Capa: As melhores soluções para enfrentar as questões Opinião
urbanas e oferecer mais qualidade de vida à
população das cidades latino-americanas serão
debatidas no XXIV Congresso Pan-Americano
de Arquitetos, em Maceió........................Pág. 12.
Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.
Sandra Netto

Arquiteto Daniel
Passos Proença e
engenheiro
Marcos Teixeira,
respectivamente
diretor e
presidente da
AEAS: 75 anos de
fundação

Sociedade
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos
(AEAS) comemorou em outubro Jubileu de Brilhante
com lançamento de livro e homenagens................Pág. 5.

Autoestima

Desigualdades...

N

um país atolado em tantas desigualdades,
seja em situações reais, como na distribuição
de renda ou oportunidades de ensino,
trabalho, saúde..., seja no aspecto virtual, no
imponderável mundo das possibilidades..., é muito
salutar que os governos, em seus diferentes níveis,
criem mecanismos de compensação, tendo como
princípio a máxima da igualdade ensinada por Rui
Barbosa. Paraninfo dos formandos da turma de
1920 da Faculdade de Direito do Largo São
Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), no
discurso que intitulou “Oração aos Moços”, Rui
ministrou: “A regra da igualdade não consiste senão
em quinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam. Nesta desigualdade
social, proporcionada à desigualdade natural, é que
se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são
desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura.
Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais
com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não
igualdade real”. De tão simples, o sublime

raciocínio deveria ser apenas autoaplicável. Porém,
na maioria das vezes, é utilizado apenas, e de forma
abusiva, para o aperfeiçoamento das elites; que, por
sua vez, não ampliam o seu funcionamento em favor
das parcelas excluídas da população – para as
quais, à guisa de manipular a satisfação de direitos,
insistem em oferecer apenas políticas de clientelismo.
As reflexões atormentam ao se constatar a odiosa
campanha contra as iniciativas oficiais de se impor
cotas sociais em alguns setores, como na Educação.
Aqui, as estatísticas do Ministério da Educação não
deixam dúvidas: em 1997, cerca de 0,5% dos 20%
mais pobres do país tinham ensino superior,
enquanto o índice era de 22% entre os 20% mais
ricos. Atualmente, 4,2% dos 20% mais pobres
frequentam ou frequentaram universidades,
enquanto entre os negros o índice é 20%, contra
apenas 4% registrado em 1997. O equilíbrio tem que
ser provocado! E mais: é fundamental que se fixem
cotas para outros segmentos sociais. Até quando?
Ora, até quando persistir o fosso das desigualdades!

Ação renovatória e requisitos
PR Murray

Gelcy: observar prazos de
locação e direito de
renovação do contrato

GELCY BUENO

Nova causa de zumbido – sintoma que perturba mais de
24% da população – vem sendo cada vez mais discutida
entre pesquisadores..................................................Pág. 10.
Divulgação

Grand Hôtel de
Bordeaux:
árvore de Natal
de 4,5 metros
será montada
no lobby,
decorada com
pendentes de
cristal Baccarat

Turismo
Grand Hôtel de Bordeaux & Spa, na capital mundial do
vinho e patrimônio mundial da Unesco, na França, criou
programação para o Natal 2012.............................Pág. 9.
Divulgação

Shoptime criou o
espaço Loft TV,
com 180 metros
quadrados, que
funciona como
estúdio

Arq&Decor
22ª Casa Cor Rio 2012 pode ser visitada até 19 de
novembro, no Flamengo, Rio de Janeiro, apresentando
tendências do design e decoração...........................Pág. 8.
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A

ação renovatória de imóveis não
residenciais tem como escopo
resguardar o comerciante, que aluga
um imóvel comercial, garantindo a
este a prorrogação ou a continuação
do contrato de locação ou
arrendamento do imóvel para fins
comerciais, ou seja, destina-se a
proteger o estabelecimento comercial
por meio da prorrogação do contrato
de locação. Para tanto, necessário
observar os requisitos legais.
O artigo 51 da Lei do Inquilinato
dispõe expressamente sobre o tema:
“Art. 51. Nas locações de
imóveis destinados ao comércio, o
locatário terá direito a renovação do
contrato, por igual prazo, desde que,
cumulativamente: I - o contrato a
renovar tenha sido celebrado por
escrito e com prazo determinado; II
- o prazo mínimo do contrato a
renovar ou a soma dos prazos
ininterruptos dos contratos escritos
seja de cinco anos; III - o locatário
esteja explorando seu comércio, no
mesmo ramo, pelo prazo mínimo e
ininterrupto de três anos. [...] § 5º do
direito a renovação decai aquele que
não propuser a ação no interregno de
um ano, no máximo, até seis meses,
no mínimo, anteriores à data da
finalização do prazo do contrato em
vigor.”

Infere-se que, para a utilização
desse importante remédio
processual protetivo, há de se ter
contrato escrito e com prazo
determinado, prazo mínimo de
vigência de cinco anos e exploração
de atividade no mesmo ramo pelo
prazo mínimo e ininterrupto de três
anos. Há de se observar, ainda, o
prazo decadencial previsto no § 5º
do dispositivo legal acima
mencionado. A ação renovatória deve
ser proposta, obrigatoriamente, no
prazo decadencial de um ano a seis
meses antes do fim do contrato a ser
renovado.
Se o locatário não observar o
prazo decadencial para a
propositura da ação renovatória e
continuar a exercer e cumprir as
obrigações de locação, considera-se

prorrogado o prazo locatício por
prazo indeterminado. Neste caso,
poderá o locador exercer o seu
direito de retomada do imóvel
mediante simples notificação ao
locatário, com antecedência de 30
dias.
A Lei nº 12.112, de 9 de
dezembro de 2009, promoveu
alterações importantes na ação
renovatória. Com o advento dessa
lei, não sendo renovada a locação, o
juiz determinará a expedição de
ordem de despejo, que conterá o
prazo de 30 dias para a desocupação
voluntária, se houver pedido na
contestação (art. 74). Antes, o prazo
era “de até seis meses após o
trânsito em julgado da sentença”
(quando não cabe mais recurso).
Fica o alerta aos comerciantes
que mantém seus empreendimentos
em imóveis locados para que
observem os prazos não só de
locação, mas também, e
principalmente, os prazos para
exercerem seu direito de renovação
do contrato de locação.
Gelcy Bueno é advogada do
escritório Paulo Roberto Murray –
Advogados, em São Paulo.
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Viapol é membro do GBC Brasil

