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Grupo Macuco comemora 20 anos de atividades
com a entrega do residencial Castell Due Piazze,
no Gonzaga, em Santos, que compreende duas
torres com apartamentos de 108 a 145 metros
quadrados de área útil......................Págs. 6 e 7.
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Fisioterapia em
idosos: tratamento
e prevenção de
doenças

Embora o método seja recomendado à reabilitação, que
consiste em tratar uma lesão instalada, cada vez mais a
fisioterapia se aplica à prevenção...........................Pág. 10.
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Divulgação

Edson Mazieiro: novo
sistema tem manual de mais
de 200 páginas e conjunto
de mais de 20 tabelas

Murray - Advogados

EDSON MAZIEIRO

E-Social: controle em tempo real

Pontaria com defeito?

P rojetando uma movimentação de mais de R$
500 milhões, o esquema de corrupção que
vigorou nos últimos anos na Prefeitura de

São Paulo, mais exatamente na Subsecretaria da
Receita Municipal, trouxe à tona a relação
promíscua entre funcionários públicos graduados,
sob a proteção de políticos, e algumas das maiores
construtoras em atuação na Capital Paulista. A
fraude, aliás, não escolhia o tamanho da empresa,
eis que incidia sobre o recolhimento do Imposto
Sobre Serviços (ISS), que é calculado sobre o custo
total de qualquer obra. Por meio do esquema,
embora a construtora não recolhesse à Prefeitura o
valor correto, era emitida a certidão de quitação do
ISS, necessária para que a construção obtivesse o
habite-se. Parte da diferença entre o valor correto e
o efetivamente recolhido era pago diretamente aos
servidores corruptos. A outra parte, naturalmente,
se traduzia na vantagem que a construtora obtinha
em participar da maracutaia. Assim, ao reduzir o
ISS das obras a valores irrisórios, a quadrilha não
só lesou o erário, como beneficiou de forma
significativa as empresas construtoras e gerou uma
fortuna fabulosa a seus integrantes. Por ora, ainda é

cedo para avaliar todos os ângulos da operação
conjunta entre o Ministério Público Estadual e a
Controladoria Geral do Município, mas o que se
percebe pelo noticiário oficial dos meios de
comunicação é o foco excessivo numa ponta do
esquema corrupto, aquela do servidor público, sem
que a mesma ênfase seja dispensada para detalhar
como agia a outra ponta, a do construtor – talvez
pela presunção de que participava à revelia... Do
contrário, até por questão lógica, da mesma forma
que para garantir a reparação do dano já se
procede a indisponibilidade de bens dos servidores,
também é de se esperar cautela semelhante mediante
a constrição do patrimônio das empresas. Afinal, se
os servidores deverão devolver o máximo do que
auferiram de forma ilegal, seja em espécie ou na
forma de bens adquiridos, na mesma linha de
raciocínio as construtoras deverão reembolsar aos
cofres públicos tudinho o que deixaram de recolher
em todos esses anos. A expectativa é que o aparente
defeito na pontaria das investigações não passe de
mera ilusão e, nas próximas semanas, a opinião
pública seja enfim esclarecida sobre o efetivo
funcionamento do esquema criminoso.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Guararema Parque Hotel Resort é excelente opção para
aproveitar o clima ameno de Guararema, no Interior do
Estado de São Paulo................................................Pág. 9.
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Resort é equipado
com parque

aquático, além de
infraestrutura para

abrigar eventos

Médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti apresenta
sugestões aos prefeitos da Baixada Santista visando
combinar proteção animal e qualidade de vida.....Pág. 3.
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O Mercosul passa por momento crucial: é tempo de unir
as lideranças para traçar novas estratégias e alinhar as
ações que já estão em prática.................................Pág. 12.
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“Muro verde” para ampliar
as áreas verdes nas cidades
brasileiras.................Pág. 8.

Arq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & Decor

Jardim vertical: ganho
estético e ornamental, não
exige grandes espaços e pode
promover conforto térmico e
purificar o ar urbano pela
absorção de poluentes

AReceita Federal, por meio do
sistema denominado E-Social,

obrigará as empresas a prestar
informações detalhadas, em tempo
real, sobre folha de pagamento,
dados tributários, previdenciários e
informações relacionadas aos
trabalhadores, que vão desde a
admissão até a exposição do
empregado a agentes nocivos. Tal
obrigatoriedade se dará a partir de
abril do próximo ano.

