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Capa: fotos Sandra Netto e Divulgação.

Comemorando 50 anos no mercado e marcando
parceria com fornecedor tradicional de suas
obras, a Construtora JR está entregando em
abril as duas torres do Residencial Vedovatti,
no Boqueirão da Praia Grande.......Págs. 4 a 7.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

Sete Lagoas, em Minas Gerais, quer atrair os turistas
que pretendem visitar Belo Horizonte durante os
megaeventos esportivos programados.....................Pág. 10.
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Mercado imobiliário brasileiro deve continuar em alta
em 2013, consolidando-se como uma das melhores opções
para se investir..........................................................Pág. 12.
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Para Rodrigo
Caporrino, esse é o

momento de investir
em negócio voltado para

o setor imobiliário
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Jornalista Luiz Carlos Ferraz lançou em março, em
Santos, o livro “Pedras do Caminho, Meu encontro no
Caminho de Santiago de Compostela”...........Págs. 8 e 9.
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Autor
autografou o
livro, cuja renda
parcial é
revertida à Casa
da Esperança, de
Santos

Utilizada no Brasil desde 2009, por meio do medicamento
Infertile, a esterilização de cães machos ainda gera
polêmica na Medicina Veterinária..........................Pág. 10.
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Câmera no ambiente de trabalho
Murray - Advogados

EDSON MAZIEIRO Mazieiro: ofensa à moral
ocorre quando o empregador
extrapola o poder
fiscalizatório

Sandra Netto

Divulgação

Lagoa
Paulino

Fonte: Sete
Lagoas é

conhecida
como a

“Terra das
Lagoas

Encantadas”

Tem sido cada vez mais frequente
nos depararmos com ambientes

que estão sendo filmados. As
câmeras de segurança estão por toda
a parte. Algumas empresas estão
utilizando esse “Big Brother” não só
para a segurança, mas também como
instrumento de fiscalização dos
empregados.

A legalidade do poder
fiscalizatório do empregador com a
instalação de câmera em ambiente de
trabalho tem sido questionada na
Justiça do Trabalho por empregados
que ajuízam processos pedindo
indenização por dano moral em
razão da violação da intimidade,
privacidade, imagem e honra.

Em decisão recente, a Justiça do
Trabalho não reconheceu direito a
dano moral por câmera instalada em
ambiente de trabalho, por inexistir
proibição expressa quanto ao uso de
câmeras de circuito interno pelo
empregador, sendo este
procedimento mero exercício do

poder fiscalizatório.
Ainda de acordo com a decisão

da Justiça, a ofensa à moral ocorre
quando o empregador extrapola o
poder fiscalizatório e fere a
intimidade, privacidade, a imagem ou
a honra do seu empregado, por meio
da mera televisualização ou da
exposição da gravação. O fato de
haver câmera de circuito interno no
ambiente de trabalho, ainda que sem
a ciência dos empregados, por si só

não é pressuposto de dano à moral,
pois se trata de ambiente coletivo
empresarial.

Porém, haverá dano moral no
caso de câmera de circuito interno
instalada em ambiente íntimo dentro
da empresa.

Isto é, o empregador pode
utilizar câmeras de circuito interno
dentro do ambiente de trabalho,
inclusive para fiscalização dos
empregados, mas isso jamais poderá
ocorrer em ambientes íntimos, como,
por exemplo, em sanitários ou
vestiários. Além disso, é importante
que todos os empregados tenham
conhecimento acerca da utilização de
câmeras de circuito interno pelo
empregador.

Edson Mazieiro é advogado do
escritório Murray - Advogados, de
São Paulo.

Luz nos porões...

D eixando de lado qualquer pretensão
 ao revanchismo, mas ao mesmo tempo
celebrando um fiapo de luz nos porões

da ditadura militar que vigorou no Brasil,
entre 31 de março de 1964 até 15 de março de
1985, ainda há de gerar muito mais
repercussão a iniciativa conjunta dos
Governos Federal e do Estado de São Paulo
de publicar na Internet os arquivos e
prontuários de um dos mais violentos órgãos
de repressão do país, o extinto Departamento
Estadual de Ordem Política e Social de São
Paulo, o Deops. A digitalização dos
documentos só foi possível graças à parceria
entre a Associação dos Amigos do Arquivo
Público de São Paulo e o projeto Marcas da
Memória, da Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça, com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp). Foram digitalizados cerca de um
milhão de páginas de documentação. O
trabalho assume grande relevância, pois, além
de tornar pública para fins históricos e de
pesquisa a vigilância ignóbil da ditadura
sobre pessoas comuns, a revelação de tais
documentos há de facilitar o trabalho de

reparação da Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça, pois permitirá aos
perseguidos políticos que comprovem com
informações oficiais a espionagem sofrida.
Estudante nos anos 70 do curso de Jornalismo
da Faculdade de Comunicação de Santos,
mantida pela então Sociedade Visconde de
São Leopoldo (SVSL), hoje Unisantos, tendo
presidido o respectivo Diretório Acadêmico,
estou indignado com as informações que
constam em meu “prontuário”, sobre detalhes
de passagens ocorridas no ambiente
universitário – o que reforça indícios de que
havia sim agentes infiltrados na referida
instituição! –, assim como nos anos seguintes,
quando já havia concluído o curso. Exemplo é
o inusitado “informe” produzido pelo
Comando de Policiamento da Área (CPA) –
Interior 6, da Polícia Militar do Estado, que
agia em sintonia com a Polícia Civil, ao citar
minha presença (“o marginado”) numa missa
celebrada em 28 de março de 1978, na Igreja
Coração de Maria, em Santos, em memória dos
estudantes mortos Edson Luiz e Alexandre
Vanucchi Leme... Que este fiapo de luz ajude a
resgatar o Brasil aos brasileiros!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Geradores de grandes volumes
em Santos que não se
adequarem ao Programa

Municipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Construção
Civil poderão receber multas que
variam de R$ 300 a R$ 30 mil. A Lei
Complementar nº 792/2013 já está
em vigor e prevê que as empresas
que geram mais de 200 quilos de
materiais de reformas e construções
(argamassa, gesso, telhas etc.) devem
apresentar plano específico à
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, contendo informações,
como anotação de responsabilidade
técnica, cópia do projeto
arquitetônico, planilha descritiva dos
resíduos e cronograma de remoção,

além de cópia do espelho do IPTU
em caso de demolição. Para
regularizar a situação é necessário ir
ao Poupatempo, na Rua João
Pessoa, 246, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 18 horas, e aos
sábados, das 9 às 14 horas.

Já os munícipes e empresas que
produzem menos de 200 quilos
devem, inicialmente, agendar a coleta
com a Secretaria Municipal de
Serviços Públicos no 0800.7708770.

Construtoras na mira do programa
de gerenciamento de resíduos

Para estes geradores, a
administração
municipal irá instalar
ecopontos para entrega
voluntária, em locais a
serem definidos.

Também foram alteradas as
regras para utilização de caçambas,
que agora devem ter dimensão
máxima de 2,70 m de comprimento e
1,60 m de altura. Elas podem
permanecer estacionadas em vias
públicas por três dias seguidos, com
possível prorrogação por até 12
horas. Nas avenidas da orla é vedado
o estacionamento entre 18 horas de
sexta-feira até 9 horas da segunda
seguinte.

Tendo como tema “Quem muda a
cidade somos nós: Reforma

Urbana Já”, a 5ª CEC Conferência
Estadual das Cidades acontecerá no
final de setembro, mas até junho
deverão ser realizadas as
conferências municipais. Os
encontros deverão ser convocados
pelos prefeitos, para que a sociedade
contribua nas discussões sobre
desenvolvimento urbano e possa
eleger delegados para a Conferência
Estadual. A expectativa é que
futuros membros do Conselho
Nacional das Cidades definam
inclusive critérios de alocação de
recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Urbano, que será
criado no âmbito do Ministério das
Cidades. Na 5ª CEC, serão
realizados debates sobre temas

Material no site da Secretaria
de Desenvolvimento

Metropolitano

Manual
orienta para
Conferências
Municipais

relativos à criação do Sistema
Nacional de Desenvolvimento
Urbano: “Habitação, mobilidade e
saneamento deverão ser discutidos
de forma integrada”, frisa Marcos
Campagnone, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Metropolitano, coordenadora do
evento: “Estas questões precisam
ser urgentemente equacionadas pelos
gestores públicos, e as conferências
municipais serão o foro apropriado e
a grande oportunidade para que a
sociedade, junto com o poder
público, reflita e apresente soluções
para a melhoria da qualidade de
vida”. Manual está disponível no
site www.sdmetropolitano.sp.gov.br

Reprodução

Cidade

Também foram alteradas
as regras para utilização
de caçambas

Luiz Carlos Ferraz

Empresas devem
apresentar plano à
Secretaria de Meio
Ambiente
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Sandra Netto

Residencial Vedovatti, no Boqueirão
da Praia Grande: duas torres e ampla
estrutura de lazer e diversão

Construção
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Praia Grande

Construtora JR entrega
Residencial Vedovatti
Empreendimento presta
homenagem a parceiro
tradicional

Marco nas comemorações
de seus 50 anos de
atividades, a Construtora

JR José Roberto Oliveira Garcia
está entregando em abril as duas
torres do Residencial Vedovatti, na
esquina da Rua Dr. Roberto Shoji e
Avenida Brasil, no Boqueirão da
Praia Grande. Além de aliar
qualidade, estilo e inúmeros
diferenciais construtivos, o
empreendimento presta homenagem
à Família Vedovatti, parceira
tradicional da JR. Uma homenagem
que envolve a denominação do
residencial e de suas torres,
chamadas Isabela e Gabriel, nomes
dos netos do empresário Édis
Vedovatti.

Presidente do grupo DNA, hoje
o maior fornecedor de vidro e
alumínio para construção civil no
Litoral Paulista, Édis Vedovatti
declarou que foi uma emoção muito
grande receber a singela homenagem
da JR, dirigida pelos sócios José
Roberto Oliveira Garcia Filho e
Rafael Garcia de Queiroz e em
memória do fundador, José Roberto
Oliveira Garcia, falecido em 3 de
agosto de 2010, com 71 anos.

