Capa: Visando garantir um presentão de Natal aos Opinião
condôminos, a Construlopes anunciou que
pretende antecipar para dezembro a finalização
das obras do Residencial Amarilis, no Bairro
Embaré, em Santos...........................Págs. 6 e 7.
Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.
Divulgação

Cubas de aço inox:
cuidados na utilização,
manutenção e limpeza

Decoração
GhelPlus, que fabrica cubas de aço inox para cozinhas e
áreas de churrasqueiras, orienta o consumidor para
garantir durabilidade eterna ao produto...............Pág. 8.

Eficiência
Em sintonia com a norma NBR 15.575/13, “Edificações
Habitacionais – Desempenho”, já em vigor, a Viapol
lançou o Sistema Acústico Viapol Antirruído.......Pág. 5.
Divulgação

Cataratas do
Iguaçu: parque
aguardará revisão
do Plano de
Manejo

Tiro na cabeça...

A

inda que o ministro Joaquim Barbosa,
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), não seja a melhor
referência para legar paradigmas – basta
lembrar o imoral contorcionismo jurídico que
adotou para investir seu dinheiro em imóvel
nos Estados Unidos... –, é sempre bom
reverenciar Rui Barbosa, como foi feito por
Joaquim –assim mesmo, no prenome, para que
não haja confusão com o outro, muito mais
ilustre. De forma sintética, o ministro disse
“Justiça tardia não é justiça”, ao abrir sessão
da Corte, em agosto, com o objetivo de julgar
recursos da Ação Penal 470 (o famigerado
processo do Mensalão). Referia-se Joaquim ao
bate-boca da semana anterior com o colega,
ministro Ricardo Lewandowski, a quem
acusou de fazer “chicana” (termo pejorativo
para manobra), visando postergar o
cumprimento de penas e consequente
encarceramento do ex-ministro José Dirceu e
comparsas, condenados no maior escândalo
de corrupção do Brasil. Vale a pena recordar
o que efetivamente disse Rui, no famoso
discurso de 1920, na Faculdade de Direito de
São Paulo, denominado “Oração aos moços”.
Alertou o Águia de Haia: “Mas justiça

atrasada não é justiça, senão injustiça
qualificada e manifesta. Porque a dilação
ilegal nas mãos do julgador contraria o
direito das partes, e, assim, as lesa no
patrimônio, honra e liberdade. Os juízes
tardinheiros são culpados, que a lassidão
comum vai tolerando. Mas sua culpa
tresdobra com a terrível agravante de que o
lesado não tem meio de reagir contra o
delinquente poderoso, em cujas mãos jaz a
sorte do litígio pendente”. Não é de hoje que
Joaquim e Ricardo se estranham em plenário,
sob os olhos estupefatos de colegas e da
Nação, como a lavar a roupa suja, deles e dos
outros, quiçá numa vã tentativa, isto sim, de
jogar cortinha de fumaça a pouca
competência e falta de celeridade do STF
como um todo, por não promover exatamente o
que lhe atribui o nome, Justiça. Farinhas...,
digo, membros do mesmo órgão, tão parecidos
ao trajar a mesma indumentária negra, o
desabafo de Joaquim, apesar do tom
espetaculoso e como se não fosse ele próprio
ministro, significa mais que um tiro no pé, um
disparo desesperado contra a própria cabeça,
arrebatando o fiapo de credibilidade que a
sociedade insiste em atribuir ao STF.

Novas regras sobre direitos autorais
Murray - Advogados

Ana Claudia: lei
democratizará gestão do
ECAD, protegendo ainda
mais o direito do autor

ANA CLAUDIA SARTO

C
Turismo
Turismo comemora decisão judicial que anula Portaria
do ICMBio, que restringiria acesso de vans de turismo e
táxis ao Parque Nacional do Iguaçu.....................Pág. 9.

Cidade
Santos cumpriu seis das sete metas estabelecidas pelo
Governo Federal para serem atingidas até 2017, relativas
à política da Assistência Social..............................Pág. 3.
Divulgação

Reprodução

Spa Sorocaba:
tratamento
associa várias
especialidades
médicas

Autoestima
Excelente espaço para tratar o corpo como um todo, o
Spa Sorocaba engloba avaliação médica, educação
alimentar e atividade física adequada....................Pág. 10.
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onforme estabelece a
Constituição Federal, artigo 5º,
incisos XXVII, XXVIII e Lei nº
9.610/98, para utilização de qualquer
obra autoral (seja musical, literária,
artística, científica, audiovisual) é
necessária autorização expressa de
seus autores.
O Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (ECAD)
deve fornecer licença para utilização
pública de obras musicais ou
fonogramas, mediante o pagamento
de retribuição, devida a título de
direito autoral.
Em conformidade com a Lei nº
9.610/98, as execuções de músicas
em festas de casamento ou
aniversários realizados em casas de
festas, clubes ou buffets, embora não
tenham finalidade de lucro, ensejam
o pagamento dos direitos autorais,
sendo devidos os direitos autorais
pela reprodução de música em locais
de frequência coletiva como salões
de baile, clubes ou associações.

Os eventos realizados
particularmente, em residência, não
devem realizar o pagamento de
direitos autorais, exceto nos casos
em que haja cobrança de ingresso.
A Lei nº 12.853, publicada no
último dia 15 de agosto, que passa a
vigorar a partir de 120 dias da data
de sua publicação, altera as regras
para a cobrança, arrecadação e
distribuição dos direitos autorais
sobre obras musicais, com o intuito

de dar mais transparência à relação
entre as entidades responsáveis pela
arrecadação dos direitos autorais, os
autores das obras e o público.
Dentre as alterações, a mais
significativa é, sem dúvida, a redução
das taxas administrativas cobradas
dos compositores pelas associações.
Tais taxas serão reduzidas de 24,5%
para 15%.
Adicionalmente, ocorrerá a
democratização da gestão do ECAD,
com mecanismos de resolução de
conflitos entre artistas e
arrecadadores, com mediação e
arbitragem do órgão federal indicado
pela União, protegendo ainda mais o
direito do autor, com normas de
transparência e eficiência.
Ana Claudia Sarto é advogada
do escritório Murray - Advogados,
de São Paulo.
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Cidade

Assistência Social

Imprensa/Sdect

Secretário
Garcia
entregou
relatório ao
prefeito
Marco
Aurélio

Santos atinge metas
Acompanhamento é feito
pelo Ministério do
Desenvolvimento Social