Por meio dessas informações
prestadas pelas empresas, em tempo
real, os auditores da Receita
conseguirão cruzar valores retidos
do Imposto de Renda, informações
contábeis e dados sobre salários e
encargos pagos aos empregados. Os
fiscais do Ministério do Trabalho
terão acesso a dados sobre
afastamentos, licenças, atestados
médicos e horas extras pagas. Sem
precisar visitar a empresa, terão
dados sobre condições insalubres ou
jornadas exaustivas de trabalho.
Com esse sistema, as empresas
acreditam que, a princípio e até que
consigam se adaptar à nova regra,
aumentará o número de autuações
fiscais e trabalhistas.

O novo sistema tem manual de
mais de 200 páginas e conjunto de
mais de 20 tabelas, a maioria com
centenas de itens de preenchimento.
Cada evento trabalhista demandará
um arquivo eletrônico único, a ser
enviado, rapidamente, ao sistema
integrado do E-Social. Para
exemplificar, a admissão de um
empregado, com todos os seus
dados (nome, ocupação, descrição de
funções, se utilizou recurso do
FGTS para compra de casa própria
e outros), é um evento que requer
um arquivo específico e que deve ser
enviado eletronicamente antes que o
empregado inicie suas atividades.

As empresas têm pouco tempo,
portanto, para se adaptarem ao
sistema integrado do E-Social, ainda
mais prevendo a necessidade de
integração dos seus diversos setores,
como recursos humanos (folha de
pagamento, impostos e
contribuições), financeiro
(pagamentos de tributos,
recolhimentos, pagamentos de
terceiros e dados contábeis) e
tecnologia de informação (extração
de dados).

Por sua complexidade,
recomenda-se que as empresas
tomem conhecimento prévio do
sistema para poderem treinar seu
pessoal para, a partir de abril, estar
apto a preencher os dados no
arquivo eletrônico, evitando-se
autuações. O manual poderá ser
consultado no site
www.esocial.gov.br

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

“Ao garantir políticas públicas
aos animais, o administrador

estará colaborando para uma melhor
qualidade de vida dos cidadãos”,
afirma o médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti, de Santos, ao
apresentar sugestões aos prefeitos
das cidades da Região Metropolitana
da Baixada Santista. Filetti enumera
uma série de ações que poderiam ser
adotadas pelas Prefeituras, tendo
como foco a proteção dos animais
abandonados.

Filetti sugere que a organização
do setor especializado em capturas
de animais abandonados tenha como
meta o tratamento médico-
veterinário e a doação. “Este serviço
deve ser denominado de Proteção
Animal”, diz o especialista: “Isto é
importante, pois apesar de eventuais
esforços para melhorar o
atendimento, sabemos que os
animais, após período de espera, via
de regra são sacrificados. Com um
setor que vise o tratamento e o bem-
estar dos animais, teríamos apoio da
população que sempre foi
desfavorável à matança”.

O veterinário salienta a
precariedade dos materiais de
captura, que ferem os animais na
rua. “Os equipamentos devem ser
modificados e emborrachados para
evitar lesões nos animais indefesos.
Hoje, o cidadão volta-se contra o
serviço de captura, hostiliza e
maltrata os funcionários na rua e
esconde os animais sem dono, que
poderiam, após tratamento, serem

Proteção a animais abandonados

doados à sociedade”.
Outra sugestão apresentada por

Filetti é a criação de um crematório
ou cemitério para animais, em local
apropriado, com a devida proteção
ao meio ambiente: “Além de
diminuir os riscos de propagação de
doenças, o local também serviria
para que as pessoas pudessem
meditar sobre o sentido da vida,
junto aos animais de estimação que
se foram”.

O veterinário defende
que sejam ministrados
cursos de treinamento aos
funcionários que cuidam de
animais no serviço público.
“Existe a necessidade de
aprendizado constante,
desde a captura indolor do

animal, passando pelo tratamento
até a doação”, adverte: “Os
funcionários que estão no setor e
não gostam de animais deverão ser
remanejados para outras áreas. É
inadmissível a maneira como alguns
laçadores capturam os animais nas
ruas, machucando-os e agravando o
problema, inviabilizando a sua
doação, pois o animal, além de
machucado, fica nervoso e
estressado”.

