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

Hora de se livrar
de incômodos,

tipo “pneuzinho”
na cintura e
inchaço no

abdômen

Verão chegando, este é o momento de cuidar do corpo,
seja por meio de uma dieta saudável, ou na busca de
tratamentos de apoio...............................................Pág. 10.

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

José Tezza/Divulgação

Hóspedes do Blue Tree Premium Manaus contam com o
pacote “Encontro das Águas”, que inclui diversos
passeios e encontro dos rios Negro e Solimões......Pág. 9.
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Linha de metais Next para banheiros, da Docol, é
desenvolvida 100% em metal e caracteriza-se pelas formas
finas, atendendo diferentes estilos..........................Pág. 8.
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Quem considera o animal de estimação membro da
família presta o último adeus por meio de sistema digno
e ecologicamente correto como a cremação...........Pág. 12.
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Aldeias Infantis SOS Brasil defende a manutenção do
Estatuto da Criança e do Adolescente e da maioridade
penal aos 18 anos.....................................................Pág. 4.
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Pet Memorial:
sistema e espaços

adequados para
uma despedida

digna

Eduardo Augusto: Brasil
precisa aprimorar relações
comerciais com a China

Murray - Advogados

EDUARDO AUGUSTO MURRAY

Vencer barreiras culturais

Censura à memória

E mbora a motivação de cada um seja capaz
de revelar situações inusitadas, quiçá
constrangedoras, o fato de alguns gênios da

cultura nacional terem criado o conjunto “Procure
Saber”, para proibir que sejam alvo de biografias
desautorizadas, pode ser analisado sob diferentes
aspectos – nenhum deles, com certeza, meritório a
qualquer currículo. Com exceção de Roberto Carlos,
causou estupefação o apoio de Caetano Veloso,
Chico Buarque de Holanda e Gilberto Gil a esta
forma de censura ao trabalho intelectual de quem se
dispõe a desenvolver um projeto biográfico ou
mesmo uma análise social – como no caso do livro
“Jovem Guarda: Moda, Música e Juventude”, de
Maíra Zimmermann. A obra, veja só – que é
baseada numa dissertação de mestrado em moda,
cultura e arte, em curso do Centro Universitário
Senac, e foi publicada com apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a
Fapesp – levou Roberto Carlos a acionar a Justiça
para interromper a venda e recolher exemplares em

livrarias. A alegação, articulada com a pior
hermenêutica de dispositivos do Código Civil e da
Constituição Federal, é que o livro viola a intimidade
e a vida privada do Rei! Deste cidadão, a postura
autoritária não impressiona; afinal, já em 2007 ele
conseguiu que a Justiça proibisse a venda da
biografia não autorizada “Roberto Carlos em
Detalhes”, de Paulo Cesar de Araújo. Agora, de
Caetano, Chico e Gil, que tiveram suas obras
censuradas e, mais do que isso, foram perseguidos
pelos órgãos de repressão da ditadura militar, seria
inimaginável que manifestassem a disposição de
impedir, de censurar, ou seja, de agir como fizeram
seus algozes nos anos de chumbo, proibindo a
inspiração de terceiros. Por tamanha estultice, desde
já suas biografias estão manchadas de forma
indelével. Será uma questão de insensatez, como
admitiu Chico? Ou será apenas que estão falidos?
Afinal, como outro adepto do grupo já acenou, tudo
seria uma questão de acerto financeiro, já que
biógrafos e editores fazem fortuna... Mentira!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

AChina é um país diferente. Seus
padrões de agir e pensar

destoam das nossas referências
ocidentais. É uma ditadura
comunista, que eles chamam de
governo popular, mas onde se vive o
que de melhor o capitalismo pode
comprar. Lá as relações comerciais
se iniciam no ritual do banquete em
que se bebe o baijiu, uma espécie de
aguardente, transparente como água,
mas que o chinês se refere como o
vinho chinês. E através deste ritual o
chinês tenta criar laços de amizade,
pois ele quer sentir-se seguro. E são
destes laços que surgem as
obrigações morais que o típico
chinês terá perante seus amigos, o
que inclui os laços comerciais. Para a
maioria ocidental algo incomum,
improvável, mas para o chinês,
trata-se de um importante ritual de
se estabelecer confiança.

O ocidental, via de regra, é
afobado, ansioso, direto. O chinês, a
contrario sensu, se utiliza de
reuniões e jantares longos,
intermináveis. Na maioria das vezes
sem quaisquer conclusões aparentes.
Ele virá até você dezenas de vezes
para sanar exatamente a mesma
dúvida e espera que você responda e
confirme, tantas vezes quanto for
necessário, aquilo que lhe já foi dito

dezenas de vezes. Mas será
imperdoável que o ocidental perca a
paciência com tal atitude, que aos
olhos deste parecerá abusivo. Se
perdê-la, arriscará destruir a
confiança construída tijolo por
tijolo.

Não espere que o chinês se
utilize da (ocidental) moral cristã.
Isto não existe naquele país. Ele irá
lhe tratar segundo o seu sistema
filosófico milenar, o confucionismo,
cuja doutrina é oficial na China há
mais de 25 séculos. Isto equivale a
dizer que o típico chinês não se
sentirá compelido a desempenhar
um determinado papel com um
desconhecido, como se esperaria no
ocidente, o que poderia explicar as
corriqueiras reclamações sobre
chineses que descumprem contratos

firmados.
Muito embora a surpreendente

evolução econômica da China a
tenha aproximado do ocidente pelos
caminhos da globalização, a distância
cultural ainda é imensurável. E é
neste contexto que o Brasil precisa
aprimorar suas relações comerciais
com a China, atualmente seu
principal parceiro comercial. É
lamentável a ausência da indústria
brasileira na China, cujo espaço vem
sendo preenchido por empresas de
outros países. Isto decorre da
gravíssima falta de estratégia
comercial do governo brasileiro, que
prefere perder tempo achando que o
Brasil vai muito bem, já que
sediaremos as próximas Olimpíadas
e Copa do Mundo. Se aspectos
culturais considerados na China
como da maior importância não
forem observados, aliados à
implementação de uma adequada
estratégica por parte do governo
brasileiro, os benefícios econômicos
advindos da integração não serão
atingidos.

Eduardo Augusto Murray é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.
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Aspecto fundamental na
implantação do Submerso –
o túnel que ligará Santos a

Guarujá, na Baixada Santista – é a
vedação do conjunto de módulos.
Para garantir a estanqueidade será
adotada tecnologia de resfriamento
do concreto utilizado na construção
dos elementos que constituirão o
túnel, o que evitará a formação de
microfissuras e impedirá a infiltração
da água do mar. Primeira obra desse
porte no Brasil, a construção do
Submerso terá consultoria da
empresa holandesa Haskoning
Nederland B.V., responsável por
projetos similares em vários países.

O contrato de consultoria prevê
a transferência de tecnologia para os
profissionais brasileiros. Na questão
da estanqueidade, os materiais
empregados no concreto terão de
passar por ensaios, comprovando
que sua qualidade obedece não só às
normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), como
também aos requisitos adicionais
que farão parte das especificações
do projeto.

