Capa: Wilson Sons Estaleiros inaugurou sua segunda Opinião
unidade em Guarujá, com investimento de US$
60 milhões, prevendo dobrar a capacidade de
produção da empresa, que fabrica rebocadores
e embarcações de apoio offshore.Páginas 6 e 7.
Capa: fotos Imprensa Wilson Sons, Luiz Carlos
Ferraz e Leandro Ayres.

Cidade
Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin apresentou
em abril projeto de lei que torna mais rigorosa a Lei nº
8.069/90, que instituiu o ECA................................Pág. 3.
Divulgação

Suíte
presidencial:
sofisticação
e conforto
em 170
metros
quadrados

Turismo
Vitória, a capital do Espírito Santo, já conta com a
primeira e única suíte presidencial da região, no Golden
Tulip Porto Vitória, na Enseada do Suá................Pág. 9.

Fotografia

Burn-out afeta
profissionais
que têm
grande contato
com o público

Autoestima
Trinta por cento dos profissionais brasileiros sofrem de
burn-out, apontam pesquisas da International Stress
Management Association no Brasil (ISMA-BR)...Pág. 10.

Arq & Decor
Banheira Oslo, da Doka Bath Works, possui sistema de
relaxamento com jogo de luzes em LED e Air Massage,
um fluxo de água constante por pequenos furos...Pág. 8.
Perspectiva

sobre a culpa do cidadão, que não
cuida do quintal de sua casa, e da
irresponsabilidade das autoridades
sanitárias em todos os níveis, que pouco
investem em saneamento básico, não
controlam os vetores da doença
utilizando mosquitos geneticamente
modificados, não previnem com ações
de conscientização, enfim, não
combatem efetivamente o malfadado
inseto. O infeliz resultado é que a cada
dia que passa mais uma cidade declara
epidemia ou até estado de emergência,
como anunciaram Ribeirão Preto e São
José do Rio Preto, no Interior de São
Paulo. Neste momento, a epidemia já
atinge cerca de 40 cidades paulistas. As
mortes se sucedem não só em São Paulo,
como em Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Ceará... Em todo país estima-se
que até o final de abril cerca de 1
milhão de pessoas já terão sido
infectadas pelo Odioso do Egito. Afinal,
quantas pessoas ainda terão que morrer
por causa deste inseto?

Maior empresa de varejo do país
Murray - Advogados
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S

oa um tanto quanto insano o ódio
por um mosquito, mas neste caso,
como ocorre na maioria das
doenças, tamanho não é documento.
Pois, se não é possível ver, tocar,
espantar, esmagar uma bactéria ou um
vírus, os grandes vilões da saúde
humana, parece até fácil matar um
inseto, ainda que este seja digno do
nome que carrega – Aedes Aegypti
(açdçs, do grego Odioso, e ægypti, do
latim do Egito) –, hoje, o Inimigo
Público nº 1 da Região Metropolitana
da Baixada Santista, de resto, de
diversas regiões do Estado de São
Paulo e de quase todos os Estados
brasileiros. E não só pelos terríveis
sintomas de sua picada, que causa a
maldita dengue, mas porque é capaz de
matar, quando encontra um corpo mais
frágil e a isto se soma a atuação de uma
equipe médica incompetente.
Revigorado a cada nova epidemia,
muito se fala sobre a proliferação do
Odioso do Egito, num debate incansável

ANA CLAUDIA SARTO

Inaugurada em abril, em Santos, a exposição “Passos”,
de Leandro Ayres, prossegue até dezembro, com fotos do
Caminho de Santiago de Compostela....................Pág. 12.
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Inseto odioso

Ana Claudia:
concentração poderá
prejudicar consumidores
com aumento de preços

A

provada pelo Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) no último dia
17 de abril, com restrições, a fusão
das redes Casas Bahia e Ponto Frio
com o Grupo Pão de Açúcar
resultará na criação da maior
empresa de varejo do país, a Via
Varejo.
Contudo, para consumar o
processo de fusão, será necessário o
fechamento de lojas em 54
municípios do país, nos quais a
união dessas companhias representa
risco de concorrência, pela
concentração do mercado.
Pelo que se sabe até o momento,
terão que ser vendidas 25 lojas no
Estado de São Paulo, 15 no Rio de
Janeiro, seis em Minas Gerais, cinco
no Distrito Federal, uma em Goiás,
uma no Espírito Santo e uma em
Mato Grosso.
Conforme o relator do CADE,
Marcos Paulo Veríssimo, tal medida

se torna necessária para assegurar o
desinvestimento por parte da Via
Varejo, em razão de as Casas Bahia e
Ponto Frio apresentarem, perante o
mercado de “varejo de bens duráveis
e multiprodutos”, nessas cidades,
concentração bastante elevada, com
participação superior a 60%.
O CADE celebrou acordo com

as empresas para manter as lojas
funcionando normalmente no
período em que estiver sendo feita a
análise dos efeitos da operação e da
competição, sob pena de multa de
R$ 1 milhão, pelo fornecimento de
informações equivocadas ao órgão.
Entre tantas consequências da
fusão, a nova empresa terá mais
chances de ditar o preço dos
produtos para outras empresas do
segmento e principalmente para a
indústria. Já em relação aos
consumidores, estes poderão ser
prejudicados, pois a concentração do
setor varejista poderá resultar na
redução de opções de compra e
aumento de preços.
Ana Claudia Sarto é advogada
do escritório Murray - Advogados,
de São Paulo.

Jornal PERSPECTIVA é uma publicação da TITAN Comunicação Ltda. CNPJ
02.546.886/0001-07 e-mail titan.com@uol.com.br PUBLICIDADE/REDAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO Av. Epitácio Pessoa 62 Lj. 50 Santos São Paulo CEP 11045.300
Telefones (13) 3284.2373 e (13) 9147.6522 Matriculado sob o nº 715 na
Associação de Jornais do Interior do Estado de
São Paulo / nº 112/SP na
Associação Brasileira de Revistas e Jornais IMPRESSÃO Atlântica
Gráfica (11) 4615.4680 DIRETOR EDITOR Luiz Carlos Ferraz MTb. 2045 DIRETORA MARKETING Sandra L.
Netto MTb. 42562 JORNAL PERSPECTIVA Nº 221 Ano 29 abril/2013 Site www.jornalperspectiva.com.br
E-mail redacao@jornalperspectiva.com.br Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores.

