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A Incorporadora e Construtora Xavel entrega
em setembro o Residencial Morada Pompeia,
uma torre com 15 andares e ampla estrutura de
lazer, no Pompeia, um dos bairros mais
charmosos de Santos.........................Págs. 6 e 7.
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Divulgação

Produto
oferece

resistência
às manchas,

calor,
umidade, e

facilita a
limpeza

Itamambuca Eco Resort, em Ubatuba, preparou um
roteiro diversificado para quem deseja aproveitar o
feriado prolongado de 7 de setembro.....................Pág. 9.
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Perfácil, o laminado autoadesivo de alta resistência e de
fácil aplicação da Pertech, foi desenvolvido especialmente
para o mercado moveleiro........................................Pág. 8.
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Considerado comum e muitas vezes despercebido pelos
pais, o ronco infantil pode indicar muito mais do que
eventual incômodo para quem está por perto.......Pág. 10.
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ANA CLAUDIA VIEIRA SARTO

Panorama da mineração no país
Ana Claudia: fusões e
aquisições em
negociações com
empresas brasileiras
demonstram o
interesse de
investidores de
outros países

PR Murray

Itamambuca
Eco Resort:
ambiente
descontraído
no Litoral
Norte de São
Paulo

Divulgação

A atividade de extração mineral
no Brasil está ligada ao setor

primário da economia, relacionando-
se à produção e exploração de
recursos naturais e fornecendo
matéria-prima para a indústria de
transformação.

O subsolo brasileiro representa
um importante depósito mineral.
Entre as substâncias encontradas,
destacam-se o nióbio, minério de
ferro, tantalita, manganês, entre
outros.

O bom desempenho da indústria
extrativa mineral tem influenciado o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB). Conforme investigação
da KPMG, o setor de mineração foi
responsável, no primeiro semestre
deste ano, pelo crescimento de
fusões e aquisições realizadas por
estrangeiros em negociações com
empresas brasileiras, demonstrando
o interesse de investidores de outros
países no Brasil.

Em recente entrevista, o
presidente da Vale, Murilo Ferreira,
informou que pretende fixar parceria
com empresários internacionais e

demonstrar a esses empresários que
podem investir no Brasil.

Segundo anúncio da presidente
Dilma Rousseff, realizado no dia 15
de agosto, o programa para
investimentos em logística e
infraestrutura prevê o investimento
de R$ 133 bilhões para rodovias e
ferrovias no País. Entre os
incentivos estão a construção de um

trecho ferroviário que
ligará o município de
Açailândia, no
Maranhão, até o Porto
de Vila do Conde, em
Barcarena, no Pará,
corroborando para a
expectativa de
crescimento da atividade
da extração mineral.

Com o grande número de
reservas e recursos naturais, além da
economia estável o Brasil cada vez
mais se torna um país que desperta
o interesse dos investidores
estrangeiros.

Ana Claudia Vieira Sarto é
advogada do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.

Eleições no Divino...

N o país do futebol, parece não haver dúvida
de que o maior bem cultural é a novela, seja,
das 6, 7, 8, agora 9, e aquela outra antes de

dormir. Paixão nacional sem álcool, ou outra droga
que cause ainda mais dependência, a novela é
patrimônio cada vez mais estudado pelos cientistas e
sociólogos de plantão, como metáfora das
transformações sociais em curso ou, a contrario
sensu, das perspectivas para que tais mudanças se
tornem realidade... Quem não há de odiar a vilã
Carminha, do hit “Avenida Brasil”, especialmente
quando ela mostra os dentes e grunhe em meio a um
ataque de nervos, sendo vítima da chantagem de sua
ex-enteada? Cada um de nós, no seu íntimo, tem no
folhetim a oportunidade de sentir um pouco deste
sentimento primitivo pela esposa do Tufão e exultar
no ambiente familiar do Divino. Ou ainda, no âmbito
dos endinheirados, quem não vibra, ou mesmo
torça, para o êxito das canalhices de Cadinho, às
voltas com maracutaias nos negócios e sua
descarada infidelidade conjugal, agora vitaminada
com um harém assentado em cartório, tudo
ambientado numa Zona Sul carioca em que tal
comportamento, acompanhado por filhos e vizinhos,
faz parte? Já entre os mais humildes, quem sabe não

vai virar moda o casamento entre crianças num
lixão, como com Batata, ou Picolé, tornando-se
corriqueiro em palafitas nos mangues ou em
casebres nos morros das cidades pobres deste
Brasil? Líder da audiência no horário, o que
significa estar sendo assistida por alguns milhões de
pessoas, alvo de estudos, capa de revistas de
circulação nacional, tal novela prima em apresentar
aberrações com a característica de normalidade, ou
de plausibilidade, como tantas outras que
observamos nas relações numa sociedade. Ou seja,
sem limites para a proliferação de estereótipos
criados pelos autores, as coisas de forma geral
funcionam, dão certo, se faz justiça..., e, entre mortos
e feridos, seja no lixão, no Divino e mesmo em
Copacabana, salvam-se todos. No limiar do conflito
com as reflexões propostas pela novela das 9, busca-
se sem sucesso a antítese; causando estranheza neste
universo perfeito a inutilidade ou, melhor, a
inexistência de exemplares da classe política, sejam
do Poder Executivo ou do Legislativo – e o fato de
que a única referência à pretensão do exercício de
uma eventual representação popular tenha sido
manifestada exatamente por ela, a odiada Carminha,
que queria ser vereadora. Coisa de novela...

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Está sendo implantando na Vila Mathias, em Santos, o
Fusion Home & Office e o Trend Home & Office, com
torres residenciais e comerciais...............................Pág. 5.

Sandra Netto

Megaempreendimento
adota fundações

profundas com estacas
escavadas de grande

diâmetro
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Cidade

APlataforma Ambiental aos
Municípios 2012, contendo os

principais pontos da agenda
socioambiental que precisam ser
discutidos, respondidos e
solucionados pelos próximos
dirigentes dos municípios, foi
lançada pela Fundação SOS Mata
Atlântica. O documento foi
preparado em parceria com a Frente
Parlamentar Ambientalista e a
Associação Nacional de Órgãos
Municipais de Meio Ambiente
(Anamma), para apoiar o eleitor e

contribuir na
escolha do seu
candidato.

A plataforma
serve também aos
candidatos, que
podem utilizá-la e
incorporar os temas em projetos

eleitorais, nos 3.222 municípios
brasileiros que possuem, em seus
territórios, o bioma Mata Atlântica.
O intuito é mobilizar os eleitores
dessas cidades, incentivando-os a

entregar o documento aos seus
candidatos – pessoalmente, por
e-mail ou correio – e pedir seu
comprometimento público.

“Esta é a plataforma da
cidadania, de engajamento e

compromisso que o cidadão
apresenta ao seu candidato”, destaca
Mario Mantovani, diretor de
Políticas Públicas da SOS Mata
Atlântica: “Com ela, damos
continuidade ao processo de
formação política com foco nas
questões ambientais, como já temos

feito, há várias eleições e, mais
recentemente, com a Frente
Parlamentar Ambientalista”.

As propostas têm como base
cinco eixos: desenvolvimento
sustentável, clima, educação, saúde e
saneamento básico. Dentro deles,
apresenta sugestões e obrigações a
serem seguidas, como implantar a
Política Municipal de Meio
Ambiente e o Sistema Municipal de
Informações sobre Meio Ambiente;
elaborar o Plano Diretor,
respeitando os zoneamentos
ambientais; e elaborar o Plano
Municipal da Mata Atlântica, que
tem a meta de criar novas unidades
de conservação, formar corredores
ecológicos, identificar as áreas de

preservação permanente e outras de
interesse ambiental.