O túnel será composto por 6
módulos de concreto pré-moldado,
construídos em uma doca seca no
Guarujá. Após finalizados, serão
rebocados flutuando até o local onde
serão submersos. Após a imersão,
cada elemento é encaixado e fixado

Tecnologia garantirá vedação do túnel
A holandesa Haskoning
Nederland B.V. dará
consultoria à obra

Santos-Guarujá

aos anteriores, formando o túnel.
Para evitar fissuras nas peças, o

concreto de alta resistência e
impermeabilidade será refrigerado
com a utilização de gelo. Prevê-se
também a possibilidade de uso de
serpentinas embutidas na massa
para promover uma pós-refrigeração
das peças durante o processo de
endurecimento e impedir a
ocorrência de fissuras.

A estanqueidade do conjunto
será comprovada por meio de
ensaios durante a produção e depois
de concluída sua construção. A união
e estanqueidade entre os módulos
serão efetuadas com peças especiais
e sofisticado sistema de dupla
vedação. A durabilidade do material é
prevista para resistir por 100 anos,
como acontece em obras
semelhantes em outros países.
Existem mais de 150 túneis imersos

no mundo e alguns operam há mais
de 70 anos, sem apresentar
problemas.

O projeto vem sendo conduzido
por consórcio 100% nacional. O
Submerso terá 762 metros de
extensão, 950 metros de rampas e
cerca de 4,5 km de obras viárias em
superfície e em viadutos. Quando
pronto, interligará o Bairro Macuco,
em Santos, e o Distrito Vicente de
Carvalho, em Guarujá. Ele permitirá
a articulação do transporte entre as
duas cidades e reduzirá o tempo de
circulação de veículos, eliminando
gargalos no trânsito urbano e
contribuindo para a diminuição do
consumo de combustíveis e a
emissão de gases poluentes. Com
faixas para veículos e espaço
exclusivo e fechado para bicicletas e
pedestres, o projeto também
permitirá a passagem do VLT

quando o projeto for concluído e
dará acesso ao futuro aeroporto
metropolitano e ao terminal
rodoviário de Vicente de Carvalho.

Inovação e sustentabilidade são
as grandes características do projeto.
Atualmente, a ligação entre Santos e
Guarujá é feita pela rodovia Cônego
Domenico Rangoni (SP 55), com 43
km de extensão, e pelas balsas das
Travessias Litorâneas da
Desenvolvimento Rodoviário S/A, a
Dersa. Com o Submerso, o trajeto
será percorrido em cerca de 1m42s,
superando filas de espera na balsa e
o longo percurso rodoviário. A
escolha do túnel já havia sido
anunciada pelo governador Geraldo
Alckmin após estudo de alternativas
conduzido pela Dersa em 2011.

O local escolhido para a
travessia seca levou em conta
atender as demandas de automóveis,
caminhões, ônibus, bicicletas e
pedestres. O orçamento total do
empreendimento é de R$ 2,4
bilhões, sendo R$ 962 milhões para
as obras do túnel; R$ 506 milhões
para as obras viárias em Santos; R$
532 milhões no viário do Guarujá;
R$ 362 milhões para
desapropriações e reassentamentos;
R$ 78 milhões para projetos; e R$
15 milhões para compensações
ambientais.

Divulgação

Submerso: do Bairro Macuco,
em Santos, ao Distrito de
Vicente de Carvalho, em
Guarujá

Audiências
debatem
impacto

A Dersa, responsável pelo
gerenciamento da obra,

protocolou o Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de
Impacto ao Meio Ambiente – EIA/
RIMA na Cetesb em 28 de agosto
e a expectativa é de que a licença
prévia seja emitida até março de
2014 e a licença de instalação em
julho de 2014, o que permitirá o
início imediato das obras, que
tem 44 meses para entrega ao
tráfego.

Para debater o impacto
ambiental com a população,
como exige a legislação, o
Conselho Estadual do Meio
Ambiente (Consema) está
convocando duas audiências
públicas. A primeira será em
Santos, em 12 de novembro, às
17 horas, na Arena Santos,
Avenida Rangel Pestana, 184,
Vila Matias, enquanto a segunda
acontecerá em Guarujá no dia
seguinte, 13, às 17 horas, na
Sociedade Esportiva Itapema
(Socia), Rua Agenor de Assis, 97.

Cópias do EIA/RIMA e
outras informações sobre o
projeto estão disponíveis ao
cidadão no site da Dersa, em
www.dersa.sp.gov.br
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Programa
orienta
empreendedor

ASecretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com

Deficiência e o Sebrae-SP lançaram o
Projeto Sebrae Mais Acessível, que
incentiva o empreendedorismo às
pessoas com deficiência. O acordo
prevê a inclusão de pessoas com
deficiência nos postos de trabalhos
gerados pela pequena empresa e
prepara o Sebrae para atender
melhor os empreendedores com
deficiência que buscam orientação
para abrir ou melhorar seu negócio.
“Essas ações contribuem para uma
sociedade mais justa, inclusiva e
fortalece os pequenos negócios”,
avalia Bruno Caetano, diretor
superintendente do Sebrae-SP.

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

Ficam convocados os representantes dos jornais filiados à Associação dos Jornais do
Interior do Estado de São Paulo – ADJORI-SP, com direito a voto, para Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se em 30 de novembro de 2013, às 9 horas, em primeira
convocação, e em seguida, uma hora depois, em segunda chamada, de acordo com artigo
21º do estatuto, no auditório do Guararema Parque Hotel, Rua D’Ajuda, 438, cidade de
Guararema/SP, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Encaminhamento para Comissão de Ética de associados descumpridores do artigo 16º
e § 2º do artigo 6º do estatuto social;

2. Ratificação das alterações estatutárias;
3. Eleição para os cargos vagos da Diretoria e Conselho Fiscal;
4. Apresentação e discussão das normas de circulação e auditoria;
5. Estabelecer formalidades para a cobrança de comissões sobre anúncios veiculados por

meio da Adjori-SP;
6. Apreciação e julgamento do relatório relativo às contas dos anos 2012 e 2013.
A relação dos jornais adimplentes com a ADJORI-SP, com direito a voto no dia da

assembleia, estará afixada em local visível no local da assembleia, e cópias da mesma serão
fornecidas aos presentes.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO-ADJORI/SP
CNPJ 44.526.960/0001-65

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação

Carlos Alberto Buzano Balladas - Presidente
Santo André, 10 de outubro de 2013

O Ministério Público do
Trabalho em São Paulo

(MPT-SP) ajuizou Ação Civil
Pública (ACP) em face da Techint
Engenharia e Construção S.A.
por conduta fraudulenta relativa
a reserva de vagas para pessoas
com deficiência. Investigação
conduzida pelas procuradoras
do Trabalho Adélia Augusto
Domingues e Denise Lapolla
verificou que a empresa
contratava empregados com
deficiência e os mantinha em
“curso de capacitação” por seis
meses sem exercer função
alguma. Após o término do
curso, que era realizado no
Instituto Pró-Cidadania (IPC), a
empresa os demitia. Depois de
transcorridos os seis meses do
curso e dispensar os
empregados, um novo grupo era
contratado sob as mesmas
condições. A prática ocorreria
desde 2009. Segundo o MPT,
essa forma de admissão é
considerada fraude para a
empresa não cumprir de fato o
percentual mínimo de vagas
previsto no artigo 93 da Lei nº
8.213/91, a Lei de Cotas. O MPT
intimou a Techint para firmar
Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta (TAC),
mas a empresa alegou inexistir
fraude e se negou a assinar o
ajuste, motivando a ACP.