Cidade
Eugênio Novaes/Imprensa GESP

Governador
Geraldo Alckmin
propõe alterar
lei federal de
1990: “De lá pra
cá, as coisas
mudaram muito”

Mais rigor ao ECA!
Projeto de lei cria Regime
Especial de Atendimento
após os 18 anos

P

reocupado com o aumento da
violência no Estado
envolvendo menores de idade,
o governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, apresentou em abril, aos
presidentes da Câmara dos
Deputados, Henrique Eduardo
Alves, e do Senado, Renan
Calheiros, projeto de lei que torna
mais rigorosa a Lei nº 8.069/90, que
instituiu o ECA, o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
“A proposta não mexe na
Constituição Brasileira e não altera a
maioridade penal”, frisou Alckmin,
ao anunciar a iniciativa paulista: “Ela
modifica o ECA, que é lei federal, de
1990. De lá para cá, as coisas
mudaram muito. É um bom estatuto,
protege a criança e o adolescente,
preserva os seus direitos, mas não
dá uma resposta adequada para
casos de reincidência e casos
graves”.
O projeto amplia o tempo de
internação em instituições de
ressocialização, de três anos para
oito anos, nos casos de crimes mais
graves. Também cria o Regime
Especial de Atendimento, que separa
os infratores que completarem 18
anos dos menores de idade dentro da
instituição durante o período de
internação.
Serão enquadrados no Regime
Especial de Atendimento os jovens
que cometem crimes hediondos,
como homicídio, latrocínio e
estupro, e completam 18 anos
durante a internação. Também
podem ser transferidos ao Regime
Especial aqueles que, depois de
completar 18 anos, se envolvem em

motins e rebeliões e causam
destruição do patrimônio público.
A proposta prevê alteração de
um artigo do Código Penal para
aumentar a pena de adultos que
“usam” menores na prática de
delitos. Se for aprovada, a nova

legislação acrescentará a prática na
lista de agravantes da lei de
execuções penais. A proposta
também modifica a lei nº 12.594, de
18 de janeiro de 2012, que institui o
Sinase (Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo).

Programa divulga
gestão pública com
transparência
A
Prefeitura de Santos lançou o
Projeto Cidade Aberta, que
visa dar mais transparência sobre
os serviços públicos oferecidos à
população, disponibilizando
dados, indicadores e metas de
eficiência, qualidade e
produtividade para a gestão da
cidade. Desde 10 de abril, o
munícipe tem acesso às
informações por bairro, no portal
www.santos.sp.gov.br
Por meio do projeto, que
amplia a cultura de cidadania, é
possível vistoriar e avaliar as
condições de conservação dos
imóveis da Prefeitura, próprios ou
alugados, definindo prioridades e
ações para sua conservação,
obras ou reformas. Dando como

exemplo a área de Educação, o
prefeito Paulo Alexandre Barbosa
detalhou: “Faremos o
levantamento do índice de evasão
escolar e, ao mesmo tempo, vamos
definir medidas efetivas para que
seja reduzido”.
O Cidade Aberta é coordenado
por comitê indicado pelo prefeito,
formado por representantes das
Secretarias de Comunicação e
Resultados, Gestão,
Desenvolvimento Econômico e
Inovação, Desenvolvimento
Urbano, gabinete do prefeito e de
entidade da sociedade civil. O
comitê atuará em conjunto com o
Grupo Técnico de Trabalho da
Transparência, composto por
servidores indicados pelo comitê.
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 ONG de Proteção Ambiental de Santos protesta contra o terrível
“pancadão”, o som alto de veículos à noite, em ruas e avenidas,
especialmente na orla da praia, e sugere convênio entre Prefeitura,
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Polícia Militar, para
coibir os abusos. A ação conjunta talvez seja apressada por uma nova lei
estadual. É que Assembleia Legislativa aprovou em abril projeto de lei de
autoria do deputado Jooji Hato (PMDB), que proíbe esse tipo de som em
todo o Estado de São Paulo, das 22 horas às 8 horas, com multa de R$
968 a R$ 38,7 mil e apreensão do veículo... A fiscalização caberá à PM.
Matéria aguarda sanção do governador.
 Decisão do Tribunal de Justiça do
Estado (TJ-SP) assegura o direito de
uma família carente de Santos a
receber auxílio-aluguel de R$ 400 do
poder público, pois desabou a
palafita em que o casal e três filhos
menores estavam vivendo,
obrigando-os a alugar imóvel. A
tutela antecipada foi concedida em
ação movida pela Defensoria Pública
de São Paulo, considerando que a
família está cadastrada há 15 anos no
sistema de moradia Cohab Santos
(Companhia de Habitação da
Baixada Santista), sem atendimento
habitacional. A obrigação é solidária
entre a Fazenda do Estado e a
Prefeitura.

 Prefeitura de Santos lançou o
Disque-Consumidor pelo telefone
0800.779.0151. O programa é
vinculado ao Centro de Informações,
Defesa e Orientação ao Consumidor
(Cidoc) e visa esclarecer dúvidas na
relação de consumo, aproximar a
população ao órgão e fomentar o
exercício da cidadania. O
atendimento é gratuito, de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas. O
Cidoc atende presencialmente no
Poupatempo Santos, na Rua João
Pessoa, 246, Centro Histórico, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 18
horas, e aos sábados, das 9 às 14
horas, e pelo e-mail cidocsantos@santos.sp.gov.br

 Apesar dos 21 anos da Lei de Cotas, que estabelece um
percentual de 2% a 5% de pessoas com deficiência a ser
contratado nas empresas, ainda faltam boas ofertas de
oportunidades de emprego para um contingente que
representa pelo menos 10% da população brasileira. Na
luta para vencer os preconceitos contra a inclusão social no mercado de
trabalho, o maior inimigo é o desconhecimento do mundo corporativo
sobre a realidade das pessoas com deficiência. Entre tantos, há cinco
desafios para uma mudança de atitude das empresas nesta área: 1. A
crença na falta de mão de obra qualificada. 2. O baixo salário oferecido.
3. A não-flexibilização em perfis de vagas para pessoas com deficiência.
4. O desconhecimento da realidade das pessoas com deficiência. 5. A
grande maioria das empresas só contrata pessoas com deficiências leves.
 Superar as 414.585 peças
coletadas em 2012 e chegar a mais de
450 mil é a meta da 8ª Campanha
Metropolitana do Agasalho lançada
esta semana no Salão Nobre da
Prefeitura de Santos e que tem como
tema “Roupa boa, a gente doa”. O
objetivo é conscientizar os doadores
a entregar agasalhos em bom estado
de conservação para atender famílias
carentes.

