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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

Com o requinte de palácios, as duas torres do
Ville de France Residence, no Bairro Aparecida,
em Santos, foram entregues em setembro pela
Miramar Empreendimentos Imobiliários, do
Grupo Mendes...................................Págs. 5 a 9.
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Isabel Cortellini: basta haver
relação de causalidade entre o
ato tipificado na lei e a
empresa ou agente

Murray - Advogados

ISABEL CARDOSO DE OLIVEIRA

CORTELLINI

Nova “Lei Anticorrupção” adota

responsabilidade objetiva

Superfície ultracompacta
Dekton inova tecnologia,
design e qualidade.Pág. 12.

Enquanto nos homens a dor no peito é sintoma de infarto,
entre as mulheres a queixa de dor nas costas, cansaço,
queimação no estômago são sinais da doença......Pág. 10.
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Divulgação

Entre os diferenciais,
destaque para a
baixa porosidade e
alta resistência a
manchas

Associação repugnante

Acrise ética nacional, que atinge
indistintamente o cidadão, do ministro
frouxo ao mendigo folgado, passando

pelo empresário usurpador, o político
corrupto, o religioso sem vergonha..., causou
estupefação nas últimas semanas ao reiterar a
figura do policial criminoso. Não que a
relação promíscua com o crime seja uma
novidade no seio da instituição que deveria
combatê-lo, pois sempre se alardeou a
conivência da banda podre da Polícia, seja
ela Civil, Militar e mesmo a Federal, com o
crime, organizado ou não. Uma intimidade
que, para os mais afoitos, teria raiz na
condição social do policial, amigo e vizinho
do bandido, e explicaria de forma sintética a
associação repugnante em prejuízo da
sociedade. A questão é que agora, com a
sofisticação cada vez maior dos meios de
investigação – e quiçá com a transparência
que muitas vezes funciona e há de prevalecer
no ambiente de controle legal –, a parceria
entre policiais e marginais é revelada em seus
detalhes mais sórdidos, seja no bate papo
amigo travado pelo telefone durante a ação

criminosa (a exemplo da explosão de um caixa
bancário eletrônico na cidade de Praia
Grande, no Litoral de São Paulo), seja na
imagem de policiais recebendo sacolas de
dinheiro distribuídas pelo representante do
bicheiro, cumprindo um ritual que atravessa
gerações (com o objetivo de facilitar as
operações do jogo em Santos e região).
Lamentável é constatar que nem toda a
Imprensa tenha dado o devido destaque para
a camaradagem espúria entre esses
criminosos, talvez a pretexto de não
desmoralizar ainda mais a Polícia (ou quem
sabe o outro lado?) – o que, evidentemente, é
uma avaliação no mínimo equivocada. O
melhor entendimento é que a propagação do
bom exemplo haverá de prevenir a união
perniciosa. Afinal, ainda que a questão social
possa estar na ponta do iceberg, ao combinar
a miséria com a exclusão, a falta de
oportunidade com o baixo salário, a condição
humana aponta para fatores muito mais
complexos para se entender e, com vigor,
corrigir comportamentos que só tendem a
contaminar cada vez mais as relações sociais.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Conceito
gerou redução
de energia de
cerca de 20%

Novo escritório do SAS Brasil, em São Paulo, conquistou
a classificação Gold do Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED)...............................Pág. 4.
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Primavera é tempo de praticar o “birdwatching”, a
observação de espécies em seu ambiente natural, tendo
como opção o Litoral Norte de São Paulo............Pág. 10.

TTTTTurismourismourismourismourismo

Eco Resort
oferece
pacotes

especiais para
observar
pássaros

Divulgação

Arq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & Decor

Foi sancionada pela presidenta
Dilma Rousseff a nova “Lei

Anticorrupção” (Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013), a qual vigerá a
partir de fevereiro do ano que vem.
A referida lei é resultado de pressão
interna, em razão das manifestações
populares contra a corrupção, e
externa, considerando que o Brasil
possui compromissos internacionais
em documentos oficiais, a exemplo
daqueles assumidos perante a
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), cuja sede é em Paris, na
França.

A nova lei responsabiliza
administrativa e civilmente empresas
que cometem crimes contra a
administração pública – corrupção
de agente público, fraude a
licitações, entre outras condutas,
prevendo punição em outras esferas,

além da judicial. Inovação trazida é o
conceito de responsabilidade
objetiva. Ou seja, não é necessário
que a culpa, em seu sentido amplo,
seja provada, basta haver relação de
causalidade entre o ato tipificado na
lei e a empresa ou agente.

Está previsto o tratamento

diferenciado entre empresas
negligentes no combate à corrupção
e as que se esforçam para evitar e
coibir ilícitos. Neste sentido, a
implementação de políticas internas
de auditoria para detectar e prevenir
os atos de corrupção, a aplicação de
códigos de ética e conduta e
incentivos a denúncias de
irregularidades poderão implicar
atenuação das penas.

A nova lei foi aplaudida, muito
embora em alguns pontos tenha ido
de encontro às leis de licitação e
improbidade administrativa. A
prática irá demonstrar sua eficácia e,
para tanto, deverá o Poder Público
aplicá-la com seriedade.

Isabel Cardoso de Oliveira
Cortellini é advogada do escritório
Murray - Advogados, de São Paulo.

Sandra Netto apresenta o arquiteto Gabriel Fernandes
e a designer de interiores Gil Medeiros, que estão na 19ª
SantosArquidecor. Leia em Gente & Fatos...........Pág. 11.
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Cidade

EMTU/SP lança “VLT na Sua Onda”

AEmpresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de
São Paulo (EMTU/SP)

lançou em setembro o concurso
nacional “VLT na Sua Onda”, para
escolher a arte que vai adesivar o
primeiro veículo que circulará no

trecho em construção entre Santos e
São Vicente. O vencedor será
premiado com viagem a Espanha,
com acompanhante, para visitar a
fábrica, em Albuixech, na Província
de Valência, onde conhecerá o trem
com a arte escolhida.