Contratação
irregular de
deficientes

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Cidadania

Em defesa do ECA
Divulgação

Sandra: examinar questão
dentro de contexto mais amplo

Em vez de mudar a lei,
seria mais lógico
implementá-la e cumpri-la

� Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 atingiu 56% dos 5.566
municípios brasileiros, com 306.201 registros entre janeiro e junho deste
ano. Desde janeiro de 2006, o serviço da Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República soma 3.364.633 de atendimentos,
destacando a Lei Maria da Penha, com mais de 470 mil pedidos de
informação. Já o tráfico de mulheres registrou aumento de 1.547% nas
denúncias, em comparação com o primeiro semestre do ano passado. AAldeias Infantis SOS Brasil

classificou de paliativas as
medidas de redução da

maioridade penal e aumento do
período de internação para combater
a criminalidade no país. Segundo
manifestou a gestora nacional Sandra
Greco da Fonseca, a ONG defende a
manutenção do Estatuto da Criança
e do Adolescente e da maioridade
penal aos 18 anos, conforme
estabelecido pelo artigo 228 da
Constituição Federal.

“Acreditamos que essas
propostas são medidas paliativas
que não solucionarão o comprovado
aumento da criminalidade no país e
que apenas justificarão uma
penalização do processo de
desenvolvimento de adolescentes e
jovens que estão vivendo situações
de total vulnerabilidade social e de
perda dos seus direitos”, disse
Sandra Greco. Ela argumentou que a
questão deve ser examinada dentro
de contexto mais amplo, em que a
violência começa muito antes de
qualquer conflito com a lei e quando
o peso da exclusão social recai sobre
crianças, adolescentes e jovens.

Para Fabio Paes, representante
da Aldeias Infantis SOS Brasil no
Conselho Nacional de Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda),
não é possível trocar o princípio da
educação, que é uma obrigação da

sociedade, pelo da punição, para que
o objetivo de proteger vidas, que é
comum a todos, também não sofra
uma inversão: “É preciso lembrar
que o nosso sistema prisional não
recupera os adultos, quanto mais os
adolescentes e jovens, se forem
considerados adultos mais cedo, aos
16 anos, por exemplo. Dentro da
carceragem, eles somente ficarão
ainda mais expostos ao mundo do
crime”.

Em vez de mudar a lei, Paes
sugere que seria mais lógico
implementá-la e cumpri-la, citando
as várias medidas socioeducativas
previstas no Estatuto: advertência;
obrigação de reparar o dano;
prestação de serviços à comunidade;
liberdade assistida; inserção em
regime de semiliberdade; internação
em estabelecimento educacional.

Para conhecer mais a Aldeias
Infantis SOS Brasil acesse o site
www.aldeiasinfantis.org.br

� Rafael Quaresma, diretor do
Centro de Informação, Defesa e
Orientação ao Consumidor
(Cidoc), de Santos, advertiu que
passará a ser autuado o hospital
que, em descumprimento da Lei
nº 12.653/12, exigir cheque-
caução, nota promissória ou
qualquer garantia, bem como o
preenchimento prévio de
formulários administrativos, para
o atendimento médico-hospitalar
emergencial.

� Proteste Associação de
Consumidores lançou cartilha de
prevenção de acidentes domésticos
infantis, para alertar os pais sobre
práticas prudenciais, como guardar
medicamentos e material de limpeza
fora do alcance dos filhos pequenos.
Material está disponível no site
www.proteste.org.br

� Fundação Procon-SP criou em seu
site www.procon.sp.gov.br o Guia
de Matrículas, com regras de
cobrança e orientações gerais aos
pais e responsáveis que neste final
de ano já avaliam a matrícula nos
estabelecimentos de ensino para
2014. Conforme alerta Paulo Arthur
Goés, diretor executivo do Procon-
SP, o consumidor deve exigir a
planilha de custos para identificar o
valor cobrado e saber se a instituição
está usando o que é pago nas
mensalidades de forma devida.

� Proposta da Lei Orçamentária de
Santos para 2014 apresenta receita
líquida de R$ 2,10 bilhões, com 47%
dos recursos destinados a programas
sociais e a construção de um centro
de população de rua, vinculado à
Secretaria de Assistência Social, que
terá acréscimo de 29% em sua
dotação.

� Coordenadoria de Assistência Judiciária Gratuita e Orientação ao
Cidadão (Cadoj), da Prefeitura de Santos, atende nas áreas cível,
incluindo Direito de Família, criminal e da criança e do adolescente,
munícipes em situação de vulnerabilidade, com renda familiar inferior a
três salários mínimos. Interessado deverá levar RG, CPF, comprovantes
de residência e de renda. Cadoj fica na Rua Campos Salles, 128, 2º
andar, Vila Mathias, das 9 e 12h30 e das 14 às 17 horas.
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Engenharia

Revisada pela comissão de
estudo do CB-18, da
Associação Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), a NBR
6136 - Blocos Vazados de Concreto
Simples para Alvenaria -
Especificação ficou mais rígida no
que se refere a resistência à

Bloco de concreto com mais qualidade

compressão. Agora, a
resistência mínima
admitida pela norma é de
3 MPa para os blocos de
vedação. Para Marcelo
Kaiuca, presidente da
BlocoBrasil-Associação
Brasileira da Indústria de

Blocos de Concreto, a mudança
ajudará a elevar a qualidade dos
blocos de concreto disponíveis no
mercado, pois somente empresas
com padrão de qualidade na
produção conseguirão atender esta
resistência mínima.

Segundo o dirigente, a revisão
das normas setoriais é fundamental
para garantir produtos de qualidade
aos contratantes e executores de
obras, como construtoras e
incorporadoras. Esse é um dos

objetivos da BlocoBrasil, que
participa e estimula as comissões de
estudo da ABNT relacionadas aos
blocos e pisos intertravados de
concreto. Ele explica que a
modernização das instalações das
associadas permite a fabricação de
blocos estruturais de até 26 MPa de
resistência. Essas indústrias têm
capacidade instalada para fornecer
blocos para construir 600 mil
moradias de 50 m2 do Programa
Minha Casa, Minha Vida, por ano.

Norma aumentou a
resistência mínima para
blocos de vedação

Divulgação

Revisão das normas
setoriais é
fundamental,
afirma BlocoBrasil
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Condomínio

Asegurança nos condomínios
depende muito da rotina de
síndicos, zeladores,

funcionários, moradores e
frequentadores. “Os condôminos
devem cooperar, precavendo-se de
atitudes que não deixem brechas
para acontecimentos desagradáveis”,
alerta Marcos Melo, da Speed Gold,
de São Paulo, que presta serviços de
mão de obra em portaria, limpeza,
serviços gerais e de apoio.