 Fundo Social de Solidariedade
de Santos, na Avenida
Conselheiro Nébias, 388,
agitando a organização da Festa
Inverno 2013, que este ano
ocorrerá de 28 de junho a 28 de
julho, na Arena Santos, na
Avenida Rangel Pestana, 184.
Informações pelo telefone (13)
3222.8050.

 Para facilitar a busca de informações sobre construção de imóveis,
andamento de processos para aprovação de plantas, lista de documentos
necessários, ou mesmo a segunda via de IPTU, a Prefeitura de Praia
Grande atende on-line no site www.praiagrande.sp.gov.br No portal, o
cidadão pode acessar a seção que deseja no canto superior direito,
evitando filas, inclusive, para protocolar requerimentos.

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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Engenharia
Imprensa Baram

Capacidade de um
balancim de aço:
transporta até 500 kg

Plástico, mas com a
eficiência do aço
Produzido com plástico e
garantia de reciclagem ao
final do ciclo

O

primeiro andaime,
conhecido no mercado como
balancim, produzido com
plástico, foi lançado pelo Grupo
Baram, do Rio Grande do Sul. A
empresa utilizou 30 kg de
compósitos para a produção de um

equipamento com a mesma
capacidade de um balancim de aço;
ou seja, transporta até 500 kg e tem
duração de até 15 anos –
dependendo da manutenção recebida
–, sendo cinco anos com garantia da
fábrica.
Utilizado em obras para acesso
de operários e transporte de cargas,
o balancim de plástico apresenta
como vantagens a redução do peso, a
durabilidade – pois não sofre os

efeitos da corrosão –, e a reciclagem
do material.
O fabricante também definiu
uma política da logística reversa,
viabilizando a coleta e destino
correto do produto ao final do ciclo,
visando sua reciclagem. Com isso, o
comprador ainda terá um crédito
para adquirir outro equipamento da
linha, afirma o diretor-presidente do
Grupo, Josely Rosa.
Mais no site www.baram.com.br

Velocidade, sustentabilidade...
A
Metro Modular Engenharia de
Sistemas Construtivos
desenvolveu sistema de fôrmas
plásticas para concreto, uma opção
para quem pretende obras rápidas e
econômicas, a partir de paredes de
concreto moldadas in loco. Ele é
baseado na combinação de elementos
modulares, que permitem a obtenção
de painéis de qualquer tamanho, com
dimensões múltiplas de 5 mm na
largura e comprimento,
proporcionando velocidade,
qualidade e sustentabilidade.
Conforme destaca a Metro
Modular, a versatilidade do sistema
das fôrmas plásticas agrega
qualidade, velocidade e eficiência,
tanto em obras residenciais quanto
industriais, podendo ser aplicado em
grande escala na construção civil.
As fôrmas são confeccionadas a
partir de resina plástica reciclável
com elevada resistência mecânica, ao
impacto, às intempéries e ao

manuseio em canteiros de obra.
Com alto nível de
desenvolvimento técnico, a Metro
Modular possui linha completa de
fôrmas e equipamentos para

Divulgação

Fôrmas plásticas:
montagem
velocidade,
de painéis.
qualidade...
Mais
informações no site
www.metromodular.com.br
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First Offices Innovation

Corporativo renova Vila Mathias
Fotos Luiz Carlos Ferraz

Empreendimento
contempla desde
conjuntos com 44
metros quadrados
de área a andares
corporativos com
477 metros
quadrados

Entre os diferenciais,
projeto flexível e
localização privilegiada

P

rogramado para ser entregue
em maio, em Santos, o
Edifício Comercial First
Offices Innovation está em fase de
acabamento na Avenida Senador
Pinheiro Machado, 30, junto à
Avenida Ana Costa. Erguido pela
Construtora Rocaz, o
empreendimento marca o processo
de renovação imobiliária da Vila
Mathias, um dos bairros tradicionais
da cidade.
“O First Offices Innovation se
enquadra no padrão Classe A e é
dotado de espaços funcionais,
projetados para se adaptarem ao
cliente, com vagas rotativas de
garagem, incluindo sistema de vallet,
e infraestrutura para eventos, com
auditório e coffee break anexo”,
sintetiza o engenheiro José Roberto
Zanetti, diretor da Rocaz. A empresa
atua há 33 anos no mercado, com
empreendimentos residenciais e
comerciais realizados em Guarujá,
no Litoral Norte de São Paulo,
Capital Paulista e Litoral da Bahia.
Ao citar alguns dos diferenciais
do First Offices, Zanetti destaca a
flexibilidade do projeto, que oferece
desde conjuntos com 44 metros
quadrados de área a andares
corporativos com 477 metros
quadrados. Todas as unidades têm
terraços com piso em porcelanato e
área técnica para sistema de
refrigeração.
Os conjuntos estão distribuídos
em 18 andares, todos dotados com
banheiros comuns, masculino e
feminino. O diretor da Rocaz
também enfatiza a localização
estratégica, no início da Avenida
Pinheiro Machado, conhecida por
abrigar o Canal 1, com fácil acesso
tanto à orla da praia, quanto ao
porto, Centro de Santos e sistema
Anchieta-Imigrantes.
Nesta fase de acabamento, estão
sendo executados os últimos
arremates para entrega dos
conjuntos em perfeitas condições e
limpeza, preparados para
personalização do cliente. As
unidades serão entregues pintadas e
com preparação de 8 cm para passar
toda tubulação no piso, destacando
que, em sintonia com a modernidade,
o empreendimento conta com

de rebaixamento do
lençol freático foram
realizados pela
Drenamar, que utilizou
equipamentos de baixo
consumo de energia.
A Grandel
Materiais Elétricos,
empresa genuinamente
santista desde 1995,
forneceu diversos
itens, entre os quais

mangueiras Majestic, cabos flexíveis
SIL, eletrodutos e quadros VDI da
Tigre, quadros de comando e
telefonia, sistema de aterramento e
para-raios, eletrocalhas e leitos para
cabos, terminais, conectores e
disjuntores Steck.
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 Strauss
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. Os interruptores e tomadas são
da linha Pial Plus, da Pial Legrand, e
as caixas elétricas para drywall da
Tigre, frisou Batista.

