e cloro
mantêm a piscina totalmente limpa e
protegida”.

Atividades
aquáticas para
alérgicos

Atenção ao tipo de tratamento
da água da piscina

O s pacientes idosos que estão
hospitalizados apresentam

um risco maior de apresentar
problemas cognitivos
subsequentes ao retornarem ao
lar, revela estudo “Cognitive
decline after hospitalization in a
community population of older
persons”, publicado na revista
Neurology. A causa, porém, é
desconhecida, pois tanto a doença
que levou o paciente ao hospital,
quanto os tratamentos recebidos
durante a internação, podem
contribuir para o aparecimento de
problemas cognitivos.

Segundo Robert Wilson, autor
da pesquisa e professor de
Ciências Neurológicas e
Comportamentais da Rush
University Medical Center, em
Chicago, nos EUA, o risco
permanece presente por muitos
anos, após a internação do idoso.

Ao avaliar o estudo, a médica
Renata Diniz, diretora da
VRMedCare, de São Paulo,
ressalta que a perda cognitiva
decorrente das longas internações
é diferente do que já era conhecido
– de que uma internação
hospitalar longa pode interferir no

Como se as
pessoas se

tornassem 10
anos mais
velhas, do
ponto de

vista
cognitivo

Após internação, confusão mental

Cirurgias com
coração
artificial em
humanos sabonetes líquidos e diminua a

quantidade que você aplica na pele.
Considere o uso de sabonetes que
contenham vaselina, que auxilia a
manter a umidade;

� Hidrate, para preservar a
umidade. Aplique o hidratante na
pele úmida, dois a três minutos após
sair do banho, e planeje reaplicá-lo
pelo menos duas vezes no dia.
Procure cremes específicos ou opte
por produtos para pele extra seca ou

que contenham
ácido láctico ou
ureia. Outros
ingredientes
eficazes são a
glicerina, a
manteiga de karité
e o pca-na;

� Compre um
bom umidificador
ou coloque mais

plantas nos ambientes. Plantas com
folhas grandes podem aumentar a
umidade do ar. Outra solução é
colocar bacias de água ou toalhas
úmidas no ambiente onde você passa
a maior parte do tempo;

� Proteja a pele do frio e do
vento com lenço, chapéu e luvas. A
roupa pode fazer uma grande
diferença. Evite o desgaste da lã e de
outros materiais ásperos em contato
com a pele.

funcionamento físico de uma pessoa
mais idosa, afetando a sua
capacidade para desempenhar as
chamadas atividades da vida diária:
tomar banho, fazer sua higiene
corporal, comer, vestir-se, dentre
outras atividades.

Ou seja, o que os pesquisadores
apuraram é que a taxa de declínio
cognitivo em pacientes com mais
idade duplicou depois de uma
internação hospitalar, geralmente
afetando o pensamento e a memória

do paciente. “É como se as
pessoas se tornassem 10 anos
mais velhas, do ponto de vista
cognitivo, em relação ao que elas
realmente eram antes de uma
internação”, disse Robert Wilson,
que, com sua equipe, examinou
dados de 1.335 pessoas com 65
anos ou mais, integrantes do
Chicago Health and Aging Project,
um estudo de longo prazo de
doenças crônicas em três bairros
racialmente mistos de Chicago.

Divulgação

Estação deixa pela
ressecada, sem brilho,
cinza...

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Enquanto o paciente aguarda
por doador compatível
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� Mostra do cinema brasileiro ao
mercado internacional,
Hollywood Brazilian Film
Festival promove quarta edição,
de 6 a 10 de junho, no Egyptian
Theater, em Los Angeles, Califa.

� Santos já conta com filial da
Flexx Club, boate GLS de São
Paulo, abrindo quinzenalmente,
às sextas-feiras, com o nome de
Flexx Beach, na Rua do
Comércio, 37/39, no Centro
Histórico.

� MSC Cruzeiros inaugurou em
Marselha, na França, o
transatlântico MSC Divina: 18
decks de alto luxo para 4.363
pessoas, além do espaço
exclusivo na proa com 71 suítes
com mais privacidade e conforto.

� Movimento HotSpot, prêmio
que pretende fomentar a
inovação e a economia criativa
no Brasil em 11 categorias,
prorrogou inscrições até 31 de
agosto. Crie seu perfil em
www.movimentohotspot.com

� Mostra Teatro a Bordo
acontece até 9 de junho, em
Santos: 10 dias de apresentações
e atividades culturais gratuitas,
para crianças e adultos, iniciativa
da Berthi, com patrocínio da
Transbrasa e apoio da Prefeitura.

� International Business Report
2012 (IBR) revela que 27% dos
cargos de liderança no Brasil
são ocupados por mulheres, 3
pontos mais em relação ao ano
passado. Rússia tem a melhor
posição, com 46%, enquanto
Japão a menor, com 5%.

� Curso “Revoluções no Mundo
Árabe e Islâmico: Regimes
Políticos, Síria e Irã”, de 11 a 26
de junho, das 19h30 às 22 horas,
no auditório do Instituto da
Cultura Árabe (ICArabe), na
Avenida Paulista, 2.439, Sampa.