O concurso tem como tema o
“Mar”. O envio de trabalhos é
gratuito e poderá ser feito até 31 de
outubro, mediante o preenchimento
de formulário no site
www.vltnasuaonda.com.br

Os trabalhos ficarão disponíveis

no site de 8 a 17 de novembro para
votação dos internautas, que serão
os responsáveis pela seleção dos 20
melhores, que serão avaliados por
Comissão Julgadora formada por
especialistas. O vencedor será
conhecido em dia 26 de novembro.

Envio de trabalhos é
gratuito e poderá ser feito
até 31 de outubro,
mediante o preenchimento
de formulário em site
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O 10° Fórum
Nacional de
Compras &

Sourcing acontecerá dias 8 e 9 de
outubro, das 8 às 18 horas, no
Centro de Eventos Panamby, Centro
Empresarial de São Paulo (Cenesp),
na Avenida Maria Coelho Aguiar,
215 - Bloco G, 2º andar, na Capital
Paulista. O evento é promovido pelo
Instituto Brasileiro de Supply Chain
(Inbrasc) e além de dois dias de
Congresso haverá, no dia 10, das 9
às 17 horas, o workshop “A
construção de pontes como fator
chave de uma negociação”, com o
canadense Guy Cabana.

Cabana é referência mundial no
setor e apresentará seminário
inédito, no qual serão utilizadas
ferramentas de simulação e RPG
(role playing game), considerada
uma excelente oportunidade para
vivenciar o tema negociação com um
dos maiores experts do mundo.

Segundo o Inbrasc, o evento
reunirá mais de 400 profissionais,
que entre diversas palestras sobre os
mais variados temas terão ainda a
palavra do norte-americano Ed
Brodow, eleito pela revista Forbes
como um dos principais
negociadores do mundo.

Negociadores
debatem
compras

� População em situação de rua em
Santos passou a contar com
tratamento dentário por meio de
parceria entre a Secretaria Municipal
de Assistência Social e a
Universidade Metropolitana de
Santos (Unimes). Serviço inclui
orientação sobre higiene pessoal,
bucal e alimentar, e quem incorporar
os ensinamentos ao cotidiano poderá
receber tratamento dentário nas
dependências da universidade, na
Vila Nova. Oito professores e 75
universitários participam do projeto.

� Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no Brasil lançou
campanha de arrecadação de
recursos para ajudar no apoio às
crianças e famílias atingidas pelos
conflitos na Síria. Para doar, basta
acessar o site www.unicef.org.br,
ligar 0800-605-2020 ou fazer um
depósito/transferência bancária para
o Banco Bradesco, agência 3416-9,
conta corrente nº 142.700-8.

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

Onovo escritório do SAS
Brasil, em São Paulo,
conquistou a classificação

Gold do Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED). A
certificação de sustentabilidade
refere-se à categoria Commercial
Interiors, e foi concedida pela ONG
americana U.S. Green Building
Council, na qual apenas sete
empresas brasileiras foram
contempladas até hoje.

A função do LEED é reconhecer
os esforços de companhias para
construir um ambiente saudável,
ecológico e confortável para
funcionários e clientes. A
classificação é determinada pela

Projeto adotou conceitos
de sustentabilidade
ambiental

avaliação de sete critérios, com
pontuações distintas: eficiência do
uso da água; materiais e recursos;
energia e atmosfera; espaço
sustentável; qualidade ambiental
interna; inovação e processos; e
créditos de prioridade regional.

O layout do escritório no Itaim,
na Capital Paulista, foi pensado para

aproveitar a
iluminação
natural sem criar
desconforto
para quem fica
próximo às
janelas e evitar o

uso excessivo do ar condicionado. O
conceito gerou redução de energia de
cerca de 20%, em comparação ao
consumo na sede anterior. Outro
ponto de destaque foi a economia de
água com a instalação de arejadores
nas torneiras, o que permitiu
diminuir a vazão de água de 8L/min
(padrão) para 1,8L/min.

SAS Brasil:
aproveitar a
iluminação
natural

� Alvo de ladrões de cabos de cobre
da rede de energia, a Elektro investe
na reposição e utiliza cabos de
alumínio para desestimular o crime.
É o que acontece na rede primária
(13,8 kV), localizada na Rodovia
Padre Manoel da Nóbrega, próximo
do Rio Itanhaém, em Itanhaém, onde
o furto de 200 metros de cabos de
cobre, em setembro, obrigou o
desligamento da rede e deixou sem
energia 8.900 clientes.

� Fiscais do Centro de Informação,
Defesa e Orientação ao Consumidor
(Cidoc), de Santos, e da Fundação
Procon-SP percorreram restaurantes
para verificar cumprimento da Lei
Estadual nº 14.536/2011, que trata
do serviço de couvert. A “Operação
Couvert” resultou na autuação de
estabelecimentos que não
informavam os ingredientes do
couvert. A legislação obriga a
informação do preço do serviço e
proíbe o fornecimento sem
solicitação prévia, exceto quando
gratuito.