Trabalhadores executam detalhes finais no comercial
First Offices: entrega programada para maio
prumada de telefonia, interfonia,
televisão e elétrica.
O teto será entregue sem forro,
com passagens de sprinklers e
iluminação, dando liberdade total
para o condômino distribuir a
elétrica e iluminação, de acordo com
o layout de seu negócio.
A fachada do First Offices
Innovation é um dos destaques do
projeto arquitetônico e harmoniza a

utilização de pastilhas cerâmicas,
nas tonalidades branco, azul e cinza,
com esquadrias pintadas na cor inox
e pele de vidro. Em equilíbrio com o
volume dos primeiros pavimentos
de garagem, a fachada apresenta um
pórtico semicircular, que serve de
toldo, um detalhe arquitetônico de
coroamento na cobertura.
Entre os tradicionais
fornecedores da Rocaz, os serviços
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Wilson Sons inaugura estaleiro
Fotos Imprensa Wilson Sons

Instalações possibilitam
construir embarcações
maiores e mais complexas

C

om investimento de US$
60 milhões, a segunda
unidade da Wilson Sons
Estaleiros, em Guarujá,
foi inaugurada em abril pelo Grupo
Wilson Sons. O novo estaleiro,
batizado de Guarujá II, possui dique
seco com 26 metros de boca e 145
metros de comprimento, e dobrará a
capacidade de produção da empresa,
que fabrica rebocadores e
embarcações de apoio offshore. Com
as novas instalações será possível
construir embarcações maiores e
mais complexas, entre elas PSVS
(suprimento para plataformas de
petróleo), AHTS (movimentação e
posicionamento de âncoras e
rebocagem oceânica), PLSVS
(lançamento de tubulação e cabos
submarinos), ROVSV (pesquisa e
exploração) e ORSV (recolhimento
de óleo).
“No Guarujá II, passamos a ter
uma capacidade de produção de mais
5.500 toneladas/ano, que se somam à
capacidade de 4.500 toneladas/ano
do Guarujá I”, afirma Arnaldo
Calbucci, vice-presidente de
Estaleiros, Rebocadores, Offshore e
Agenciamento da empresa: “Isso
significa que o espaço comportará a
construção, por ano, de
aproximadamente quatro navios de
apoio offshore e até seis
rebocadores, além de uma
embarcação sofisticada para
terceiros”.
A primeira embarcação em
construção no Guarujá II, um
Platform Supply Vessels (PSV) série
4.500, deverá ser entregue em julho à
Wilson Sons Ultratug Offshore. A
companhia também iniciou a
construção de um Remotely
Operated Vehicle Support Vessel
(ROVSV) encomendado pela Fugro
Brasil, que será entregue no início de
2014. “No total, serão construídos
quatro PSVs e quatro rebocadores
até o fim de 2013”, disse Calbucci,
ao revelar que o investimento dos
negócios nessas novas embarcações
é de mais de US$ 200 milhões.
Além da capacidade para atender
a demanda do mercado naval e
offshore, o diferencial do novo
estaleiro é o dique seco, que além de
construir permitirá a realização de
reparos em embarcações. “O Brasil
tem mais de 400 embarcações
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Além da capacidade para atender a demanda do mercado naval e
offshore, o diferencial do novo estaleiro é o dique seco, que além
de construir permitirá a realização de reparos em embarcações

offshore e 200 rebocadores”,
argumenta Adalberto Souza, diretor
da Wilson Sons Estaleiros: “Os
serviços de manutenção e docagem
estão em pleno crescimento.
Teremos condições de atender a
nossa própria frota e ainda de
terceiros”.
O dique seco é composto por
paredes de estacas-prancha, viga de
coroamento (caminho de rolamento
do pórtico), vigas tirantes de
sustentação destas e cavaletes que
ancoram as vigas tirantes; o fundo
do dique é constituído de estacas
escavadas, camada de jet-grouting e
laje do fundo do dique.
O piso ao redor do dique é
constituído de uma malha de estacas
pré-moldadas cravadas, com blocos
de concreto na extremidade,
interligados por vigas de concreto
armado onde a laje é apoiada. Já o
cais é composto de uma parede de
estaca prancha interligadas por uma
viga de coroamento, onde a laje é
similar ao piso executado.
Além dessas edificações, foram
construídas oficinas, almoxarifado,
prédios administrativos e vestiários.
Para execução do detalhamento
do projeto e construção do dique e
cais, a Wilson Sons contratou a
Constremac Construções. Conforme
detalhou o diretor Fernando Borin
Graziano, as obras iniciaram em
2011 e, entre os desafios, a
qualidade do solo exigiu
compatibilizar o projeto com a
proteção do meio ambiente,
mediante a utilização de modernas
tecnologias. “A equipe atuou de
forma conscientizada, visando não
causar qualquer dano ambiental.
Conseguimos enfrentar isso de
forma adequada”, disse Graziano.
Além desse aspecto, o diretor da
Constremac acrescentou que uma
obra de dique exige sempre cuidados
na execução, e no estaleiro da Wilson
Sons não foi diferente: “O processo
construtivo foi feito com estacasprancha metálicas, cravadas a 18
metros de profundidade,
combinando com a execução do jetgrouting, preparando para a
escavação do dique e posterior
execução da laje de fundo, tudo
ocorrendo de forma positiva”.
Graziano detalhou que as
estacas-prancha se constituem em
paredes de aço, que são cravadas por
meio de martelo vibratório. Ao
mesmo tempo foi feita uma
“ensecadeira” – também em aço, que
atuou como contenção frontal –, sob