Divulgação

Divulgação

Fábrica da
Viapol: produtos
voltados à
sustentabilidade
nas construções

Em favor de produtos e
procedimentos que
definem as construções
verdes

A

Viapol, que atua no mercado
de impermeabilizantes e
soluções para construção
civil, tornou-se membro do Green
Building Council Brasil (GBC
Brasil), organização não
governamental que visa o
desenvolvimento da indústria da
construção sustentável no país. O
objetivo é desenvolver ações em
favor de produtos e procedimentos
que definem as construções verdes.
O GBC Brasil é a organização
que promove, interpreta e adapta a
certificação LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)
ao mercado nacional. Voltado à
orientação, mensuração e certificação
de construções sustentáveis, os
chamados Green Buildings, o selo
LEED já foi conquistado por mais
de 500 edificações no País. As
construções verdes incluem medidas
que visam a economia de energia
elétrica e recursos hídricos,
reaproveitamento de água, redução
de resíduos, durabilidade das
construções, entre outros aspectos
que favoreçam o aumento da
qualidade de vida das pessoas.
Nesse aspecto a Viapol
incorpora o caráter sustentável da
impermeabilização. Ao impedir os
efeitos negativos do excesso de
umidade, os produtos aumentam a
vida útil das edificações, reduzindo a
degradação precoce, a geração de

resíduos oriundos de demolições ou
reformas, e ainda evitando
problemas de saúde provocados pela
umidade.
Para o gerente de marketing da
Viapol, Henrique Setti, cada vez
mais os conceitos e a importância da
impermeabilização são difundidos:
“O caráter sustentável não se limita
ao produto final, mas envolve todo o
processo de fabricação, desde a
escolha da matéria-prima. Sendo
assim, quando pensamos em
sustentabilidade na
impermeabilização, certamente
pensaremos não somente na garantia
do conforto e estanqueidade da obra,
mas também no impacto ambiental e
no bem-estar das pessoas causado

pela aplicação de determinado
produto”.
Dados do GBC Brasil indicam
que a busca pela certificação LEED
tem crescido significativamente: só
em 2011, cerca de 145%. Um dos
pontos altos são as construções para
a Copa do Mundo de 2014 – para a
qual nove das 12 novas arenas
solicitaram a certificação – e para a
Olimpíada de 2016, com a assinatura
de um protocolo de entendimentos
entre o órgão e o Comitê Olímpico
Brasileiro para a adoção de critérios
que levem o selo LEED para todas
as dependências dedicadas aos jogos.
Segundo Setti, esta é uma
tendência sem volta. “Os produtos
que promovem a sustentabilidade

não apenas
melhoram a
qualidade de vida da
população, como
elevam a
competitividade e os
lucros de empresas
produtoras e
consumidoras destes
itens. Atuar em favor
do crescimento
sustentável, nas
áreas econômica,
social e ambiental, é
um dever de todas as empresas do
setor e uma premissa para a Viapol”.
Fundada em 1990, a Viapol
possui unidades fabris em Caçapava,
no Interior de São Paulo, e Lauro de
Freitas, na Bahia, onde conta com
um centro de distribuição. Com mais
de 300 colaboradores e 120
representantes comerciais atuantes
em todas as regiões do País, e
clientes de grande, médio e pequeno
portes, em junho de 2012 a Viapol
foi adquirida pela holding norteamericana RPM International Inc.,
passando a integrar The Euclid
Chemical Group, unidade do Grupo
de Soluções de Construção da RPM
International. Mais informações no
site www.rpminc.com

Casarão reformado: proposta
no bem-estar do paciente

Alta recebe
prêmio por
retrofit

O

retrofit do casarão de 1880,
tombado pelo patrimônio
histórico do Rio de Janeiro no final
do século XX, levou o Alta
Excelência Diagnóstica a conquistar
o IX Prêmio de Arquitetura
Corporativa. O projeto disputou na
categoria “Obra Realizada - Retrofit
Saúde” e apresentou como proposta
arquitetônica o foco no bem-estar do
paciente. “O intuito foi amenizar o
caráter institucional e impessoal que
normalmente possuem os ambientes
de saúde”, explicaram os arquitetos
Leonardo Barreira de Morais e
Fernanda Mousse, responsáveis
pelo projeto: “A decoração deixou
bem clara a intenção de mesclar o
antigo e o novo, respeitando a
riqueza da arquitetura do edifício”.
Entre outras ações, foram
recuperados os adornos de teto, os
pisos em mármore e em pastilhas, o
guarda corpo em bronze e ferro da
escada e os vitrais, visando resgatar
as características originais do
edifício. A estanteria da antiga
biblioteca, considerada o coração do
casarão, foi restaurada e o espaço
passou a abrigar a área de
atendimento aos pacientes.

Perspectiva
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 Juiz da 49ª Vara do Trabalho de São Paulo concedeu tutela antecipada
em Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público do
Trabalho em São Paulo (MPT-SP), por meio da procuradora do
Trabalho Denise Lapolla de Paula Aguiar Andrade. A decisão determina
que a New York Comércio e Participações se abstenha de consultar os
órgãos de proteção ao crédito para admissão de empregados, sob pena
de multa de R$ 5 mil por consulta realizada. Na ação, Denise pede
indenização por dano moral no valor de R$ 300 mil.
 Cadastro Positivo

proporcionará salto de qualidade
no mercado de crédito com a
inclusão de mais dados
(inclusive os positivos) sobre o
histórico de pagamento dos
consumidores. Com mais
informações sobre seu
comportamento, o consumidor
poderá ter acesso ampliado e em
condições mais favoráveis aos
empréstimos, enquanto as
empresas que concedem crédito
passam a ter mais ferramentas
para medir o risco das operações
de maneira segura, entre outras
vantagens. A avaliação é de
Dorival Dourado, presidente da
Boa Vista Serviços, que
administra o Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC).
 Evelyn Mancini Santi Perez,
moradora do Pateo Catalunya,
construído pela Rossi, em São
Caetano do Sul, inconformada
com a qualidade da obra,
entregue em julho de 2011 e em
uso desde janeiro passado.
“Desde então, tivemos que
chamar a assistência técnica por
diversos motivos...”, relata,
citando vazamento nas
descargas do banheiro social e
do lavabo, rachadura e
infiltração no teto do banheiro da
suíte... Alega que, em vez de
solucionar os problemas, apenas
disfarçam as imperfeições.
Diante dos fatos, para preservar
seus direitos, só lhe resta
recorrer à Justiça, por meio do
Juizado Especial de sua cidade.
Pode demorar. Boa sorte.

 Abertas até 9 de novembro as

inscrições para o concurso do
Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJ-SP), com 494 vagas, sendo
278 para assistente social e 216
para psicólogo. Candidato deve
se cadastrar no site
www.vunesp.com.br
 Defensoria Pública de São Paulo

em Santos obteve em outubro duas
decisões liminares que determinam
ao Estado e à Prefeitura que
forneçam cadeiras de rodas
motorizadas para duas pessoas: um
adolescente de 13 anos, que além de
ser deficiente físico, sofre de
distrofia muscular nos membros
superiores; e um rapaz tetraplégico,
que é incapaz de impulsionar a
cadeira de rodas convencional. No
primeiro caso, juiz Evandro Renato
Pereira, da Vara da Infância e
Juventude de Santos, determinou
prazo de 60 dias para que o Estado e
a Prefeitura forneçam a cadeira de
rodas motorizada para o
adolescente. No segundo, a juíza
Ariana Consani Gerônimo, da 2ª
Vara da Fazenda Pública de Santos,
estabeleceu 15 dias para o
fornecimento do equipamento. Das
decisões, cabem recurso.
 Até de novembro o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, de Santos, aceita
inscrições de representantes da
sociedade civil interessados em
disputar a eleição para o período
2013/2015. Na Casa de Participação
Comunitária, na Rua Rei Alberto I,
119, Ponta da Praia, telefone (13)
3219.4864.