S

antos cumpriu seis das sete
metas estabelecidas pelo
Governo Federal para serem
atingidas até 2017, relativas à
política da Assistência Social. O
acompanhamento é feito pelo
Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS), tanto na Proteção
Social Básica (que atua na
prevenção), quanto na Proteção
Social Especial (situações de risco
pessoal iminente).
Na Proteção Social Básica, a
União cobra o acompanhamento de
10% de quem descumpre as regras
do programa Bolsa Família. Em
junho, Santos registrava 7.094
famílias beneficiárias, sendo que

apenas 632 não seguiam todas as
normas deste projeto. A Secretaria
de Ação Social acompanhava a
situação de 33% desses casos.
Também devem ser assistidas
10% das 3.692 pessoas, entre idosos
que nunca contribuíram para a
Previdência Social e deficientes com
incapacidade para o trabalho que
recebem o Benefício de Prestação
Continuada. No mês passado,
Santos tinha 2.271 idosos nessa
condição e 1.691 deficientes, sendo
que mais de 10% desse público eram
assistidos.
A União ainda exige o acesso à
educação de crianças e adolescentes
de 0 a 18 anos que recebem o
Benefício de Prestação Continuada.
Santos assegura esse atendimento
desde 2008.
Na Proteção Social Especial, a
diretriz do Governo Federal é de que

60% das famílias com filhos em
abrigos sejam acompanhadas. Em
julho, o município possuía 48
famílias com 117 crianças/
adolescentes abrigadas. Dessas, 39
famílias (80%) eram acompanhadas.
Outra determinação do Ministério é
para as cidades implantarem o
serviço de residência inclusiva. A
Secretaria de Assistência Social de
Santos já está organizando a Casa do
Paraplégico para funcionar nesses
moldes e implantará outra este ano.
As últimas orientações são para
os municípios garantirem a inclusão
no cadastro único do Governo
Federal da população em situação de
rua; e cadastrarem as crianças em
trabalho infantil. A primeira está em
andamento. Sobre a segunda, a
Secretaria Municipal de Assistência
Social avalia como atender à
determinação do Ministério.

“Caminhos da Independência” em Cubatão

O

s caminhos que levaram o
Brasil à independência serão
relembrados na 12ª versão do
espetáculo “Caminhos da
Independência”, de 5 a 8 de
setembro, às 20 horas, no Teatro do
Kaos, na Praça Coronel Joaquim
Montenegro, 34, em Cubatão. O
ingresso é um quilo de alimento nãoperecível, que pode ser entregue na
chegada ao teatro.
Este ano, a história que conta a
passagem de D. Pedro I por
Cubatão, pouco antes de proclamar

a independência às margens do Rio
Ipiranga, traz um toque poético. Os
acontecimentos são narrados pelo
escritor cubatense Afonso Schmidt,
interpretado por Lourimar Vieira:
“Nessa montagem, buscamos
valorizar a história e as pessoas que
ajudaram a construir a cidade.
Cubatão é grande por causa desses
cidadãos e das obras realizadas por
eles”. D. Pedro I será interpretado
pelo ator Wagner Santisteban, que já
participou de novelas, como
“Começar de novo”, “Malhação”,

“Sete Pecados”, todas na Globo, e
“Balacobaco”, na Record, entre
vários trabalhos no SBT.
“Caminhos da Independência”
tem patrocínio de Usiminas e
apoio da Prefeitura e Krill
Supermercados. O texto é do
escritor Cícero Gilmar Lopes e a
direção de Fabiano di Melo. No
elenco, 12 pessoas se revezam nos
papéis principais, com muitos
integrantes do Projeto Superação Teatro do Kaos, que capacitou
jovens em curso para teatro.

IPT orienta Plano
Diretor de Itanhaém
O
secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia (Sdect),
Rodrigo Garcia, entregou ao
prefeito de Itanhaém, Marco
Aurélio, o relatório de revisão do
Plano Diretor e da legislação de
uso do solo da cidade. O estudo foi
realizado por técnicos do Instituto
de Pesquisa Tecnológica (IPT),
por meio de recursos
disponibilizados pelo Programa
Estadual de Apoio Tecnológico aos
Municípios (Patem). Também
participou do encontro, a
secretária municipal de
Planejamento e Meio Ambiente,
Rosana Filippini Bifulco Oliveira.
Segundo Garcia, os estudos de
revisão são imprescindíveis para
a região: “O trabalho contribuirá
para a atração de investimentos e
para o desenvolvimento
econômico sustentável do
município, que passou por
grandes transformações, desde a

criação do seu primeiro plano
diretor. A Pasta está à disposição
para novas parcerias”.
O convênio firmado em maio
do ano passado destinou R$
381.996,55. A Sdect fez um aporte
de R$ 341 mil e a Prefeitura deu
R$ 40 mil em contrapartida. O
relatório destacou a elaboração de
cartas temáticas: geologia,
declividade/geomorfologia, uso e
ocupação do solo e duas cartas
geotécnicas. Também foram
levantadas informações do
zoneamento ecológico-econômico.
Segundo o prefeito Marco
Aurélio, o relatório servirá como
um instrumento básico para
orientar a política de
desenvolvimento e expansão do
município: “Pretendemos
encaminhar o Projeto de Lei
referente ao novo Plano Diretor,
até o final do ano, para a
apreciação da Câmara
Municipal”.
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 Índice de vulnerabilidade das famílias brasileiras, obtido a partir dos

censos demográficos de 2000 e 2010, revela redução média de 19,3% no
período. Em 2000, a vulnerabilidade era de 0,305, e no censo de 2010 o
resultado foi de 0,246, apurou levantamento realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), fundação pública vinculada à
Secretaria de Assuntos Estratégicos. Dos seis componentes do índice
geral, o “acesso ao trabalho” e aos “recursos financeiros” foram os
maiores responsáveis pela redução média nacional: 29,4 e 36,2%,
respectivamente. O “desenvolvimento infanto-juvenil” apresentou
redução no índice da ordem de 16%. As dimensões com desempenho
relativamente pior foram “condições habitacionais” (-13%), “acesso ao
conhecimento” (-11,9%), e “vulnerabilidade social” (-9,2%).
Reprodução

 Fundo Social de Solidariedade de

 Receita Federal divulgou

balanço que revela a queda de
16,09% na apreensão de armas e
munições no primeiro semestre
do ano: de janeiro a junho, a
apreensão no Brasil somou R$
127.544,11, contra R$ 151.993,57
no mesmo período de 2012.
 Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo votou em agosto pela
irregularidade na concorrência
pública e decorrente contrato, no
valor de R$ 1.997.428,40, entre a
Prefeitura da Estância Balneária de
Peruíbe e a Enplan Engenharia e
Construtora Ltda., visando à
construção de bloco para
atendimento médico de
especialidades no Pronto Socorro
Municipal. Dentre as
impropriedades do certame, o
conselheiro Dimas Eduardo Ramalho
apontou que não se justifica a
fixação de únicos dia e horário para
realização de visita técnica, nem a
imposição de que a mesma fosse
realizada por representante da
empresa inscrito no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA).