Escritório conquista
certificação Gold

Divulgação

� O desabastecimento do setor de autopeças e o despreparo das
montadoras em atender os consumidores foram abordados na sessão da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara Federal, que
investiga denúncias de cartelização. Para a Associação Nacional dos
Fabricantes de Autopeças (Anfape), montadoras de automóveis se valem
do expediente de registrar os componentes visuais de seus veículos
(capôs, para-lamas, para-choques, faróis, retrovisores etc.) como
desenhos industriais, visando inibir a atuação dos independentes no
segmento de reposição, proibindo a produção e a comercialização das
peças. Tal conduta é considerada contrária à ordem econômica
brasileira, passível de punição do Conselho Administrativo de Defesa da
Concorrência (CADE).

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Eficiência
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“Fazemos as nossas obras
com muito prazer”, afirma
Armênio Mendes

Ville de France

Dois palácios
numa vila
francesa

Construção
Divulgação

As duas torres do Ville de
France Residence, em
Santos, foram entregues em

setembro pela Miramar
Empreendimentos Imobiliários, do
Grupo Mendes. Com localização
privilegiada, na Avenida Dr. Epitácio
Pessoa, 481, no Bairro Aparecida, o
empreendimento harmoniza
privacidade, conforto, modernidade
e tecnologia, com o padrão de
qualidade do maior grupo privado da
construção civil no Litoral Paulista.

O Ville de France resgata a
elegância de uma vila francesa,
afirma o empresário Armênio
Mendes, presidente do Grupo
Mendes. Implantadas em terreno de
4.459,10 metros quadrados,
totalizando 60.804,09 metros
quadrados de área construída, as
duas torres de apartamentos se
inspiram em palácios da França e
estão inseridas num cenário
espetacular, que utiliza mármores
importados e ferragens da Itália,
decorado com belo mosaico que faz
referência a ícones da Cidade Luz.

“Demos um tratamento totalmente
diferenciado a este
empreendimento”, ressalta Armênio.

A torre 1, denominada Palais de
Versailles, compreende 34
pavimentos, sendo subsolo, térreo,
três mezaninos de garagens, quarto
mezanino de lazer, 25 pavimentos-
tipo – cada com 2 apartamentos com
4 suítes cada –, cobertura e ático;
enquanto a torre 2, Palais Royal,
possui 33 pavimentos, sendo
subsolo, térreo, três mezaninos de
garagens, quarto mezanino de lazer,
1 pavimento garden-tipo (com 6
apartamentos com 2, 3 e 4 suítes),
24 pavimentos-tipo – cada com 6
apartamentos por andar, com 2, 3 e
4 suítes –, cobertura e ático.

O projeto é de autoria do
arquiteto Roberto Saviello, que
trabalha com a Miramar desde 1989.
“Classifico o Ville de France como
um momento de inspiração, um tema
que remete a uma das épocas da
história onde a elegância e o detalhe
no projetar era a premissa vigente”,
disse Saviello, ao frisar que a
concepção arquitetônica buscou o
neoclássico, sem exagero:
“Considero um dos projetos mais
agradáveis e pontuais da minha
carreira, oportunidade de termos um
marco para a cidade”.

Ville de France
Residence: novo
marco de Santos

SANDRA NETTO
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Construção
Sandra Netto

O alto padrão de acabamento
está presente na fachada revestida
com pastilha de porcelana com
desenho e dimensões confeccionados
exclusivamente para o
empreendimento. Um cuidado
observado nas áreas comuns e, de
forma especial, nos apartamentos,
que receberam porcelanatos na sala,
banheiros, área de serviço, cozinha e
varandas, com louças, metais e
pintura de marcas consagradas.

Os apartamentos-tipo têm entre
324,34 metros quadrados a 344,68
metros quadrados, com terraços
panorâmicos de até 66,50 metros
quadrados. Todos são dotados de
terraço gourmet, suítes com amplo
closet, salas para até 4 ambientes,
home office, home theater e lavabo.

“A área de lazer é alguma coisa
fantástica”, detalha Armênio
Mendes. Assim como as áreas
comuns, os espaços de lazer do Ville
de France foram entregues decorados
e mobiliados e contemplam foyer,
cine theather, snooker, sala de jogos,
espaço kids, salão de festas, espaço
gourmet, piscina para adulto, piscina
infantil, Spa relax com sauna úmida,
sauna seca e spa, academia/fitness,
churrasqueiras, playground, quadra
poliesportiva.

Para garantir a segurança, a
entrada possui guarita blindada, com
eclusa. O sistema de segurança tem
monitoramento 24 horas por dia,
por meio de central própria
blindada, com equipe treinada para
executar atuar no caso de disparo do
sistema de alarme.

“Fazemos as nossas obras com
muito prazer”, afirma o presidente
do Grupo Mendes, ao comentar que
participa no dia a dia da construção,
um trabalho que executa não apenas
para ganhar dinheiro: “Dinheiro é
consequência de um serviço bem

feito e bem administrado. Para isso,
é preciso estar junto,
acompanhando, inovando a cada
projeto, melhorando aquilo que pode
ser melhorado, para entregar um
produto de excelente qualidade”.

O objetivo do Grupo é sempre
surpreender: “Foi assim com o
residencial Jardins da Grécia, na
Ponta da Praia, e, mais
recentemente, com o Prime Plaza, na
Avenida da Praia do Gonzaga. E

quando se pensa que não vai ter
nada igual, realizamos o Ville de
France, que representa uma
superação”. E marca a atual fase da
Miramar, que está completando 39
anos de atuação no mercado do
Litoral e, além da arrojada linha de
residenciais, foi responsável pela
construção dos shoppings centers
Miramar e Praiamar, em Santos, do
Brisamar, em São Vicente, e do
Centro de Convenções de Santos.