Conforme explicam os diretores
da JR, José Roberto e Rafael, o
Residencial Vedovatti atende ao
mercado de alto padrão de Praia
Grande. As obras tiveram início em
2011 e foram executadas dentro do
cronograma. “A entrega está sendo
feita no prazo, como aliás acontece
ao longo de todos esses anos, o que
é uma característica da credibilidade
da JR no mercado”, enfatizaram
Garcia Filho e Garcia de Queiroz.

As duas torres, cada com 21
pavimentos-tipo, ocupam terreno
de 3.000 metros quadrados, em “L”,
e totalizam 212 apartamentos de 2 e
3 dormitórios com suíte (sendo 210
tipos e 2 gardens), todos dotados de
terraço gourmet, com 2 e 3 vagas na
garagem. Como um clube, o
residencial possui mais de 20 itens
de lazer e diversão, com destaque
para três piscinas, pista de cooper
de 187 metros, Spa, sauna seca/
úmida, home cinema, espaço zen,
salão de festas, salões de jogos
adulto e infantil, espaço gourmet,
garage pup, lan house,
brinquedoteca, descanso das mães,
gazebo de leitura, playground,
quadra poliesportiva, ateliê, fitness
e beauty center. As vagas de
garagem estão distribuídas em 4
pavimentos – subsolo, térreo, G1 e
G2 –, sendo que a portaria de
segurança está localizada de forma
estratégica no térreo, de onde é
possível monitorar a entrada e saída
de pessoas e veículos.

A qualidade do empreendimento
foi destacada pelo engenheiro
Leonardo Moura, coordenador das
obras da JR. Ele detalhou que além
de obedecer os requisitos do
Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-
H), nível B, a construtora teve seus
processos auditados visando obter
o ISO 9001, que certifica o controle
de qualidade. “A implantação do
Residencial Vedovatti marca um
divisor de águas na história da JR,
cujos diferenciais passam a ser
adotados em todos os demais
empreendimentos”, disse, citando
que, no momento, a empresa possui
nove obras em andamento, sendo
duas em Santos e as demais na Praia
Grande, e mais duas em projeto.

Entre os parceiros da obra, o

engenheiro Rene Ranelli elaborou e
executou os projetos de elétrica,
hidráulica e ar condicionado,
seguindo os ensinamentos do
fundador da JR, considerado uma
lenda na construção. “Aprendi a
trabalhar com o sr. José Roberto e
há mais de 15 anos sigo seus
ensinamentos, transmitindo para a
minha equipe”, comentou Ranelli.
Por meio da HEA Engenharia, atuou
desde a concepção dos projetos até
a conclusão da obra, com destaque
para a hidráulica. “Foram instalados
medidores individualizados e
ajustada à correção na pressão, com
distribuição adequada da água em
todas as unidades, do primeiro ao
último andar. Sobre a refrigeração
foi colocada tubulação específica do

Sandra Netto

Detalhe do
apartamento decorado

pela DNA Móveis

Construção
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Construção

sistema split para todos os
cômodos dos apartamentos-tipo,
com área técnica para os
equipamentos”, citou o engenheiro
Rene.

O grupo DNA forneceu e
instalou a caixilharia, incluindo o
sistema de persianas automatizadas,
e os vidros do empreendimento e,
através da DNA Móveis, decorou
uma unidade com móveis
planejados, equipamentos
eletroeletrônicos e objetos de
decoração de interiores. O
residencial está implantado em
ponto estratégico da Praia Grande,
o chamado Centro Velho, que está
sendo renovado com um
empreendimento de altíssimo
padrão. “Estou honrado pela
homenagem a minha família”, frisou
o diretor da DNA, Édis Vedovatti,
ao destacar que nos últimos anos a
parceria entre a JR e a DNA somam
em Praia Grande cerca de 1,2 milhão
de metros em alumínio, para em
torno 800 mil metros quadrados de
área construída pela construtora.

A H2O do Litoral atuou na obra
desde as fundações e forneceu

diferentes materiais, conforme
contam os diretores Rosana e Sérgio
Lima. Entre os produtos, fios e
cabos elétricos Condupower,
interruptores e tomadas Apoio,
quadros de distribuição Steck, e
elétricos em geral. Os materiais
hidráulicos utilizados na obra são da
Amanco, Astra Pex, os metais Kely
e madeira e madeirite certificados.

A Arcelor Mittal forneceu o aço
CA 50 e CA 60 em barras.

Para garantir maior conforto
térmico e acústico a JR optou por
lajes duplas entre os andares, com
20 a 22 cm de espessura de
concreto bombeado fornecido pela
Polimix.

 A Ideal Luz executou o projeto
luminotécnico em conjunto com a

Sandra Netto

Três piscinas entre mais de
20 itens de lazer e diversão:
como um clube, possui pista

de cooper de 187 metros,
Spa, sauna seca/úmida,

home cinema, espaço zen,
salão de festas...
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Sandra Netto

Construção

arquiteta Priscila Menezes para o
hall de entrada, fachada, portaria e
áreas sociais, como a quadra
poliesportiva e a pista de cooper,
onde as lâmpadas utilizadas são
econômicas e também em LED,
apesar do preço um pouco mais
caro. O produto também colabora
com o meio ambiente, pois o
consumo varia em 1,5 watt, quando
o tradicional gira por volta de 50
watts. Entre tantas vantagens a
iluminação com LED espanta
insetos, ao contrário das comuns.
“A iluminação acompanha o alto
padrão da JR”, afirmam os diretores
Ademir e Milene Barreto.