� Conferência Internacional de
Coffea canephora, de 11 a 15 de
junho, em Vitória, Espírito Santo,
discute “Cem anos de história e
evolução do conilon no Estado
do Espírito Santo”.

� 17ª edição da Campinas Decor,
mostra de arquitetura, decoração
e paisagismo, pode ser visitada
até 17 de junho, na Fazenda
Santa Margarida, Distrito de
Joaquim Egídio.

� Em defesa dos animais, o NIPA
Arca de Noé promove bingo
beneficente em 16 de junho, às 19
horas, no Clube Recreativo
Gonzaga, Bairro Olímpico, em
São Caetano do Sul.

Guilherme
Forman Murray,
de nove anos,
sagrou-se
Campeão Sul-
Americano de
Esgrima, no
maior
campeonato da
modalidade
para as
categorias de
base, disputado
em maio, na
Academia Naval
de Montevidéu,
no Uruguai.

Em segunda
edição, Avant

Gabriel Chandon
reuniu designers,

arquitetos e gente
descolada, na

Alameda Gabriel
Monteiro da Silva,
na Capital Paulista,
iniciativa do Grupo
Dória, em parceria

com Chandon e
apoio SPTuris.

Fotos Luiz Gustavo Lima

Irmãos Celso e Eduardo
Ribeiro Filetti recebem, em

Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul, o Troféu Anita Garibaldi,

pelo Instituto Giuseppe e Anita
Garibaldi, por relevantes

serviços prestados
à sociedade.

Fotos Gregory Grigoragi

Estreia do Grupo
Sambô, no Clube A, do

Sheraton WTC, em
Sampa, que agitará as

terças-feiras, até 31 de
julho, com rock samba.

Clube A tem cozinha
contemporânea, com

pratos exclusivos
preparados pelo chef

Roberto Daidone, e
ainda um sushi bar do

Takô com temakis e
makimonos.

André Vasco,
Sérgio
Henrique e
Léo Santoyo.

Lisi Benitez, Beatriz
Casagrande, Babé
Kaluana e Vanessa

Corona.

Esther Schattan, João
Dória Júnior, Mayra
Lopes e Taíssa Buescu.

Ângelo Derenze, Sabrine Santos e
Murilo Schattan.

Fernanda Der,
Mirian Gotfryd e

Patrícia Hagobian.

Sandra Netto

Vanessa Murray

Álvaro Castilho, diretor de engenharia e
construção da Odebrecht Realizações
Imobiliárias, e Viviene Boverio, gerente de
desenvolvimento no Brasil da Accor: no salão
nobre da Prefeitura, durante apresentação do
Complexo Comercial e Hoteleiro do Valongo,
no Centro Histórico de Santos, por meio do
Programa Alegra Centro, uma parceria entre
Odebrecht e Franz Construtora, que abrigará
um hotel de bandeira Ibis, do grupo Accor, e
centro comercial.
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OMovimento contra o
Tráfico de Pessoas
(MCTP) desencadeou duas

frentes para denunciar a falta de
assistência às vítimas no Estado de
São Paulo. No âmbito do Brasil,
enviou ofício ao ministro da Justiça,
José Eduardo Martins Cardozo, em
protesto contra a lentidão na
implantação do II Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas. “A demora causa sérios
danos à implementação de políticas
públicas de prevenção, repressão e
responsabilização aos acusados e de
proteção às pessoas em situação de
tráfico”, afirma Débora Aranha,
presidente do MCTP.

Por outro lado, buscando
repercussão internacional, o
movimento constituído por 100
entidades da sociedade civil
brasileira encaminhou detalhado
relatório à Organização dos Estados
Americanos (OEA), no qual
denuncia a desconstrução de política
pública no Estado de São Paulo. O
estudo aponta, por exemplo, a
extinção do plantão exclusivo para o
recebimento de denúncias do tráfico
de pessoas – que era disponível 24
horas, com apoio de profissionais
capacitados – e a desmobilização da
rede estadual de enfrentamento ao
tráfico de pessoas, que chegou a
atuar de forma integrada nos últimos
cinco anos no âmbito estadual e
federal.

O documento acusa o Governo
de São Paulo de ser um dos últimos
no País a instalar a Comissão para a
Erradicação do Trabalho Escravo
(Coetrae), e que, criada apenas em
janeiro passado, o colegiado não tem
nenhuma função prática, limitando-
se à realização de reuniões
burocráticas, sem a análise de casos
concretos. A falta de assistência
ficou evidenciada no episódio dos
bolivianos encontrados em condição
de trabalho escravo na indústria
têxtil, que ficou conhecido como
“Caso Zara”, em agosto de 2011.

Outras demonstrações do desprezo
envolveram o garoto haitiano vítima
de tráfico de órgãos e o recente
estupro de uma mulher boliviana
vítima de trabalho escravo, que, por
negligência oficial, não se encontrava
inserida no sistema de proteção a
vítimas. Também causou
repercussão o caso da aliciadora
Maria José Rodrigues, de 53 anos,
que vendia bebês para o mercado
nacional e internacional, divulgado
neste mês de maio, no Jornal
Nacional, da TV Globo, que não
teve qualquer ação do Núcleo do
Tráfico de Pessoas do Estado.