Renata Cordeiro da Silva envia e-mail para registrar
reclamação contra o Consórcio de Imóveis do Banco Bradesco.
Há mais de 2 meses ela busca solução, mas não consegue
receber o dinheiro dos seus dois consórcios, um deles
contemplado há mais de um ano e outro contemplado por lance há quase 1
ano. Cansada com o desrespeito, Renata desabafa: “Não aguento mais. Por
favor, me ajudem. Até para que outros clientes não sejam enganados e
prejudicados assim como eu estou sendo”.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Cidadania

Projeto diverte crianças
Divulgação

Alunos das
escolas
municipais
de Santos
participam
do projeto

Valorizar o ato de escutar,
observar, sentir e
compartilhar

U

tilizando um ônibus adaptado
para exibições teatrais, o
Projeto Circular: Histórias estará
sendo apresentado à comunidade de
Santos até 9 de dezembro. O projeto
iniciou em outubro e é realizado pela
Berthi Produção e Arte, com
patrocínio da Tecondi e Termares, e
apoio da Prefeitura de Santos.
O Circular: Histórias foi
idealizado por Talita Berthi e
Douglas Zanovelli. Dentro do
ônibus foi criado um ambiente
aconchegante para valorizar o ato de
escutar, observar, sentir e
compartilhar, onde o espectador
vive a cena ao lado do ator: “O
público é testemunha presente dos
sentimentos mais puros dos
personagens e transcende junto com
ele as barreiras do real e do
imaginário”.
A encenação “Histórias do Mar”
traz fatos e personagens ligados ao

mar e à cultura caiçara. “Queremos
levar para os alunos um pouco do
universo da cultura caiçara, seu
modo de viver em harmonia com o
meio ambiente, suas festas e sua
ligação com os mistérios do mar”,
explica Douglas, autor do texto, que
tem direção de Ednaldo Freire, e
Edivaldo Costa e Rogério Ramos no
elenco.
Além de apresentações para
alunos da rede pública de ensino, de
1º de outubro a 30 de novembro, o

Bolsa Família já
atendeu 13,7 milhões
Em nove anos,
completados em
outubro, o
investimento do
governo federal
no Bolsa Família
aumentou cerca de
seis vezes, assim como o número de
famílias atendidas. Em 2003, quando
foi lançado, o programa recebeu R$
3,2 bilhões e atendia a 3,6 milhões
de famílias. Neste ano, o orçamento
do programa de transferência de
renda do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS) é de R$ 20 bilhões,
beneficiando 13,7 milhões de
famílias pobres ou em situação de
extrema pobreza.
Mesmo com o reforço
orçamentário, os investimentos
federais no programa representam
somente 0,46% do Produto Interno
Bruto (PIB) e têm alta eficiência,
segundo estudos recentes do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), que apontam para a
redução da pobreza e da
desigualdade social no País.
De acordo com o secretário

nacional de Renda de Cidadania do
MDS, Luís Henrique da Silva Paiva,
o programa trouxe resultados
importantes na educação,
principalmente na progressão
escolar. Estudantes de 6 a 17 anos
têm taxa de aprovação seis pontos
percentuais maiores que os não
beneficiários nas mesmas condições
sociais.
Para Luís Henrique, isso se deve
à condicionalidade da frequência,
pois a presença maior em sala de
aula faz com que a aprovação seja
superior. Atualmente, 18,3 milhões
de crianças e jovens em idade escolar
precisam ter a frequência escolar
acompanhada.
Outro impacto registrado é na
vacinação em dia e na proporção de
crianças nascidas no tempo certo.
Segundo Luís Henrique, as grávidas
do Bolsa Família, em geral,
frequentam 1,5 consulta a mais que
as outras na mesma situação
socioeconômica. Atualmente, 11,4
milhões de famílias com crianças de
até sete anos ou mulheres em idade
reprodutiva têm acompanhamento
de saúde.

ônibus-teatro
será
estacionado
em praças
públicas para
as
apresentações
a toda a
comunidade, com limite de 45
pessoas por sessão e senha no local
com 30 minutos de antecedência. 14/
10 – Quebra Mar: sessões às 16, 17,
18 e 19 horas; 17/11 – Espaço
Teatro Aberto, na Praça dos
Andradas, 102: sessões às 19 e 20
horas; 1º/12 – Caruara: sessões às 16
e 17 horas; 8/12 – Fonte do Sapo:
sessões às 16 e 17 horas; e 9/12 –
Praça da Paz, na Zona Noroeste:
sessões às 16 e 17 horas. Leia mais
no site www.circularhistorias.com.br

Procon-SP
contabilidade
recalls

O

banco de dados de recalls
da Fundação Procon-SP,
órgão vinculado à Secretaria de
Estado da Justiça e da Defesa da
Cidadania, contém informações
sobre campanhas feitas no Brasil
desde 2002, sobre produtos com
defeito que colocam em risco a
saúde e a segurança do
consumidor. No site
www.procon.sp.gov.br é possível
pesquisar, a partir do nome do
fornecedor, marca e tipo do
produto, segmento e defeito.
O setor de veículos
automotivos é o que mais realiza
recalls. Das 523 campanhas
desde 2002, 404 (77%) são
sobre defeitos apresentados em
automóveis. Carros de passeio e
utilitários leves foram
responsáveis por 307 (76%)
campanhas, com defeito nos
sistemas de combustível, elétrico
e eletrônico e de freios, Em
segundo lugar vem os produtos
de saúde com 34 (6%) e em
terceiro, itens de informática com
21 (4%) dos casos.

Sociedade
Fotos Sandra Netto

Ex-presidentes, engenheiros Maurício Uehara e
Luiz Antonio Rosas Neto

Ex-presidente, engenheiro Murilo Amado Barletta,
ladeado por Hélio Teixeira e Flávio Galvão

Engenheiro Messias Pereira Charcur e Iara Teixeira Pires,
eng. João Batista de Azevedo e Iza Carla G. de Azevedo

AEAS comemora 75 anos de fundação
A

Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Santos
(AEAS) comemorou em outubro
seu Jubileu de Brilhante. A
tradicional entidade foi criada em
29 de outubro de 1937 e, em 75
anos de atividades, sempre teve
atuação relevante na sociedade
santista. Hoje, a AEAS é
presidida pelo engenheiro
Marcos Teixeira, que marcou a
data com lançamento de livro
que conta a sua história e sessão
solene na sede social, no
Boqueirão, na qual foram
prestadas homenagens aos expresidentes, seguida de coquetel.