Construção
Fotos Sandra Netto

um atento acompanhamento, porque
na medida em que ocorre a escavação
há uma pressão muito forte da água
sobre o dique. Todo o processo de
construção da superestrutura
demorou cerca de 15 meses e teve
como principais insumos o aço e o
concreto.
Entre os profissionais e
empresas envolvidas no
empreendimento, o projeto das
fundações do dique foi definido pelo
professor Urbano Rodrigues e a
parte do detalhamento construtivo
pela EGT, do professor Kalil,
considerados um dos melhores
suportes técnicos de Geotécnica e
processos construtivos do Brasil.
Na execução da obra, destaque
para a Air Liquide, no projeto de
gases.
Atualmente, o novo estaleiro
conta com 180 funcionários, com
previsão de que o efetivo chegará a
600 colaboradores quando atingir a
capacidade máxima. Já o estaleiro
Guarujá I, localizado junto da
segunda unidade, emprega 670
pessoas. Desde 2004, a Wilson Sons
Estaleiros já produziu 41
embarcações, sendo 28 rebocadores
e 13 PSVs. Com 175 anos de
experiência Grupo Wilson Sons é
um dos maiores operadores
integrados de logística portuária e
marítima e soluções de cadeia de
suprimento no mercado brasileiro,
prestando serviços para as empresas
que atuam na indústria de óleo e gás,
no comércio internacional e na
economia doméstica.

Gustavo Machado, Arnaldo Calbucci, Adalberto Souza,
Gilberto Fraga e Robledo Gonzalez

Fernando Roca Perregón, Solon Pereira de Oliveira, José
Antonio Cunha e Fernando Borin Graziano

Confraternização reúne diretores e parceiros

P

ara marcar a entrega das novas instalações, a Wilson
Sons promoveu encontro de confraternização, com a
presença de diretores e parceiros. Na oportunidade, o
diretor da Wilson Sons Estaleiros, Adalberto Souza,
concedeu entrevista coletiva e revelou detalhes da obra e
investimentos do Grupo.

Orlando Casado, Homero Antunes de Araújo
Filho, Rui Lopes e Gugu Barbosa

Dique seco dobrará a
capacidade de produção da
Wilson Sons, que fabrica
rebocadores e embarcações
de apoio offshore

Perspectiva
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Arq & Decor
Divulgação

Divulgação

Banheira relaxante...

Divulgação

Oslo: em
acrílico e sem
emendas,
espaço para até
quatro pessoas

Sistema free standing não
necessita de alvenaria
para instalação
Controle de luz e ventilação

Conforto com
aletas móveis

A

Mado Janelas & Portas
disponibiliza para suas
esquadrias o sistema de aletas
móveis, que permite o controle de
luz e ventilação dos ambientes. Seu
mecanismo é feito em alumínio e
recebe tratamento de anodização
para que não enferruje, nas cores
preta ou bronze claro e pode ser
instalado nas venezianas de tipo
tradicional e painel comercializadas
pela empresa. No caso das
venezianas do tipo tradicional, as
aletas estão disponíveis nos
tamanhos 60 mm, 70 mm, 96 mm ou
148 mm de largura. Os produtos
Mado são fabricados com madeira
de reflorestamento lyptus. Mais no
site www.mado.com.br
Divulgação

Hexa: em placas de 32 x 32 cm

Pastilhas em
novo formato

A

linha Hexa da Cerâmica Atlas
foi destaque na Expo Revestir
2013: pastilhas de porcelana em
formato hexagonal com esmalte
acetinado e queimadas em alta
temperatura, o que garante uma cor
uniforme e resistência a atritos. O
produto está disponível no formato
2,5 x 2,5 cm e é vendido em placas
de 32 x 32 cm, como uma releitura
dos revestimentos da década de 40.
Indicadas para revestir pisos
internos, paredes internas e externas,
churrasqueiras e piscinas, as
pastilhas de porcelana da linha Hexa
acompanham curvas, não absorvem
água, resistem ao calor, tem alta
durabilidade e fácil manutenção.
Outros detalhes no site
www.ceramicaatlas.com.br
8
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A

Doka Bath Works lança a
banheira Oslo, com sistema
de relaxamento por meio de
jogo de luzes em LED e do Air
Massage, um fluxo de água
constante por pequenos furos
próximos da base. Ao contrário das
tradicionais banheiras de
hidromassagem, o Air Massage não
mantém água parada em tubulações,
proporcionando maior higiene e
menos problemas de manutenção,
como infiltrações.
A Oslo é mais uma opção free
standing, sistema que não necessita
de alvenaria, viabilizando sua
instalação em qualquer local do
banheiro ou até mesmo fora dele. O
jogo de luzes com LED possibilita a
cromoterapia, tipo de tratamento
que tem como fundamento
harmonizar o corpo através de cada
tonalidade de cor. Outra função da

banheira é a termoterapia. Ela
acontece através das temperaturas
que a água atinge, tanto quente,
quanto fria, permitindo que os
tecidos corporais estimulem a
termorregulação corporal. Quando
os mecanismos de aquecimento e
resfriamento são ativados pelo
cérebro, o metabolismo basal,
responsável por armazenar e liberar
energia, acelera e gera a queima de
calorias.

Os comandos
são ajustados por
meio de um
controle touch,
localizado na
parte superior da
banheira. São
quatro campos:
um responsável por ligar a banheira,
outro para deixar o fluxo de água
conforme o desejado, um para o
aquecimento e o último que alterna
as luzes emitidas.
Feita em acrílico e sem emendas,
a banheira Oslo possui espaço para
até quatro pessoas. Pesa 150 kg e
tem 1.710 mm de diâmetro e 765
mm de altura. Veja no site
www.dokabathworks.com.br ou
SAC (11) 4063.1226.