Santos realiza campanha de
arrecadação de brinquedos novos,
com o tema “Doe um brinquedo e
ganhe um sorriso”, que serão
distribuídos aos assistidos pelas
entidades beneficentes cadastradas.
Entrega pode ser feita na sede do
FSS, na Avenida Conselheiro Nébias,
388.
 São Vicente assinou com a
Secretaria de Estado de Políticas
para a População Negra e
Indígena o convênio “São Paulo
contra o racismo”. Agora,
denúncias com base na Lei nº
14.187/2010 podem ser feitas no
Município visando punir ato
discriminatório por motivo de
raça ou cor praticado por
pessoas físicas, jurídicas e
públicas com medidas
administrativas (cassação de
licença de funcionamento e
multa). Mais informações
através do e-mail
coppirsaovicente@uol.com.br
 Aumento de 3,6% no faturamento

real das micro e pequenas empresas
do Estado de São Paulo, no primeiro
semestre em relação ao mesmo
período de 2012, revela
desaceleração no ritmo de
crescimento da receita, aponta
pesquisa “Indicadores Sebrae-SP”.
Em 2012, comparando com igual
período de 2011, o avanço havia
sido de 7,6%...

 Sistema de Ouvidoria Municipal (SOM) é o novo canal de

comunicação entre a sociedade e a Prefeitura de Santos. Além do telefone,
e-mail, pessoalmente ou por carta, o cidadão pode entrar no site
www.santos.sp.gov.br, clicar no ícone do SOM, criar um cadastro e
descrever a ocorrência. O sistema foi apresentado pelo ouvidor
municipal Flávio Ramirez Jordão, durante encontro na Associação
Comercial de Santos (ACS).

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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Sebrae-SP orienta como
usar mídias sociais

F

acebook, Twitter, Instagram,
entre outras redes sociais,
podem ser alternativa para as
empresas divulgarem produtos e
serviços, além de proporcionarem a
aproximação com clientes e a
conquista de novos. O risco no mau
uso das ferramentas, contudo, pode
prejudicar a imagem da marca.
A eficiência nos resultados,
segundo Bruno Caetano, diretor
superintende do Sebrae-SP, exige ter
alguém com tato e agilidade para
postar conteúdo que desperte a
atenção de quem navega pela
Internet e habilidade para responder
críticas e reclamações.
“Essas mídias exigem diálogo e
interação com o consumidor”, frisa o
dirigente: “É um espaço onde o
cliente se expressa, reclama, elogia,
dá sugestões e quer respostas

rápidas. Ele não pode sentir que está
falando sozinho. Caso isso aconteça,
o empreendimento passará a ser alvo
de críticas que se espalham na
velocidade do mundo virtual”.
Caetano dá algumas dicas:
 Antes de entrar nas redes sociais,
conheça as ferramentas e o público
que deseja se comunicar.
 Trace metas ligadas ao negócio e a
essas mídias.
 Estabeleça a mesma identidade
que já utiliza off-line. É preciso ter
coerência na comunicação.
 O trabalho é contínuo, requer
dedicação e atualização constante.
 Desperte a atenção do internauta.
 Destaque os lançamentos.
 Fale sobre tendências.
 Proponha enquetes e emita
opiniões.
 Compartilhe vídeos que façam
parte do universo do seu cliente.
 Desperte a vontade das pessoas
interagirem.
 Esteja preparado para receber
críticas.

Ambulatórios tratam
pés de diabéticos
D

evido aos riscos de amputação,
a Secretaria de Saúde de Santos
iniciou tratamento para acompanhar
os pés de pacientes diabéticos. O
atendimento é feito nos
ambulatórios de especialidades do
Centro e da Zona Noroeste. O termo
“pé diabético” se refere às alterações
e complicações nos pés dos
portadores da doença, que podem
ser afetados por problemas
circulatórios, alterações na pele,
unhas, ossos e até se transformar em
infecção mais grave. Segundo a
médica vascular Maria Cristina
Souza Corrêa, responsável pelo
atendimento, o objetivo é alertar
para que as unidades da rede básica
avaliem os pacientes cadastrados no
Programa Hiperdia, voltado a
hipertensos e diabéticos, por meio
de exame físico nos pés. “Assim é
possível identificar quais usuários
correm maior risco e encaminhá-los
ao tratamento preventivo nos
ambulatórios”, explica. De acordo
com o Ministério da Saúde, a

diabetes atinge cerca de 246 milhões
de pessoas no mundo e, embora não
haja cura, tratamentos adequados
asseguram qualidade de vida.

 Aceite as críticas, pois elas são um

termômetro para medir a aceitação
do seu produto.
O diretor do Sebrae-SP alerta
para que se evite:
 Falar mal da concorrência.
 Não acompanhar o que as outras
empresas estão fazendo.
 Sair compartilhando, dando RT
(repassar) ou respondendo
questionamentos antes de entender a
atmosfera da mensagem.
 Escrever sem revisão.
 Bombardear os clientes apenas
com informações institucionais e se
autopromover o tempo todo.
 Deixar de observar como sua
marca está repercutindo nas redes
sociais.
 Transformar a fanpage do seu
negócio em um gigante catálogo
digital.
 Comentar sobre política e religião.
 Misturar a página da empresa com
a pessoal.
 Transformar o espaço em um
bate-boca aberto a todos.
Tadeu Nascimento/Secom-PMS

Atendimento em pacientes
do Programa Hiperdia

Eficiência

Qualidade e conforto às edificações
Imprensa Viapol

Sistema visa
amortecer e
reduzir
vibrações e
ruídos
causados por
impacto em
lajes de piso

NBR 15.575 exige
adequação das empresas
da construção civil

E

stá em vigor a NBR 15.575/
13, “Edificações
Habitacionais –
Desempenho”, que trata de
requisitos gerais, estrutura, pisos,
vedações verticais, cobertura e
sistemas hidráulicos, incluindo os
critérios relativos ao isolamento
acústico das edificações.
Indispensável ao conforto e
qualidade das habitações, a norma da
Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) exige a adequação
de indústrias, construtoras e
profissionais da construção civil,
pois engloba o ciclo de vida da
construção, desde a formulação do
projeto, até proteção ao fogo e
estanqueidade.
Atenta às novas exigências do
mercado, a Viapol lançou o Sistema
Acústico Viapol Antirruído, que visa
amortecer e reduzir vibrações e

ruídos causados por impacto em
lajes de piso, proporcionando maior
conforto acústico aos moradores das
edificações verticalizadas. “As
questões acústicas são de
fundamental importância nas
construções, pois afetam
diretamente a vida das pessoas”,
ressalta Fanny Cristina Sbracci,
gerente de Desenvolvimento de
Produto e Mercado da Viapol.