Arquiteto Carlos Passos e Kátia Habib

Jorge Luiz dos Santos e arquiteta Flávia
Fernandes Leite César

Engenheiro Edgard Lopes Hernandes e
Elisabete Isaias

Orquidário retoma exposição de orquídeas
Luiz Carlos Ferraz

A

Associação dos Orquidófilos
de Santos realizará a 77ª
Exposição de Orquídeas, de 15 a
18 de novembro, no Orquidário
Municipal, no Bairro José Menino.
O evento não acontece há alguns
anos, devido à reforma do parque,
e na nova versão, além de venda
de plantas, terá ciclo de palestras.
Já a premiação dos expositores
será decidida por especialistas e
votação popular.
A Associação dos Orquidófilos
de Santos foi fundada em 27 de
junho de 1943, portanto, dois anos
antes da inauguração do
Orquidário – que data de 1945.
“Foram os associados que, depois
do falecimento de Júlio Conceição
(há uma planta com seu nome),
movimentaram-se politicamente
para tirar do papel o projeto do
Orquidário”, ressalta o associado
Germano Pauli Mendes: “As

Exposição nas novas
dependências do Orquidário
de Santos será de 15 a 18 de
novembro

exposições eram feitas no Centro
de Santos, nas instalações do
Teatro Coliseu. A partir da
inauguração do Orquidário, todas
as exposições da associação lá se
realizaram”.
Nos últimos quatro anos, por
conta da reforma, as exposições
deixaram de acontecer no local.
Muitos sócios também deixaram a
associação, já que o espaço onde
funcionava a sede, dentro do
Orquidário, foi desativado.
“Com a reabertura do parque,
o prefeito (João Paulo Tavares
Papa) cedeu uma sala para as
reuniões”, explica Germano.
“Pretendemos recuperar o
número de associados, dar apoio
ao colecionador de poucas plantas
e reunir antigos associados e
agregar novos colecionadores”.
Atualmente, a associação conta
com cerca de 25 sócios.
Perspectiva
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Construção

Residencial São Basílio

Soluções modernas
Luiz Carlos Ferraz

Empreendimento renova
mercado imobiliário na
Vila Belmiro

A

Construtora Silamar está
realizando em Santos o
Residencial São Basílio, na
Rua Rio de Janeiro, 82, na Vila
Belmiro. Com linhas arquitetônicas
contemporâneas e harmoniosas,
trata-se de uma torre de 18 andares,
com apartamentos de 1 e 2
dormitórios e estrutura de lazer na
cobertura, com piscina, salão de
festas, espaço de convivência e
fitness.
O projeto de autoria do
arquiteto José Maria Macedo é um
marco na estratégia de mercado da
construtora, e está sendo implantado
após a fase de renovação dos
empreendimentos do Grupo, que
envolvem o Miramar Shopping e os
hotéis Mendes Plaza e Panorama, no
Gonzaga. Entre as soluções adotadas
no processo construtivo, destaque
para as ligações individuais de água,
luz e gás, e a preparação das
unidades para instalação do sistema
split de ar condicionado.
Ocupando uma área total de
1.678 m2, o Residencial São Basílio
está localizado próximo a bancos,
supermercados, serviços e comércio
variados, além de estar junto a vias
de acesso rápido ao Centro e Praia.
Os apartamentos de 1 dormitório
com varanda possuem 52 metros
quadrados de área privativa, vaga
para 1 carro, enquanto os de 2
dormitórios com suítes têm varanda
gourmet, 82 metros quadrados de
área privativa e vaga para dois
carros. O residencial também
contempla pavimento de
apartamentos tipo garden.
Entre os diferenciais da
construção, foram realizados testes
de prova de carga das estacas e de
arrancamento das massas. Na
execução das estacas profundas, foi
feita opção pelo sistema de estacas
escavadas, que oferecem maior
segurança ao empreendimento e
impacto zero aos vizinhos, com uso
de polímero, em vez de lama
bentonítica, visando menor geração
de resíduos e tendo como
preocupação o meio ambiente. Além
disso, todo material tipo RCC
(resíduo de construção civil) foi
separado durante a obra e
direcionado para um bota fora
legalizado, especializado na gestão
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Residencial São Basílio: torre de 18 andares, com apartamentos
de 1 e 2 dormitórios e estrutura de lazer na cobertura
de resíduos.
O projeto gerou um produto
diferente, com unidades maiores, em
relação ao padrão do mercado, e com
qualidade, em função dos materiais e
mão de obra que foram aplicados.
Entre os parceiros da obra do
Residencial São Basílio, a sondagem
de solo foi executada pela Túzzolo
Engenharia.

A ArcelorMittal, soluções em
aço para a construção civil, forneceu
a linha completa dobrado e cortado,
CA 50 e CA60, além de pregos,
arames recozidos, perfis, telas e
treliças.
A concretagem foi feita pela
Holcim Brasil S.A., enquanto o
controle da qualidade do concreto e a
análise da consistência (slump)

Construção
Luiz Carlos Ferraz

Projeto arquitetônico
do Residencial São
Basílio gerou um
produto diferenciado,
construído em
parceria com
tradicionais
profissionais e
empresas da
construção civil

foram realizados pela Teste
Engenharia.
A AF Cintra Engenharia
executou os serviços de
impermeabilização de lajes, piscinas,
e áreas frias.
A Harco Engenharia foi
responsável pela implantação da
infraestrutura do sistema de ar
condicionado e pressurização das

escadas.
A Litoral Eletricidade executou
serviços de elétrica. Conforme
detalhou o diretor José Batista de
Jesus, a construtora adotou o
conceito de shaft com eletrocalhas,
buscando racionalizar custo e
agilizar serviços. Os quadros Weg
foram comprados já montados,
enquanto o para-raios foi feito com

acessório em aço inox, que
proporciona maior durabilidade, e as
tubulações de infra seca, como TV,
foram executadas deixando arame
guia. O grupo gerador é Stemac, com
cabine de atenuação de ruído,
visando não incomodar o morador.
Já os interruptores e tomadas são da
linha Sienna, da Alumbra.
As pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Santista.
A Metalúrgica São Vicente
participou do empreendimento
fornecendo e instalando todas as
esquadrias de alumínio e o corrimão
de inox.
A rede de distribuição de gás
natural foi executada pela Hidraugas,
dirigida por Diozenildo Oliveira.
Conforme explicou, foram instalados
110 medidores de gás, para consumo
de fogão, além dos pontos de gás nas
varandas gourmet, para
churrasqueiras. A empresa é
autorizada Comgás e certificada pelo
Programa Qualinstal-Gás.
O revestimento cerâmico da
fachada e o interno, azulejos na
parede, e porcelanato nos pisos,
foram fornecidos pela Portobello e
assentados com argamassa da
Portokoll. A paginação e a colocação
foram executadas por equipes da
empreiteira de mão de obra Irmãos
Andrade.
Perspectiva
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Arq & Decor

Casa Cor Rio 2012

Tendências do design e
decoração

Divulgação

Com vista para o Pão de Açúcar,
três andares com dicas para espaços
residenciais e comerciais