Para o especialista em
condomínios, todos devem colaborar
com a segurança, pois quanto
maiores forem as dificuldades e
obstáculos, como grades, alarmes,
câmeras, cercas, controle de acesso,
cadastro de usuários, moradores,
frequentadores, veículos, mais difícil
será a prática de delitos.

Melo elenca algumas dicas de
prevenção:
� Mantenha as portas do
apartamento ou salas sempre
trancadas;
� Mantenha as portas e vidros do
veículo trancados;
� Ao entrar na garagem, se o veículo
for filmado, abaixe o vidro para que
o porteiro faça a identificação;
� No período noturno, ao entrar na
garagem, desligue o farol do carro e
acenda a luz interna;
� Avise a portaria ao notar qualquer
movimento estranho;
� Aceite e respeite as normas
impostas pelo condomínio para sua
própria segurança;
� Seja paciente quando o porteiro
estiver realizando a abertura e
fechamento das portas de acesso ao
condomínio e garagens;
� Na realização de eventos, passe a
relação de convidados para a
portaria;
� Comunique a portaria sempre que
estiver aguardando a chegada de
alguma entrega especial, informando
o horário previsto e a empresa
contratada;
� Quando perceber alguma pessoa
estranha sendo identificada pelo
porteiro, não fique próximo ao
portão para evitar possível invasão
ou mesmo coação;
� Ao entrar ou sair do condomínio
observe se há pessoas nas
proximidades. Caso perceba alguma
movimentação estranha, não entre
ou saia, ligue imediatamente para a
polícia, avise seus familiares e o
porteiro.

Atitudes
preventivas
garantem
segurança
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Construção
Carlos Gueller

Residencial é um dos
quatro projetos realizados
pela Odebrecht e Franz

The Garden

VGV de R$ 168
milhões!

Empreendimento que
inaugurou a parceria entre a
Odebrecht Realizações

Imobiliárias (OR) e a Construtora
Franz, o residencial The Garden foi
entregue no final de setembro, na
Rua Dr. Guilherme Álvaro, 42,
Marapé, junto ao Orquidário
Municipal, em Santos. O
empreendimento ocupa terreno com
cerca de 7 mil metros quadrados,
compreendendo 49.040 metros
quadrados de área construída e, com
Valor Geral de Vendas (VGV) de R$
168 milhões, é um dos quatro
projetos desenvolvidos em conjunto.
Os outros são o The Blue
OfficeMall, na Vila Mathias,
Legend, no Gonzaga, e Valongo
Brasil, no Centro Histórico.

Luciano Mansur, diretor de
Incorporação da OR, destacou que a
parceria entre a Odebrecht e a Franz
teve início em 2009, com o objetivo
de oferecer novos conceitos em
soluções imobiliárias, por meio de
empreendimentos diferenciados.
Lançado em maio de 2010, o The
Garden representa um marco.
“Acreditamos ter superado as

SANDRA NETTO

The Garden:
ao lado do
Orquidário
Municipal de
Santos e
próximo à
Praia do José
Menino

expectativas dos nossos clientes
pela qualidade do produto. A
parceria com a Franz é motivo de
satisfação para nós e um dos fatores
do sucesso da OR na região”, afirma
Mansur.

Para Franco Pasquali, diretor
financeiro da Franz, o interessante
na parceria com a Odebrecht é que
desde a concepção do projeto tudo é
pensado seguindo os valores das
duas empresas, que são muito
próximos, com foco na realização do
sonho do cliente. “A Odebrecht é
parceiro que quer fazer negócio e
também desenvolver a cidade, um
fator que para a Franz é primordial”,
sintetiza Franco.

Ele acrescenta que a parceria
credenciou a Franz a trabalhar de
maneira mais profissionalizada, em
contato com empresas de ponta do
mercado imobiliário, aprendendo
com o que o setor tem de melhor:
“O The Garden mudou a nossa
curva de crescimento. Passamos a
trabalhar com uma gestão de obra
mais voltada a indicadores,
utilizando sistemas de informação.
Isto, aliado à tecnologia da
Odebrecht de fazer negócio, sempre
ouvindo o consumidor antes de
lançar qualquer produto, reforçou
nossa posição no mercado”.

O The Garden contempla 300
unidades distribuídas em duas
torres, com três opções de plantas,

de 79 metros quadrados a 131
metros quadrados. O projeto
arquitetônico foi desenvolvido pela
MCAA Arquitetos Associados e
teve como conceito a valorização das
características da cidade, visando
incentivar a convivência do morador.
Entre os diferenciais, a integração da
cozinha com um terraço gourmet e o
aproveitamento da iluminação
natural nos cômodos. A proximidade
com o Orquidário inspirou, na área
comum, a criação de solarium,
pergolado com orquídeas, praça dos
aromas e pomar.

O empreendimento possui mais
de 30 itens de lazer, com opções
dedicadas às atividades em família –
como o lounge grill com
churrasqueira e forno para pizza,

salão de festas, lounge adolescente,
salão de jogos, sala de estudos, sala
de carteado, brinquedoteca –, para
relaxar – espaço de leitura, redário,
Spa, sala de massagem e espaço para
descanso com sauna –, e para a
prática de esporte – piscinas, sala de
ginástica, quadra esportiva e fitness.
Já o pet space é um local exclusivo
para os animais de estimação.

O diretor de Construção da OR,
Eduardo Fiore, frisou que a escolha
de fornecedores priorizou as
empresas locais, mediante a seleção
de profissionais e firmas
especializadas, com alto grau de
qualidade e atendimento à legislação
trabalhista e fiscal.

Na fundação profunda foi
adotado o sistema de estacas

escavadas
armadas de até
50 metros. Na
alvenaria foram
utilizados blocos
de concreto de
vedação. No
acabamento,
todas as marcas
são de primeira
linha, tendo sido

facilitada a personalização nas
unidades privativas.

Fiore destacou a adoção de
soluções sustentáveis na obra, como
o uso de estacas escavadas em vez
de perfis metálicos, gerando menos
vibração e ruído, tendo em vista a
vizinhança residencial. Ele detalhou
que até a fase de início dos
acabamentos foi implantada e
operada uma central de coleta de
resíduos para reuso, inclusive com
central de britagem local com
reutilização de todo material “classe
I” no empreendimento, para efeito
de sub-base do piso do subsolo.

Houve ainda monitoramento da
entrega de materiais para reciclagem,
bem como atendimento à legislação
de resíduos sólidos. Entre outras
preocupações foi feito o controle de
sobras de concreto e lavagem de
caminhões, para não ocorrer
depósito em galerias de águas
pluviais da rede pública; controle no
uso de água na construção e nos
materiais de limpeza final de obra,
para proteger o meio ambiente;
mitigação de substâncias com
hidrocarbonetos; e priorizada a
contratação de mão de obra local.