Para a coordenadora da Rede das
Águas da SOS Mata Atlântica, Malu
Ribeiro, todos devem ter
compromisso com o voto, pois a
população também tem parcela de
responsabilidade no que acontece na
política. “Está em nossas mãos
reverter o retrocesso e eleger
pessoas que tenham interesse em
fazer a diferença. Reclamamos dos
políticos, como se não fossemos nós
quem os elegeu, mas esta é a
consequência de um voto sem
compromisso”. Eleitores e
candidatos podem aderir à iniciativa
e fazer o download da plataforma no
site www.sosma.org.br

Auniversalização do saneamento
básico no Brasil ainda está

distante, mesmo quando se avalia os
avanços dos serviços nas 100
maiores cidades do país. Apesar dos
investimentos dos governos, a
grande parte das cidades brasileiras
precisa urgente acelerar seus
esforços visando universalizar o
acesso da população aos serviços de
água tratada, coleta e tratamento dos
esgotos e redução das perdas de água
na próxima década.

A constatação é do Instituto
Trata Brasil, que elaborou estudo
sobre a situação dos serviços de água
e esgotos nas cidades que
concentram a maior parte da
população do país. Nesse ranking,
Santos está em primeiro, com 100%
dos habitantes atendidos com água
tratada, mas com 76,76% de esgoto
tratado por água consumida – o que,
aliás, neste quesito, a coloca atrás de
inúmeros municípios citados no
estudo, como Maringá, no Paraná,
Uberlândia, em Minas Gerais,
Jundiaí, no Interior de São Paulo,
Niterói, no Rio de Janeiro, entre
outros. Santos só está melhor
posicionada no ranking porque a
metodologia utilizada pelo Trata
Brasil contempla outros dados,
como investimentos, receitas etc.

O levantamento mostra que uma
grande parte das maiores cidades do
país avança, mesmo que lentamente,
nos serviços de saneamento básico,
sobretudo no acesso à água potável,
coleta, tratamento dos esgotos e

Avanços e desafios em saneamento

Eleições 2012

Plataforma ajuda a escolher candidato
Engajar o eleitor e
comprometer o candidato
com questões ambientais

R elacionada na primeira
versão do catálogo dos

Centros de Treinamento para
Seleções (CTS) para a Copa do
Mundo de 2014, Santos está em
condições de servir de base para
até duas seleções durante o evento,
no documento produzido pelo
Comitê Organizador Local (COL).
Para isso, foram aprovados o
Estádio Urbano Caldeira, do
Santos Futebol Clube, em parceria
com o Hotel Parque Balneário, e o
Centro de Treinamento CT Rei
Pelé, do Santos FC, com o
Mercure Santos Hotel.

As delegações da Inglaterra,
Alemanha e Bélgica já estiveram
em Santos para conhecer a
estrutura. “Isso mostra o acerto
do prefeito João Paulo Tavares
Papa na criação do Comitê Pró-
Santos na Copa de 2014”, afirma
o secretário de Esportes, Paulo

Santos pode abrigar
até duas seleções

Musa: “Todo o trabalho culminou
na inclusão da cidade no catálogo,
indo além do que esperávamos
inicialmente, com dois centros de
treinamento aprovados”.

Durante 23 meses, uma equipe
de 27 pessoas, composta por
engenheiros, arquitetos e
agrônomos, viajou
aproximadamente 150 mil km
para analisar 244 campos de
futebol. Não só os centros de
treinamento e os hotéis foram
vistoriados. A estrutura oferecida
pelas cidades também foi levada
em conta, com análise dos
requisitos técnicos, entre os quais,
a distância máxima de uma hora
entre o hotel e o aeroporto, e 20
minutos entre o hotel e o CT. E
ainda: mínimo de 50 quartos, sala
de musculação e campo de futebol,
preferencialmente com medida de
105 m x 68 m, entre outros itens.

CT Rei Pelé
atende aos
requisitos
da FIFA

Arquivo/Divulgação Santos FC

redução das perdas de água; o que é
positivo e deve ser incentivado. Por
outro lado, o estudo mostra também
um expressivo número de grandes
cidades que não avançam, o que é
muito preocupante.

Algumas informações mostram o
tamanho do desafio das 100 cidades
e do país:
� Em 2010, segundo o IBGE, a
população do Brasil era de 191
milhões de pessoas. Nas 100 cidades
analisadas viviam 77 milhões, ou
seja, 40% da população;
� Dos 77 milhões, quase 7 milhões
de habitantes ainda não tinham
acesso à água tratada e 31 milhões
não tem acesso à coleta de esgotos
(2010);
� Do volume de esgoto gerado nas
100 cidades somente 36,28% é
tratado, ou seja, são quase 8 bilhões
de litros de esgoto lançados todos os
dias nas águas brasileiras sem

nenhum tratamento, somente nessas
100 cidades analisadas. Isso equivale
a jogar 3.200 piscinas olímpicas de
esgoto por dia na natureza.

Édison Carlos, presidente do
Instituto Trata Brasil, analisa os
números: “Esse novo levantamento
do Trata Brasil e os números gerais
do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS) 2010
evidenciam que o Brasil tem um
enorme desafio pela frente até
alcançar a universalização do
saneamento básico, sobretudo no
acesso à água tratada, à coleta e ao
tratamento dos esgotos”. No Brasil,
segundo o SNIS 2010, 81% da
população tem acesso à água tratada;
apenas 46% da população tem
acesso à coleta de esgotos e do
esgoto gerado no país apenas 38%
recebe tratamento. A perda média de
água no país é de 36%. Mais no site
www.tratabrasil.org.br

Luiz Carlos Ferraz

Santos lidera
ranking nacional
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Estudo do Centro de
Referência e Treinamento em
DST/Aids, da Secretaria de

Estado da Saúde, apurou que de
1.217 entrevistados, entre homens
que já tiveram algum tipo de
relacionamento homossexual, 70%
relataram terem sofrido algum tipo
de violência. Desse total, 62%
sofreram agressões verbais. Outros
15% sofreram agressão física e 6%,
sexual. Os participantes registraram
também terem recebido ameaças de
agressão física, chantagem ou
extorsão, e constrangimento no
ambiente de trabalho.

A pesquisa denominada
“Sampacentro” foi realizada em
parceria com a Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, entre
novembro de 2011 e janeiro deste
ano. Ela abordou homens em 92
lugares, previamente selecionados,

Homossexuais
denunciam violência
No dia a dia, jovens
sofrem preconceito, maus-
tratos, discriminação...

São Paulo comemora em agosto
três anos de vigência da Lei

Estadual nº 13.541/2009, que proíbe
o consumo de cigarro, cigarrilhas,
charutos ou qualquer outro produto
fumígero derivado ou não do tabaco,
em ambientes de uso coletivo,
públicos ou privados. No período,
segundo informa a Secretaria de
Estado da Saúde, foram realizadas
726 mil inspeções pelos agentes da
Vigilância Sanitária Estadual,
vigilâncias municipais e Procon-SP,
que aplicaram 1.885 multas (média
de 1,7 por dia), entre as quais, 88%
por presença de pessoas fumando
no interior dos estabelecimentos e as
demais por ausência da placa
indicativa da lei. Bares, restaurantes
e lanchonetes paulistas foram
responsáveis por 59% das multas.

A Capital Paulista lidera o
ranking com o maior número
absoluto de estabelecimentos
multados no Estado, com 570
autuações ao longo de três anos. Em
seguida está a Baixada Santista, com

Bares e restaurantes são os mais
multados pela Lei Antifumo

281 autuações, e em terceiro lugar a
região de Campinas, com 153
registros.

O objetivo da Lei Antifumo é
combater o tabagismo passivo,
terceira maior causa de mortes
evitáveis segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS). É uma
medida de prevenção e promoção da
saúde pública, e que inspirou leis
semelhantes em outros Estados e
municípios brasileiros, além da
aprovação de uma lei nacional.

Segundo Maria Cristina
Megid, diretora do Centro
de Vigilância Sanitária
(CVS), da Secretaria da
Saúde, a Lei Antifumo é
fundamental para a saúde
da população, pois evita a
exposição à fumaça tóxica
e nociva do cigarro nos
ambientes fechados.