A

té 19 de novembro, a 22ª
Casa Cor Rio 2012 pode ser
visitada na Avenida Rui
Barbosa, 762, Flamengo, de terçafeira a domingo, inclusive feriados,
das 12 às 22 horas, apresentando
tendências do design e decoração. O
prédio tem vista para o Pão de
Açúcar, e seus três andares estão
divididos em espaços de casa,
residencial, com quartos, salas e
banheiros, comerciais, lojas,
restaurantes e bares.
Entre os expositores, o canal de
vendas Shoptime criou o espaço
Loft TV, com 180 metros quadrados,
e que funciona como estúdio. O
projeto é assinado pela arquiteta
Paula Neder: “Buscamos tons
neutros, pontuados com cores
vibrantes, para dar um tom urbano,
e, ao mesmo tempo, alegre e

despojado,
como lofts e
estúdios de
TV. O
espaço foi
projetado
Canal de vendas Shoptime criou o espaço Loft TV
ainda para
inspirar as
pessoas que gostam de curtir a
participarem de um canal de TV”.
família e os amigos em suas casas,
No centro do Loft há uma
dando mais valor ao tempo livre no
cozinha aberta completa, composta
lar”.
por uma ilha com cooktop para os
Durante o evento são gravados
programas de culinária, uma bancada
programas, com a presença dos
com cuba, forno microondas, filtro e
apresentadores, como Ciro Bottini.
geladeira. Há outro espaço menor
“A presença de um estúdio dentro
para refeições. Ao lado da cozinha, a
da Casa Cor é inédita”, diz Patricia
sala de estar com um grande sofá e
Mayer, organizadora da Casa Cor:
poltronas de bate-papo. No living,
“Nossa expectativa é que os
mesas de centro e laterais, um
visitantes aproveitem todas as ações
aparador, luminárias na cor laranja e
que o Shoptime fará durante o
mesa de jantar. Estantes envolvem o
evento e vivenciem a experiência de
espaço de dormir, com banheira.

Enfeites natalinos
tradicionais e ousados
O
Sandra Netto

clima natalino
enfeitar árvores
chegou na
de todos os
Elétrica Sanchez,
tamanhos e, claro,
em Santos, com
muita iluminação
muitas novidades e
LED, desde
diferentes opções
cortinas longas a
para compor a
mangueiras em
decoração, seja da
branco e azul,
casa, condomínio
tubos, além de
ou comércio,
LEDs em vários
interna ou
formatos.
externamente,
“As pessoas
visando celebrar o
cada vez mais
Natal e as festas de
querem brilhar e
Diferentes opções para
final de ano. O
serem estrelas.
a decoração de Natal
showroom abusa
Nesse Natal elas
na criatividade e atende todos os
podem exibir estrelas em tons e
estilos, desde modelos de árvores
tamanhos diferentes”, afirmam
já enfeitadas, ou para enfeitar, a
Irani e Pablo: “Vale experimentar
ornamentos para personalizar sua coisas novas, como os móbiles de
decoração.
pequenas casinhas com neve no
Sob a direção do casal Irani e
telhado, iluminadas com minivelas
Pablo Sanchez, a equipe de
eletrônicas, ou os anjos com
funcionários coloca à disposição,
plumas, que representam a paz”.
entre os destaques deste ano,
Serviço – A Elétrica Sanchez
ursos polares, peças adesivas
fica na Rua Luiz de Camões, 198,
para vidro, trens, presépios com
Loja 3, televendas (13) 3234.8024,
música, papais-noéis que esticam
ou pelo site
as pernas, bolas e estrelas para
www.eletricasanchez.com.br

Divulgação

Estética, ventilação e
conforto termoacústico
A

Pia sem
bactérias

A

GhelPlus
apresenta as pias
Sense e Touch, da linha
Duretec. Feitas em resina sintética
e cuba de aço inox, possuem
design que facilita a limpeza e
evita o acúmulo de bactérias. O
escorredor tem frisos em baixo
relevo, que faz a água escoar, e o
encaixe da cuba com a mesa é
único. O modelo Sense possui
cuba com acabamento polido e
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Pia Touch, da linha Duretec
está disponível na medida 1,2 m x
54 cm, enquanto o modelo Touch
tem cuba oval e três medidas: 1,2
x 54 cm, 1,5 m x 54 cm e 1,6 m x
54 cm. Nas cores preto granitada,
verde granitada, branco e branco
travertino.
Mais informações no site
www.ghelplus.com.br

Aluacero: 100% reciclável,
economia na instalação

Belmetal lança no mercado o
painel Aluacero, que alia
estética à sustentabilidade dos
projetos. Com patente da espanhola
Cierres del Hogar, o produto
apresenta inúmeras vantagens, entre
as quais, é 100% reciclável e reduz
custos no processo de instalação.
O material do painel varia de
acordo com o objetivo da aplicação:
pode ser de aço, cobre ou alumínio,
todos eles garantindo resistência a

impactos, arrombamentos e torção
por alavanca. Essa flexibilidade
permite diferentes possibilidades à
arquitetura e se adapta a qualquer
tipo de projeto, contribuindo para o
conforto termoacústico dos
ambientes, a preservação da
luminosidade interior e a obtenção
da ventilação dos espaços. Por ser
fabricado com aberturas ou micro
perfurações perpendiculares ao
plano do painel, garante a ventilação
do espaço sem comprometer a
estanqueidade da fachada.
A aplicação é variada, desde a
fabricação de portas e janelas,
divisão de terraços, revestimentos
decorativos de instalações
comerciais e fachadas, entre outros,
combinando com elementos usados
na construção civil, como vidro e
madeira. É fornecido em diferentes
medidas, de acordo com a
necessidade dos projetos, e pode ser
chanfrado para se ajustar aos
declives da decoração.

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

Divulgação

Grand
Hôtel de
Bordeaux
& Spa:
decoração
festiva
com
cristais
Baccarat

Mais uma
Bandeira Azul
Certificação é reconhecida como sinônimo
de preservação do meio ambiente
Prainha, no Rio
de Janeiro

Natal inesquecível!
O
Grand Hôtel de Bordeaux &
Spa está aceitando reserva para
o Natal Baccarat 2012. Localizado
no coração de Bordeaux, na França, a
capital mundial do vinho e
patrimônio da Unesco, o hotel criou
uma programação de 23 de
novembro até 6 de janeiro de 2013.
Para dar as boas-vindas aos
hóspedes, uma grande árvore de
Natal de 4,5 metros será montada no
lobby, decorada com pendentes de
cristal Baccarat, criando uma
atmosfera mágica e encantadora.
Além do lobby, o L’Orangerie,
restaurante no jardim de inverno, e o
Acquart Passage, também serão
decorados com os famosos cristais.
No dia 6 de janeiro, encerrando a
programação, será celebrado o Dia
dos Reis Magos. Uma joia de cristal