Luiz Carlos Ferraz

Entrada social do The
Garden: revestimento
externo da fachada é em
pastilha da Portobello, que
também forneceu o piso em
porcelanato e o azulejo
utilizados no acabamento
interno dos apartamentos



Projeto de energia solar garante
autoconsumo de residência
U ma casa foi inaugurada em

Ribeirão Preto, no Interior do
Estado de São Paulo, como
modelo para microgeração
distribuída de energia solar,
conforme a Resolução da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) n° 482/2012. Primeira no
Estado, trata-se da maior no país
em capacidade instalada (25,2

kWp) e em produção de energia
(3.300 kWh/mês); e ainda devolverá
à rede o excedente não consumido.

O projeto foi desenvolvido pela
Neosolar Energia, especializada em
soluções para energia solar
fotovoltaica, e aprovado pela
concessionária CPFL Paulista. O
sistema foi especialmente projetado
para o autoconsumo da residência.

A Resolução n° 482/2012 da
Aneel estabelece que os projetos
arquitetônicos e de engenharia
poderão ser estruturados com
energia renovável, a exemplo da
solar. A opção minimiza custos
com energia elétrica e valoriza
edificações que buscam
certificação ambiental ou
economia a médio e longo prazo.
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Criada em janeiro por
investidores brasileiros e

chineses, a LEDesign começou a
atuar no Brasil, oferecendo produtos
de iluminação importados, com
diferenciais em qualidade, design e
preço. Para apresentar a tecnologia
ao mercado nacional, visando a
implantação de uma fábrica local, a
LEDesign conta com a participação
do engenheiro Richard Chang, que

LEDesign quer
implantar
fábrica

construiu e
gerenciou fábricas de
semicondutores e de operações de
circuitos integrados em vários
países, como China, Estados
Unidos, Taiwan, Japão, Cingapura e
Itália. Ele programou encontros nos
Estados do Tocantins, Paraná e
Distrito Federal, para apresentar as
vantagens do investimento. Mais no
site www.ledesignbrasil.com

Linha Toscana:
assentamento
deve ser feito
sobre camada
de areia e
pedriscos

Para diferentes estilos
Arejador integrado à bica
fina torna o jato de água
confortável

Divulgação

Marcos Pacheco

Arq & Decor

A Lepri – Finas Cerâmicas
Rústicas lançou a linha de

piso Toscana, indicado para áreas
externas. De fácil aplicação, não
requer ferramenta especial para
sua instalação. O assentamento
deve ser feito sobre camada de
areia e pedriscos, apenas
encostando as peças umas nas
outras, sem a necessidade de
argamassa ou rejunte. Se
assentado conforme o fabricante,
possui sistema drenante.

A linha Toscana é produzida
com vidros de lâmpadas
fluorescentes e resíduos de telas de

Piso drenante da Lepri
TVs e monitores de computadores,
e está disponível na cor rosso, no
formato 7,5 cm x 27 cm x 6 cm de
espessura.

A Lepri está há 20 anos no
mercado e é pioneira em
processos de fabricação
sustentáveis: desde 2005 elabora
produtos ecologicamente corretos,
que previnem e minimizam os
impactos ao meio ambiente. A
empresa é membro da ONG Green
Building Council, que desenvolve a
indústria da construção
sustentável no Brasil. Mais no site
www.lepri.com.br

Alinha de metais Next para
banheiros, da Docol, oferece
opções para água quente e

fria, na versão misturador de mesa, e
apenas para água fria, nas torneiras
para banheiros. A linha é
desenvolvida 100% em metal e
caracteriza-se pelas formas finas,
combinando retas e curvas, com
design que se ajusta a projetos de
diferentes estilos.

Entre os principais atributos da
Next, a Docol destaca o arejador
integrado à bica fina, que torna o jato
de água confortável: “Sem a
necessidade de aumentar a vazão,
projeta a água para o centro da cuba,
o que evita respingos e faz com que
o jato caia com uniformidade e
leveza”. Importante aliado no
combate ao desperdício de água, o
arejador é acessório para torneiras e
chuveiros, que ao misturar ar à água
dá a sensação de maior volume.
Quanto maior a pressão da torneira,
maior será a economia de água, que
pode chegar a 50%.

Os produtos da linha possuem
canopla integrada à bica, o que

facilita a instalação, com perfeito
alinhamento e menor acúmulo de
sujeira. Além disso, todas as opções
são equipadas com cartucho ¼ de

volta e pastilha de cerâmica de alto
desempenho, garantindo
acionamento leve e vedação por 500
mil ciclos.

Produtos dotados de tecnologia combatem desperdício de água:
sensação de maior volume com a mistura do ar ao líquido

Divulgação
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Buscando opções em
proporcionar bem-estar, o

Panorama Hotel & Spa, em Águas
de Lindoia, no Interior do Estado de
São Paulo, programou os rituais de
beleza “Vitalidade” e “Realeza”,
entre os tratamentos disponíveis. O
pacote de sexta a domingo, já incluso
o Centro Hidroterápico, para casal,
com pensão completa, em suíte
standard duplo, custa R$ 666,00,
que pode ser parcelado em três
vezes. O hotel disponibiliza para o
período outras duas opções de
hospedagens com os pacotes de três
diárias, o casal, em suíte standard,
em até cinco parcelas de R$ 220, no
qual inclui um dos rituais de beleza à
escolha do hóspede; ou a promoção
“Fique 5, pague 4”, em 5 parcelas de
R$ 256, válidos até dezembro,
exceto férias e feriados.

Há muitos tratamentos de beleza
e bem-estar disponíveis, como as
salas temáticas indiana, japonesa e
marroquina, e os pacotes especiais

Rituais de beleza no
Interior de São Paulo

para gestantes, “Facial Shiva” e
“Toque dos Deuses”. O ritual
“Vitalidade” conta com sessão de
gomage (esfoliação corporal), sessão
de shiroabyanga (massagem na
cabeça, pescoço, ombro e face), além
de um dia no Centro Hidroterápico.
Já o ritual “Realeza” oferece sessão
de gomage, sessão de reflexologia
(massagem nos pés) e um dia no
Centro Hidroterápico.

Com 500 metros quadrados, o
Centro de Bem-Estar Panorama
possui decoração agradável, com
aconchego e ambiente intimista. Há
também antessala decorada com
lamparinas orientais e poltronas
asiáticas de fibras naturais, para
descanso total.

Serviço – O Panorama Hotel & Spa
está localizado na Rua
Independência, 143, Águas de
Lindoia, telefones (19) 3824.1264 /
0800 77 00 448, site
www.hotelpanorama.com.br

Divulgação

Panorama,
em Águas de
Lindoia: até
dezembro,
pacotes em
até cinco
parcelas

Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

P ara carregar seu bicho de
estimação em ônibus

intermunicipais no Estado de São
Paulo é preciso atender as
exigências da Portaria nº 15, de
agosto de 2012, da Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp). O animal deverá
ser de pequeno porte, com peso
máximo de oito quilos, e ser
transportado em recipiente
apropriado. O dono deverá

apresentar atestado sanitário,
emitido até três dias antes da
viagem por médico veterinário,
comprovando a saúde e que o pet
está com o calendário de vacinas em
dia. Para animais silvestres há
necessidade de autorização de
trânsito expedida pelo Ibama.