Eduardo Filetti
sugere treinamento
a funcionários que
cuidam de animais
no serviço público

Fotos Divulgação

Veterinário diz que
materiais de captura
ferem os animais na rua

O Disque Denúncia 181 foi
ampliado para a plataforma

digital, sob a denominação Web
Denúncia, possibilitando a
denúncia de criminosos por meio
do site www.webdenuncia.org.br.
“Por celular, tablet e computador,
o cidadão poderá encaminhar foto,
documento, relatório e descrever
pessoas, tudo com absoluto
anonimato, igual ao Disque
Denúncia”, disse o governador
Geraldo Alckmin, ao informar que
o serviço é uma parceria entre a
Secretaria da Segurança Pública
(SSP) e o Instituto São Paulo
Contra a Violência (Ispcv), que há
13 anos mantém o atendimento
pelo telefone 181.

Web Denúncia garante sigilo
A nova ferramenta funcionará

24 horas por dia, todos os dias da
semana. Cada registro será
analisado pelos policiais que
trabalham no Disque Denúncia.
Poderão ser denunciadas oito
modalidades criminosas: tráfico
de drogas, homicídio, latrocínio,
roubo e furto de veículo, outros
tipos de roubos, sequestro e
informações sobre procurados
pela Justiça. Para registrar a
denúncia, bastará escolher a
modalidade dentre as opções e
seguir a sequência de perguntas.
Ao final, uma senha será fornecida
pelo sistema para que o
denunciante possa acompanhar a
apuração pela Polícia.

Divulgação

Denúncia
pode ser
encaminhada
via celular,
tablet e
computador
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CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

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

CidadaniaPOR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

� Shopper Experience está
selecionando consumidores da classe
C de todo o país , o chamado
“consumidor-espião”, para atuar em
projetos voltados ao varejo e ao
segmento financeiro, visando atender
o aumento da demanda de empresas
interessadas em verificar o nível do
atendimento prestado. Inscrição
pode ser feita no site
www.shopperexperience.com.br

Fabricante de eletrodomésticos e
eletroportáteis, a Cadence

contribuiu com parte de sua linha de
produtos para o bazar da AACD
Ibirapuera, em São Paulo. A ação
reforça uma das metas sociais da
empresa, que é auxiliar o
desenvolvimento de crianças e
jovens com deficiência física.
Organizado por voluntários da
instituição, o bazar acontece de
segunda a quinta-feira, das 9 às
16h30 e sexta-feira, até às 16 horas,
na unidade Ibirapuera da AACD,
Rua Borges Lagoa, 1.505, Vila
Clementino. Todo valor arrecadado
nas vendas do bazar é revertido para

Valor das vendas será revertido para tratamento de pacientes

Cadence doa produtos
para bazar da AACD

a reabilitação dos pacientes da
instituição.

A AACD depende de doações e
da venda de produtos doados ao
bazar e itens promocionais da
associação. O bazar conta com
artigos novos e usados, vestuário
adulto e infantil, acessórios,
calçados, brinquedos, utensílios
domésticos, eletrônicos, entre
outros. Produtos novos, entre eles
os doados pela Cadence, são
vendidos com 50% abaixo do preço
de mercado. Comercializando itens a
partir de R$ 1, o pagamento pode
ser feito em dinheiro ou cartão de
débito e crédito.

Divulgação

� Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no Brasil pede
ajuda para ajudar as mais de 4
milhões de crianças afetadas pelo
super tufão Haiyan, nas Filipinas.
Basta acessar o site
www.unicef.org.br, ligar
0800.605.2020, no horário
comercial, ou fazer depósito/
transferência para o Bradesco,
agência 3416-9, c/c 142.700-8.

� Volkswagen está
convocando
proprietários
da pick-up
Amarok,
abrangendo 54.703
veículos no mercado
brasileiro dos anos-modelo 2011,
2012 e 2013. Eles devem
comparecer a concessionária da
marca para instalação de
componentes de fixação e isolação
nas tubulações de combustível, pois
em função de vibrações e eventual
atrito entre tubulações de
combustível há possibilidade de
ocorrer fissuras nas tubulações,
gerando vazamento e risco de
incêndio do veículo.