Baccarat será colocada dentro de um
Galette des Rois, tradicional bolo
servido nessa época do ano, e o
hóspede que encontrá-la será
coroado rei ou rainha por um dia.
O hotel funciona num palácio do
século 17, no Golden Triangle de
Bordeaux, e fica diante do Le Grand
Théâtre, próximo das lojas mais
sofisticadas da cidade.
Recentemente, passou por um
processo de restauração, comandado
pelo design de interiores Jacques
Garcia. As áreas públicas, os
apartamentos e as suítes ganharam
tapeçarias, papéis de parede e
carpetes exclusivos. O hotel também
ganhou spa, o Les Bains de Léa,
inspirado nos banhos romanos, com
10 salas de tratamentos. Acesse
www.ghbordeaux.com/uk/index.php
Divulgação

Tirolesa na
Pousada do
Quilombo

O

percurso de 250 metros com
vista para a Pedra do Baú é
a nova atração da Pousada do
Quilombo, em São Bento do
Sapucaí, a 170 quilômetros da
Capital de São Paulo. Operada
pela Baú Ecoturismo, a tirolesa é
monitorada por três profissionais
que garantem a segurança do
usuário. Podem participar
crianças a partir dos sete anos e
que pesem mais de 25 quilos, além
de jovens e adultos. A atração
custa 80 reais e está disponível
para hóspedes e visitantes dos
espaços da pousada, como o
Restaurante Trincheira.
A Pousada do Quilombo
possui 170 mil metros de área, 40
bangalôs e uma paisagem
encantadora. No spa Sequoia,

Atividade radical com vista
para a Pedra do Baú
dentro da pousada, os visitantes
encontram tratamentos relaxantes,
que fazem com que a experiência
junto à natureza seja
potencializada. Para quem sai de
São Paulo e aeroporto de
Guarulhos, o acesso é pela
Rodovia Ayrton Senna ou pela
Rodovia Presidente Dutra. Ambas
levam à região de São José dos
Campos, de onde é possível tomar
a rodovia Monteiro Lobato ou a
Floriano Rodrigues Pinheiro, até
Campos do Jordão. São Bento do
Sapucaí fica a poucos quilômetros.
www.pousadadoquilombo.com.br

P

rainha, um reduto do surf no
Rio de Janeiro, é a segunda
praia brasileira a conquistar a
Bandeira Azul – a primeira é o
Tombo, no Guarujá, no Litoral de
São Paulo, que recebeu a certificação
pelo terceiro ano consecutivo. A
Marina Costabella, de Angra dos
Reis, no Rio de Janeiro, também
recebeu o selo pela terceira vez.
A certificação é mundialmente
reconhecida como sinônimo de
preservação do meio ambiente e foi
concedida pelo Júri Internacional do

Programa Bandeira Azul, reunido em
28 de setembro, em Copenhagen, na
Dinamarca, que analisou as
candidaturas de praias e marinas do
Hemisfério Sul, temporada 2012/
2013.
O programa existe há 25 anos,
mas só chegou ao Brasil em 2006.
Em sua existência já certificou mais
de 3.800 praias e marinas em 46
países. Para obtê-lo, é preciso
atender a 29 critérios estabelecidos,
tais como educação e informação
ambiental, qualidade da água de

banho, gestão ambiental, segurança e
serviços.
A coordenadora no Brasil, Leana
Bernardi, do Instituto Ambiental
Ratones, explica que a ação tem o
objetivo de elevar o grau de
conscientização da sociedade sobre a
necessidade de se proteger o
ambiente marinho e costeiro. O
Bandeira Azul é desenvolvido pela
Ong internacional Fundação para a
Educação Ambiental (FEE) e tem o
Ministério do Turismo como
integrante do júri nacional.

Crescem pedidos de visto ao Japão
D
esde que o Corinthians
conquistou a Taça Libertadores
da América, e se habilitou a disputar
o Mundial de Clubes da FIFA, de 6
a 16 de dezembro, no Japão,

aumentou a procura por pacotes de
viagem e informações de como tirar
visto para aquele país. Para evitar
imprevisto, o visto deve ser
solicitado com pelo menos 30 dias

de antecedência da data da viagem, o
que pode ser feito diretamente no
consulado japonês, com informações
no site da embaixada do Japão, em
www.br.emb-japan.go.jp
Para o visto, são necessários os
seguintes documentos: passaporte
(original), Formulário de Solicitação
de Visto (original), uma foto 3X4 cm
(nítida e recente), cópia simples da
Carteira de identidade RG, passagem
de ida e volta ou print de reserva
(original e cópia simples),
comprovante de rendimento: IRPF
na íntegra e três últimos extratos
bancários (original e cópia simples),
cronograma de viagem, e contrato de
compra de pacote turístico ou
ingressos dos jogos (original e cópia
simples).
Outra opção é buscar auxílio de
empresa especializada. Segundo
Alexandre Luis Pedrosa, diretor da
Infovistos, que presta serviço de
assessoria, o preenchimento de
formulários e reunião de
comprovações financeiras e
familiares é crucial para ter o visto
para o Japão aprovado.

Perspectiva
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Revlon: tons
pastéis para
batom

 Nude

Attitude e
Pink Pout
são as duas
novas
tonalidades
do batom
Super
Lustrous
Lisptick Matte, da Revlon,
conhecido por sua textura cremosa,
que proporciona cores foscas
intensas. O produto não resseca, não
desbota e contém a tecnologia
exclusiva LiquidSilk, enriquecida
com vitaminas, que proporciona aos
lábios super-hidratação e ótima
cobertura. As demais tonalidades
são: Matte Smoked Peach, Matte
Sky Pink e Matte Stormy Pink.

Ativos e oligoelementos
 Máscara Revitalizante Prata, da

OligoFlora, ajuda a melhorar a
tonicidade, elasticidade e textura da
pele, devido a presença de ativos e
oligoelementos, que hidratam o
tecido e estimulam a produção de
colágeno e elastina. A vitamina E tem
ação antioxidante e protege as
células da ação dos radicais livres,
combatendo o envelhecimento, além
de ser anti-inflamatória e reduzir o
aparecimento de inflamações e
cicatrizes. O magnésio atua como
agente natural antienvelhecimento.
Mais no site www.oligoflora.com.br

Hello Kitty, da HITS Specialittá
 As melhores marcas de esmalte,

nacionais e internacionais, estão no
site Bela Glamour, em
www.belaglamour.com.br, com
lançamentos da O.P.I, Revlon,
Colorama Viagem Translúcida,
Risqué, HITS Specialittá: Coleção
Hello Kitty...
10
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Ondas que provocam zumbido...
Fotos Divulgação

Ondas
eletromagnéticas
causam zumbido:
sejam elas de TV,
computadores,
telefones sem
fio, celulares...

90% dos pacientes com
zumbido apresentam
perda de audição...