Ville de France:
privacidade, conforto,
modernidade e tecnologia
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Construção
Fotos Sandra Netto

“A Miramar tem planejamento
de edifícios para os próximos 10
anos”, revela o empresário: “Temos
terrenos comprados e pagos e
anteprojetos para esses terrenos,
para continuar a vida da empresa
nos próximos 10 anos”. Atualmente,
ao mesmo tempo em que entrega o
Ville de France, a Miramar está
lançando o residencial Terrazas, na
Ponta da Praia, e prepara o
lançamento do comercial
Incorporate, junto ao Ville de

France. Entre os projetos em estudo,
desenvolve um
megaempreendimento na Capital
Paulista, que inclui hotel, torre de
escritórios, casa de shows e
shopping.

Armênio fez questão de estar
presente no coquetel de entrega do
Ville de France: “Tenho esta
responsabilidade. Tenho prazer de
olhar no olho de todos os
compradores e mostrar o que estou
entregando. Isto me realiza, me

motiva, me faz caminhar”.
O empresário destaca que sua

equipe de trabalho veste a camisa do
Grupo e trabalha com prazer,
cumprindo prazos e garantindo a
qualidade no serviço: “Hoje, o
Grupo tem mais de 1.000
funcionários e, além de diversas
atividades, ainda tenho tempo de
tocar o Consulado de Portugal em
Santos”. O segredo? “Eu delego e
confio. Cobro resultados e dou
liberdade de ação”.

Armênio Mendes, presidente do Grupo Mendes:
objetivo do Grupo é sempre surpreender

Os fornecedores da obra

Na construção do Ville de
France Residence a
Miramar Empreendimentos

Imobiliários, do Grupo Mendes,
contou com a participação de
empresas tradicionais e profissionais
renomados que atuam no mercado
do Litoral Paulista. A concretagem
da obra foi feita pela Holcim Brasil
S.A., que forneceu todo concreto.

A parceria com a construtora
Miramar fez com que a LA Falcão
Bauer – Centro Tecnológico de

Controle da Qualidade, em seus 60
anos de atividades, mais uma vez
fosse a empresa responsável pelo
controle da qualidade do concreto,
desde o início das fundações
profundas até o final da estrutura,
em sintonia com as especificações
do projeto. Foram analisados os
componentes dos traços do concreto
fornecido (agregados graúdos,
miúdos e aditivos) antes da sua
aplicação para assegurar a qualidade,
a resistência e o volume entregue e

aplicado na obra, dentro do melhor
padrão de qualidade e segurança para
o empreendimento. O engenheiro
Pérsio Cracel, da LA Falcão Bauer,
detalhou: “Como concretagens
especiais, houve o monitoramento
da temperatura do concreto massa
(blocos de fundações de grandes
volumes) aplicado com adição de
gelo, desde a produção na usina de
concreto até a descarga, aplicação e
cura na obra, garantindo durabilidade
do concreto das fundações”.
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Os serviços de rebaixamento do
lençol freático foram realizados pela
Drenamar, por meio de
equipamentos de baixo consumo de
energia.

A ArcelorMittal, soluções em
aço para a construção civil, forneceu
CA 50 e CA60, além de pregos,
arames recozidos, perfis, telas e
treliças.

A Gessos Antonelli foi
responsável pela instalação do
sistema drywall no Ville de France.
Segundo o proprietário Marcelo
Desidera, esta foi mais uma obra que
a empresa teve a satisfação de
realizar para o Grupo Mendes, com
aplicação de materiais Knauf nos
forros, nas sancas invertidas e na
decoração, tantos nos apartamentos
quanto nas áreas comuns. Marcelo
explicou a importância de trabalhar
com o sistema drywall, pois permite
redução considerável no tempo na
execução, com excelente qualidade
no acabamento. Todo o material do
sistema drywall foi fornecido pela
Imcon Soluções Construtivas,
distribuidor Knauf na região. Para o
diretor da empresa, Marcial D.
Touriñan, o Lito, é uma satisfação
ter fornecido mais uma vez o
sistema drywall Knauf para o
Grupo Mendes: “Isto só vem
demonstrar o diferencial de
qualidade e requinte que o Grupo

coloca em suas obras”.
Maranduba & Cia.,

especializada em pintura, textura e
grafiato, executou todo serviço de
pintura interna dos apartamentos,
áreas comuns e de lazer, demarcação
de bombeiros e vagas de
estacionamento. O diretor Hugo
Maranduba destacou que a pintura
dos portões e gradis de ferro foi
realizada com tinta esmalte, nas
tonalidades algodão egípcio e
dourado, aplicada com pistola. “É
muito difícil ter uma empresa que
faça pintura com o mesmo capricho
que a Maranduba”, orgulha-se o
empresário.

Os caixilhos utilizados no Ville
de France são da linha Gold, nas
portas da sala e nas janelas de
banhos e áreas de serviço, informou
a engenheira Carla Cristina Sotelo
Sonego, da DNA Alumínio. Já nas
portas e janelas dos dormitórios, foi
utilizada a linha Suprema,
automatizada com o sistema de
botoeira. A DNA Alumínio também
forneceu o guarda-corpo em perfil
tubular redondo de 4" e os quadro
fixo em vidro temperado, sendo
Santideco 8 mm nas cozinhas da
torre I e incolor 8 mm nas cozinhas
da torre II.

A Deca forneceu desde as bases
de registro a louças e metais. As
louças são das linhas Duna e Vogue

Plus e os metais das linhas Duna e
Polo (lançamento), entre outras, com
design moderno, em formas planas,
cantos arredondados e acabamento
cromado de alta resistência,
produtos sofisticados, com a
qualidade e garantia Deca, presente
no mercado há mais de 60 anos.