A BB Forros e Divisórias em
PVC, distribuidora exclusiva da
linha de forro de PVC Tigre para a

Região Metropolitana da Baixada
Santista, instalou nas varandas o
forro branco de PVC Tigre. “O
produto oferece maior durabilidade
em relação a outros forros e é fácil
de limpar”, frisou o diretor da BB,
José Cosme.

A pedreira Granfer forneceu o
mármore travertino da entrada
social que integra as duas torres,
enquadrações nos elevadores,
soleiras, pias de cozinha, bancada
da churrasqueira do terraço
gourmet, lavatórios dos banheiros,
balcões no salão de festas e copa.

A fachada do Residencial
Vedovatti está revestida de
pastilhas de porcelana, que foram
fornecidas pela Cerâmica Atlas:
para as sacadas, pastilhas de
porcelana Mescla Tigrada SG 8311
5x5, em placas de 30x30; para o
muro e área externas, pastilhas de
porcelana SG 8414 5X5 e 2,5x2,5,
em placas de 30x30, no tom Bege; e
internamente, para cozinhas e
banheiros, pastilhas de porcelana
Lucena SG 8459 1,5X1,5, em
placas de 30x30, nos tons Gelo,
Bege e Areia.

Residencial Vedovatti:
vagas de garagem estão
distribuídas em 4
pavimentos, sendo que a
portaria de segurança está
localizada de forma
estratégica no térreo
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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

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Em concorrida tarde de
autógrafos, o jornalista
Luiz Carlos Ferraz lançou

em março, no foyer do
Teatro Guarany, no Centro
Histórico de Santos, o livro “Pedras
do Caminho, Meu encontro no
Caminho de Santiago de
Compostela”. A obra narra a
peregrinação de Ferraz pelos 800
quilômetros do Caminho Francês, de
Saint Jean Pied de Port, na França,
até Santiago de Compostela, na
Espanha, e mostra que o desafio é
possível a qualquer pessoa.

O evento foi prestigiado por
cerca de 130 pessoas, entre

Pedras do Caminho

Parte da renda está sendo
doada à Casa da
Esperança, de Santos

Surpreendendo com a
mística de Santiago...

peregrinos, amigos, autoridades... e
pessoas comuns – que souberam do
evento pela mídia e se sensibilizaram
com a oportunidade de se
surpreender com a mística do
Caminho de Santiago de

Compostela; ou
ainda, com a
possibilidade de
colaborar com a
Casa da
Esperança, de
Santos, já que a
venda do livro
está sendo
parcialmente
doada à
tradicional
instituição, que
cuida de crianças
e adolescentes
carentes com
deficiência física e
intelectual.

Junto com o
livro, o evento –
que teve

patrocínio de Engecon e apoio de
Pet Memorial, Engeplus, Demar
Gráfica, Perspectiva, Secretaria
Municipal de Cultura de Santos,
Fundação Arquivo e Memória de
Santos e ClickMania – incluiu
exposição de 24 fotos realizadas
pelo jornalista durante a
peregrinação e um vídeo com trechos
da viagem. Após ficar dois dias no
Teatro Guarany, a exposição
permanece até 30 de abril na praça
do Centro de Compras Miramar, na
Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Boqueirão, em Santos.

O livro “Pedras do Caminho,
Meu encontro no Caminho de
Santiago de Compostela” custa R$
30,00 e pode ser adquirido na
Realejo Livros, na Avenida Marechal
Deodoro, 2, Gonzaga, em Santos. O
exemplar também pode ser
solicitado pelo e-mail
titan.com@uol.com.br, com valor
acrescido de despesas de postagem.
Informações pelos telefones (13)
3284.2373 / 9147.6668.

Fotos Sandra Netto

� Ministério Público Federal
concedeu prazo até abril para que o
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e a
Seccional São Paulo da OAB se
manifestem sobre a recomendação de
que sejam reformuladas as normas
da Resolução Pro Bono de agosto de
2002, para possibilitar o exercício da
advocacia pro bono para pessoas
físicas que não podem pagar por
atendimento jurídico – sem risco de
responsabilização ético-disciplinar
aos advogados que a exercerem – e
não apenas “para pessoas jurídicas
sem fins lucrativos integrantes do
terceiro setor, reconhecidas e
comprovadamente desprovidas de
recursos financeiros, para custear as
despesas procedimentais, judiciais
ou extrajudiciais”.

� Santos e demais cidades da
Baixada Santista poderiam copiar a
lei promulgada em São Paulo, que
desobriga as academias da Capital a
realizar exames médicos para admitir
frequentadores com idades entre 15
e 69 anos. Agora, apenas alunos fora
desta faixa etária terão que passar
por avaliações e apresentar
atestados médicos que autorizem a
prática de exercícios. Os praticantes
de 15 a 69 anos precisarão apenas
responder um Questionário de
Prontidão para Atividade Física
(PAR-Q), que possui perguntas do
tipo, “Você sente dores no peito
quando pratica atividade física?”. Se
alguma resposta for positiva, o
frequentador terá que assinar um
termo de responsabilidade, ciente de
que precisa procurar um médico
antes de começar a praticar qualquer
atividade física.