O transporte deverá ser feito,
obrigatoriamente, no assento ao
lado do dono, mediante pagamento
de passagem pelo assento extra –

com limite de dois animais por
viagem em cada ônibus. É
recomendável que no ato da
compra das passagens o usuário
avise que pretende transportar
animal. No caso de cão-guia, o
ingresso e permanência em
qualquer ônibus são assegurados
por lei aos deficientes visuais,
sendo proibida a cobrança de
qualquer valor pelo transporte do
animal.

Exigências para viajar com seu pet

Um dos espetáculos naturais
mais belos e conhecidos de
Manaus é quando os rios

Negro e Solimões se unem para
formar o Rio Amazonas. Devido à
grande diferença de cores entre as
águas, uma negra e a outra barrenta,
é possível admirar que elas correm
paralelamente sem se misturar por
vários quilômetros. A experiência de
contemplar esse encontro e conhecer
mais sobre os mistérios da capital
amazonense podem ser vivenciadas
pelos hóspedes do Blue Tree
Premium Manaus. O hotel criou o
pacote “Encontro das Águas”, a
partir de R$ 555 + taxas, em
apartamento standard para casal,
com café da manhã, que inclui
passeio de barco pelo Rio Amazonas
no ponto em que ocorre o encontro,
visita ao Parque Ecológico Janauri,

Pacote inclui diversos
passeios e almoço em
restaurante flutuante

“Encontro das Águas”
na misteriosa Manaus

passeio de canoa pelos igapós (parte
da floresta inundada
permanentemente) e lagoa de
vitórias-régias, além de típico
almoço manauara em restaurante
flutuante.

O Blue Tree Premium Manaus
está localizado na Avenida Umberto

Calderaro Filho, 817, a 25 minutos
do Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes e a 500 metros do Shopping
Manauara. As excursões acontecem
às terças-feiras e domingos e contam
com a participação de guia turístico.
Mais informações no site
www.bluetree.com.br

ABritish Airways incrementou a rota entre
Rio de Janeiro e Londres com o Boeing

777-300ER. “Essa aeronave é um passo
importante para mostrar a nossos consumidores
que estamos comprometidos em proporcionar
produtos e serviços superiores para o público
brasileiro que viaja para o exterior”, afirma José
Antonio Coimbra, country manager da
companhia no Brasil. O modelo transporta 297
passageiros, sendo 14 na First, 56 na Club
World, 44 em World Traveller Plus e 183 em
World Traveller.

Boeing 777-300ER: desde outubro, voos diários entre
Londres e Rio de Janeiro, incluindo primeira classe

Rota Londres/Rio
de Janeiro ganha
nova aeronave

Divulgação

Contemplar o encontro
das águas dos rios
Negro e Solimões

Divulgação
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Vinte a 25% das queixas de dor
musculoesquelética entre

funcionários têm relação com o
trabalho – problema que, somado a
outros fatores, como alimentação,
traumas, acidentes e questões
psicoemocionais, pode levar a
períodos de afastamento na
empresa. Visando diminuir o
absenteísmo e aumentar a
produtividade, o fisioterapeuta
osteopata Leandro Sousa, da
LaborAll, de Campinas, explica
como a Osteopatia pode colaborar
com a empresa, no sentido de
diagnosticar quando as causas são
ou não ligados ao trabalho.

“Com o diagnóstico de causas
através da Osteopatia, os problemas
de afastamentos cessam e o foco da
empresa mantém-se somente na
produtividade, já que há uma
economia de horas perdidas com
consultas e fisioterapias, pois o

Uso de técnica
reduz absenteísmo

e gera mais
qualidade de vida

Osteopatia pode
ajudar as empresas

trabalhador é atendido dentro da
própria empresa”, afirma Leandro.
Ele esclarece que a técnica, após
diagnosticar as causas das
disfunções, age no foco da dor,
analisando aspectos individuais do
colaborador e do posto de trabalho.
Assim, é possível o funcionário
entender melhor os fatores que
geram a doença e como agir
preventivamente.

O trabalho da LaborAll tem
como base conceitos da Fisioterapia,
da Educação Física e da Osteopatia,
fazendo com que o grande diferencial
seja a capacidade de avaliação dos
fatores que causam as patologias
ligadas ao trabalho, proporcionando
uma análise ergonômica e laboral, e,
consequentemente, atingindo
resultados singulares em termos de
diminuição de absenteísmo e de
afastamentos. Mais informações no
site www.grupolaborall.com.br

Divulgação

Mitos e medo das dores na coluna
Divulgação

Cirurgia não é
a primeira
opção
terapêutica
para tratar
dores na
coluna

de coluna estão impedindo as
pessoas de buscar tratamento
adequado, mesmo os mais
conservadores, para tratar as dores
nas costas. “Considero relevante a
análise dos dados revelados pela
pesquisa porque, na verdade, a
cirurgia de coluna não é a primeira
opção terapêutica para tratar a dor
na coluna”, afirma o
neurocirurgião, especialista em
coluna, Eduardo Iunes, de São
Paulo: “E tanto nos Estados
Unidos, como no Brasil, o medo é
um sentimento muito associado às
cirurgias de coluna”.

Segundo o médico, cerca de
90% das pessoas que sofrem com
dor nas costas vai melhorar sem

A s pessoas têm tanto medo de
serem informadas que

precisam de cirurgia de coluna
que não buscam ajuda, mesmo a
mais básica, para a dor nas
costas. A constatação é da
pesquisa online “9 for Spine”,
realizada pela Sociedade Norte-
Americana de Coluna, que contou
com a participação de 550
profissionais, incluindo
anestesistas, neurocirurgiões,
quiropráticos, enfermeiros,
cirurgiões ortopédicos,
especialistas em gestão da dor,
fisiatras, assistentes médicos,
fisioterapeutas e radiologistas.

Segundo o levantamento, mitos
e medo desnecessário da cirurgia

tratamento ou por meio de
tratamentos conservadores, como
o uso de medicamentos anti-

inflamatórios,
prática de
exercícios
físicos
orientados e
fisioterapia: “A

cirurgia da coluna é recomendada
em cerca de um por cento dos
casos, com diagnósticos muito

específicos. E isso depois que
tratamentos mais conservadores
já foram tentados”.

66,5% dos especialistas que
participaram do levantamento
dizem que o medo de tratamentos,
incluindo a cirurgia, impede o
paciente de procurar ajuda para a
dor nas costas. O paciente
acredita no mito de que “há um
alto risco de paralisia nas
cirurgias da coluna”. Um número
elevado de pacientes (12,7%)
relatou esperar mais de 90 dias, a
partir do início de sua dor nas
costas, para procurar ajuda de um
especialista em coluna, tempo
muito maior que o recomendado,
entre quatro e seis semanas.
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○

○

Com o Verão cada vez mais
próximo, agora é o momento
de cuidar do corpo, seja em

casa e restaurantes, por meio de uma
dieta saudável, ou mesmo em
clínicas, academias e consultórios, na
busca de tratamentos de apoio. Na
lista dos maiores incômodos, o
“pneuzinho” na cintura e o inchaço
no abdômen estão no topo para
quem deseja conquistar autoestima e
se apresentar em forma.