A NGK do Brasil, fabricante de
revestimentos porcelanizados,
desenvolveu uma tonalidade
exclusiva para o revestimento da
fachada do Ville de France, que
recebeu a denominação Branco
Especial (cód. CLIM 564 Y). Foram
aplicados 41.950 metros quadrados,
além de 3.450 metros lineares de
cantoneira desta tonalidade única e
acabamento da Linha Línea, no
formato 5x10 cm. A área de lazer do
empreendimento também recebeu as
pastilhas NGK no acabamento: na
piscina e espelhos d’água foram
utilizados 275 metros quadrados da
Linha Gran, em uma combinação de

tons de azuis, além da parede na área
da piscina, que recebeu um desenho
personalizado com cerca de 60
metros quadrados, confeccionado em
pastilhas da Linha Plaza.

As pedras decorativas foram
fornecidas pela Marmoraria Santista,
há 30 anos parceira do Grupo
Mendes. Segundo detalhou o diretor
André Glerean, a obra utilizou
pedras decorativas, como o mármore
Branco Espírito Santo na escadaria
de serviço e no hall de circulação dos
apartamentos; Granito Branco Siena
na pia das cozinhas e churrasqueiras,
com acabamento em 45 graus;
Granito Branco polido nas soleiras e
escadas; borda das piscinas em
Granito Branco Polar Flameado;
portais dos elevadores e colunas da
entrada do edifício em Mármore
Crema Bélico; nos lavatórios dos
banheiros, Mármore Branco Pigues,
com acabamento em 45 graus.

Os produtos para a construção
civil e outros segmentos que levam a
marca Cobrecom são produzidos
dentro de elevados padrões de
qualidade, utilizando as melhores
tecnologias para garantir a segurança
nas instalações. Sua ampla linha de
cabos rígidos e flexíveis de baixa
tensão, com seções nominais de até
500 mm² e tensões de isolamento
para 300 V, 750 V e 1 kV, podem ser
encontrados em todo país. “A
empresa reúne estrutura,
conhecimento e as melhores práticas
para oferecer produtos de altíssima
qualidade e que atendam aos padrões
nacionais e internacionais de
segurança”, afirma o gerente de
contas especiais, Flávio Cesário de
Abreu.

O portão principal, gradis e átrio
do Ville de France foram
confeccionados com ferro forjado
importado da Itália fornecido pela

IND.I.A. Brasil –
Arteferro. Com
disposição de inovar na
Baixada Santista, a
empresa informa que as
peças são produzidas
em nível industrial e
montadas por
profissionais da
“Serralheria Italiana”, a
divisão que se ocupa da
realização de grandes
obras, reproduzindo o
projeto original

elaborado por arquitetos.
“Transformamos um simples
mineral como o ferro em produto
artístico e ornamental, levando
beleza e requinte para o
empreendimento”, comentou Marco
Sigola, da Arteferro, frisando que
gradis com os mesmos detalhes do
portão principal cercam toda a parte
alta do átrio e o andar da piscina.
“Galvanizados, oferecem longa
proteção contra a ferrugem, e
pintados da mesma cor do mármore,
seguem a mesma linguagem
arquitetônica”, frisou o empresário.

O painel de mosaico de vidro
Torre Eiffel, na entrada principal do
empreendimento, tem 5 cores e,
desenvolvido pelo artista Eber de
Gois, foi montado por 10
mosaicistas da Vidrotil. Conforme
detalhou a empresa, os trabalhos em
mosaicos de vidro remontam à
Bizâncio e Ravena, no século IV,
sendo que a Vidrotil desenvolveu o
produto artesanal no mercado
brasileiro na década de 50. O
resultado ficou tão bom, pelo brilho
com efeitos luminosos e pela grande
variedade de cores, que logo
arquitetos e decoradores  adotaram
este material dos mosaicistas para
usá-lo em revestimentos sofisticados
de residências e edifícios públicos.

O Grupo Roca está presente no
Ville de France com revestimentos
cerâmicos e porcelanatos de alta
qualidade, design e desempenho
técnico. No Palais de Versalhes, a
sala e lavado receberam o Stratos
Artic Pulido 80x80 da Roca
Cerâmica. As varandas e terraços
receberam o porcelanato Thor
Palhas 80X80, a cozinha recebeu o
porcelanato Nascar Branco 60x60,
enquanto o porcelanato Nascar
Branco 80X80 está aplicado na
fachada, todos da Incepa

Ville de France:
concepção
arquitetônica
buscou o
neoclássico, sem
exagero
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Revestimentos. No Palais Royal a
opção foi pelo porcelanato Incepa
Nascar Branco 60x60 na sala,
lavabo, cozinha, área de serviço e
despensa. As duas torres também
receberam o porcelanato Himalaia
Snow Acetinado 44,4x44,4 nos
banheiros, assim como os
revestimentos Nórdico Snow
Acetinado 33x60 e Cittá Silver
16,5x45, que além dos banheiros
foram aplicados na cozinha e área de
serviço. Já o porcelanato Titan
Caramel 60x60 foi utilizado nas
varandas e terraços.

O projeto de interiores foi
desenvolvido pelo escritório Claudia
Viana Arquitetura Interiores, que deu
continuidade conceitual ao projeto

arquitetônico. A Center Macuco
Móveis forneceu o conjunto de
mobiliários de poltronas em rádica
de imbuia, aparadores
confeccionados artesanalmente em
madeira entalhada, com detalhes em
prata envelhecida e tampo de
mármore Marrom Imperial e
espelhos optimirror das áreas do hall
social, emoldurados com detalhes em
folhas de ouro envelhecido. São
também da Center Macuco as
espreguiçadeiras da piscina (em
alumínio pintado e tela) e do Spa
(em madeira jatobá com colchonetes
em tecidos acquablok), além das
mesas oficiais do salão de jogos,
mesas do salão de festas e puffs
divertidos dos espaços kids e teen.