Coleção HD da Porto Ferreira
A
Divulgação

Cerâmica Porto Ferreira inova
com uma coleção de pisos e
revestimentos produzidos com
tecnologia HD, de alta definição, que
utiliza matrizes digitais com 200
gigapixels. O Colonial Deck HD é
um porcelanato esmaltado com
aparência de madeira natural,
indicado para ambientes internos e
externos. Com alta durabilidade e de
fácil limpeza, pode ser utilizada em
ambientes sujeitos à água, como
banheiros e cozinhas. Disponível em
quatro acabamentos, pátina, bege,
natural e rústica, e no tamanho 29 x
52 cm, que lembram tacos em
grandes dimensões.
Já o Solar Gris Acetinado HD
tem aparência de revestimento
cimentício e com a textura suave do

Cerâmica Porto
Ferreira Gris HD:
matrizes
digitais
com 200
gigapixels

porcelanato, com multifaces, o que
confere um aspecto natural ao
produto. Indicado para ambientes
internos, está disponível no formato
52 x 52 cm.
Integram ainda a coleção o

Treviso HD,
um porcelanato
com aparência
de pedra
Miracema; a Vila
Vecchia HD,
porcelanato vintage; e acessórios
HD, decorados para paredes de
áreas gourmet interna e externa.
Informações no site
www.ceramicaportoferreira.com.br

Castle Wood: com madeira de
reflorestamento

Revestimento
sustentável

A

Engetrat em parceria com o
designer Barô Cunha traz a
Castle Wood, linha de painéis em
pinus de reflorestamento
autoclavado, que protege a madeira
contra fungos e cupins. Após
texturização e pigmentação, o
produto é mostrado em variados
tons e com os veios que imitam a
madeira natural. Para paredes
internas a linha tem 12 opções de
acabamentos, com peças de 19 mm
de espessura, 9,5 cm de largura e
comprimento de 0,50 m a 2,20 m, e
sistema de encaixe macho e fêmea e
fixação na parede com parafuso ou
prego. Site www.engetrat.com.br

As novidades
da Altero
Divulgação

A

Altero
Design
apresenta
novidades em
suas
linhas de
metais e
acessórios
de banho.
Misturador com
Entre os
sensor
de presença
destaques, a
linha Turn,
de misturadores, dotada de arejador
antirrespingos. O misturador
T30253 complementa a linha
assinada pelo arquiteto Arthur
Casas, com sensor de presença, ideal
para lavabos e ambientes públicos.
Mais no site www.altero.com.br

Turismo & Lazer
Divulgação

Grand
Palladium
Resort & Spa:
ampla cartela
de serviços

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Sofisticação capixaba
Divulgação

Suíte
presidencial:
muito
espaço,
serviços e
uma vista
magnífica

Conforto, facilidades,
como mordomo e chef...
para até 40 pessoas

V
Bem-estar na Bahia
L

ocalizado no Litoral Norte da
Bahia, a 70 quilômetros de
Salvador, junto à reserva de
Imbassaí, o Grand Palladium Resort
& Spa possui excelente
infraestrutura e o moderno Spa
Collection – um espaço dedicado ao
relaxamento e bem-estar, com
tratamentos especiais, como
“Tesouro de Madagascar”, “Beleza
do México” e “Encanto dos Andes”.
Com ambiente elegante, o Spa é
composto por 15 salas exclusivas,
incluindo uma para casais, espaços
diferenciadas com banheiras e
tatames, além de dois tipos de sauna
(seca e úmida), jacuzzi climatizada,
caminho de pedras, duchas de
sensações, e uma magnífica piscina,
com diversos tipos de
hidromassagem, e espreguiçadeiras
para descanso antes e após os
tratamentos.
Na cartela de serviços, o resort
oferece tratamentos faciais, como a
hidratação “Tesouro de Madagascar”
ou “Beleza do México”, indicada
para peles sensíveis. Já para o
corpo, “Encanto dos Andes”, ideal

para quem quer perder medidas, e
“Vigor da Amazônia”, firmador da
pele. Quem prefere massagens, a
“Relaxante” dura 50 minutos e reúne
cinco técnicas diferentes: reike,
sueca, tailandesa, reflexologia e
shiatsu.
Se a ideia for destinar um dia
inteiro para o bem-estar, o Spa
oferece pacotes de 5, 7 e 11
tratamentos para renovar as energias
por completo, além da
“Experiências”, que reúne opções
faciais e corporais. O espaço
também inclui um salão de beleza,
onde é possível cortar o cabelo,
fazer depilação, manicure e pedicure.
Ocupando área de 57 mil metros
quadrados, entre as praias do Forte e
a Costa do Sauípe, o Grand
Palladium Imbassaí Resort & Spa foi
inaugurado no final de 2010 e é o
primeiro empreendimento all
inclusive de luxo da Palladium
Hotels & Resorts no Brasil, que
administra cerca de 50 hotéis, em
destinos como Espanha, Itália,
México... Mais no site
www.palladiumhotelgroup.com

itória, a capital do Espírito
Santo, já conta com a
primeira e única suíte
presidencial da região. Ela está
localizada no último andar do
Golden Tulip Porto Vitória, o maior
hotel da cidade, situado na Enseada
do Suá, e reúne sofisticação e
conforto em 170 metros quadrados –
além de vista panorâmica para o
mar, o Convento da Penha e a
Terceira Ponte.
A decoração da nova suíte vai de
tons neutros, como branco e bege, a
cores fortes, como o vermelho,
mobiliário de alto padrão e roupa de
cama em algodão egípcio. O amplo

espaço privativo inclui piscina,
sauna, banheira com hidromassagem
e adega de vinhos, salas de jantar,
social e TV com tela em lifting para
projeção, e cozinha. O hóspede tem
a opção de contratar facilidades,
como assistência para acomodação
dos pertences no closet, mordomo e

chef 24 horas.
Versátil, a
suíte também
pode ser utilizada para coquetéis e
reuniões VIP para até 40 pessoas.
O Hotel Golden Tulip Porto
Vitória está localizado na Avenida
Nossa Senhora dos Navegantes, 635,
Enseada do Suá, telefone (27)
3533.1300. Reservas pelo site
www.goldentulipportovitoria.com

Litoral no Festival Sabor de SP
N
Imprensa/Setur SP

hoque de Banana da Terra ao
Pesto de Rúcula e Mecca
Saltimbocca, do Lion Espaço
Gastronômico, de Santos – e outros
quatro pratos de Iguape, Cananeia,
Ilhabela e Ubatuba – foram
escolhidos na quinta etapa, em
Santos, para participar da final do
Festival Sabor de São Paulo, que
apresentará os melhores pratos de
28 a 30 de junho, no Parque da Água
Branca, na Zona Oeste da Capital.
Os cinco pratos típicos do
Litoral foram avaliados por um júri
especializado e pelo público que
visitou o evento. Além do Nhoque...,
estão na final: Casadinho de

Secretário Valverde, a
gerente Andréia, chef
Assis e os chefs
vencedores

Manjuba, do Manjuba & Cia, de
Iguape; Peixe na Fumaça com
Banana da Terra, do Rancho 3P, de
Cananeia; Vermelho na Folha de
Bananeira com Delicinha de Banana

e Legumes Grelhados, do
Mar e Arte Restaurante e
Galeria, de Ilhabela; e
Cuscuz de Frutos do Mar,
da chef Jéssica Moura da
Silva, de Ubatuba.
Presentes ao evento, o
secretário de Turismo do Estado de
São Paulo, Cláudio Valverde, o chef
Eudes Assis, a apresentadora
Palmirinha, a gerente do Senac
Santos, Andréia Melgaço.