Para corrigir imperfeições e
conquistar uma cintura bem
contornada, assim como uma barriga
chapada, é fundamental combinar
dieta equilibrada com a prática de
exercícios físicos e métodos
estéticos para acelerar o resultado.
Segundo a nutricionista Fernanda
Granja, os principais alimentos que
contribuem para o inchaço são o
leite e derivados, glúten, bebidas
alcoólicas, refrigerantes e ainda os
causadores de gases, como feijão,
frituras, queijo, pão, embutidos e sal
em excesso: “À noite, o organismo
faz a lipólise, quebra de gordura para
gerar energia, e se comermos muito,
principalmente alimentos com alto
valor calórico e pobre em nutrientes,
esse processo não ocorre e o
organismo reserva a energia em vez
de queimá-la. Por isso, o ideal é
fazer a última refeição três horas
antes de dormir”, diz Fernanda,
especializada em nutrição funcional,

De olho no Verão
Divulgação

Combinar dieta
com a prática de
exercícios
físicos e
métodos
estéticos

Como se livrar da gordura
localizada e ficar em
forma

pediátrica e fisiologia do exercício.
Ela explica que os óleos de

linhaça e coco, quinua, gergelim,
sementes de girassol e chocolate
amargo possuem ômegas e minerais
que contribuem na queima da
gordura corporal: “O azeite de oliva
extra virgem, rico em ômega 9, atua
na regulação da produção de cortisol,
um dos hormônios responsáveis
pela armazenagem de gordura na
região abdominal”.

O professor Eduardo Bortoletto
alerta que os exercícios para a região
abdominal ajudam a criar força e
massa magra e, com a combinação de
aeróbicos, há um gasto calórico
maior. “Para o iniciante, utiliza-se de
duas a três séries de abdominais com
15 a 20 repetições. Já para o
intermediário e avançado, há
variações nos abdominais,
intensidade e volume aplicando

quatro séries de 15
a 20 repetições
com modelos
diferentes em cada
dia de treino”, diz
Eduardo, pós-
graduado em
nutrição esportiva.

Na medicina
estética, o
dermatologista

Otávio Macedo defende que o
principal método não invasivo para
eliminar a gordura é a criolipólise,
pois elimina as células de gordura a
partir do resfriamento controlado,
com resultados após um
procedimento, gerando redução
média de 20 a 25% dos
“pneuzinhos” na região tratada.
“Além dessa técnica, associamos a
combinação sinérgica da
radiofrequência e a ativação
muscular dinâmica, que utiliza ondas
de calor que aceleram o metabolismo
estimulando a perda por meio do
sistema linfático, e promove a
contração muscular, melhorando a
flacidez cutânea e muscular.
Qualquer tratamento indicado para
gordura localizada sempre tem
melhores resultados se o paciente
for orientado e seguir dieta e hábitos
de vida saudáveis”, sustenta Otávio.
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Governador
Geraldo Alckmin
visitou as obras do
Museu Pelé, no
Centro Histórico
de Santos: na
ocasião, anunciou
a liberação de
mais R$ 3 milhões
para obra, sendo
R$ 1,5 milhão pela
Lei Rouanet e R$

1,5 pelo orçamento do tesouro paulista. Expectativa é que a
implantação do equipamento esteja concluída para a Copa do
Mundo de 2014.

� Adjori-SP, a Associação dos
Jornais do Interior do Estado de
São Paulo, promove encontro
dias 29 e 30 de novembro, e 1º
de dezembro, no auditório do
Guararema Parque Hotel, em
Guararema, Região
Metropolitana de São Paulo. Na
pauta, assembleia geral e o
seminário “Os Desafios do
Jornal Local”.

� Gerson Vilaverde, engenheiro e
amante da boa gastronomia,
agitando o restaurante e pizzaria
Hirondelle, na Avenida
Embaixador de Toledo, 76,
Gonzaguinha, em São Vicente,
reaberto após ampla reforma, sob
a direção do filho Daniel
Vilaverde e o sócio Henrique
Marques. Além de deliciosas
redondas, as tradicionais tortas
de nozes e maçã.

� Bela iniciativa da Netshoes, o
maior e-commerce de artigos
esportivos do mundo, que
destinou 5% de suas vendas em
11 de outubro, o Dia Nacional do
Deficiente Físico, para a
Associação Desportiva para
Deficientes (ADD), em benefício
do “Projeto Descobrindo e
Formando Campeões”.

� Eduardo Ribeiro Filetti, médico
veterinário e professor da
Unisanta, participou de 17 a 19
de outubro do Southern
European Veterinary Conference
(SEVC), em Fira de Barcelona
(Montejuïc), na Espanha.
Inscrito em mesas redondas,
Filetti abordou trabalhos sobre
odontologia veterinária e controle
ecológico de pombos.

� Até 30 de outubro, peças do
artista plástico pernambucano
Antonio de Olinda estarão
expostas no mezanino do Sofitel
Guarujá Jequitimar, na Praia de
Pernambuco.

� Para quem gosta de samba,
Mumuzinho virá a Santos em 8
de novembro para lançar o DVD
“Mumuzinho – Ao Vivo”, na
Estação Santos, no Centro
Histórico.

� Para discutir temas relevantes
do cenário nacional, a
Organização Brasileira de
Mulheres Empresárias, OBME,
realiza o II Congresso Latino-
Americano de Mulheres
Empresárias, 4 de novembro, a
partir das 8 horas, na
Assembleia Legislativa de São
Paulo, convida a atuante
presidente Adelina Alcântara
Machado.

Engenheiros civis Marcos Teixeira, Franco Pagani e Flávia Zoéga
Andreatta Pujadas: no auditório da Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Santos (AEAS), presidida por Teixeira, palestra
técnica apresentada por Pagani e Pujadas debateu “Inspeção
predial – A saúde dos edifícios”. Iniciativa da AEAS e do Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo.

Professor
Júlio Cesar
Raymundo e
Ernesto
Haberkorn:
em outubro, o
administrador
de empresas
e engenheiro

Ernesto Haberkorn, criador do Circuito NETAS e diretor da TI Educacional,
ministrou na Fatec Baixada Santista, em Santos, a palestra “Dicas de Como
Chegar Lá!”, sobre empreendedorismo e qualidade de vida.

Sandra Netto

Nathalia Crema

Edson Lopes Jr./Imprensa GESP

Wellington Nemeth

Lourenço Lopes
na Rolex
Corsage,

Shopping Cidade
Jardim, em

Sampa: boutique
recebeu amigos

e clientes para
apresentação dos

novos modelos
Rolex – seis

Oyster
Perpetual, cada

um com
diferentes

opções.