O MCTP enfatiza que, entre
janeiro de 2007 a maio de 2011,
período anterior à suspensão dos
serviços de apoio, o Núcleo do
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas do Estado de São Paulo
(NETP) realizou mais de 700

atendimentos às vítimas das
diferentes modalidades de tráfico de
pessoas, além de buscas ativas e
forças tarefas envolvendo Ministério
Público, Poder Judiciário, Ministério
do Trabalho e Polícias Civil e
Federal.

“Desde então, observa-se uma
desconstrução desta política
pública”, enfatiza o relatório: “O
NETP tornou-se um escritório
burocrático, desrespeitando o
Protocolo de Palermo e a Política
Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas”.

E acrescenta: “De acordo com a
convenção internacional contra o
crime organizado, subscrita pelo
Brasil em 1999, o País está obrigado
a oferecer proteção integral e
reprimir este tipo de crime”.

O MCTP explica que a
Secretaria de Estado da Justiça e da

Defesa da Cidadania, responsável
pelo NETP, alega ter substituído o
plantão de denúncias pelo canal
público 181. Contudo, a rede
estadual de enfrentamento ao tráfico
de pessoas não foi informada sobre
nenhum caso até o momento; e, além
disso, o atendimento às vítimas de
tráfico não pode ser feito de maneira
aleatória. “É um serviço que requer
articulação e capacitação dos
funcionários nesta área”.

Em síntese, o MCTF acusa:
� A paulatina desconstrução da

política pública estadual de
enfrentamento ao tráfico de pessoas
no Estado de São Paulo;

� O número exponencialmente
decrescente de atendimento e
identificação de vítimas de tráfico de
pessoas, sugerindo com pouca
margem de questionamento a
prevaricação da função pública

assumida pela respectiva Secretaria
de Estado;

� O completo abandono das
vítimas do tráfico de pessoas, que
carecem do mínimo suporte
previsível legalmente e de
responsabilidade do Governo do
Estado;

� Descompromisso e
desrespeito com os Comitês de
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas (Cipetps), rede
sóciopolítica formada por mais de
600 instituições do poder público e
sociedade civil.

A partir desses pontos, o
MCTF apresenta as seguintes
propostas:

� Repactuar com o governo de
Estado de São Paulo o efetivo
compromisso com a política de
enfrentamento ao tráfico de pessoas,
a qual foi avaliada em nível nacional
e internacional como uma “boa
prática” a ser replicada
universalmente;

� Garantir o atendimento às
vítimas no tráfico de pessoas através
do NETP/SP;

� Pactuar com o Governo
Federal um efetivo compromisso de
monitorar e estabelecer protocolos
capazes de coibir a desconstrução de
políticas de enfrentamento ao tráfico
de pessoas;

� Solicitar apoio às Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPI) do
Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, com vistas a sensibilizar
os governos estadual e federal para
consolidação da política e plano
estadual de enfrentamento ao tráfico
e fortalecimento dos Comitês de
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas em São Paulo; além da
garantia do atendimento às vítimas
do comércio nacional e internacional
de vidas;

� Estabelecer parcerias entre os
Cipetps e o MCTP objetivando
monitorar cotidianamente as ações
do NETP/SP;

� Promover visibilidade das
ações desenvolvidas em parceria
NETP e Cipetps.

O relatório do MCTP também
foi encaminhado à Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
Ministério Público Estadual e
Federal, representações diplomáticas
na Europa, EUA e América Latina, e
CPIs do Senado e Câmara,
destinadas a investigar e recomendar
ao setor público políticas voltadas
para o enfrentamento ao tráfico de
pessoas no Brasil.

O Movimento Contra o Tráfico
de Pessoas (MCTP) foi

criado em 25 de novembro de
2009, tendo como base a
Plataforma Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas e a missão de tornar-se
instrumento da sociedade civil no
enfrentamento ao tráfico de
pessoas.

Segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), o
tráfico humano é a segunda fonte
ilegal de renda do mundo, perdendo
apenas para o tráfico de
armamentos, com movimento anual
de US$ 32 bilhões. Segundo a
organização, são traficados por ano
cerca de 2 milhões e 800 mil seres
humanos para o trabalho escravo,

Instrumento da sociedade civil
exploração sexual e venda de
órgãos e tecidos. Desse total, 83%
são de mulheres e crianças do
gênero feminino.

Dados da ONU revelam que o
Brasil é o maior fornecedor de
jovens mulheres, adolescentes e
crianças nas Américas traficadas
para a indústria do sexo nos
países do primeiro mundo.

Atenção às vítimas do tráfico de pessoas
Direitos Humanos

Segunda fonte
ilegal de renda
do mundo,
perde apenas
para o tráfico
de armamentos

Reprodução

Dados da ONU revelam que o Brasil é o maior fornecedor de jovens mulheres, adolescentes e
crianças nas Américas traficadas para a indústria do sexo nos países do primeiro mundo