� Os consumidores estão cada vez mais quitando suas dívidas e
limpando seu nome, de acordo com levantamento realizado pela Boa
Vista Serviços, administradora do Serviço Central de Proteção ao
Crédito (SCPC). Nos dois primeiros meses do ano, as mais de 3,2
milhões de pessoas que “limparam” seu nome representaram aumento
de 5,9% em relação ao mesmo período de 2012, com tendência de que as
renegociações continuarão a crescer, disse o economista Flavio Calife,
da Boa Vista. Ele atribui o crescimento aos ganhos reais de renda dos
consumidores, à queda dos juros médios cobrados e à crescente
conscientização dos consumidores em relação às suas finanças pessoais.

� De janeiro a dezembro de 2012, a
Central de Atendimento à Mulher –
Ligue 180 Internacional recebeu 80
ligações e, em 26 delas (33%), houve
relato de violência física, sendo 66%
com risco de morte e 19% de
espancamento. Serviço mantido pela
Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da
República (SPM-PR) apurou que a
violência mais frequente é a física,
com 52%, seguida pela psicológica
33%, moral 6%, tráfico de mulheres
5%, cárcere privado e violência
patrimonial 1% cada uma. Não
houve registro de violência sexual. O
Ligue 180 no exterior conta com
parceria do Ministério da Justiça e
suporte de embaixadas do Brasil.

� “Lesões e maus tratos sofridos
durante o interrogatório em
dependência do 2º Exército (DOI-
Codi)” passou a constar no atestado
de óbito como a causa da morte do
jornalista Vladimir Herzog. O novo
documento foi entregue em março à
família Herzog, em ato público, na
sede do Instituto de Geociências da
Universidade de São Paulo (USP),
em São Paulo, pelo coordenador da
Comissão Nacional da Verdade,
Paulo Sérgio Pinheiro. A inclusão da
verdadeira causa da morte do
jornalista substitui formalmente a
falsa versão de “asfixia mecânica por
enforcamento”, divulgada pela
ditadura, em 1975.

� Parceria entre Prefeitura de Santos e o Governo do Estado garantirá a
implantação de Centro de Referência do Idoso (CRI) na cidade. O
anúncio foi feito após reunião entre o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e
o secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri. A previsão é
iniciar atendimento em 2014. A unidade médico-ambulatorial terá várias
especialidades, além de atividades culturais, sociais e de lazer.

Autor
autografa
livro para o
casal de
jornalistas
Marta e José
Carlos
Silvares

Banner na fachada do Teatro Guarany

Autor e a
atuante
rotariana
Terezinha
Calçada
Bastos

Solidariedade

P or iniciativa do vereador
Adilson Júnior, do PT, a

Câmara de Santos aprovou
requerimento de congratulações
com o jornalista Luiz Carlos
Ferraz pelo lançamento do livro
“Pedras do Caminho, Meu
encontro no Caminho de
Santiago de Compostela”.
Documento foi subscrito pela
maioria dos vereadores.

Câmara aprova
voto de
congratulações

Reprodução
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Solidariedade
Fotos Fernando Ferreira e Sandra Netto

O fotógrafo Leandro Ayres expõe “Passos”,
com imagens do Caminho de Santiago, até 30

de abril, na Galeria Brás Cubas, no Centro de
Cultura Patrícia Galvão, em Santos. Mostra tem
curadoria de Luís Carvalho Jr., que selecionou 33
fotos clicadas por Leandro no Caminho Francês.

Exposição “Passos”

Autor e o engenheiro Roberto Luiz Barroso

Autor e o
secretário
de Cultura
de Santos,

Raul
Christiano

Sanchez

Até 30 de abril,
exposição de fotos no

Centro de Compras
Miramar, no Boqueirão

José Luiz Tahan,
da Realejo Livros:
convite à leitura

Tarde de
autógrafos
reuniu
amigos,
peregrinos,
autoridades

Mais fotos do evento no blog
www.blogcomcebola.zip.net
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Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

A dotando regras mais firmes
na análise de convênios de

eventos, o Ministério do Turismo
(MTur) revelou que o número de
propostas aceitas diminuiu de
1.087, em 2010, para 31, em
2012. Neste ano, a pasta
ampliará a chamada pública
para seleção de propostas, com a
Caixa Econômica Federal
responsável pela fiscalização dos
repasses financeiros. A ideia é
priorizar os projetos indutores
de Turismo. Assim, o MTur abre
um período de inscrição de
propostas, que serão
selecionadas conforme a
relevância. Essa ação é
alternativa em relação aos
projetos encaminhados por
emendas ao Orçamento da
União. Seguindo orientações do
Tribunal de Contas da União
(TCU), a proposta deverá seja
inserida no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de
Repasse do Governo Federal
(Siconv), pelo menos 50 dias
antes da execução do projeto e
desde que as pendências estejam
sanadas com 30 dias de
antecedência.  O MTur também
avalia com a Advocacia Geral da
União (AGU) a necessidade de
novos servidores de carreira
para análise de projetos. Foi
enviado pedido de orientação
para nota técnica da AGU, para
que somente advogados da
União possam analisar e assinar
projetos de convênios.