Em três anos, apenas
três estabelecimentos
foram interditados
temporariamente por

serem flagrados mais de duas vezes
desrespeitando a lei. O valor da
multa é a partir de R$ 922 na 1ª
infração, dobrando em caso de
reincidência. Na terceira vez, o
estabelecimento é interditado por 48
horas, e na quarta o fechamento é
por 30 dias. A fiscalização é
realizada diariamente pela Vigilância
Sanitária Estadual, Procon-SP e mais
4.000 agentes municipais. A
população pode ajudar, fazendo
denúncias pelo 0800 771 3541.

entre casas noturnas, saunas,
cinemas e na rua. Além de já ter tido
relação sexual com outro homem, foi
condição para participar do estudo
residir no Estado de São Paulo e ser
maior de 18 anos – a maioria dos
entrevistados é jovem, com 30,1%
na faixa entre 18 e 24 anos e 38%
entre 25 e 34 anos.

Conforme os dados obtidos,
68% dos participantes citaram
algum tipo de discriminação, como,
por exemplo, maus-tratos por parte
de professores e alunos dentro das
escolas, por 32% dos entrevistados.
O ambiente familiar é palco de 29%

das reclamações de discriminação
dos homossexuais que participaram
da pesquisa, assim como o ambiente
religioso (23%) e entre amigos e
vizinhos (29%).

“Não existem leis que
criminalizem a homossexualidade.
Nem o Código Penal, nem a
Constituição Federal proíbem o sexo
entre pessoas do mesmo sexo,
maiores de 18 anos. No entanto,
existem leis estaduais e municipais
que proíbem o preconceito e a
discriminação por orientação sexual.
É inaceitável que ainda assim os
homossexuais continuem relatando
tanta violência”, afirma Paulo
Roberto Teixeira, da coordenação do
programa Estadual DST/Aids.

Entre os 1.217 participantes,
776 deles concordaram em realizar
um teste para constatar se tinham
HIV, dos quais 16% tiveram o
resultado positivo para o vírus da
Aids. “É importante que os jovens
homossexuais tenham abordagens
novas e originais para engajarem a si
mesmos em práticas de sexo
seguro”, frisa Teixeira.

� Núcleo de Amparo a Crianças e
Adultos com Câncer (Nacac), que
ajuda 200 adultos, adolescentes e
crianças carentes, portadores de
câncer, está necessitando de
alimentos não perecíveis, como
arroz, feijão, macarrão, dentre outros
itens, para a montagem de cestas
básicas, além de fraldas, infantil e
geriátrica, e absorventes geriátricos,
que são doados às famílias
assistidas. O Nacac funciona na
Avenida Senador Pinheiro Machado,
980, em Santos, telefone (13) 3012-
9724, site www.nacac.org.br

� A Jaguar e Land Rover Importação
e Comércio de Veículos Ltda.
convoca os proprietários dos
veículos Defender, ano/modelo
2011, fabricados entre fevereiro de
2010 e janeiro passado, a
comparecerem a uma concessionária
da marca para inspeção e
substituição do suporte dos cintos
de segurança dianteiros (Defender 90
e 130 – 2 portas) e somente
traseiros (Defender 130 – 4 portas)
por uma peça nova. A empresa
informa ter detectado a possibilidade
de ocorrer desgaste prematuro do
suporte de fixação dos cintos de
segurança, levando à perda da sua
eficiência, com possibilidade do
componente não imobilizar
corretamente o passageiro, levando-
o a um maior risco de lesões ou
morte em caso de acidente. A
empresa disponibiliza o telefone
0800 012 2733 e o site
www.kawasakibrasil.com

� Apertando o cerco contra os ladrões de água, a Sabesp anunciou a
prisão de um dono de churrascaria, por fraudar hidrômetro no centro de
São Paulo, fazendo com que o aparelho registrasse consumo menor do
que o ocorrido. Embora sem apresentar dados deste ano, a estatal
informou que em 2011, em 218 mil vistorias na Região Metropolitana de
São Paulo, foram detectadas 23.572 fraudes, com um desvio de 4,4
bilhões de litros de água consumida e esgoto coletado. O volume é
equivalente ao consumo de 34 mil pessoas. Os fraudadores foram
acionados pela Sabesp.

� Procon-SP constatou em agosto pequena queda na taxa média dos
juros: enquanto o empréstimo pessoal decresceu de 5,42% ao mês para
5,39%, o cheque especial passou de 8,05% para 8,03%. O consumidor
deve manter a cautela... O site www.procon.sp.gov.br disponibiliza
ferramenta para calcular o custo total do empréstimo ou financiamento.

� 0800 177 766 é o telefone 24 horas para solicitar a Seção de
Acolhimento de Adultos, Idosos e Família em Situação de Rua, da
Secretaria Municipal de Assistência Social, de Santos, que funciona na
Rua Bittencourt, 309, na Vila Nova.

� Multada em R$ 2,1 milhões pelo
Ministério Público do Trabalho em
São Paulo, por descumprir a Lei
Federal nº 8.213/1991, que definiu
cotas de contratação e inclusão de
pessoas com deficiências nas
empresas, a Brasil Foods – que
detém as marcas Perdigão, Batavo,
Elegê, entre outras –, comprovou a
doação de sete ambulâncias para
municípios do Mato Grosso, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná
e Goiás, no valor de R$ 350.000,00.
Com a doação, a empresa quita seu
débito; afinal, em agosto de 2011,
doou R$ 250.000,00 para a
Laramara Associação Brasileira de
Assistência ao Deficiente Visual; e
em outubro destinou R$
1.500.000.00 para o Instituto de
Atendimento à Criança com Câncer
(Itaci). A fiscalização do MPT-SP
continua, visando o cumprimento da
lei e a destinação de vagas para
pessoas deficientes.

� Toyota do Brasil convoca os
proprietários dos veículos modelo
RAV-4, fabricados entre outubro de
2005 a agosto de 2010, a
comparecerem a uma concessionária
da marca para agendar os
procedimentos necessários para
sanar defeito na suspensão traseira,
que pode causar a perda do controle
do veículo. A inspeção está
acontecendo em duas fases: a
primeira, desde o dia 16 de agosto, e
a segunda, a partir de outubro.
Informações pelo telefone 0800 703
02 06 e site www.toyota.com.br

Lei evita a
exposição à

fumaça tóxica
e nociva do
cigarro nos
ambientes
fechados

Fotos Divulgação
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Construção

Apresentando o conceito
home-office, está sendo
implantando na Vila

Mathias, em Santos, o Fusion Home
& Office e o Trend Home & Office,
um complexo imobiliário com quatro
torres, residenciais e comerciais.
Incorporado pela PDG, o
empreendimento está sendo
construído pela Schahin e tem
localização estratégica, ao lado do
novo prédio da Universidade Federal
de São Paulo, a Unifesp, na esquina
das Ruas Emílio Ribas e Campos
Melo.

Atualmente estão sendo
realizadas as obras de infraestrutura,
com diversos serviços acontecendo
de forma simultânea no canteiro de
obras. O rebaixamento do lençol
freático é realizado pela Milmar, por
meio do sistema well-points, que
funciona através de ponteiras

filtrantes. Os equipamentos operam
24 horas, sob as condições mais
adversas, permitindo que a empresa
cumpra os prazos sem comprometer
a qualidade dos projetos.

As fundações profundas estão
sendo executadas pela Geofund. No
total serão 380 estacas escavadas de
grande diâmetro, com profundidade
que varia de 30 até 55 metros. A
empresa iniciou os trabalhos em
maio e deverá encerrar em outubro.
A escavação é feita com perfuratriz,
sendo que a estabilidade da parede
do furo é feita com lama polimérica,
em vez da lama bentonítica. Entre as
vantagens do sistema, as estacas
escavadas proporcionam execução
rápida e sem vibração e ruídos.