Catia Ferreira, arquiteta e urbanista, em sua cozinha
alternativa e varanda art gourmet, ambientes
especialmente criados para a 19ª edição da
SantosArquidecor: mostra idealizada pela
Associação dos Ex-Alunos do Colégio Stella Maris
pode ser visitada até 3 de novembro, de terça-feira
a domingo, das 15 às 22 horas, na Rua Voluntários
Santistas, 24/25, Boqueirão.

Sandra Netto

Pablo e Irani
Sanchez, da

Elétrica
Sanchez,

recepcionaram
construtores,
engenheiros,
arquitetos e
amigos, nos

salões do
Buffet Mário,

em Santos,
para selar parceria com a ABB: na exposição dos representantes

da ABB, gerente Paulo Boccardo e engenheiro Leonardo
Corrêa, ênfase para o lançamento da linha Unno de

interruptores e tomadas, com design avançado e inúmeros
diferenciais de mercado. Vejas as fotos em

www.blogdasandranetto.zip.net

Sandra Netto
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Pet

Para quem considera o animal
de estimação membro da
família o último adeus deve

ser prestado por meio de sistema
digno e ecologicamente correto como
a cremação. Em São Paulo, a opção
mais adequada é o Pet Memorial, o
primeiro crematório individual de
animais de estimação da América
Latina, que garante uma despedida
respeitosa ao amigo de quatro patas.

Localizado em São Bernardo do
Campo, no Grande ABC, o Pet
Memorial é responsável pela
cremação de cerca de 600 animais
por mês, entre cachorros, gatos,
cavalos, aves, roedores e até mesmo
animais exóticos. Foi lá que ocorreu
a cremação do porco Gabriel,
famoso por passear pelas ruas de
São Paulo com seu dono. Outra
celebridade pet que passou pelo
local foi o Leão Ariel, cujo velório
foi acompanhado ao vivo por 200
pessoas e via Internet.

Diante da necessidade de dar um

Pet Memorial,
em São
Bernardo do
Campo:
serviços
desde já para
o seu pet em
vida, e
depois, no
momento do
adeus, toda
estrutura para
uma
despedida
respeitosa –
como um
membro da
família –, com
espaços
adequados e
sistema que
protege o
meio
ambiente

Cremação evita
contaminação
do solo e do
lençol freático

Adeus digno ao animal de estimação

destino correto e digno aos corpos
dos pets, a cremação é a melhor
opção do ponto de vista ambiental e
espacial. “Nos crematórios
regulamentados, a fumaça resultante
da cremação, liberada no ar, passa
por um rigoroso processo de
filtragem, que é monitorado pela
Cetesb, a Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental”, explica o
médico veterinário Luiz Henrique
Franco, responsável técnico do Pet
Memorial: “As cinzas não têm
qualquer resíduo tóxico. Sendo
assim, o impacto ambiental pode ser
considerado nulo”.

Franco detalha que, quando o
animal é enterrado, por exemplo, há

o risco de contaminação do solo e do
lençol freático, pois o corpo libera
necrochorume, um líquido que
possui duas substâncias altamente
tóxicas, a putrescina e a cadaverina,
que, alcançando rios e poços
artesianos, pode contaminar a água e
comprometer a saúde pública.

Além de ecologicamente correta,

a cremação é uma solução para a
questão espacial, já que, ao fim do
processo, o volume de cinzas
equivale a 5% do volume original do
corpo do pet. “A cremação permite,
ainda, que o dono possa destinar as
cinzas da forma que achar melhor e
que o fará lembrar com carinho de
seu amigo de quatro patas:

depositando na praça ou jardim
preferidos do animal, guardando em
uma urna personalizada ou
produzindo um diamante com o
carbono das cinzas, guardando
consigo uma lembrança eterna”, diz
o veterinário.

Implantado numa área
arborizada de 12 mil metros
quadrados, o Pet Memorial possui
diferentes espaços para a realização
de cerimônias religiosas. São duas
salas de velório e a Capela São
Francisco de Assis, padroeiro dos
animais, onde a família pode rezar
pelo seu pet. O dono que preferir
não levar a urna para casa pode
deixá-la no cinerário, que poderá ser
visitado sempre que o proprietário
quiser. O Pet Memorial possui ainda
a Arena Pet Memorial, uma área com
grama sintética, coberta,
arquibancada, deck e lanchonete,
onde são realizadas as aulas de
obediência e agility com os cães e
eventos particulares.

Serviço – O Pet Memorial possui
atendimento 24 horas e está
localizado na Avenida Sadae Takagi,
860, São Bernardo do Campo,
Rodovia dos Imigrantes, Km 20,
telefones (11) 4343.0000 / 3243.1511
e 0800 772 8885, site
www.petmemorial.com.br

Na dúvida sobre onde deixar o
cão de estimação durante sua

viagem, o Planet Dog Resort, no
Brooklin, em São Paulo, é opção
para o bem-estar do pet. O local
adota o conceito de manter o
“cliente” 100% solto, com
brinquedos e estrutura para
diversão, 1.500 metros quadrados de
área para recreação, salas de
descanso, monitores, assistência
veterinária, localização privilegiada e
webcam ao vivo com acesso pela
web ou mobile.

Segundo a proprietária Luciana
Praxedes, o trajeto da viagem – seja
de carro ou de avião – muitas vezes
estressa o cão, prejudicando sua
saúde. “As viagens para a maioria
dos animais é complicada. Muitos
ficam desconfortáveis e enjoados. O
movimento do veículo e a altitude e
pressurização do avião prejudicam
os sentidos do cão”, afirma.

Da mesma forma, tirá-lo de sua

Planet Dog
Resort, na

Capital de São
Paulo: uma
opção de

qualidade para
quem vai viajar
e no destino não

há hotel que
aceite a

presença do
animal de
estimação

Se for viajar, “resort” é opção para o bem-estar do cão

casa, de sua caminha..., além de ficar
afastado do dono e pessoas amigas,
são fatores que tendem a estressar o
animal. Assim, é muito importante
avaliar os diferentes aspectos, prós e
contra, antes de decidir como será
sua viagem de férias.

 “Para quem quer o bem-estar do
seu melhor amigo, o ideal é deixá-lo
em um hotel para cães”, argumenta

Luciana, frisando que, no Planet Dog
Resort, “ele ficará tranquilo e bem
cuidado, enquanto o dono
acompanha tudo pelas câmeras
online”. Além de hotel, o Planet Dog
possui serviços de Daycare (creche
para cachorros), Spa e adestramento.

Se decidir levar o pet na viagem,
confira algumas dicas:
� Certifique-se de que o cão está

usando uma coleira com placa de
identificação, com endereço e
telefone;
� Se for uma viagem longa, é
importante levar o cão ao veterinário
antes da saída para que seja feita
avaliação clínica. Leve bastante água
fresca, especialmente se o tempo
estiver quente, e pare regularmente
para que seu cão possa beber água e

esticar as patas;
� Nunca deixe seu cão sozinho
dentro do carro;
� Caso seu cão costume enjoar com
o movimento do carro, não o
alimente uma hora antes do início da
viagem. Você pode diminuir os
enjoos dirigindo de forma
ponderada. Acelerar e frear
suavemente ajuda bastante.

Fotos Divulgação

Fotos Divulgação