Mais rigor na
análise de
convênios

Sete Lagoas quer
intensificar Turismo

Gruta do Rei do Mato: cartão postal de Sete Lagoas

Divulgação

Famosa pelas belas lagoas e
cavernas, Sete Lagoas, em
Minas Gerais, quer atrair os

turistas que pretendem visitar Belo
Horizonte durante os megaeventos
esportivos já programados. O
prefeito Marcio Reinaldo Mourão
esteve em março no Instituto
Brasileiro de Turismo (Embratur) e
apresentou ao presidente Flávio
Dino projetos que visam intensificar
o setor. Uma das propostas é a
criação do Caminho dos Tropeiros
no acesso à Lagoa Catarina. A
pretensão é implantar um museu no
qual a memória dos tropeiros, que
ajudaram a construir a cidade, seja
contada e preservada. Os outros
projetos incluem a criação de uma
praça de alimentação, com produtos
regionais, próxima ao Museu
Ferroviário, e melhorias na
infraestrutura na Serra de Santa
Helena, onde é realizada anualmente
a festa em homenagem à Padroeira.
Na serra, que chega a 1.076 metros
de altitude, existe uma rampa para a
prática de voo livre e quadras de
esporte.

O prefeito acredita que o apoio
do Governo Federal nesses projetos
despertará o interesse dos turistas
brasileiros e estrangeiros, gerando
emprego e renda para os moradores
de Sete Lagoas. “Temos um grande
potencial turístico e viemos pedir
apoio da Embratur para ajudar a
desenvolver e incrementar nossos

projetos”, afirmou.
O cartão postal mais conhecido

de Sete Lagoas é a Gruta do Rei do
Mato, com 235 metros de extensão e
três grandes salões com pinturas
rupestres feitas há cerca de 6.000
anos. As formações de estalagmite,
presentes na gruta, são cilíndricas
com o diâmetro de aproximadamente
12 pés de altura e, segundo os
geólogos, são raras no mundo.

Outras atrações são a Lagoa
Paulino, no centro de Sete Lagoas,
que faz parte do complexo turístico
juntamente com outras seis, Boa
Vista, José Félix, Cercadinho,
Matadouro, Catarina e da Chácara,
tornando Sete Lagoas conhecida
como a “Terra das Lagoas
Encantadas”.

Cidade é conhecida como
a “Terra das Lagoas
Encantadas”

Divulgação

Utilizada no Brasil
desde 2009, por

meio do medicamento
Infertile, a
esterilização de cães
machos ainda gera
polêmica. Para o
Conselho Regional de
Medicina Veterinária
de São Paulo
(CRMV-SP), o
Infertile “representa
uma alternativa de interesse para a
saúde pública veterinária, indicado,
principalmente, para o controle da
reprodução de cães de companhia de
populações de baixa renda”.

Segundo o médico veterinário e
professor universitário Eduardo
Ribeiro Filetti, de Santos, a
utilização do produto ainda gera
dúvidas. “Acredito que o produto
possa no futuro trazer algum
beneficio para a vida dos pets”,
admite, cauteloso: “Ele dói ao ser
aplicado, causando uma lesão
intratesticular. Já os efeitos
colaterais podem aparecer em longo
prazo. É preciso recordar que drogas
como esta muitas vezes são lançadas
nos países do chamado Terceiro
Mundo para que sirvam apenas de
‘cobaias’”. Filetti diz que respeita a
opinião dos colegas que defendem o
produto, e ao mesmo tempo frisa
que possui muitos amigos médicos
veterinários que são contra e
continuam aplicando o método
tradicional: “Hoje a castração
cirúrgica de machos é muito simples
e satisfatória”.

O fabricante, por seu lado, cita

Castração química de
cães divide opiniões

estudo
publicado pela
Faculdade de
Medicina
Veterinária da
Universidade de São Paulo (USP),
no qual é destacada a segurança do
produto pela presença de DMSO na
fórmula. “Essa substância, além de
ser agente dispersante, também tem
efeito anti-inflamatório e é
exclusividade do laboratório, mesmo
comparando nosso produto com
outros no mercado mundial”, afirma
Ricardo Lucas, responsável técnico
da Rhobifarma. Até o ano passado,
53 Prefeituras em 14 Estados já
utilizam o procedimento. Uma única
aplicação tornam estéreis até 80%
dos animais. Os 20% restantes
tornam-se inférteis, pois apesar de
capazes de produzir
espermatozoides, o fazem em
quantidade insuficiente para
fertilização. O medicamento leva
cerca de 30 dias para produzir o
efeito esperado, sendo que cães
machos e saudáveis a partir dos 3
meses de vida podem receber a
aplicação. Site www.infertile.com.br

Cirurgia ou
medicamento?:

ambos visam
controlar

reprodução
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Marcus Vinícius, Marta Rossi e Nestor
Eduardo Zorzanello, idealizadores do
Chocofest, juntos com o prefeito de
Gramado, Nestor Tissot: 18ª edição
da festa, no Rio Grande do Sul, exibe
a magia da Páscoa durante 18 dias de
programação, com desfiles, teatro,
brincadeiras e muita alegria.
Informações no site
www.chocofest.com.br

� Iramar Penteado e Ricardo
Bertagnon expõem “Construção”,
até 17 de abril, no Forte São
João, em Bertioga. O vibrante
abstrato de Iramar Penteado é
mostrado em 15 quadros, nos
quais a artista plástica faz uma
leitura espacial, como um
desenho para escultura, enquanto
Bertagnon apresenta casarios em
vasos e telhas de cerâmica e telas.