A PGV Transportes e Serviços
realiza os serviços de terraplanagem,
remoção do material escavado
destinando a aterros autorizados
pelos órgãos ambientais, e também
presta o serviço de locação de retro
escavadeiras e escavadeiras
hidráulicas. A PGV está no canteiro
desde o início da obra e deverá ficar

até dezembro. “O canteiro é muito
bem organizado, com grande
preocupação com segurança”, afirma
o diretor da empresa, Paulo Vieira,
ao destacar que a empresa está no
mercado desde 1999, sempre
investindo no treinamento da mão de
obra e diversificando sua atuação no
setor.

Devido ao relacionamento de
longa data entre a Schahin e a Falcão
Bauer, mais uma vez a empresa
responsável por todo o controle da
qualidade do concreto entregue na
obra é a LA Falcão Bauer - Centro
Tecnológico de Controle da
Qualidade. Este controle do concreto
é feito desde o início das fundações
profundas e em completo
acompanhamento conjunto com o
cliente e a concreteira.
Antecipadamente, são analisados o
cimento, os agregados graúdos e
miúdos e o aditivo, componentes
dos traços de concreto fornecidos a
obra. Executaram-se também ensaios
de exudação, de abrasão “Los
Angeles” e também em concreto
fresco, para assegurar a qualidade, a
resistência e o volume entregue em

Complexo executa
fundações profundas

Fotos de Sandra Netto

Apartamentos e salas
comerciais em Santos ao
lado da Unifesp

todos os caminhões de
concreto aplicado na obra,
tudo dentro do melhor
padrão de qualidade e
segurança para a obra e
futuros moradores.

Ao mercado, o
complexo imobiliário é
apresentado como opção
para quem quer trabalhar,
morar, estudar, tudo no
mesmo local.

Controle da qualidade do
concreto utilizado na obra

Fusion Home & Office
e o Trend Home &
Office: obras de
infraestrutura

Fusion e Trend Home & Office
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Morada Pompeia

Todos os terraços estão
voltados para a Praça
Benedito Calixto

Xavel entrega residencial

Na Pompeia, um dos bairros
mais charmosos de Santos,
a Incorporadora e

Construtora Xavel entrega em
setembro o Residencial Morada
Pompeia. O empreendimento está
em fase de acabamento e possui
10.083,76 m2 de área total, sendo
constituído por 15 andares-tipo,
subsolo, térreo, dois mezaninos e
cobertura.

O projeto é do arquiteto Carlos
Passos, com projeto das áreas de
lazer, que serão entregues equipadas
e decoradas, do arquiteto Edgard
Pistelli. Conforme definiu Passos, o
conceito do projeto arquitetônico é
contemporâneo, com a fachada
destacando linhas modernas e
simétricas.

Os 48 apartamentos do
residencial possuem três plantas
diferentes: do 3º ao 11º pavimento
estão as unidades de 2 suítes e 2
suítes com dormitório reversível,
respectivamente, com 78 m2 e 115
m2. Do 12º ao 17º pavimento estão
as de 3 suítes, com área útil de 160
m2. Todos os terraços estão
voltados para a Praça Benedito
Calixto, onde se localiza a Igreja
Nossa Senhora do Rosário de
Pompeia.

O arquiteto Carlos Passos, que
também é o responsável técnico pela
Xavel, destacou a vantagem do
gerenciamento integrado dos
projetos, cujo maior objetivo é
facilitar a execução da obra e reduzir
o desperdício. Durante a obra, a
empresa manteve o compromisso
que tem há mais de 10 anos com o
meio ambiente, na separação e
destinação adequada dos resíduos
gerados (entulho, madeira, plástico,
metal e papel), além da preocupação
com o canteiro de obras, vizinhos,
ruas e calçadas.

Na construção, a Xavel
assegurou o seu tradicional padrão
de qualidade, presente em outros 11
residenciais em Santos, a partir de
parcerias com renomados
fornecedores e profissionais do
setor. O projeto estrutural é dos
engenheiros Clóvis dos Santos e
José Marques, enquanto os serviços
de sondagem foram executados pela
Túzzolo Engenharia.

O rebaixamento do lençol
freático foi realizado pela Enmage
Engenharia. Segundo informou o
diretor, engenheiro Gerson
Vilaverde, foi utilizado o sistema
well-points, visando melhor
eficiência e baixo custo.

A fundação profunda teve
projeto do escritório Zaclis, Falconi
e Engenheiros Associados, e foi
executada pela Brasfond, com a
utilização do sistema de estacas
escavadas de grande diâmetro, com
polímero, atingindo uma

profundidade média
de 40 metros.

A obra utilizou
concreto com 35
MPa de resistência,
visando uma maior
segurança e
durabilidade da
estrutura, sendo que
o controle
tecnológico do
concreto foi feito
pela Falcão Bauer,
com sistema de
amostragem 100%.

A Arcelor Mittal
forneceu as soluções em aço para a
construção.

Os projetos das instalações
prediais foram elaborados pela
Prohidel Projetos de Instalações
Hidráulicas e Elétricas, dirigida pelo
engenheiro Luiz Rogério Mesquita
Freitas. Ele explicou que os projetos
privilegiam a economia do consumo
de água, destacando-se a previsão da
infraestrutura para implantação de
sistema de medição de água,
conforme ProAcQua, possibilitando
a leitura e emissão de contas pela

Luiz Carlos Ferraz

Projeto
arquitetônico
contemporâneo:
fachada destaca
linhas modernas
e simétricas
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Sabesp. Desta forma, os
condôminos poderão ter suas contas
emitidas em seu nome, com mais
confiabilidade nos valores apurados.
Foram adotadas as bacias com
descarga dupla de 3 e 6 litros, e nas
área comuns, além das bacias,
torneiras de acionamento automático

e ligações
hidráulicas com
válvula de
redução de
pressão
acoplada, que
ajudam a
reduzir o
consumo. O
projeto elétrico
visou um
dimensiona-
mento
confortável,
com grande
número de

tomadas e circuitos nos
apartamentos.

A alvenaria de vedação foi feita
no sistema racionalizado, a partir da
utilização de blocos cerâmicos com
furo na vertical e instalações
elétricas embutidas, que acarretam
menor desperdício de material.

As cerâmicas e porcelanatos
internos e de fachada são da
Portobello. Uma empresa parceira
da Portobello, a PortoKoll forneceu
o rejuntamento colorido P-Flex, dos
porcelanatos, mármores e granitos, o
rejuntamento colorido L-Flex, das
cerâmicas e pedras, e a argamassa
especial aplicada na piscina.
Portobello e PortoKoll são
representadas na Baixada Santista
pela MRA Representações.

No acabamento, foram
utilizados mármore Travertino, no
piso do hall social, e granito branco
Dallas, no piso do hall de serviço.

As esquadrias foram
confeccionadas pela Metalúrgica São
Vicente, com a utilização das linhas
Inova e Gold, da Alcoa.

Os metais dos apartamentos e
das áreas comuns são da Docol, com
linhas top da marca, como Adaha e
Novitá.

Os forros de gesso foram
realizados pela JG Gesso, com
placas 60x60 e molduras, sendo que
nos terraços e nas áreas comuns foi
utilizado o sistema drywall, de gesso
acartonado, nas paredes e shafts.

Nas portas de entrada social dos
apartamentos, portas prontas da
Pormade, linha Frisatta, que utilizam
em sua composição 97,2% do
material proveniente de Sistema de
Manejo Florestal Sustentável. Um
puxador em aço inox e fecho rolete
da LaFonte completam a entrada.

Os materiais hidráulicos da Tigre
foram fornecidos pela Casa D’Água.

O empreendimento também
possui pressurização da escadaria e
gerador de emergência, que atende
elevadores e áreas comuns.

A impermeabilização foi
aplicada pela Impermec, que utilizou
sistemas de cimento polimérico
Viaplus 1000 e 7000, e mantas
asfásticas da Viapol.