A Conelight Soluções
Personalizadas em Iluminação
executou o projeto luminotécnico do
hall de entrada dos dois palácios do
Ville de France, incluindo fachada,
portaria e áreas sociais, destacando a
quadra poliesportiva, sala de jogos,
Spa, sauna, foyer, churrasqueira e
jardim. A empresa forneceu as
luminárias embutidas para as áreas
de corredores e varandas, luminárias
externas para as áreas de paisagismo,
luminárias decorativas para as áreas
nobres, espaço kids, salão de festa e
área gourmet, e projetores de longo
alcance.

Projeto de interiores
do Ville de France
deu continuidade
conceitual ao
projeto
arquitetônico
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INFARTO. Sintomas
diferentes

Sem receber
sangue, tecido
não irrigado
morre: infarto
ainda é mais
frequente em
homens, a partir
dos 55 anos, e
nas mulheres,
após 65

Reprodução

Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br
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Enquanto nos homens a dor no
peito é sintoma de infarto,
entre as mulheres a queixa de

dor nas costas, cansaço, queimação
no estômago e náusea, que indicam a
doença, são associadas a problemas
gastrointestinais ou ortopédicos,
retardando a procura do socorro
médico. Afinal, como algumas
doenças não acometem homens e
mulheres da mesma forma, é
importante saber as diferenças para
evitar transtornos e finais
inesperados. O infarto, uma das
principais causas de morte no
mundo, encabeça essa lista.
Enquanto neles a dor no peito é
comum e vem acompanhada de
vômito e sudorese, nelas, os sinais
são outros e menos evidentes. A dor
no peito não é relatada em mais de
40% dos casos nas infartadas,
apontou estudo com mais de 1
milhão de pacientes nos Estados
Unidos, conduzido pelo Centro
Médico de Lakeland, na Flórida.

“As mulheres se queixam mais
de dor nas costas, cansaço,
queimação no estômago e náusea”,
alerta a cardiologista Magaly Arrais,
cirurgiã do Hospital do Coração, em
São Paulo: “Esses sinais, nem
sempre reconhecidos e relacionados
ao coração, fazem com que as
mulheres associem o mal-estar a
problemas gastrointestinais ou
ortopédicos, o que faz com que
demorem para procurar socorro
médico. É algo preocupante, pois
sabemos que os indivíduos
enfartados sem atendimento morrem
mais”. Outras condições
negligenciadas pelas mulheres as
transformam em vítimas potenciais,
como o crescimento da obesidade, o
descontrole do diabetes e dos níveis
do colesterol, o tabagismo, o
sedentarismo, o estresse do dia a dia
e a pressão arterial elevada: “A
jornada tripla da mulher moderna
aumentou o estresse e a ansiedade –
fatores que as deixam mais
suscetíveis aos problemas
cardíacos”.

Leia a matéria completa no site
do jornal Perspectiva em
www.jornalperspectiva.com.br

Mulheres têm dificuldade
em reconhecer e demoram
para procurar ajuda

Primavera, os amantes de
pássaros já podem se
programar para o

“birdwatching”, a observação de
espécies em seu ambiente natural,
com a oportunidade de fotografá-las,
ouvir seu canto relaxante e apreciar
comportamentos. Uma das opções
para conciliar a prática com conforto
é hospedar-se no Itamambuca Eco
Resort, localizado em Ubatuba, no
Litoral Norte de São Paulo.

Criador do projeto “Aves do
Itamambuca Eco Resort”, o hotel é
ambiente perfeito para o clic de mais
de 240 espécies – entre as 565
encontradas em Ubatuba e as 1.800
catalogadas em todo o país –,
promovendo trilhas pelos seus 100
mil metros quadrados junto à Mata
Atlântica. “Nossa preocupação com
a fauna e a flora é constante, tanto
que instalamos nas janelas um
recurso simples, porém eficaz, para
evitar que as aves morram ou se
machuquem por não enxergar os
vidros na hora do voo. Colocamos
redes de pesca, fazendo com que
elas batam e voltem, sem sofrer
nenhum arranhão. E, como o tecido é
bem fino, não prejudicou a
decoração do resort”, afirma o
gerente Rogério Genova.

Para quem é fanático e não quer
perder nenhum detalhe, é possível

observar ao vivo, durante 24 horas
por dia, por meio de uma câmera
instalada no lugar aonde os pássaros
vão se alimentar, que está disponível
online no site do hotel.
Oportunidade também de observar
outros “moradores” do resort, como
os caranguejos, bichos-preguiça,
esquilos, tamanduás...

Entre os pacotes para o período,
o valor para 2 diárias com café da
manhã para duas pessoas e duas
crianças de até 10 anos no mesmo
apartamento está a partir de R$
896,00 (até 14 de novembro e exceto
feriados). Com 76 acomodações, o
resort oferece infraestrutura de lazer
aos hóspedes, com piscinas, quadras
de tênis e poliesportiva,
brinquedoteca, centro náutico, salão
de jogos, fitness center, restaurante e
o espaço ArmaZen, com diferentes
tratamentos. Informações no site
www.itamambuca.com.br

Aberta temporada de
“birdwatching”
Época é ideal para
observar as espécies do
Litoral Norte do Estado