Perspectiva
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Divulgação

Burn-out

Divulgação

Doença afeta milhares
de pessoas no mundo
Divulgação

Células-tronco: eficiência no
uso terapêutico

Mais famílias
armazenam
células-tronco

U

m dos avanços da medicina
regenerativa é o uso de célulastronco do cordão umbilical, que são
capazes de auxiliar no tratamento de
mais de 80 doenças, como linfomas,
leucemias, mielomas – além de mais
200 moléstias ainda em estudo.
Devido ao resultado dessas
pesquisas, somado ao avanço das
tecnologias dos equipamentos para
armazenagem e análise das células, o
número de famílias que armazenaram
as células-tronco de seus filhos no
Banco de Cordão Umbilical (BCU
Brasil) cresceu 12% em 2012 em
relação a 2011. As células-tronco do
cordão umbilical são células adultas
e livres de impurezas, como
medicamentos, estresse etc.,
garantindo mais eficiência em seu
uso na área terapêutica. A coleta é
totalmente indolor e segura, tanto
para a mãe quanto para o bebê.

Relação com o trabalho
perde o sentido e qualquer
esforço parece inútil

Pequena irritação, se não for
tratada, pode evoluir

Desconforto
das lentes de
contato

O

burn-out, ou síndrome de
esgotamento profissional,
afeta, principalmente,
profissionais que têm grande contato
com o público e aqueles envolvidos
em constantes mudanças
organizacionais. Segundo pesquisas
realizadas pela International Stress
Management Association no Brasil
(ISMA-BR), 30% dos profissionais
brasileiros sofrem de burn-out. “O
trabalhador desgasta-se e perde a
energia”, explica a médica Débora
Glina, representante da comissão
técnica da saúde mental da
Associação Nacional de Medicina do
Trabalho (Anamt): “Nesse
processo, a relação com o seu
trabalho fica sem sentido e qualquer
esforço lhe parece inútil”.
A moléstia é um dos temas do
15º Congresso Nacional Anamt, que
acontecerá de 11 a 17 de maio, no
Palácio das Convenções do Parque
Anhembi, em São Paulo. Além de
conferências, mesas redondas,
painéis e simpósios, o Congresso
contará com cursos pré-congresso.

É

Burn-out é um dos temas do 15º Congresso Nacional Anamt
Num deles, “Burn-out - história,
pesquisa e prática”, em 12 de maio,
a doença será debatida, sob
orientação da professora da
Universidade da Califórnia/Berkley
(USA), Christina Malasch. Ela
abordará o conceito de burn-out, as
estratégias de intervenção
(organizacional, social e pessoal), as
direções atuais e futuras para a

Qual a medida ideal de sal?
Divulgação

D

iferente dos países
desenvolvidos, nos quais a
principal fonte de sódio são os
alimentos industrializados, a
maior fonte de sódio do brasileiro
é o sal de cozinha. O resultado,
conforme divulgado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), é que a população
brasileira consome duas vezes e
meia mais sal do que o limite
orientado.
Embora o sódio seja um
mineral essencial para o bom
funcionamento do organismo,
ligado a manutenção do equilíbrio
de distribuição da água corporal,
no equilíbrio osmótico e ácidobase e no transporte de moléculas,
o consumo do sal em excesso
prejudica o organismo, afirma a
nutricionista Cintya Bassi, do
Hospital e Maternidade São
Cristóvão, de São Paulo: “O
abuso do sódio proporciona o
10
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Sal: brasileiro consome
o dobro de sódio
indicado

aumento da pressão arterial,
doenças renais e cardiovasculares,
além de interferir na absorção de
micronutrientes, como o cálcio”.
Ela frisa que o sal de adição
(adicionado por cada pessoa nos
alimentos) constitui apenas 25% do
tempero consumido, e o brasileiro
consome em média 11,75 g
diariamente, valor bem acima da
recomendação médica. “Alguns
alimentos, especialmente os
industrializados, possuem muito
sódio e normalmente tem relação
com esse consumo aumentado de
sal. Por isso devemos controlar

esses alimentos na dieta”. Ela
orienta que o importante é não
cortá-lo totalmente da dieta e sim
consumi-lo de forma consciente:
“A ausência do sal no organismo
também acarreta problemas como
hipotensão, confusão mental,
náuseas, vômito e fraqueza”.
Para hipertensos, alguns
cuidados são importantes para
alcançar o controle, como
diminuir a ingestão do sal de
adição. Bassi orienta que os
alimentos sejam preparados sem o
acréscimo do tempero e que ele
seja adicionado após o prato
pronto. É importante reduzir o
consumo de sal para cerca de 4g
de sal (uma colher rasa de café) e
em casos mais severos para 2 g de
sal ao dia.

pesquisa e alertará para a
necessidade de maior colaboração
entre pesquisadores e profissionais.
A especialista também vai
discutir o assunto na Conferência
“O Problema do Burn-Out no
Mundo Contemporâneo”. “O burnout não é um problema de pessoas,
mas do ambiente social em que elas
trabalham. A estrutura e
funcionamento do local de trabalho
define como as pessoas interagem e
como realizam seus trabalhos”,
avalia Malasch.
Mais informações e a
programação do evento no site
www.anamt.org.br/15congresso

comum o uso de lentes de
contato causar desconforto,
o que, segundo especialistas, não
é motivo para parar de usá-las
ou sofrer em silêncio. Segundo o
oftalmologista Virgílio Centurion,
é possível que a mudança de
lentes, de produtos de higiene ou
de hábitos diários possa trazer
mais conforto ao usuário.
Diretor do Instituto de Moléstias
Oculares (IMO), de São Paulo,
Centurion alerta que, para
determinar com precisão as
causas específicas do desconforto
e as soluções adequadas, é
preciso consultar um
oftalmologista: “A consulta
médica é importante para que o
profissional descarte a
possibilidade de que o
desconforto seja um problema
mais grave. Às vezes, uma
pequena irritação provocada
pelas lentes de contato, se não for
tratada, pode evoluir para
problema mais sério e
ocasionalmente colocar a visão
em risco”. Texto completo no site
www.jornalperspectiva.com.br