A alta
performance,
aplicação rápida
e simples são os
pontos fortes do
sistema,
formado por um
conjunto de produtos que se
complementam e oferecem excelente
desempenho em lajes de piso,
podendo ser utilizado em
construções residenciais ou
comerciais, como academias, escolas,
hospitais etc. O sistema compõe-se
de manta, fornecida em bobinas de
um metro de largura; do Viapol
Antirruído Rodapé, também em
bobinas com largura de 5 cm ou 10

cm; da fita autoadesiva Viaflex Fita,
que possibilita a perfeita vedação
entre as partes que compõem o
sistema; e o Monopol Acrílico PU25
(branco ou cinza), um mástique
acrílico que veda a junção entre o
rodapé e o revestimento escolhido,
utilizado após instalados o
contrapiso e o revestimento
desejado.
Entre outras determinações, a
norma indica que as paredes
geminadas entre dormitórios e
outros ambientes devem ter
desempenho mínimo de 45 db de
isolamento, enquanto as paredes de
alvenaria deverão ter no mínimo 15
cm de espessura ou serem
multicamadas e lajes de concreto, 10
cm. Os pisos poderão ser isolados
com mantas acústicas para que o
som de uma habitação não se
propague para outra.
A norma exige, ainda, portas e
janelas de boa vedação e medidas
que garantam o conforto térmico das
unidades habitacionais. Mais no site
www.viapol.com.br

Proposta precariza direitos do trabalhador
A
Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra) manifestou
preocupação com o Projeto de Lei
nº 4.330/2004, que regulamenta a
terceirização no Brasil. A proposta
está em discussão na Câmara dos
Deputados, em Brasília, e para a
entidade ela precariza os direitos
dos trabalhadores, levando em

conta apenas uma alegada eficiência
empresarial. “O projeto é uma
grave ameaça ao Direito do
Trabalho”, alerta o presidente da
Anamatra, Paulo Luiz Schmidt: “Na
prática, ele dilui a responsabilidade
do empregador, acaba com a
identidade das categorias
profissionais e mitiga conquistas e
garantias hoje consolidadas,

apontando para um caminho em
direção ao passado, à escuridão
social”. Entre as principais
preocupações da Anamatra com a
proposta está a liberação geral da
terceirização, inclusive na atividadefim, além da permissão da
subcontratação de forma indefinida.
“Não há qualquer menção no texto
à restrição da terceirização na

atividade principal da empresa.
Na prática, a terceirização vai
ocorrer em qualquer etapa da
cadeia produtiva e no futuro
vamos ter empresas sem
empregados”, explica o
magistrado, ao citar a Súmula 331
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que proíbe a prática da
terceirização na atividade-fim.

Segurança e
integridade de
informações

O

7° Fórum de Gestão Fiscal e
SPED reunirá profissionais que
atuam nas áreas fiscal, contábil e
tributária, dias 10 e 11 de setembro,
das 8 às 18 horas, no Centro
Empresarial de São Paulo (Cenesp),
na Capital Paulista. Na pauta, a
polêmica e futura declaração do
IRPJ de forma eletrônica, os dilemas
do Siscoserv e o projeto eSocial, que
tem previsão para o inicio em 2014.
Organizado pelo Conselho
Fiscal Empresarial Brasileiro
(Confeb), o fórum se consolidou
como o principal encontro do setor e
tornou-se indispensável aos que
desejam entender melhor as novas
tecnologias e progressos no sistema.
“Traremos alguns dos principais
nomes do país para compartilhar
conhecimentos e debater temas que
geram grandes interesses em
comum”, destaca Henrique
Gasperoni, diretor de Marketing do
Confeb.
Pela perspectiva da gestão,
debates sobre governança tributária,
cruzamento de informações e
evolução da área fiscal. Entender
como é possível se antecipar aos
movimentos do Fisco e garantir a
segurança e a integridade das
informações da empresa.
O Cenesp está localizado na
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco G. Telefone (11) 3302.9292.
Mais em www.confeb.org.br
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Residencial Amarilis

Projeto sob
medida
Empreendimento atende
expectativa do mercado
imobiliário
SANDRA NETTO

V

isando garantir um
presentão de Natal aos
condôminos, a
Construlopes anunciou que pretende
antecipar para dezembro a
finalização das obras do Residencial
Amarilis, na Rua Castro Alves, 80,
Embaré, em Santos. O diretor da
empresa, Inácio Lopes, revelou que
o cronograma da obra está sendo
adiantado. No momento, o Amarilis
está em fase de acabamento, com as
equipes executando detalhes do
projeto elaborado pelo arquiteto
professor Edmir Montellato.
A Construlopes faz parte de um
grupo que atua no mercado da
construção há mais de 40 anos. O
início foi em Santos, construindo

imóveis comerciais e residências, em
seguida Praia Grande, com
residenciais, e a partir de 2000
passou a investir em Santos como
Construlopes. “Desde o começo
priorizamos trabalhar nos locais
mais nobres das cidades”, conta
Lopes.
A realização do Amarilis atende
a expectativa do mercado, destacou
o empresário, ao explicar que a
construtora atualiza seus projetos
com base em pesquisa pós-venda,
junto aos condôminos, e ouvindo
clientes em potencial, detectando
necessidades e buscando traçar o
perfil do novo empreendimento. Foi
com base na sugestão de maior
integração entre os cômodos do
apartamento, visando deixá-lo mais
humanizado, que o Amarilis
apresenta como um de seus
diferenciais a ampla varanda em
torno de todo o apartamento,
integrando-o com a natureza externa.

Amarilis: acabamento da fachada
em vidro, mármore, esquadrias de
alumínio e pastilhas de porcelana

No espaço gourmet a varanda é
harmonizada com o living,
permitindo o acesso à cozinha e
também às suítes. Lopes salienta
que a varanda gourmet foi equipada
com um forno/churrasqueira elétrica,
que não causa os inconvenientes dos
convencionais: “Ele é elétrico e
como a gordura não entra em contato
com o carvão, não gera fumaça. Além
disso, tem a vantagem de assar
pizzas”.
Da mesma forma que o projeto
valoriza a integração da varanda, ele
proporciona o isolamento entre a
área social e a área íntima do casal e
demais moradores. Assim, o casal
pode receber amigos para um
churrasco e manter a área íntima
totalmente isolada. Ou, ainda, os
filhos podem usar a área social sem
incomodar os pais, mantendo a
privacidade nos demais cômodos do
apartamento.
A torre do Amarilis possui 25
lajes e está implantada em 1.080
metros quadrados de terreno,
totalizando cerca de 11.000 metros
quadrados de construção.
Compreende 38 unidades-tipo, cada
com 171 metros quadrados, 2
unidades-garden e 2 coberturas. São
6
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2 apartamentos por andar, com
garagens no subsolo, térreo, 1 e 2
mezaninos. Entre os espaços de
lazer, possui salão de festas com
cozinha gourmet, piscina adulto,
com raia, piscina infantil, fitness,
academia, área para salão de jogos,
spa zen, playground infantil e sala