Divulgação

Eco Resort:
ambiente
perfeito
para o clic
de mais de
240
espécies

S ão Miguel dos Milagres, em
Alagoas, já se prepara para

o Réveillon 2014, que marca a
abertura da temporada de Verão,
com a edição pelo terceiro ano
consecutivo do TJ – Tamo Junto.
De 27 de dezembro a 4 de
janeiro, serão sete festas que
agitarão a praia onde os
milagres acontecem. “É algo que
não se descreve, tem que ver
para crer”, define o organizador
Mauricio Vasconcelos. Ele
adianta que o Bar da Praia
oferecerá aos convidados
restaurante, bar, chuveiros,
lounge para descanso e
monitores para a prática de
Stand Up Paddle e Slackline.
Todo final da tarde, os DJs
aumentam o som e os
convidados se levantam para
admirar umas das grandes
atrações, o pôr do sol. O
programa prevê a recepção dos
convidados no dia 27 de
dezembro; no dia seguinte, Vale
Night “Milagres Acontecem” (SP
– Parceria com a Fishfire); 29,
CoisaFina; 30, Baile do Zé; 31,
Réveillon dos Milagres; 2 de
janeiro, Sunglasses (SP –
Parceria com a Multicase); 3,
Santa Feijuca Milagres (Bsb –
Parceria com a R2); e no dia 4, A
Saideira. Mais informações
sobre a programação no site
www.tjtamojunto.com.br

TJ, na
paradisíaca
Alagoas
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Fotógrafo Leandro Ayres e os peregrinos Jair Rodrigues e esposa
Cida: exposição “Passos”, de Lê Ayres, exibiu as belas imagens do
Caminho de Santiago, em setembro, no Shopping Parque
Balneário, em Santos. Em outubro, mostra pode ser vista no
Espaço Cultural Forte da Barra, na Ponta da Praia.

� Prefeitura de Praia Grande
convida para a exposição
“Natureza morta / o teatro das
coisas” até 19 de outubro, de
terça a sábado, das 14 às 18
horas, na Galeria Nilton Zanotti,
no Complexo Cultural Palácio
das Artes, Boqueirão.

� Solucionado impasse na área
da Ponta da Praia, em Santos, ao
lado da balsa da travessia para
Guarujá, com parceria assinada
pelo prefeito Paulo Alexandre
Barbosa e o ministro Marcelo
Crivella, da Pesca e Aquicultura,
para operação e melhoria do
Terminal Pesqueiro Público.

� Até 3 de novembro, edição
2013 da Casa Cor Campinas, no
Palácio do Bispo, Rua José
Ferreira de Camargo, 844, Nova
Campinas.

� “Mulher, tome partido. Filie-
se” é o slogan da campanha da
Secretaria da Mulher da Câmara
dos Deputados, nas redes
sociais, visando aumentar em
20% o número de mulheres
filiadas até 4 de outubro.

� 16º Congresso Brasileiro de
Paisagismo, com o tema
“Paisagismo: Processo de
Criação”, programado de 10 a 12
de outubro, no Centro de
Exposições Imigrantes, em São
Paulo, simultaneamente à 16ª
Fiaflora ExpoGarden.

� VI Caminhada de Combate à
Osteoporose em 20 de outubro,
em São Paulo, com concentração
a partir das 8 horas, no Mooca
Plaza Shopping. Participe!

� Engenheiros civis Franco
Pagani e Flávia Zoéga Andreatta
Pujadas expõem palestra técnica
“Inspeção predial – A saúde dos
edifícios”, em 3 de outubro, às
19h30, no auditório da
Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Santos (AEAS),
Rua Dr. Arthur Assis, 47,
Boqueirão, iniciativa da AEAS e
Instituto Brasileiro de Avaliações
e Perícias de Engenharia de São
Paulo (Ibape/SP).

� II Fórum Mundial de
Desenvolvimento Local, em Foz
do Iguaçu, de 29 de outubro a 1º
de novembro.

� Médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti, professor da
Universidade Santa Cecília
(Unisanta), ministrou palestra
“Controle de pombos: novas
perspectivas”, no V Encontro de
Controladores de Pragas do Rio
de Janeiro, realizado em
setembro, na capital carioca.

Tiago Abravanel e o
maestro João Carlos

Martins: em
setembro, no Teatro

Bradesco, seleto
público se deliciou

com músicas
populares, sucessos
consagrados, Bach,

Beethoven.
Inesquecível!

Fernando Mucci

Luiz Carlos Ferraz

Com Isla Hammoud, hair
stylist antenada e super
atualizada em escova e
maquiagem definitiva, com
aperfeiçoamento em corte e
química de cabelos, design de
sobrancelhas, convidando
clientes e amigos para
conhecer o espaço de beleza
Duly’s, na Rua Azevedo Sodré,
161, Gonzaga, em Santos.

Tiago Panzani

Lionel Nobre,
Eugênio

Ribeiro, Ivan
Ferreira e Fábio

Rodrigues:
homenagens no

7° Fórum de
Gestão Fiscal e

SPED, iniciativa
do Conselho

Fiscal
Empresarial

Brasileiro.

Imprensa Febracorp

Divulgação

Arquiteto Gabriel Fernandes e designer de
interiores Gil Medeiros: na 19ª edição da
SantosArquidecor, de 1º de outubro a 3 de
novembro, dupla é responsável pelos projetos do
Espaço Multimídia, sob patrocínio da DNA Móveis e
DNA Vidros e Alumínio. Leia mais em Arq & Decor,
na página 9 desta edição.

Juancho Sueyro,
Márcia Brown,
Bruna Freitas,
Carolina
Massocato,
Maurício Aceves e
Paulo Leite: grupo
mexicano Posadas
retoma atividades

no Brasil, por meio da BG Marketing & Travel Solutions,
conforme anúncio feito por Juancho Sueyro, vice-presidente de
vendas internacionais para América do Sul, Europa e Ásia.