○

POR SANDRA NETTO

Gente & Fatos

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Divulgação

 Movimento de Apoio aos
Protetores de Animais e da
Natureza (Mapan), de Santos,
necessita de ajuda da comunidade
para continuar desenvolvendo
ações na proteção de animais
abandonados e posse
responsável. Acesse
www.mapansantos.com.br
 Sugestão de presente neste Dia
das Mães, o livro “Pedras do
Caminho, Meu encontro no
Caminho de Santiago de
Compostela”, de autoria do
jornalista Luiz Carlos Ferraz,
editor do jornal Perspectiva.
Reserve seu exemplar na Realejo
Livros, na Avenida Marechal
Deodoro, 2, Gonzaga, em
Santos, ou peça pelo e-mail
titan.com@uol.com.br
 Parabéns aos jovens da
Mocidade Espírita da Baixada
Santista, pela ação social em 27
de abril, na Santa Casa de
Santos, de doação de sangue e
conscientização, mostrando a
importância do ato e levando
alegria e vibrações positivas com
o tema “Um sorriso cabe em
qualquer lugar”.
 Enfim, a EMTU/SP, empresa
da Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos,
homologou a licitação para
construção do primeiro trecho do
Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT), ligando Barreiros, em
São Vicente, até a Estação de
Transferência Conselheiro
Nébias, em Santos: o consórcio
responsável é o Expresso VLT
Baixada Santista, formado pela
Construtora Queiroz Galvão
S.A. e Trail Infraestrutura Ltda.,
que receberá R$ 313.505.850,90.

Ariomar Ferreira da Silva

Fotógrafo Leandro Ayres em ação:
show do grupo Caminos de España, do
Centro Espanhol e Repatriação de
Santos, na vernissage de sua exposição
“Passos”, com belas imagens do
Caminho de Santiago de Compostela.
Sandro Seewald

Ricardo Baptista

Andréia Melgaço, gerente do Senac
Santos, e Palmirinha: apresentadora
veio a Santos prestigiar a etapa do
Festival Sabor de São Paulo, que
definiu os pratos que representarão
o Litoral na identidade
gastronômica do Estado. Conheça os
pratos escolhidos na página 9,
Turismo & Lazer...
Divulgação

Boas-vindas de Vinícius Carvalho da
Costa, chef e sommelier do
Restaurante Marco’s, em Gramado,
no Rio Grande do Sul: casa é
certificado 4 estrelas no Programa
EcoGourmet, pelas várias ações de
sustentabilidade.

Gerson
Castelo
Branco,
arquiteto
piauiense
autoditada,
cujo
trabalho é
marcado
pela
brasilidade
e sustentabilidade: nova estrela do Ciclo de
Palestras Docol, que a cada ano integra um novo
profissional.

Após 10 anos como
diretor comercial,
Gilberto Grosso
passou a ocupar o
cargo de CEO da
Avant, no mercado de
iluminação: missão é
preparar a empresa
para um crescimento
sustentável e adequá-la para operar sob um sistema que permita
novos acionistas e capital aberto.

Perspectiva
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Fotografia

“Passos” revela as cores
do Caminho de Santiago
Fotos Le Ayres

Imagens foram captadas
durante peregrinação pelo
Caminho Francês

O

fotógrafo Leandro Ayres
iniciou em abril a exposição
“Passos”, na Galeria Brás
Cubas, no Centro de Cultura Patrícia
Galvão, em Santos, com imagens do
Caminho de Santiago de
Compostela, a famosa rota de
peregrinação na Espanha. Com
curadoria de Luís Carvalho Júnior, a
mostra apresenta 33 fotos clicadas
por Leandro durante peregrinação
realizada pelo Caminho Francês.
A vernissage para convidados
aconteceu no dia 6 e foi marcada
com apresentações de dança e
música galega do grupo folclórico
“Caminos de España”, do Centro
Espanhol e Repatriação de Santos. A
exposição ficará até o dia 30 na
Galeria Brás Cubas, passando por
diferentes espaços da cidade: 2 a 31
de maio, Poupatempo Santos; 1º a
30 de junho, Espaço Cultural
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Perspectiva

“Caminos de España”: show na vernissage, Galeria Brás Cubas
Hospital Ana Costa; 1º de julho a 3
de agosto, Centro Espanhol; 9 a 31
de agosto, Espaço Tremendão; 2 a
23 de setembro, Shopping Parque
Balneário; 1º a 31 de outubro,
Espaço Cultural Forte da Barra; 4 a
29 de novembro, Galeria de Arte
Prodesan; e de 2 a 21 de dezembro,
Sindipetro.
Le Ayres explica que escolheu o
Caminho Francês por ser a mais

tradicional das rotas que levam à
cripta do Apóstolo Santiago, na
Catedral de Santiago de Compostela.
“Não orientei meu trabalho segundo
uma visão religiosa, espiritual ou
mística, mas sim na beleza estética
de um patrimônio cultural da
humanidade. Nesse sentido, as
fotografias da mostra não têm
caráter jornalístico, mas sim
artístico”.
Leandro Ayres, 38 anos, é
publicitário, formado em fotografia
pela Escola Panamericana de Artes
& Design, já realizou diversas
exposições e foi premiado por seu
trabalho. Em Santos, suas
fotografias estão expostas na Mary
Barros Decor e no Ateliê Nova Art.
A exposição “Passos” conta com
apoio da Prefeitura, Poupatempo
Santos, Hospital Ana Costa, Centro
Espanhol e Repatriação de Santos,
Tremendão, Shopping Parque
Balneário, Espaço Cultural Forte da
Barra, Prodesan, Sindipetro, Mary
Barros Decor e Ateliê Nova Art.