para Internet e games.
Além de atender o condômino,
no que se refere à utilização de
espaços, fluidez e segurança, a
implantação do edifício busca estar
sintonizada com a sociedade, e nesse
sentido investiu nas características
da calçada em frente ao
empreendimento, a qual denomina
“calçada cidadã”, com acessibilidade
e sinalização para deficientes.
Já no acesso ao edifício, o
projeto estabeleceu uma rampa
universal, dotada de corrimãos, com
acessibilidade total ao cadeirante ou
pessoa com dificuldade de
locomoção.
A portaria do residencial possui
guarita dotada de sistema de gaiola,
onde é possível fazer a triagem do
visitante. Item interessante é que o
acesso ao salão de festas é junto à
guarita e hall social. Assim, o
visitante não precisa acessar os
elevadores, indo direto ao salão.
Desse local, caberá ao condômino
decidir se o convidado poderá ter
acesso às demais áreas de
convivência do prédio.
O projeto do Amarilis
contempla itens já utilizados em
outros empreendimentos da
Construlopes, como caixa acoplada
nos banheiros, medidores individuais
de água, luz e gás. Na parte
hidráulica, tubulação para
recebimento de água em alta
temperatura, com planejamento para
aquecimento a gás. A escadaria de
serviços, além de ventilação externa,
que facilita a exaustão de fumaça,
possui acabamento primoroso.
Tanto na parte hidráulica quanto
elétrica, o projeto adota conceitos de
casa inteligente. Entre inúmeros
detalhes definidos no projeto de
interiores, foi colocado ponto de ar

Construção
Sandra Netto

Varanda contorna
todo o apartamento,
integrando-o com a
natureza externa
condicionado na varanda do living,
considerando o fechamento da
varanda; pontos de tevê na copa e
cozinha e também na varanda;
canaletas com mais de 1 polegada,
entre a tomada da tevê do living e a
tv, para evitar fios externos; ainda no
living, foram deixados conduites
para automatização do ambiente,
como cortinas, ou instalação de
módulo de iluminação, evitando
reforma futura.

A Gonçalves Empreiteira de
Mão de Obra executou as
instalações hidráulicas para água fria
e quente e o sistema de tubulação de
cobre dos hidrantes. O diretor da
empresa, Pedro Gonçalves, destacou
que as instalações utilizaram
tubulações em PPR, cuja conexão
das peças é feita por termofusão,
que torna a emenda uma peça única,
reduzindo o risco de vazamento.
Para água fria foi utilizado o sistema

de PVC marrom. Outro aspecto
salientado por Gonçalves é a
implantação da infraestrutura para
sistema de medição individual de
água com leitura e emissão de contas
pela Sabesp. “Nossa empresa entra
na obra na fase de fundação e
permanece até a conclusão”, frisou.
A questão da impermeabilização
foi pensada desde o revestimento da
fachada, com a utilização de
pastilhas de porcelana no formato
5x5, da Cerâmica Atlas, com menor
absorção de água em comparação
com a pastilha cerâmica pura. Na
fachada foi utilizada a tonalidade
Camburi, ref. SG 8450. Nas
piscinas, foram utilizadas as
pastilhas da Cerâmica Atlas nas
tonalidades Juqueí, ref. SG 8442 e
Haiti, ref. SG 8424, totalizando um
consumo de 10.000 metros
quadrados. Também foram
utilizados produtos e rejuntes
específicos para a umidade, para
garantir por mais tempo a beleza e a
funcionalidade.
As áreas úmidas receberam
impermeabilização com produtos
Wurth do Brasil. Foi aplicada manta
asfáltica de 4 mm nas piscinas e
áreas de acesso de garagem. Nas
áreas frias, poços de elevadores e
reservatórios inferiores foi utilizado
o selablock (argamassa polimérica) e
a laje do mezanino e varandas foram
impermeabilizados com a manta
líquida italiana Wurth (impelast). A
Wurth também forneceu discos de
corte abrasivo para mármores,
porcelanato etc., selantes para juntas
de dilatação de fachada e pisos,
selapoxy, para colagem de aço com
aço e concreto com concreto, e
conjuntos de equipamentos
individuais. A marca dispõe de
muitos outros produtos para
execução de obra, tendo na sua linha
o cuba fix, produto da mais alta
tecnologia em colagem de cubas,
tanto de inox como cerâmica,
também utilizado na obra.
Com foco no mercado de
elevado padrão, o acabamento dos
apartamentos do Amarilis utiliza
produtos nobres. Nas áreas sociais,
living, varanda e corredores, o piso é
de porcelanato 80x80 cm. Alguns
tipos de mármore da Marmoraria
Santista de Praia Grande estão sendo
adotados pela primeira vez em
empreendimentos de Santos, como o
Quartzo Marrom Absoluto, na área
gourmet da varanda. Outra novidade
é a cuba do lavabo confeccionada em
pedra com válvula oculta, em marmo
Stone Branco Prime, também usado
no banheiro das suítes; na pia da
cozinha, granito cinza nobre; no hall
social do prédio, mármore Marrom
Imperador e na fachada, granito Café

Imperial. As escadarias do
empreendimento receberam mármore
Branco Piguês e Espírito Santo,
levigado, que funciona como
antiderrapante.
Pelo cronograma inicial, a obra
deveria encerrar em julho de 2014,
porém, contando com equipe
colaborativa, coordenada por Wagner
Lopes, e em função da parceria com
fornecedores já consagrados no
segmento, a Construlopes conseguiu
agilizar o processo da construção e
em dezembro próximo poderá
finalizar o empreendimento.
Entre os principais parceiros da
construção, o rebaixamento do lençol
freático foi realizado pela Enmage
Locação de Equipamentos. Segundo
detalhou o diretor, engenheiro
Gerson Vilaverde, os serviços foram
executados por meio do sistema
well-points, visando melhor
eficiência e baixo custo.
A Areia Ita Comércio forneceu

pedra e areia, além de serviços de
caçamba para retirada de entulho e
resíduos de construção.
O Amarilis é equipado com dois
elevadores da marca Atlas Schindler,
que possuem controle por meio de
biometria.
As esquadrias em alumínio
foram fornecidas pela Magenta
Alumínio em duas cores: branco nas
janelas e portas, e bronze nas
sacadas, ressaltando a fachada do
edifício.
A BrazilGlass forneceu todos os
vidros internos dos apartamentos e
áreas comuns, além dos laminados
das varandas.
A rede de distribuição de gás,
com instalação de medidores, foi
executada pela Prógas Tecnologia em
Gás, deixando para os moradores a
opção por GLP ou gás natural. A
empresa é credenciada pela
Supergasbras e adota as normas ISO
9001.
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Arq & Decor

Durabilidade eterna!
Divulgação

Cuidados na utilização,
manutenção e limpeza das
cubas de aço inox

Divulgação

A

GhelPlus, que fabrica cubas
de aço inox para cozinhas e
áreas de churrasqueiras,
orienta o consumidor para garantir a
estética e a vida útil do produto.
Segundo o gerente de marketing
Marcos Scalabrin, as cubas da
GhelPlus são fabricadas para ter
durabilidade eterna, desde que haja
cuidados na utilização, manutenção e
limpeza.
Conheça algumas dicas:
 As cubas de aço inox devem ser
instaladas somente após o término
da obra bruta, preferencialmente
após a pintura. Respingos de
concreto ou tinta danificam o
acabamento, pois a remoção causará
riscos.
 Ao lavar a louça, cuidado ao
manusear facas, garfos, grelhas e
outros produtos afiados ou com
cantos vivos, que podem causar