U

ma nova causa de zumbido
– sintoma que perturba mais
de 24% da população – vem
sendo cada vez mais discutida entre
pesquisadores: a sensibilidade dos
ouvidos a ondas eletromagnéticas,
sejam elas de TV, computadores,
telefones sem fio, celulares etc. No
caso do celular, o uso frequente em
apenas uma orelha tem provocado
lesões no ouvido mais exposto em
relação ao outro. Isso porque o
contato direto com as ondas
eletromagnéticas emitidas pelo
aparelho celular provoca um
mecanismo diferente daquele
conhecido pela onda sonora. Por
isso, alguns cuidados com o uso do
aparelho devem ser adotados para
preservar a saúde do ouvido, tais
como a redução do tempo de
conversas, a troca de lado do ouvido
e a utilização de recursos de vivavoz e do fone de ouvido.
Esses e outros assuntos são

abordados nos encontros do Grupo
de Apoio Nacional a Pessoas com
Zumbido (GANZ). Além da
participação presencial nas
primeiras quartas-feiras do mês, os
interessados podem acompanhar
pela Internet, no site http://
twitcasting.tv/zumbidonoouvido/
show
Presidente da Associação de
Pesquisa Interdisciplinar e
Divulgação do Zumbido (Apidiz),
que promove o GANZ, a
otorrinolaringologista Tanit Ganz
Sanchez, alerta para o fato de que as

ondas
eletromagnéticas
fazem parte do
nosso dia a dia há
muitos anos e,
além do celular, estão presentes nas
principais ferramentas de
entretenimento diário – rádio,
televisão e computador –, causando
diversos danos à saúde.
Aproximadamente 90% dos
pacientes com zumbido
convencional apresentam perda de
audição, mas quando se considera a
influência das ondas
eletromagnéticas, o perfil dos
pacientes é diferente. “Estas
pessoas têm um ouvido mais
sensível do que os outros, com
audição bastante preservada e

Hiperatividade prejudica
aprendizado
Professores
podem ajudar
no diagnóstico
precoce

D

esatenção, inquietação e
impulsividade são alguns dos
indícios de que a criança pode ser
hiperativa, aponta levantamento do
Programa de Atendimento de
Hiperatividade do Hospital das
Clínicas, da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo
(USP). A hiperatividade traz
prejuízos, principalmente, no
período escolar da criança, e não
deve ser confundida com a simples
agitação ou eventuais casos de
bagunça.
O psiquiatra e coordenador do
programa, Enio Andrade, explica
que, devido à presença de outras
crianças na sala de aula, os sintomas
são mais facilmente percebidos
nesses ambientes: “Os professores
são os primeiros a perceber que
aquela criança não é apenas
bagunceira. Os pais precisam ouvilas com mais atenção”.
As crianças podem apresentar
esporadicamente as características
citadas no levantamento, sem que
isso signifique uma patologia. Para
ser de fato hiperatividade, que
precisa ser diagnosticada por um

profissional, os sintomas têm que
ser constantes, estarem presentes
em ambientes diversos e com uma
duração mínima de seis meses.
Quanto mais cedo a
hiperatividade for diagnosticada,
menos prejuízo a criança terá. O
mais indicado para o tratamento é
acompanhamento com psiquiatra e
com um grupo multidisciplinar. Para
isso os pais precisam afastar o
preconceito: “Alguns pais acham
que só loucos frequentam
psiquiatras e quando um professor

sugere essa visita, eles podem achar
que a culpa é do docente. Chegam a
mudar o filho de escola até
perceberem o real problema”.
O tratamento normalmente é
feito com medicamentos para
estimular o controle de atenção. Isso
porque o hiperativo presta atenção
em tudo ao mesmo tempo e não
mantém o foco, o que prejudica,
principalmente, o aprendizado.
Cerca de 80% das crianças atendidas
no programa do HC apresentam
melhoras ao longo do tratamento.

capacidade de detectar pequenas
nuances. Além disso, a frequência
(tipo) do zumbido relacionado às
ondas eletromagnéticas costuma ser
mais aguda (fina) do que a dos
demais”, destaca Tanit.
Ela relata que em alguns
pacientes este tipo de zumbido se
parece com uma corrente elétrica,
uma tevê fora do ar ou um reator. Já
os pacientes com zumbido
tradicional comparam o zumbido
com apitos e chiados,
preferencialmente: “Desconfiamos
que este tipo diferente de zumbido
possa ser a própria percepção de
tais ondas”.
Além desses sintomas auditivos,
a especialista também ouve seus
pacientes reclamarem de dor de
cabeça, incômodo nos olhos e
tontura, quando ficam em frente ao
computador por mais de 30
minutos. Isso pode caracterizar o
grupo de pessoas “eletrossensíveis”,
que se dizem doentes por causa das
radiações eletromagnéticas de
computadores, celulares, carros e até
da luz elétrica. Na Suécia, existem
quase 2.500 eletrossensíveis.

Calvície cada
vez mais
frequente

A

rarefação capilar causada
pela queda acentuada de
cabelo sem reposição dos
mesmos, ou seja, a calvície,
continua a incomodar homens e
mulheres. A doença pode
começar a partir dos 18 anos de
idade e atinge qualquer tipo de
pessoa. Para Arnaldo Korn,
diretor do Centro Nacional –
Cirurgia Plástica, a alopécia
androgenética, como é conhecida
pelos especialistas, é causada
por fatores hereditários,
genéticos, seja do lado materno,
paterno ou de ambos: “Esta
tendência genética pode pular
uma geração inteira ou afetar um
irmão e outro não”, afirma
Korn. Os tratamentos são
inúmeros, porém, a solução
definitiva é feita somente através
da cirurgia de microtransplante.
“Muitas mulheres não a
procuram por falta de
informação ou por acharem que
é indicada somente para homens.
Quando bem indicada os
resultados são excelentes e
devolvem a autoestima e o
prazer de viver em sociedade”.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Sandra Netto

 Sempre investindo na

qualidade da vida animal, a
Clínica Veterinária Filetti, de
Santos, acaba de adquirir mais um
moderno aparelho de
ultrassonografia, o Logiq P5, da
General Electric, que além de
exames ultrassonográficos
permite fazer ecocardiogramas.

Malu França, diretora de
Relacionamento do
Sheraton São Paulo
WTC Hotel, passou a
integrar o Conselho do
Global Council of Sales
Marketing, com sede
em Miami, que fomenta
e dissemina as melhores
práticas empresariais
nas áreas de vendas e
marketing na América
Latina.

 O VLT que o Governo do
Estado entregará à Baixada
Santista em 2014 é destaque na
15ª edição da Feira Negócios nos
Trilhos, evento metroferroviário
da América Latina, de 6 a 8 de
novembro, em Sampa.
 Sérgio Bezerra de Menezes,

conciérge top do Brasil, ex-Sofitel
Brasil e Dubai, agora no Meliá
Jardim Europa, em Sampa – cujo
gerente geral é Johannes Bayer.

Francisco Arrais

Lourdes Teixeira
Henriques, presidente
da Associação Paulista
de Medicina - Santos,
prestou homenagem a
Carlos Henrique de
Alvarenga Bernardes,
associado há mais de 40
anos, na festa que
comemorou o Dia do
Médico e o 73º
aniversário da
Associação dos Médicos
de Santos, hoje
integrada à APM Santos.