� Vencedores do MPE Brasil
2012 - Prêmio de
Competitividade para Micro e
Pequenas Empresas serão
revelados em 4 de abril, em
Brasília, por decisão de banca
composta pelos realizadores,
Sebrae, Movimento Brasil
Competitivo, Gerdau e Fundação
Nacional da Qualidade.

� 19ª edição da Bolsa de
Negócios BNT MERCOSUL
acontecerá no Beto Carrero
World, em Penha, Litoral de
Santa Catarina, dias 24 e 25 de
maio, reunindo 400 expositores,
entre destinos, hotéis e resorts,
parques temáticos e serviços e
produtos.

� “Santos: Terra e Maré”, com
27 obras do artista plástico
italiano Daniele Chimenti, fica
até 13 de abril no Espaço
Cultural Tremendão, na Rua
Brás Cubas, 412, Vila Mathias,
em Santos.

� Catavento Cultural e
Educacional, da Secretaria de
Estado da Cultura de São Paulo,
promove até 14 de abril no
Palácio das Indústrias, São Paulo,
exposição Ciência + Você.

� Edmur Mesquita, secretário de
Estado de Desenvolvimento
Metropolitano, empossou em
março Marcelo Bueno e Ester
Viana, os novos diretores
executivos da Agência
Metropolitana da Baixada
Santista e da Agência
Metropolitana de Campinas.

� 12 painéis fotográficos de
“Mare Nostrum – Bairros
Planejados” mostra a história de
bairros de Praia Grande, no 2º
Seminário de Hospitalidade do
Litoral Paulista, em 19 de abril,
no Cinesystem, na entrada da
cidade.

� Thiago Sobral de Souza,
fisioterapeuta e educador físico,
atendendo em novo espaço, com
aulas individualizadas de pilates,
aparelhos, solo, bola, na Rua
Augusto Gomes Pereira, 521,
Santa Maria, junto ao Horto
Municipal, em Santos.

Ângela Maria e Jaime Palhinha:
comemorando 63 anos de carreira,

Sapoti, como Ângela é
carinhosamente conhecida,

recebeu o Troféu Geórgia Gomide
como a maior cantora brasileira de

todos os tempos.

Arquiteta Bya Barros, ao
lado dos sócios da

Edificiositalia, Alberto Da
Lio e Levi Panato e, ao

centro, Antonio Vacondio,
da Gammadue: nova loja

em Sampa, reuniu
profissionais da construção

e decoração para mostrar
novidades em pisos e

revestimento de parede,
para áreas residenciais ou

comerciais, internas ou
externas.

Zivah Babut, Glorinha
Cohen, Deborah
Vaidergorn, Lia
Tulman e Branca
Vaidergorn: amigas
reunidas no Gourmet
Bibi, em Sampa, para
comemorar idade
nova da colunista
Glorinha.

Roque Citadini,
presidente do

TCE-SP, e Bruno
Caetano, diretor
superintendente

do Sebrae-SP:
organismos

assinaram
Termo de

Cooperação para
sensibilizar e capacitar os gestores públicos sobre os benefícios
da implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Roberto Luiz Barroso e Roberto Luiz Barroso
Filho, dínamos da construtora Engeplus, e o

jornalista Luiz Carlos Ferraz, ao centro:
construtora recepcionou clientes e amigos, no

Buffet Mário, em Santos, para comemorar a
entrega do Residencial Ilha de Cozumel, no

Embaré, e lançar empreendimentos:
comercial Fuschini Miranda Premium Offices,

na Avenida Ana Costa, e residencial Ilha de
Capri, no Embaré.

Cesar Byun,
presidente da LG

Brasil, e Edson
Arantes do

Nascimento, Pelé,
o “Rei do Futebol”:

no Credicard Hall,
LG apresentou a

linha de produtos
de 2013, com

lançamento do
aplicativo “Pelé

70”, exclusivo para
as Smart TVs da

marca.

Divulgação Sandra Netto

Antonio Salani

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Investimento

O
mercado imobiliário
brasileiro, considerado o
segundo maior do
mundo, atrás apenas da

China, deve continuar em alta em
2013, consolidando-se como uma
das melhores opções para se
investir. Exemplo disso são os
fundos imobiliários, uma
interessante fonte de recursos para a
construção civil. Segundo dados da
Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros de São Paulo (BM&F
Bovespa S.A.), responsável pela
listagem e organização de
investimentos, o volume de negócios
de cotas desses fundos na
organização passou de 502
transações por dia, em janeiro de
2008, para 13.650 em dezembro de
2012.

O fundo de investimento
imobiliário Memorial Office
(FMOF11) foi o mais rentável de
2012, com retorno efetivo de 84,3%.
Segundo o ranking da Uqbar, outros
quatro fundos terminaram o ano
passado com rentabilidade efetiva
superior a 50%: FII Hotel
Maxinvest (HTMX11B), Torre
Almirante (ALMI11B), Hospital
Nossa Senhora de Lourdes
(NSLU11B) e BTG Pactual Fundo
de Fundos (BCFF11B).