Interruptores
e tomadas
importados
As linhas de
interruptores e
tomadas da
espanhola ABB estão sendo
comercializadas pela Elétrica
Sanchez, no showroom de Santos,
na Rua Luiz de Camões, 198.
Segundo Pablo e Irani Sanchez,
com design avançado, há modelos
sofisticados até os mais simples de

Cubas de aço inox:
diversos tamanhos
e práticas

ngico, ingá, palmito-jussara,
capororoca-vermelha, jequitibábranco, cedro rosa, canela e manacá
da serra são algumas das espécies
nativas de São Paulo encontradas no
jardim da CasaE - Casa de Eficiência
Energética. A residência, construída
pela BASF para apresentar soluções
para uma construção sustentável,
recebeu 35 tipos de árvores nativas,
que, entre outros benefícios, ajudam
a economizar água de irrigação, atrair
a fauna e a melhorar o meio ambiente
no entorno. “A CasaE integra uma
construção eficiente, com foco na
economia de energia, a um
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Doka
Bath
Works
apresenta ao
mercado o
misturador de
parede Kohler.
Também com
as funções de
ducha fixa e
ducha manual,
o produto é
ideal para
salas de
banhos
contemporâneas
e modernas.
Fabricado em
liga de cobre, o
misturador
possui
acabamento
cromado e
registros com ¼ de
volta e tem 10 anos

de garantia. A Doka é
especializada em banheiras e
acessórios para salas de
banho, incluindo metais e
cubas. Reconhecida pelo design
de suas banheiras vitorianas e
contemporâneas, é
importadora exclusiva da
marca inglesa Victoria +
Albert. Com foco no segmento
de decoração de banheiros, a
empresa apresenta linhas de
produtos que impressionam pela
qualidade, sofisticação e requinte
de detalhes.
Mais informações no site
www.dokabathworks.com.br

riscos irreversíveis na superfície.
 A limpeza deve ser feita apenas
com esponja macia e detergente
neutro, nunca com materiais
abrasivos ou produtos químicos
agressivos.
 As cubas suportam apenas o peso
da louça. Ao armazenar panelas,
talheres e tábuas no local para serem
lavados posteriormente, evite deixar
por baixo as peças afiadas ou com
pontas vivas.

A GhelPlus possui inúmeros
modelos de cubas de aço inox que
são fabricados em diversos
tamanhos, são práticos e atendem
diferentes necessidades. Alguns
deles, como a linha Debacco, contam
com acessórios, como tábuas,
dosador de detergente e aramado
escorredor.
Informações nos sites
www.ghelplus.com.br e
www.debacco.com.br

instalar e utilizar. Destaque para
as linhas Step e Zenit, e o Planner
no segmento de domótica (para
automação). A Zenit, por exemplo,
oferece, além das placas
convencionais, opções luxo em aço
inoxidável, wengué, ardósia,
cristal branco e preto, enquanto a
Step é apresentada nos
acabamentos branco, preto, cava,
prata e wengué. Entre outros
diferenciais, há tomadas que
possuem proteção infantil,
permitindo o acesso aos plugues
de energia somente quando os dois
orifícios são pressionados
simultaneamente.

Piso renovado sem quebra-quebra

Jardim com espécies nativas

A

Misturador com estilo
e funcionalidade
A

paisagismo sustentável”, explica
Flávia Tozatto, gerente da BASF.

Com três funções,
lançamento da Doka
possui design
moderno e se adapta
aos mais variados tipos
de projeto

Fábia Mercadante

D

otado de camada protetora, o
Aquaclic Piso Premium, da
Formica, é um piso vinílico que
pode ser aplicado em locais que tem
contato com umidade, além de ser
muito resistente aos riscos,
manchas, calor e proporcionar
conforto acústico, devido a
espessura de 5 mm. O produto
conta com o sistema de encaixe
Uniclic, que reduz o tempo de
instalação e torna sua colocação
prática, limpa e silenciosa, sem uso
de cola, acessórios extras ou
ferramentas especiais. Além disso, o
Aquaclic pode ser colocado sobre
pisos já existentes (cerâmicas, tacos,
contrapiso, alvenaria etc.), desde que
estejam nivelados, sem imperfeições,

Aqualic Piso Premium:
projeto do arquiteto
Francisco Cálio
mofo ou infiltrações, o
que significa o fim do
quebra-quebra e geração
de entulho. O
revestimento, que oferece
padrões exclusivos, com
destaque para os
madeirados, com
desenhos semelhantes aos
de madeira natural,
suporta tráfego intenso,
sendo excelente opção
para ambientes
corporativos e
residenciais.

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Porto Bay Rio no
“Rock in Rio”
P

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ

Vitória em Foz do Iguaçu
Divulgação

Divulgação

arceiro da
edição 2013 do
“Rock in Rio”, que
acontece dias 13 a
15, e 19 a 22 de
setembro, no Rio
de Janeiro, o Porto
Bay Rio
Internacional fará
promoção com
diária grátis para os
participantes do
festival. O Porto
Bay Rio está
localizado na Praia
de Copacabana e
integra o grupo
português Porto
Bay Hotels &
Resorts.
Além de
oferecer pacotes
especiais para o
evento, o hotel
marcará presença
em área especial da
Cidade do Rock,
Porto Bay Rio: promoção com direito a diária
onde promotoras
extra no hotel, na Praia de Copacabana
premiarão
multinacional portuguesa
felizardos com um “cartão de
crédito”, com direito a diária extra no Logoplaste. Desde então, opera o
Porto Bay Rio Internacional, no Rio
hotel para aqueles que se
de Janeiro; L’Hotel Porto Bay, em
hospedarem por duas noites até o
São Paulo; Porto Bay Búzios, no
final de 2014.
Rio de Janeiro; e Porto Bay Falésia,
Originária da Ilha da Madeira,
em Algarve – além de seis hotéis na
Porto Bay Hotels & Resorts abriu
ilha da Madeira.
sua primeira unidade em 1988 e
Mais informações em
expandiu negócios por meio de
www.portobay.com.br
parceria, em 2007, com a

Cataratas: juiz
anulou Portaria
que limitaria
acesso

Vans de turismo e táxis
continuarão com acesso
ao Parque Nacional

A

decisão do juiz federal Rony
Ferreira, que anulou a
Portaria nº 163/2013, do
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), está sendo comemorada
pelo Turismo de Foz do Iguaçu. Ela
impediria a entrada de vans de
turismo e táxis no Parque Nacional
do Iguaçu, a partir do final do ano.
O juiz acatou pedido do
Sindicato das Empresas de Turismo
de Foz do Iguaçu (Sindetur), que
ingressou com ação civil pública,
alegando que o ICMBio não
cumpriu acordo judicial firmado em
audiência pública, em agosto do ano

passado. Na ocasião, a autarquia do
governo federal, responsável pela
gestão de unidades de conservação,
se comprometeu a revisar o capítulo
de transporte do Plano de Manejo
do Parque, mas, em vez disso,
editou a portaria, mantendo tudo
como estava e fixando prazo até o

final de 2013 para o
setor turístico se
adaptar. Rony
Ferreira concordou
com a falta de
cumprimento do
acordo e considerou
que “a Portaria 163
foi um lamentável equívoco”. O juiz
determinou que o ICMBio finalize o
processo de revisão do Plano de
Manejo, observando a Lei nº 9985/
2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (Snuc) e
as normas aplicáveis ao caso.