O Morada Pompeia está
equipado com 3 elevadores Atlas
Schindler da linha Neo Lift, que
possuem design exclusivo,
integrando acabamentos
diferenciados na composição do aço
inoxidável para a cabina e seus
acessórios, com harmonia entre as
formas planas dos painéis e as
curvas acentuadas de suas colunas e
corrimão. Entre outros diferenciais, a
nova coluna de comando possui
teclas eletrônicas e sinalização de
última geração.

A Xavel prepara para novembro
o lançamento do Residencial Morada
Imperatriz, na Ponta da Praia, com
30 pavimentos, seguindo o mesmo
padrão de plantas do
empreendimento da Pompeia, com
apartamentos de 2 e 3 suítes, e
amplo lazer na quadra da praia.

 Luiz Carlos Ferraz

Morada
Pompeia:
padrão de
qualidade
Xavel,
presente em
outros 11
residenciais
em Santos
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Pastilha de porcelana rústica
com aparência de madeira

A Porto Ferreira faz releitura
dos tacos de madeira usados

nos anos 70 e lança a coleção
Essencial, revestimento feito em
cerâmica com aparência de
produto natural. No formato
30x53, disponível em dois
acabamentos, o Taco Marfim e o
Taco Bege têm desenhos que
mostram os veios da madeira e
conferem um estilo retrô aos
ambientes e oferecem as
vantagens da cerâmica. Site
www.ceramicaportoferreira.com.br

Carlos Piratininga

Retrô da
Porto Ferreira

Proporcionando charme a
qualquer ambiente, as cortinas

precisam ser instaladas em harmonia
com o espaço, com distância
adequada do chão, combinação de
cores, tipo de varão, entre outros
detalhes. Com lojas em Blumenau e
Balneário Camboriú, em Santa
Catarina, a Schwanke Casa investe
em treinamento para manter a
equipe atualizada e pronta para
responder aos questionamentos dos
clientes.

Entre as dicas das proprietárias
Margit e Sheila Schwanke, as
cortinas devem chegar até o chão,
para assegurar um visual elegante e
alongar o pé-direito do ambiente. Se
o espaço entre o teto e o início da
janela for menos de 30 cm, o ideal é

Detalhes valorizam as cortinas
Cuidados ao fazer a
opção por esta peça
de decoração

um modelo do teto ao chão. “Vai do
gosto do cliente o tamanho da barra,
que varia de 20 a 50 cm. Existem

dúvidas sobre o comprimento ideal.
Usualmente se deixa 1 cm do chão,
mas alguns tecidos pedem que elas
fiquem apoiadas. As cortinas curtas
podem ser usadas em situações em
que estão sobre móveis”.

Sobre o ambiente com várias
janelas e cortinas diferentes, Margit
e Sheila sugerem que haja harmonia.
Cores iguais são as mais indicadas,
podendo haver variação de tecido.
Com relação ao cálculo da
quantidade de tecido, elas ensinam
que os finos e os mais encorpados
exigem quantidades diferentes.

Divulgação

ALepri Finas Cerâmicas Rústicas
apresenta as versões Metal e

Rosso para a linha Brick de
revestimento, que reproduz os
famosos tijolos ingleses. O produto
é caracterizado pela aparência
rústica, com superfície texturizada e
irregular, e está disponível no
formato 6x23.

O Brick Rosso possui visual
clássico, semelhante ao tom natural
dos tijolos, enquanto o Brick Metal
mescla referências clássicas e
modernas, o que resulta num
produto perfeito para dar ressaltar
fachadas, paredes de destaque e
colunas, além de revestir pisos e
paredes de diversos ambientes,
inclusive comerciais.

As novidades são feitas a partir
de vidros de lâmpadas fluorescentes,
telas de computadores e de TV
reciclados, e podem ser combinadas

Linha Brick ganhou duas
versões: Rosso e Metal

Como os
famosos tijolos
ingleses...

Fotos Divulgação

Perfácil, o laminado
autoadesivo de alta resistência
e de fácil aplicação da

Pertech, foi desenvolvido
especialmente para o mercado
moveleiro, para revestir peças em
MDF, MDP e compensado. Um dos
diferenciais é a facilidade de
aplicação, que garante maior
rendimento ao trabalho de
marceneiros.

O produto, pronto para uso,
pode ser cortado, perfurado e
processado, por meio de
equipamentos comuns, e ser
aplicado diretamente nos móveis e
superfícies já instalados. Sua
superfície é constituída de laminado
decorativo de alta pressão, com alta
resistência às manchas, calor,
umidade, e facilita a limpeza. O
Perfácil também não favorece a

Laminado autoadesivo
especial para o mercado
moveleiro

Opção para reformas rápidas

formação e permanência de colônias
de fungos, ácaros e germes, o que o
torna asséptico e antialérgico.

Informações no site
www.pertech.com.br ou ligue SAC
0800 773 9600.

Para ser aplicado
diretamente em móveis e

superfícies já instalados

Divulgação

com outras cores da linha, como
tabaco, terracota, white...

O Metal é esmaltado e possui
classificação PEI4, dada a
revestimentos com esse tipo de
acabamento e indicados para locais
de alta circulação. Já o Rosso, que
não possui esmalte, é classificado
como material de alta resistência à
abrasão profunda. Entre os
diferenciais, fácil manutenção e
colocação: o assentamento pode ser
feito com ou sem rejuntamento, em
amarração ou alinhamento.

Mais no site www.lepri.com.br
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POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Para quem não abre mão de levar
o cão de estimação às viagens, o

Sheraton São Paulo WTC Hotel, na
Capital Paulista, oferece o serviço
Sheraton Love That Dog!, que
recebe, com carinho e mordomia de
um hotel cinco estrelas, o melhor
amigo do hóspede.

O serviço disponibiliza no
quarto do hóspede um Pet Welcome
Kit, que inclui cama, tigelas de ração
e água, tapete higiênico, sacos de
recolher resíduos, door knob – um
aviso de porta que sinaliza o animal
de estimação descansando na suíte.

Além do kit, o hóspede recebe
uma lista de informações sobre
praças, lojas, pet shops e serviços
de concierge, com opções como de
agendamento de horário em spas
caninos, transporte adequado para
animais, compras de itens e rações
especiais e o que mais for preciso
para o bem-estar do cãozinho.

O hotel integra o complexo
World Trade Center (WTC) São
Paulo e oferece 296 apartamentos
com alto padrão de estilo e conforto,
completo centro de convenções,
posicionando-se entre os melhores
da hotelaria de luxo do país. O hotel
possui 67 suítes design, que foram
decoradas por renomados arquitetos
e decoradores. O menu de serviços
premium atende às necessidades dos
hóspedes de negócios e clientes em

Genival
Ferreira da
Mota, o Vavá:
carinho com
os animais

Atendimento vip ao
hóspede de estimação

eventos.
Os hóspedes também têm à

disposição os primeiros quartos
purificados da América Latina, os
Pure Rooms. A novidade veio dos
Estados Unidos, numa parceria com
a empresa Pure Global, que
desenvolveu um método de
purificação do ar e tratamento de
superfícies que vai além das
tradicionais já praticadas no hotel,
criando um ambiente totalmente
asséptico e hipoalergênico.

OItamambuca Eco Resort, em
Ubatuba, no Litoral Norte
de São Paulo, preparou um

roteiro diversificado para quem
deseja aproveitar o feriado de 7 de
setembro sem preocupação e em
meio a muita área verde. Localizado
numa das praias mais belas da
região, os hóspedes têm várias
opções de atividades naturais, como
desbravar a Mata Atlântica,
realizando trilhas beach bike,
trekking, e observar a flora e fauna
local, principalmente os pássaros, já
que a região conta com mais de 200
espécies catalogadas.