Divulgação

Luiz Carlos Ferraz

Valdemar Barros Vilela Filho, Clébio Ribeiro, Roberto Luiz
Barroso, Clídio Juliano Soares e Mercedes Gomes de Sá:
comemoração dos 25 anos da Engeplus Construtora e
Incorporadora reuniu colaboradores, clientes e parceiros,
em movimentado churrasco com os diretores, engenheiros
Roberto Luiz Barroso e Roberto Luiz Barroso Filho.

Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br
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OGrupo Cosentino
apresentou ao mercado a
nova superfície

ultracompacta Dekton, que combina
inovação tecnológica, design e
qualidade. O produto, que envolveu
investimento de 128 milhões de
euros e 22 mil horas de pesquisa, é
um composto de matérias-primas
utilizadas na fabricação de vidro,
porcelana e superfícies de quartzo, e
pode ser usado em áreas interna e
externa, bancadas, pisos, paredes,
fachadas e mobiliário.

Segundo o fabricante, o
revestimento utiliza Tecnologia de
Sinterização de Partículas (TSP),
desenvolvida pelo Grupo, e cria uma
nova categoria de material, com
superfície ultracompacta e desenho
tridimensional, que permite
reproduzir com fidelidade vários
tipos de materiais, como mármore,
granito, cimento, aço. Pelas
características mecânicas, Dekton

Superfície ultracompacta
Para áreas externa e
interna, inaugurada nova
categoria de revestimento

oferece infinitas possibilidades de
uso.

Entre os principais diferenciais,
destaque para a baixa porosidade e
alta resistência a manchas;
estabilidade dimensional e elevada
resistência à compressão; alta
resistência ao calor e ao choque
térmico, gelo e degelo; resistência
aos raios UV e elevada estabilidade
de cor; e formato grande, de 320 cm

x 144 cm, com espessura de 0,8 cm,
2 cm e 3 cm.

Na fase de lançamento, Dekton
está disponível em 12 modelos
diferentes, agrupados em três
coleções: Solid Collection, Natural
Collection e Tech Collection, que se
identificam com as referências
naturais do material. Mais
informações no site
www.dekton.com

Zenith Solid Collection, na fachada, e Kadum Tech Collection,
na piscina: aplicações ambiciosas, complexas e mais livres

Divulgação

P atrocinadora da 19ª edição da
SantosArquidecor, a DNA

Móveis, de Praia Grande,
participa do evento em parceria
com a IF Soluções Planejadas,
Grupo Herval, Euroline, Cinex,
Gesso Victória e Way Word Home.
O arquiteto Gabriel Fernandes e a
designer de interiores Gil
Medeiros assinam o Espaço
Multimídia, também patrocinado
pela DNA Móveis e DNA Vidros e
Alumínio, que integra três
ambientes numa grande área de
lazer: living, cozinha gourmet e
sala de home, onde acontecerão
eventos nas noites de quintas e
sextas-feiras.

A DNA Móveis estreia na
SantosArquidecor com soluções de
planejados sob medida que aliam
conforto e leveza. Para o living

destaca o deck de madeira de
demolição, sofá com estampas que
remetem à azulejaria portuguesa e
o contraste da laca branca dos
aparadores em relação à mesa de
centro em fibra natural. A cozinha
gourmet possui tecnologia de corte
do vidro e proporciona elegância e
sofisticação, com sistema de
envidraçamento da DNA Vidros. A
sala de home apresenta ambiente
escuro e funcional, envelopada
com papel em tom marrom escuro
e micro pontos de luz.

A SantosArquidecor acontece
na Rua Voluntários Santistas, 24/
25, Boqueirão, de 1º de outubro a
3 de novembro, de terça-feira a
domingo, das 15 às 22 horas. De
caráter beneficente, a realização é
da Associação dos Ex-Alunos do
Colégio Stella Maris.

DNA Móveis estreia
na SantosArquidecor

Divulgação

Os componentes modulares do “Sistema Inox” são
produzidos exclusivamente pela IND.I.A. S.p.A.,
permitindo a montagem de qualquer tipo de escada ou
guarda-corpo com facilidade e rapidez. Os elementos

se encaixam perfeitamente, sendo parafusados e fixados através das
colas especiais “hightech”, que garantem a consolidação definitiva das
peças. O resultado é um design elegante e sofisticado, em sintonia com o
estilo da sociedade contemporânea. Mais em www.arteferrobrasil.com.br

Encaixes perfeitos

Fotos Divulgação

“Sistema Inox”
importado da Itália
revoluciona
mercado brasileiro

AMado Janelas & Portas
apresenta um sistema que une

tecnologia com design europeu.
Indicada para vãos de difícil acesso,
a janela é dotada de acionamento
mecânico que funciona através de
comando à distância. Com abertura
máxima de 200 mm na parte
superior, possui como principal
vantagem a possibilidade de
proporcionar ventilação indireta
intensiva do local quando as folhas
são projetadas para o lado interno.
Produzida com madeira Lyptus, a
esquadria oferece diversas medidas e
é fabricada com o perfil 56.

Comando à
distância

Linha de cubas de vidro colorido com
    design diferenciado foi lançada

pela Gaam. As peças estão
disponíveis nas cores branco,
preto, jateada e transparente,
nos formatos oval, redondo e
quadrado, e contam com alta

resistência. Indicada para compor
diferentes projetos de banheiros e lavabos contemporâneos, a

cuba de vidro torna o ambiente elegante e facilita a decoração com metais
altos ou embutidos na parede. Mais informações em www.gaam.com.br

Elegância das
cubas de vidro

Divulgação

Cozinha
gourmet da
DNA
Móveis: um
dos três
ambientes
do Espaço
Multimídia

Arq & Decor