Walking tour treina guias para Copa 2014
Divulgação

P

ara afinar a conversação em
inglês e identificar novos
atrativos para os visitantes, a
Secretaria Municipal de Turismo
de Santos promoveu walking tour
pelo Centro Histórico (foto). A
ação envolveu 15 guias de turismo
da Setur, servindo como treino
para o receptivo da Copa do
Mundo de 2014, e será reprisada
em 30 de setembro, atingindo

Turismo, Luiz
Guimarães,
anunciou que
haverá walking
tour para que
os guias de
turismo
possam
ampliar a
conversação
em espanhol.

profissionais da área que
atuam na cidade.
A atividade foi
desenvolvida a pé,
monitorada pelo guia
André Ricardo Cruz, e
insere-se no projeto de
capacitação da Seção de
Serviços Turísticos, com
foco no Mundial de
futebol. O secretário de

Divulgação

Boeing 777-200: Rio-Houston
com mais comodidade

United opera
rota com o
777-200

O

s voos diários da United
Airlines, partindo do Rio de
Janeiro com destino a Houston,
Texas, nos Estados Unidos, já são
realizados pelo Boeing 777-200, que
substitui o Boeing 767-400.
Oferecendo mais comodidade aos
passageiros, a aeronave tem
capacidade para 267 pessoas e
possui as classes Business First,
Economy Plus e Economy.

Turismo de Inverno
pode crescer 26,6%
N
a temporada que encerra, a
movimentação do chamado
Turismo de Inverno pode ter sido
26,6% maior em relação ao ano
anterior, conforme expectativa de
36,6% das agências de turismo e
operadoras de viagem. A previsão
é do Instituto de Pesquisas,
Estudos e Capacitação em
Turismo (Ipeturis), que analisou,
para o Sindicato das Empresas de
Turismo no Estado de São Paulo
(Sindetur-SP), a expectativa de
movimentação de viagens
organizadas na temporada de
Inverno 2013 em todo o Brasil.
“A alta do câmbio é um dos
principais fatores citados pelos
entrevistados como motivador
para o aumento de viagens
domésticas”, disse Marciano

Freire, diretor do Ipeturis. O
aumento do poder aquisitivo do
brasileiro e acesso ao crédito
(9,5%) e as ações empreendidas
pelas próprias empresas (8,3%)
também são justificativas
destacadas para as expectativas
otimistas.
O levantamento apurou a
preferência dos turistas por
destinos nacionais (46,8%) e
internacionais (53,8%). Entre os
destinos nacionais mais
procurados, Gramado (12,6%),
Fortaleza (12,1%), Natal (9,1%),
Rio de Janeiro (8,6%) e São Paulo
(6,7%). Já entre os destinos
internacionais, destaque para
Buenos Aires (12,7%), Disney e
Orlando (12,3%), Bariloche
(11,5%) e Paris (11,1%).
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Divulgação

Tratamento de coluna
via endoscopia
P
Divulgação

Spa Sorocaba: avaliação médica,
educação alimentar e atividade física

Cuidando do corpo e mente
Atuação de diferentes
especialidades visa o
mesmo resultado

C

om a visão de que Spa é
excelente espaço para
proporcionar cuidados
integrados, tratando o corpo como
um todo, o Spa Sorocaba, no Interior
do Estado de São Paulo, engloba
avaliação médica, educação alimentar
e atividade física adequada. Para o
diretor clínico, cardiologista Manoel
Carlos Beldi Castanho, os cuidados
integrados ajudam o indivíduo a ter
consciência do próprio corpo: “Eles
são resultado de tendências atuais da
medicina moderna e compreendem
cuidados não só com o corpo, mas

também com a mente”. O diferencial
de estar em um spa e receber estes
cuidados, destaca Castanho, é que o
tratamento associa várias
especialidades médicas, ou seja,
possibilita ao indivíduo reservar um
tempo para se cuidar de forma
integral. “Para se ter uma ideia,
assim que um hóspede chega no Spa
Sorocaba, ele passa por uma
avaliação completa, com
endocrinologista, cardiologista,
nutricionista, psicóloga e educador
físico, para que tanto a alimentação,
como os tratamentos e os exercícios
sejam específicos para aquele
hóspede, prevendo possíveis
complicações e tratando problemas
já diagnosticados. Ou seja, é um
atendimento personalizado, baseado
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na avaliação de diferentes
especialidades que visam o mesmo
resultado”.
Outro benefício é o fato de
várias doenças estarem associadas a
uma determinada patologia. “Como
exemplo, temos a obesidade que está
associada a diabetes, hipertensão,
câncer, dislipidemia, varizes,
problemas de pele, estresse,
depressão etc. Por isso, se não
visualizarmos o problema de forma
global, o tratamento não surtirá
efeito”, afirma o cardiologista.
Agregando as especialidades médicas
de forma que elas se voltem para o
problema, os resultados serão
melhores, proporcionando qualidade
e quantidade de vida. Mais no site
www.spasorocaba.com.br

idoso, a Danone Medical Nutrition
lançou o Souvenaid (foto). O
produto foi desenvolvido para a
melhoria da memória de pacientes
com Alzheimer leve e fornece a
quantidade diária recomendada de
nutrientes e vitaminas.
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Hérnia de disco: técnica
permite tratamento de
forma simples e segura
custos e o risco de infecção”.
Para a realização do
procedimento, Barreto explica que
o primeiro passo é localizar o
disco doente através do
intensificador de imagens (raio X).
A partir daí é realizada a punção
com uma agulha similar as de
raquianestesia e, através de uma
pequena incisão na pele, é feita a
dilatação da musculatura
vertebral até chegar ao anel do
disco a ser tratado. Uma pinça é
usada para retirar o tecido que
está pressionando o nervo e
causando a dor. Dessa forma, o
músculo vital na estabilização da
coluna não perde sua função e a
reabilitação é muito mais rápida.
Normalmente, no dia seguinte o
paciente já está em casa andando e
sem nenhuma dor.
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Eudora:
quiz auxilia
consumidor