O pacote para o feriado da
Independência inclui 3 noites, com
café da manhã, drink de boas vindas
no check in, 1 passeio de caiaque (1/
2 hora por pessoa), 1 sessão de
massagem tipo quick massage,
música ao vivo no restaurante
Taioba, atividades recreativas para
crianças e adultos e seguro chuva.
Ou seja, se chover durante a sua
estada, o hóspede não precisa se
preocupar: terá direito a voucher de
cortesia, caso chova mais de 5 horas
em um dia, entre às 9 e 17 horas.
Casal paga R$ 1.468,00, com
gratuidade para duas crianças de até
10 anos no mesmo quarto dos pais,
e sem cobrança dos 10% de taxa de
serviço nas diárias.

Para os adultos, a programação
oferece caminhadas por trilhas,
campeonato de caiaque, sinuca, ping
pong, pebolim, a melhor caipirinha,
aulas de alongamento, diversos

Feriado prolongado com
programação especial
para adultos e crianças

Divertido e relaxante

ritmos de danças, yoga, andar na
corda bamba (slack line). Ou ainda,
diversas provas de desafio, como
golf, carro de controle remoto, dardo
e arco e flecha, entre outras. A noite
fica ainda mais animada com a
música ao vivo no Taioba.

Para as crianças, a equipe
preparou um roteiro com diversão
para o dia todo, com oficinas de arte,
futebol, teatro, aulas de surf, slack
line e yoga, jogos na praia
(queimada, labirimbol, futebol
maluco, escultura de areia, vôlei de

toalha). Durante a noite, os
pequenos contam com atividades
animadas, como Velho Oeste, Harry
Potter e Salve os Pássaros; sempre
acompanhadas por monitores.

O Itamambuca Eco Resort
possui 76 acomodações, piscinas,
quadras de tênis e poliesportiva,
brinquedoteca, centro náutico, salão
de jogos, fitness center, restaurante e
o espaço ArmaZen, com tratamentos
estéticos e de relaxamento. Mais
informações no site
www.itamambuca.com.br

Divulgação

Divulgação

Atividades
acompanhadas
por monitores

APousada Pedra da Ilha, na Praia
Alegre, em Penha, Santa

Catarina, anunciou promoção para a
baixa temporada. O hóspede que
fechar um pacote para casal nos
finais de semana ganha um jantar
cortesia. Outra promoção é que,
adquirindo quatro diárias, o cliente
recebe uma quinta.

Para pacotes de mais de quatro
dias, o hóspede pode levar duas
crianças de até 6 anos de idade, que
terão estadia gratuita, e ainda
receberá passaportes cortesia, para
todos da família, para o parque Beto

Piscina da
Pedra da
Ilha:
promoções
variadas

Pousada aposta na
baixa temporada

Carreiro World, que fica a 5
quilômetros de distância.

A Pousada Pedra da Ilha conta
com apartamentos frente ao mar e de
alto padrão, piscina térmica coberta,
suítes temáticas com
hidromassagens relaxantes e suítes
presidenciais com hidromassagem
privativa na sacada.

Serviço – A Pousada Pedra da
Ilha fica na Rua Abraão João
Francisco, 46, Praia Alegre, Penha.
Informações pelo telefone (47)
3345.0542 ou site
www.pedradailha.com.br

Divulgação
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Considerado comum e muitas
vezes despercebido pelos
pais, o ronco infantil pode

indicar muito mais do que eventual
incômodo para quem está por perto.
Ele pode significar perda na
qualidade do sono e aumento nos
níveis de estresse da criança.

Segundo a pediatra do Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP, Filumena Gomes,
o ronco está presente em crianças,
principalmente de 2 a 9 anos, que
sofrem de obstrução das vias aéreas
por vários motivos, como alergias,
infecções respiratórias prolongadas
ou até mesmo pelo uso excessivo de
chupetas. Com a obstrução, a
criança passa a fazer, ao dormir, a
respiração bucal, o que ocasiona o

Problema pode revelar
infecções respiratórias
prolongadas, alergias...

Alerta: riscos do ronco infantil
Uso excessivo de bicos,
como chupetas, pode
causar ronco

ronco e algumas vezes provoca até
mesmo apneia, ou a suspensão da
respiração.

As crianças alérgicas a poeira,
diz Gomes, podem sofrer alguma
obstrução por conta do aumento dos

tecidos internos do nariz. Nesse
caso, o ronco passa a ser crônico.
“Na fase de 2 a 9 anos, quando
ocorre o aumento dos tecidos das
amígdalas e adenoides, são comuns
as infecções, gripes e resfriados. Por

U ma nova técnica para o
tratamento do câncer de

próstata foi apresentada por
pesquisadores da Universidade
de Missouri, nos Estados
Unidos. Trata-se da utilização de
nanopartículas de ouro e de um
composto encontrado em folhas
de chás, como verde ou preto,
para a destruição das células
tumorais. Segundo o artigo,
publicado pela revista da
Academia Americana de Ciências
(PNAS), a aplicação de duas
injeções com as substâncias
reduziria o tamanho do tumor
em apenas 28 dias. Os testes com
esta metodologia foram
realizados em camundongos e
mostraram eficácia no combate à
doença. Ainda não há um prazo
para que o tratamento aconteça
com humanos.

De acordo com o urologista
Daher Chade, do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo
(Icesp), o benefício da nova
técnica é que as substâncias
agem diretamente no tumor,
poupando órgãos vitais, afetados
nas sessões de quimioterapia.
“Esta tecnologia tem um grande
potencial de propiciar o
surgimento de uma nova linha de
pesquisa de tratamentos menos
invasivos e mais eficazes que os
disponíveis atualmente”, afirma
Chade, presidente do
Departamento de Urologia da
Associação Paulista de Medicina
(APM).

Ouro para
tratar câncer
de próstata

Quando um casal não consegue
engravidar, após tentar de

maneira adequada por pelo menos
um ano, pode haver um problema de
fertilidade. Se a idade da mãe é
superior a 40 anos, o período de
tempo para conceber naturalmente
pode ser reduzido em cerca de 30%.
Contudo, quando não há razão
aparente para a infertilidade, ela é
então denominada como
“infertilidade de causa inexplicada”.

Considerado um diagnóstico
muito duro para os casais que estão
tentando engravidar, a infertilidade
sem causa aparente, ou infertilidade
inexplicada, causa um grande
transtorno. “O que é mais difícil é
entender que há sempre uma causa
para a infertilidade, apenas não foi
possível diagnosticá-la até aquele
momento”, argumenta o
ginecologista Jonathas Borges
Soares, diretor do Projeto ALFA,
Aliança de Laboratórios de
Fertilização Assistida: “O
tratamento de infertilidade pode ser
longo, o diagnóstico pode ser difícil,
pode levar tempo, mas ele precisa
ser feito adequadamente”.

Para Soares, a infertilidade pode
ser “inexplicada” pelo estilo de vida
do casal. Ele afirma que o
especialista em reprodução humana
pode analisar a contagem de esperma
do marido ou verificar se as trompas
de Falópio da mulher estão íntegras,
mas não pode acompanhar o estilo
de vida do casal diariamente: “Se o

Infertilidade de causa inexplicada...

casal tem um estilo de vida nada
saudável – abuso de álcool, uso
recreativo de drogas ilícitas,
consumo excessivo de gorduras,
excesso de exercícios físicos,
tabagismo, sobrepeso ou obesidade,
estresse fora de controle –, isso
pode contribuir ou ser a causa para a
infertilidade inexplicada”.

A idade pode também ser uma
explicação. Diz o médico: “A mulher
nasce com um a dois milhões de
óvulos, mas só cerca de 500 irão
amadurecer, um a cada mês, no
período fértil das mulheres. Os
demais regridem e são absorvidos
pelo organismo, mês a mês, a partir
da puberdade. Não sendo
fecundados, são mensalmente
expelidos. O período fértil de cada
mulher é bastante variável, mas, em
média, inicia-se por volta dos 12 ou
14 anos de idade, terminando em
torno dos 45 ou 50 anos. Porém, é
comum que por volta dos 35 anos, a

produção de
óvulos comece a
declinar, bem
como a qualidade
dos mesmos”.