 Aclamado na Europa e EUA, o
espetáculo “Chants de la
Destinée”, da coreógrafa Lin
Lee-Chen e sua Cia. Legend Lin
Dance Theatre, poderá ser visto,
de 9 a 11 de novembro, no Teatro
Alfa, em São Paulo.
 Até 7 de dezembro, a magia do

Interior no Litoral Paulista, na
exposição “Arte Sofitel apresenta
Malu Delibo”, no Sofitel Guarujá
Jequitimar, com 12 peças da
artista de Ribeirão Preto.
 Com texto de Bertold Brecht,

“O Casamento do Pequeno
Burguês” estreia em 10 de
novembro, no Teatro Augusta,
em Sampa. No elenco, Julio
Rocha, Daniel Morozetti, Daíse
Amaral, entre outros, com
direção de Moisés Miastkwosky.
 “Luzes do Norte”, desenhos e

gravuras da coleção Barão de
Rothschild/Musée du Louvre,
mostra 61 obras-primas da
gravura renascentista alemã, de
Dürer, Altdorfer, Schongauer e 23
artistas do século 16 (além de
duas obras do acervo), até 13 de
janeiro, no MASP.

Engenheiros
Carlos Alberto
Pereira e
Fernando
Tuzzolo:
Associação de
Engenheiros e
Arquitetos de
Santos (AEAS),
em parceria
com a Cinexpan
Argila
Expandida, promoveu palestra em outubro, para apresentar as
aplicações da argila expandida na construção civil e suas
vantagens, como conforto térmico e acústico, enchimento leve
(solto e rígido), concreto leve estrutural e certificação LEED.
Exposições dos engenheiros civis Marco Rabello, diretor
comercial, e Carlos Alberto Pereira, responsável técnico.
Sandra Netto

Homero Araújo e
Marco Mota,
engenheiros da
Petrobras,
proferiram palestra
sobre a construção
da nova sede da
UO-BS, a Unidade
de Operações na
Baixada Santista da
Petrobras, projeto
com certificação
LEED, em outubro,
na AEAS.

Sandra Netto

Danielle Steigert,
MKT da SherwinWilliams, e Jorge
Paduam, da JS
Assessoria Aduaneira:
pelo quarto ano
consecutivo, SherwinWilliams participou
da Santos Offshore Oil
& Gas Expo, em
outubro, no Mendes
Convention Center,
em Santos.

Sandra Netto

Laura Ribas

 Sindicato dos Engenheiros do
Estado de São Paulo (Seesp) e
Federação Nacional dos
Engenheiros (FNE) promovem o
Eco São Paulo, dias 12 e 13 de
novembro, em Sampa, para
discutir sustentabilidade e boas
práticas ambientais para o
desenvolvimento do país.

Professora Ligia Villaverde com os alunos do Curso de
Culinária, no espaço gourmet “Engenheiro Reynaldo
Tuzzolo”, da AEAS: prato do dia, bacalhau desfiado com
catupiry e pavê alemão de nozes...

 Com o tema “40 anos da

Mesa-Redonda de Santiago do
Chile; entre o idealismo e o
contemporaneidade”, 5º Fórum
Nacional de Museus, de19 a 23
de novembro, no Sesc
Quitandinha, Petrópolis, Rio.

Diretores e técnicos de panificação da Nita Alimentos: em
Santos, inauguração do Centro Técnico Maria Helena Cechelli de
Paiva Veríssimo. “Espaço será utilizado para treinamento,
desenvolvimento e capacitação de clientes e consumidores”,
detalhou o diretor comercial Marcos Pereira.
Perspectiva
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XXIV CPA debate o futuro das cidades
 Estudo recente da Organização das Nações Unidas (ONU) indica que a taxa de urbanização no Brasil e
nos países do Cone Sul chegará a 90% até 2020. No México e nos países da região Andino-Equatorial, o
número atual está perto de 85%. O Caribe e a América Central têm taxas de urbanização mais baixas, mas o
aumento é constante, com perspectiva de chegar a 83% e 75% da população urbana em 2050, respectivamente.


Se em 1950 a América Latina tinha 320 cidades com pelo menos 20 mil habitantes, meio século depois o
número passou para 2 mil. As metrópoles (com mais de 5 milhões de habitantes), que não existiam na
América Latina e no Caribe em 1950, hoje somam oito na região: Cidade do México, São Paulo, Buenos
Aires, Rio de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago e Belo Horizonte.



O incremento
demográfico
exponencial nas
metrópoles trouxe
grandes desafios
nas áreas de
mobilidade urbana,
habitação e saúde
pública.
Fotos Luiz Carlos Ferraz

A

s melhores soluções para
enfrentar as questões
urbanas, visando oferecer
muito mais qualidade de vida à
população das cidades latinoamericanas, serão debatidas pelos
profissionais de Arquitetura e
Urbanismo que se reunirão de 27 a
30 de novembro, em Maceió, na 24ª
edição do Congresso Pan-Americano
de Arquitetos – XXIV CPA.
Anfitrião do encontro, o presidente
do Instituto de Arquitetos do Brasil
em Alagoas (IAB/AL), Rafael
Tavares, garante que Maceió será
palco de relevante debate que
apontará o futuro das cidades da
América Latina e Caribe. Hoje, é
grande a preocupação com as
cidades com até um milhão de
habitantes, que apresentam maior
crescimento.
Realizado pela primeira vez no
Nordeste, o evento organizado pelo
IAB e pela Federación
Panamericana de Associaciones de
Arquitectos (FPAA) reunirá
congressistas de 42 países e contará
com 12 fóruns, 15 conferências e
apresentação de 120 trabalhos
científicos. Para tornar o congresso
ainda mais interessante, serão
realizadas duas exposições,
paralelamente às outras atividades: a

Mostra de Arquitetura Panamericana, com trabalhos premiados
internacionalmente e expostos em
outros países, e a Pan Design 2012,
exposição crítica de produtos panamericanos de design.
Entre os grandes nomes da
arquitetura confirmados no XXIV
CPA estão o carioca João Filgueiras
Lima, o Lelé, conhecido pelos
projetos desenvolvidos para os
hospitais da Rede Sarah Kubitschek;
o norte-americano David
Leatherbarrow, um dos críticos mais
notáveis no panorama arquitetônico

dos Estados Unidos; e o
venezuelano Rafael Viñoly, que atua
nos Estados Unidos há 45 anos. Ao
todo, 14 conferencistas irão marcar
presença no encontro. A lista
completa dos participantes está no
site www.xxivcpa.com.br
O Congresso Pan-americano de
Arquitetos é um dos eventos mais
esperados pela categoria e acontece a
cada quatro anos em uma das
principais cidades dos países panamericanos. O Rio de Janeiro foi
palco do evento em 1930 e Brasília
em 1986.

Em sentido
horário, São
Paulo, Buenos
Aires,
Santiago e
Lima: cidades
com mais de 5
milhões de
habitantes na
América
Latina e
Caribe
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