 Com foco na saúde mental do

rocedimento cirúrgico recente
tem transformado em
rotina o tratamento de
algumas doenças
degenerativas da coluna,
como a hérnia de disco, um
dos problemas mais
comuns na vida adulta.
Trata-se da endoscopia
da coluna vertebral, que
tem impressionado
médicos e pacientes pelos
resultados alcançados.
“Minimamente invasiva, a técnica
oferece riscos menores,
recuperação muito mais rápida e
breve retorno às atividades
normais”, explica o ortopedista
Rafael Barreto, da Clínica
OrtoBone, de Campinas, no
Interior do Estado de São Paulo.
Especialista em coluna,
Barreto afirma que a técnica
substitui a cirurgia convencional
aberta, onde é necessário cortar a
musculatura vertebral para ter
acesso à coluna: “As diferenças
para o método tradicional
começam pelo tamanho do corte.
Na primeira é necessário um corte
de aproximadamente seis
milímetros, enquanto no método
tradicional, seriam de dois a cinco
centímetros. Além disso, todo o
procedimento é feito sob anestesia
local, de caráter ambulatorial e
sem a necessidade de internação, o
que diminui drasticamente os

 Eudora lançou o
Quiz Neo Etage, em
sua página no
Facebook, que auxilia
o consumidor a escolher o melhor tratamento para a pele. Basta
responder cinco perguntas, relacionadas à saúde, sinais e marcas de
expressão do rosto. Além de indicar produtos para o tipo de pele, a
ferramenta separa os itens por segmento de tratamento, como limpeza,
hidratação e cuidados específicos. Caso o consumidor queira adquirir os
produtos indicados, o quiz oferece link para o e-commerce da marca. Em
http://bit.ly/QuizNeoEtage

Estúdios
colocam saúde
em risco

E

studo realizado
pelo Instituto
de Infectologia
Emílio Ribas, da
Secretaria de Estado
de Saúde de São
Paulo, aponta que a
maioria dos estúdios
de tatuagem e body

piercing na Capital Paulista coloca
em risco a saúde de seus clientes,
dos profissionais tatuadores e da
população, ao não adotarem
cuidados básicos de higiene e
biossegurança. O levantamento
Reprodução mapeou 71
estúdios, e serve
como advertência às
pessoas que
procuram os
serviços e os
profissionais
tatuadores e
perfuradores
corporais.

Gente & Fatos
Raimundo Rosa/Secom-PMS

POR SANDRA NETTO
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
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 Seccional São Paulo da

Associação Brasileira de
Jornalistas de Turismo (Abrajet)
comemorou em agosto 56 anos e
empossou a diretoria 2013/2015,
presidida por Miriam Petrone.
Entre as metas, realização de
fóruns de turismo em cidades do
Interior e intercâmbio entre
jornalistas de outros Estados.

Prefeito de
Santos, Paulo
Alexandre
Barbosa recebeu
a Medalha Cruz
de Malta, da
Associação de
Amigos da
Polícia Militar 6º
BPM/I, presidida
por Roberto Caro
Varella. Comenda
reconhece
personalidades
que contribuem
com as
atividades da
Polícia Militar.

 Fashion Noiva promove desfile

inusitado de seis noivas em 3 de
setembro, das 11 às 13 horas, na
Praia do Gonzaga, ao lado do
bonde turístico, para apresentar
vestido em homenagem ao
Brasil.
 De 30 de agosto a 5 de

setembro, acontece no Rio de
Janeiro o 3º Festival Internacional
de Audiovisual Ambiental, com o
tema “Do DDT e hormônios à
Segurança Alimentar”, reunindo
68 filmes nacionais e
internacionais, em vários
espaços. Confira em
www.filmambiente.com

Inocência
Manoel e
Adelina
Silveira: ato
solene na
Assembleia
Divulgação
Legislativa do
Estado de São
Paulo marcou a posse, em agosto, de Inocência na presidência da
Organização Brasileira das Mulheres Empresárias (OBME), de São
Paulo, que tem Adelina como presidente nacional.
Divulgação

Regina Lunardelli,
Alexandre
Cardoso, de
Guarujá, Paulo
Arthur Góes,
diretor do ProconSP, e João Santos
de Azevedo, de
Peruíbe: em
agosto, Fundação
Procon-SP
empossou os 23
representantes das
sedes regionais do
Estado.

Johnny Mazzilli

 16ª Fiaflora ExpoGarden –

Feira Internacional de
Paisagismo, Jardinagem, Lazer e
Floricultura, de 10 a 13 de
outubro, no Centro de
Exposições Imigrantes, Sampa.
 Chef Aldo Teixeira, que

Allan Nóbrega/Imprensa PMC

comanda La Terrina, La Forchetta
e II Papavero, em Sampa, realiza
simultâneo festival do camarão,
em 1º de setembro, com receitas
clássicas e contemporâneas
utilizando o fruto do mar.
 IV Mostra Animal – Mostra

Internacional de Cinema Pelos
Animais prorrogou até 30 de
setembro a inscrição de filmes
com a temática sobre direito dos
animais, por meio do site
www.mostraanimal.com.br
Escolhidos serão apresentados
em 30 de novembro e 1º de
dezembro, na Cinemateca, em
Curitiba, Paraná.
 Sobre “O Protagonismo da

Sociedade Civil no
Desenvolvimento”, Associação
Paulista de Fundações (APF)
realizará o 8º Encontro Paulista
de Fundações, em 13 de
setembro, no Espaço
Sociocultural CIEE, Rua
Tabapuã, 445, na Capital
Paulista.
 19ª Semana de Tecnologia

Metroviária será realizada pela
Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Metrô (Aeamesp),
de 10 a 13 de setembro, no
Centro de Convenções Frei
Caneca, em São Paulo.

Enomatic Enoround, a primeira dourada do mundo,
feita com exclusividade para o Terraço Itália, no
Centro de São Paulo: equipamento com capacidade
para 16 garrafas, selecionadas pelo sommelier
Freitas, oferece temperatura controlada e
funcionamento com chip card programável, de
acordo com as especificações desejadas.
Divulgação

Edison Laércio de
Oliveira, presidente
da Federação dos
Trabalhadores da
Saúde do Estado de
São Paulo: no último
final de semana de
agosto, Edison
recepciona, na
colônia de férias de
Praia Grande, os
participantes do 15º
Encontro de
Dirigentes Sindicais e
Trabalhadores da
Saúde do Estado de
São Paulo, para
debater “A influência
das filantrópicas para
a qualidade em saúde
no Brasil”.

Prefeita de Cubatão Marcia Rosa, ladeada pelo presidente da
Codesp, Renato Barco, e o ministro chefe da Secretaria Especial
de Portos (SEP) do Governo Federal, José Leônidas de Menezes
Cristino. Ao debater, em Cubatão, a participação do município nas
questões portuárias, Leônidas Cristino defendeu: “Cubatão deve
ter voz ativa nas discussões sobre o Porto”.
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