Às vezes,
como a razão da
infertilidade pode
não ser
identificada, o
especialista em
reprodução
humana pode
sugerir

tratamentos de complexidades
crescentes, isto é, de uma simples
indução de ovulação associada à
orientação do momento da relação
sexual ou inseminação artificial, até
uma fertilização in vitro (FIV). “No
entanto, sem diagnóstico prévio, não
é certo que estas opções
terapêuticas ‘irão funcionar’. É
possível que o corpo não responda
bem aos tratamentos propostos”.

O diretor do Projeto ALFA
aconselha: “Se você está tendo
problemas para engravidar e sua
infertilidade foi classificada como
inexplicada, não se desespere. A
causa para ‘este mal’ só é
inexplicável neste momento. A
gestação pode ser buscada e obtida
com um acompanhamento médico
diferenciado, o qual envolve tempo
para diagnosticar e tratar a
verdadeira causa da sua
infertilidade”. Mais informações no
site www.projetoalfa.com.br

Divulgação

conta disso as crianças passam a
realizar, nesse período, a respiração
bucal e, consequentemente, a
roncar”.

Outro problema que pode causar
ronco nas crianças é o uso excessivo
de bicos. Chupetas, mamadeiras e
até mesmo o dedo levado à boca, em
crianças com mais de um ano,
podem trazer problemas sérios. A
arcada bucal pode ser alterada, tanto
na estrutura óssea e dentária quanto
na musculatura e na postura da
língua. “Usar chupetas, mamadeiras
e o dedo na boca durante muito
tempo pode prejudicar a estrutura
bucal da criança”, enfatiza
especialista: “Ao dormir a língua
deve ficar posicionada encostada no
céu da boca para que a respiração
ocorra de maneira adequada”.

Diagnóstico duro para
casais que tentam
engravidar

O Instituto Nacional de
Câncer José Alencar Gomes

da Silva (INCA) prevê que mais
de 1 milhão de brasileiros
receberão, nos próximos dois
anos, o diagnóstico de câncer. Os
novos casos da doença deverão
atingir 50,8% dos homens, sendo
o câncer de próstata a doença
mais comum entre eles. As
estatísticas apontam a
necessidade de ações públicas de
conscientização em relação à
importância do rastreamento e
da detecção precoce, de modo a
oferecer um melhor prognóstico
dos casos identificados.

Criar ações
preventivas

Divulgação

� Duas novas
tonalidades – a
nude Buffest Beige
e a rosa Prime
Pink – já estão
disponíveis no
mercado
brasileiro do
ColorStay
Ultimate Liquid
Lipstick, o batom
líquido de alta
fixação e longa

duração da Revlon. Ele dispensa
retoques mesmo após as
refeições e proporciona sensação
de conforto e cores por até 12
horas.

ColorStay:
duas novas
cores

Alta fixação

� O aparecimento
da acne pode ser
combatido com o
Gel Anti-Acne,
desenvolvido pela
Peel Line. O
produto controla a

oleosidade, aumenta a resistência
da pele e auxilia na cicatrização
do tecido atingido pela espinha. A
fórmula, à base de ácido
salicílico e própolis, tem função
antisséptica, diminuindo o
processo inflamatório e
regenerando a pele. Informações
no site www.peelline.com.br

Gel regenera e
cicatriza

Pele sem acne
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� O grupo Amigos de Antônio
realiza a II Noite de Pizza, em 13
de setembro, no Clube
Internacional de Regatas, em
Santos, em prol da nova
iluminação do Altar do Santuário
Santo Antônio do Valongo, no
Centro Histórico. Convites na
secretaria do Santuário.

� Terceira edição do Polo Design
Show acontecerá de 18 de
setembro e 21 de outubro, no
Pavilhão Vera Cruz, em São
Bernardo do Campo, com
projetos para 47 ambientes
residenciais e corporativos.

� Até 27 de janeiro de 2013, a
Pinacoteca do Estado de São
Paulo, na Capital Paulista,
apresenta “Vistas do Brasil”,
com 11 obras dos acervos da
Pinacoteca e do Instituto Moreira
Salles. Destaque para o painel
“Vistas do Brasil, 1829-1830”,
gravura colorida (15mx3m), de
Jean-Julien Deltil (1791-1863).

� Comemorando 41 anos de
fundação, a Unimed Paulistana
promove a Expo Saúde, de 7 a 10
de setembro, no Transamérica
Expo Center, na Capital Paulista,
com novas tecnologias, conceitos,
tratamentos e lançamentos de
produtos apresentados em
palestras e workshops.

� Embalados pelo Festival do
Camarão de Ilhabela, no Litoral
Norte de São Paulo, programado
para os últimos finais de semana
de agosto, hotéis e pousadas da
Ilha oferecerão vantagens aos
hóspedes até 14 de setembro.
Confira a relação dos
estabelecimentos participantes no
site www.hospedailhabela.com.br

� Estudantes de jornalismo
podem inscrever até 10 de
setembro propostas de pauta no
4º Prêmio Jovem Jornalista
Fernando Pacheco Jordão sobre
“As Comissões da Verdade no
Brasil”. As pautas selecionadas
serão patrocinadas pelo Instituto
Vladimir Herzog e a equipe que
realizar a melhor matéria será
premiada com viagem para
Santiago do Chile. Inscrições no
site www.jovemjornalista.org.br

� Exposição “De Um Lado a
Outro – Ação Educativa
Extramuros da Pinacoteca do
Estado de São Paulo” pode ser
vista até 15 de setembro, no
Complexo Cultural Palácio das
Artes, no Boqueirão de Praia
Grande, com trabalhos de
pessoas que vivem em situação
de rua na Capital Paulista.

Núcleo Catarinense de Decoração premiou os melhores do ano
em arquitetura, decoração e design de interiores de Santa

Catarina, que participam do programa de fidelidade da
entidade. A festa aconteceu em agosto, no Conrad Resort &
Casino, em Punta del Este, reunindo profissionais e lojistas

associados das quatro regionais, em Florianópolis, Blumenau,
Balneário Camboriú e Sul (Criciúma).

Ademir Arnon e
Moacir

Benvenutti,
presidente da

Federação
Brasileira dos

Colunistas
Sociais

(Febracos): em
comemoração aos 181 anos da imprensa de Santa Catarina e
80 anos da Associação Catarinense de Imprensa, Benvenutti

recebeu homenagem do Prêmio Dakir Polidoro, em sessão na
Câmara de Vereadores de Florianópolis.

Henrique
Setti,
gerente de
Marketing
da Viapol:
dia a dia do
comércio

varejista proporciona inúmeras oportunidades de beneficiar o
consumidor, considerando que o bom atendimento requer
atenção, ética, educação e boa vontade.

Fotos Renato Gama

Alfredo Vanelli e
Giovani Bonetti

Ana Paula Ronchi e
Jean Alphonse

Eli Wolf, Vinicius Cuin e Patrícia Pessoa: BDK Solutions esteve na
regional Santos do SindusCon-SP para apresentar o software
Viabil, que auxilia o construtor na hora de avaliar a qualidade
econômico-financeira de projetos imobiliários.

Sandra Netto

Divulgação

Sandra Netto

Divulgação/Febracos

Arteche promoveu
Road Show, em agosto,
na Associação de
Engenheiros e
Arquitetos de Santos,
com o americano John
Houdek, que
apresentou o que há de
mais inovador em
qualidade de energia.
John é presidente da
Allied Industrial
Marketing Inc. e
professor adjunto na
Milwaukee School of
Engineering (MSOE).

Sissi Kawai Marcos, Adriano Santos e Luciano Agostini e Márcio
Martins Ferreira: Centro Universitário da Fundação Educacional

de Barretos (Unifeb) firmou parceria com o Barretos Country
Hotel & Acquapark, para concessão de estágio em diversas áreas,

como Administração de Empresas, Ciências Contábeis,
Gastronomia e Engenharia de Alimentos.