Neste contexto, a i-Uni Brasil
chega ao mercado proporcionando
um novo modelo de negócios para o
corretor de imóveis e para as
imobiliárias físicas, além de ser a
melhor opção para quem pretende
abrir o seu primeiro negócio. Isso
porque o investimento inicial é R$ 2
mil, com mensalidades de R$ 200
para corretores autônomos e R$ 500
para imobiliárias físicas. Associar-se
é muito simples: basta o profissional
possuir um computador, telefone
fixo ou celular e acesso à Internet.

De acordo com o diretor geral da

Fundos imobiliários aquecem mercado
Setor em alta
gera inúmeras
possibilidades
de novos
negócios e
maior
rentabilidade
financeira

i-Uni Brasil, Rodrigo Caporrino,
este é o momento de investir em
negócio voltado para o setor
imobiliário. Para se ter ideia da
valorização do mercado, a
quantidade de fundos imobiliários já
listados na Bolsa chega a 70 e a
previsão é de que esse número
continue crescendo rapidamente.
“Por outro lado, as empresas do
setor imobiliário exibiram volume
recorde de número e de montante
anuais de emissões de debêntures –

títulos de longo prazo emitidos por
uma empresa de grande porte que
paga juros ao seu vencimento e tem
como garantia os seus ativos”.

O levantamento preliminar feito
pela Uqbar para o Anuário
Imobiliário 2013 indica 35 emissões
de novas debêntures do setor
imobiliário em 2012, totalizando R$

6,43 bilhões. O maior número anual
de operações até então era de 26,
referente a 2011, e o maior montante
anual de emissões era de R$ 5,53
bilhões, referente a 2010.

Para Caporrino, o sucesso dessa
modalidade de investimento deve-se
ao “boom” imobiliário no país, que
tornou o segmento muito rentável e
atrativo. “Por isso, alugar ou vender
imóveis pode ser uma das atividades
mais seguras para se alcançar o tão
sonhado sucesso profissional. Além
disso, grandes eventos como a Copa
das Confederações, Copa do Mundo
e Olimpíada já estão
proporcionando aumento da procura
e aquecendo o mercado de locações.
Alguns imóveis em Salvador, por
exemplo, estão sendo negociados
por R$ 60 mil no mês da Copa”, diz
o executivo.

Com o sistema i-Uni Brasil
instalado no computador, os
autônomos podem trabalhar em
casa, dispensando custos adicionais
com o aluguel de uma loja ou

escritório, por exemplo. Além disso,
recebem treinamento, apoio jurídico
e administrativo, modelos de
contratos, cartões de visitas e
assessoria de marketing e
merchandising. Por outro lado, as
imobiliárias ganham destaque ao
adquirir um sistema inovador,
ampliar a carteira de clientes e
receber o apoio necessário oferecido
também aos autônomos, incluindo
assessoria na padronização de
fachada.

Segundo a diretora de
comunicação da empresa, Vanessa
Rosal, a expectativa é que a i-Uni
Brasil se transforme na maior rede
imobiliária brasileira, com a
conquista de 60 licenciados até o
final de 2012 e alcançando 210
associados ao final de 2013. “Nosso
foco principal são os corretores
autônomos, que de acordo com o
Creci, são cerca de 300 mil em todo
o país, além das pequenas
imobiliárias com até 10 corretores.
Geralmente, essas pequenas
imobiliárias precisam de motivação
para aumentar o faturamento. E é aí
que entra a estrutura oferecida pela
nossa rede”, explica.

Os fundadores da i-Uni Brasil
são profissionais imobiliários com
experiência no mercado europeu,
tendo enfrentado um cenário hostil
para negócios na região e as
dificuldades do setor, além da
enorme crise econômica que a União
Europeia sofre atualmente. Diferente
do conceito de uma franquia
convencional, a empresa oferece as
vantagens de um modelo de negócios
que já é sucesso na Europa dentro de
um setor que está em alta no Brasil.

Procurando destacar-se no
mercado local, objetivando conter
custos de publicidade com seus
anúncios e tentando economizar
tempo nas saídas às ruas para captar
imóveis, os sócios da i-Uni Brasil
adquiriram uma franquia imobiliária
que usa um sistema muito conhecido
em países como Noruega, Espanha e
Portugal, de publicações em massa
de anúncios na Internet.

Ao se tornar um associado, o
corretor e a imobiliária terão a
alternativa de fazer anúncios de
forma automática em mais de 300
portais imobiliários, economizando
tempo e dinheiro. E poderão ainda
encontrar proprietários particulares
que anunciam seus imóveis em todos
os estados brasileiros.

Mais informações no site
www.iunibrasil.com.br

Fotos Divulgação e Reprodução

Caporrino: sucesso dessa
modalidade de
investimento deve-se
ao “boom” imobiliário
no país

Levantamento preliminar
feito pela Uqbar para o

Anuário Imobiliário 2013
indica 35 emissões de novas

debêntures do setor
imobiliário em 2012,

totalizando R$ 6,43 bilhões