Divulgação
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Empreendedorismo

Opresidente do Sindicato das
Empresas de Serviços
Contábeis e de

Assessoramento no Estado de São
Paulo (Sescon-SP), José Chapina
Alcazar, elencou dicas de gestão
para novos negócios, que podem
colaborar com o sucesso do
empresário iniciante. “O Brasil é um
país cheio de burocracia. Para
superar os obstáculos é preciso
foco, profissionalismo,
conhecimento e cautela para
conquistar mercado, fazer a empresa
crescer e ganhar credibilidade”,
afirma Alcazar, que também preside
o Conselho de Assuntos Tributários
da Fecomercio SP.

O dirigente argumenta que, com
27 milhões de empresários ou de
pessoas envolvidas na concepção de
um negócio próprio, o Brasil é o
terceiro colocado em número de
empreendedores num ranking de 54
países, atrás apenas da China e dos
Estados Unidos. Somente este ano
foram criadas mais de 1 milhão de
empresas em território brasileiro.
São Paulo é o estado com o maior
número de novos negócios, mais da
metade no setor de serviços.

Algumas sugestões do

especialista:
� Identificação do negócio, pois
identificar uma vocação e um desejo
proporcionará trabalho com
satisfação, e não somente para
ganhar dinheiro.
� Conhecer bem a área de atuação,
observar a atuação da concorrência,
pesquisar se o local não está
saturado, identificar os hábitos e a
carência dos consumidores, mapear
oportunidades e dificuldades,
participar de cursos, palestras e
buscar capacitação sobre todas as
questões que envolvem o nicho
específico e o empreendedorismo em
geral.

� Elaborar um plano de negócios
mais claro e detalhado possível,
documentando estratégias para
concretizar os objetivos: aspectos
financeiros, administrativos e de
marketing.
� O auxílio de uma boa assessoria
contábil no momento de abertura do
negócio apontará os meios para a
formalização do negócio em âmbito
municipal, estadual e federal. “O
contador profissional ajudará no
planejamento e indicará caminhos
para a legalidade, o crescimento e o
sucesso”, frisa Alcazar.
� A formalização é mais que uma
questão legal, pois uma empresa

informal fica de mãos atadas, sem
oportunidades de crescer.
� Antes da aquisição ou locação do
imóvel onde a atividade será exercida
é preciso verificar se não há
desacordo com a legislação de
zoneamento da cidade ou se o
“habite-se” está alinhado à atividade.
� Ao optar acertadamente entre os
regimes de apuração de tributos do
Lucro Real, Lucro Presumido e
Simples Nacional, as empresas
conseguem reduzir
significativamente a sua carga
tributária.
� Ao lado da escrituração contábil, a
adoção de controles internos de

gestão é essencial para o negócio e
necessária para a boa prestação de
contas ao fisco, já que controle de
estoque, do quadro de
colaboradores, de caixa e outros
auxiliam as tomadas de decisão.
� O empresário precisa ter atenção
especial ao fluxo de caixa, sempre
contabilizando os recursos que serão
destinados aos impostos, ao
pagamento de funcionários, décimo
terceiro e reserva para emergências.
� É preciso sempre investir na
qualidade, tanto nos serviços como
no atendimento.
� Não importa o tamanho da
empresa, a prioridade é a
profissionalização do negócio.
� A realização de um orçamento
trimestral ou anual constitui uma
grande ferramenta para o
empreendedor, pois permite análises
e comparações mês a mês, além da
adoção de medidas para que o giro
de produtos e serviços possa cobrir
despesas, como taxas, tributos,
aluguel, assessorias, entre outros.
� A equipe de colaboradores pode
ser fator de sucesso ou de fracasso
do novo empreendimento. Assim,
contrate pessoas que querem
crescer; motive e ofereça
treinamento.
� A inquietação motiva o
crescimento. Esteja atento às
novidades, ao comportamento do
mercado e às mudanças de hábitos
dos consumidores.
� O aprimoramento profissional é
um item de ouro para trabalhadores
e também para o empreendedor.

Mesmo novato, o empreendedor
deve considerar o

investimento em conceitos
sustentáveis para o sucesso de seu
negócio. “Muitos pequenos e
médios empresários acreditam que
investir em algo sustentável em seus
negócios é oneroso. Mas, é
justamente o contrário, já que é
possível mudar a partir de detalhes
que, de tão simples, muitas vezes
passam despercebidos – como
separar o lixo reciclável, usar
lâmpadas que gastem menos energia
e fechar as torneiras durante algumas
tarefas – e que podem até trazer
economia, mesmo que em longo
prazo”, afirma Enio De Biasi, sócio-
diretor da De Biasi Auditores
Independentes.

O consultor enfatiza que, para

trabalhar de modo ecologicamente
correto, independentemente do
tamanho da empresa, basta que cada
um queira fazer sua parte. Para isso,
é necessário entender como
influenciar as pessoas a comprarem
a ideia da sustentabilidade: “Quem
adota práticas sustentáveis está à
frente quando surgem novas
legislações relativas ao meio
ambiente, como a Lei dos Resíduos
Sólidos”.

O consultor sugere 10 ações que
podem ajudar as empresas a adotar,
de forma realista, uma postura mais
sustentável:
� Criar ambientes de trabalho que
viabilizem projetos com foco em
sustentabilidade, como a escolha dos
tipos de dispositivos que serão
usados na empresa, o local onde os

funcionários serão alocados e o
desenho dos espaços de trabalho.
� Manter regras que controlem as
emissões de carbono e, se possível,
neutralizá-las.
� Adotar políticas de gerenciamento
de energia. Ou seja, além de
desenvolver sistemas de
monitoramento, é interessante criar
data centers eficientes, desligar
equipamentos eletrônicos
(computadores, impressoras,
estabilizadores etc.) ao deixar o
posto de trabalho e trocar as
lâmpadas incandescentes pelas
fluorescentes.
� Substituir sacolas tradicionais
pelas versões biodegradáveis, que se
deterioram em pouco tempo, sem
agredir o meio ambiente. Caso seu
negócio crie lixo tóxico, o ideal é

contatar as empresas responsáveis
pela coleta, para saber como deve
ser o descarte correto. Isso vale
também ao eliminar pilhas, baterias,
computadores e lâmpadas
fluorescentes.
� Procurar saber, ao contratar um
fornecedor, quais são os métodos
usados pela empresa dele, como, por
exemplo, se ela utiliza meios legais
para vender seus produtos e se
cumpre as legislações ambiental e
trabalhista.
� Tornar seus cartões de visita
“verdes”, como, por exemplo, trocar
o papel pelos reciclados e utilizar
tintas a base de soja, entre outras
novidades.
� Instalar um software para
economizar na impressão e eliminar
as máquinas de fax.

� Para evitar desperdícios de
materiais como papéis, copos e
talheres plásticos, é preciso
convencer os funcionários a utilizar
canecas reutilizáveis para beber água
e café. Outra sugestão é dispensar
máquinas de café, lanches e afins,
que gastam muita energia e deixam
resíduos plásticos, e disponibilizar
uma cesta de lanches saudáveis e um
refrigerador para gelar bebidas e
alimentos.
� Aprimorar seus equipamentos de
escritório, em vez de trocá-los.
� Pensar verde ao trocar móveis ou
materiais do escritório. Quando for
necessário realizar substituições,
tentar fazê-las de modo sustentável,
dando preferência a peças e
utensílios compostos por material
reciclado ou madeiras certificadas.

Como tornar seu empreendimento mais sustentável

DICAS PARA GERIR NOVOS NEGÓCIOS
Brasil é o
terceiro
colocado em
empreendedores

“É preciso foco, profissionalismo,
conhecimento e cautela para

conquistar mercado, fazer a empresa
crescer e ganhar credibilidade”, diz

José Chapina Alcazar