� Beneficiários do “Minha Casa,
Minha Vida”, do Governo
Federal, atribuíram nota média
de 8,8 à satisfação com a
moradia adquirida por meio do
programa. A avaliação foi
apurada em pesquisa do
Ministério das Cidades e do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), numa amostra
de 7.620 domicílios financiados
pelo programa. Os beneficiários
disseram comprometer 19,1% de
sua renda com a moradia.
Outras notas médias: 7,9 para o
custo das prestações, 8,1 para o
entorno das residências e 8,6
para o aumento de bem-estar.

A encenação da fundação da
Vila de São Vicente

acontecerá de 22 a 26 de janeiro
durante as comemorações dos
482 anos da cidade e terá a
participação de artistas
estrangeiros. O convite está
sendo feito pelo diretor e
roteirista das apresentações, o
secretário da Cultura Amauri
Alves, com o objetivo de gerar
intercâmbio com os artistas
locais. Além do ator brasileiro
Marcelo Lafontana, radicado em
Portugal, já confirmados Esteban
Ruiz Tapia, do Equador, e Enrico
Méndez Ore, do Peru.

Encenação
terá artistas
estrangeiros

� Setor público brasileiro tem até o início de 2014 para se adequar aos
padrões internacionais de contabilidade. A medida foi determinada pela
Portaria nº 184/2008, da Secretaria de Tesouro Nacional, que
estabeleceu as diretrizes a serem adotadas pelos órgãos públicos com
relação aos procedimentos, elaboração e divulgação das demonstrações
contábeis. Essa convergência permitirá a padronização, modernização,
controle e mais transparência nas ações realizadas pelos entes públicos
na esfera municipal, estadual e federal.

A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)

instaurou Regime de Direção
Fiscal na operadora de planos de
saúde Unimed Paulistana
Sociedade Cooperativa de
Trabalho Médico, por meio da
Resolução Operacional nº 1512.
O regime especial é instaurado
quando detectadas uma ou mais
anormalidades econômico-
financeiras ou administrativas
graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do
atendimento à saúde dos
consumidores.

Durante o período em que
perdurar a direção fiscal, a
operadora não pode fazer
qualquer alteração nos serviços.
Os contratos devem ser
mantidos, inclusive quanto à
qualidade e quantidade da rede
credenciada. Havendo
descumprimento, o consumidor
poderá registrar reclamação
junto ao Procon e ANS, devendo
continuar pagando sua
mensalidade. A Unimed
Paulistana deverá apresentar
programa de saneamento
demonstrando todas as ações
que serão adotadas para sua
recuperação, bem como
relatórios das medidas e seus
respectivos resultados.

Mais informações no site
www.procon.sp.gov.br

Unimed
Paulistana sob
controle ANS
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Construção

Empreendimento possui
17 pavimentos, com
unidades variáveis

Win Work Santos

Corporativo de
alto padrão

C om investimento de mais de
R$ 157 milhões, a

Incorporadora Lindencorp e
Construtora Adolpho Lindenberg
anunciaram dois empreendimentos
em Santos: o Win Work Offices &
Club, na Avenida Francisco
Glicério, 515, Bairro Pompeia; e o
residencial Maralta by
Lindenberg, na Rua Dr. Egídio
Martins, 170, na Ponta da Praia.

O Win Work Offices & Club
será implantado em terreno da
Associação Cristã dos Moços
(ACM), que passará a contar com
novas instalações. O edifício terá

Mais de R$ 157 milhões em Santos
21 pavimentos, sendo um subsolo
térreo, três sobressolos, três
andares da ACM, com piscina,
fitness, área para eventos e quadra
poliesportiva, totalizando cerca de
1.800 metros quadrados, e 14
andares-tipo com unidades
comerciais de 41 a 540 metros
quadrados. Entre outras
comodidades, o empreendimento
terá gerente concierge, portal de
serviços e gestão patrimonial, além
de personal trainer, manutenção de
pequenos reparos e office suport.

O Maralta by Lindenberg
contempla 29 pavimentos, sendo um

subsolo, térreo, quatro
sobressolos, 22 andares-tipo e
cobertura com infraestrutura de
lazer. Os apartamentos variam de
48 a 77 metros quadrados
privativos. Entre os diferenciais, o
edifício apresentará comodidades,
como serviços de concierge e
arrumação diária, além de
lavanderia coletiva no térreo,
espaço de leitura, praça de
convívio, dog bar e bikelin. No
espaço SkyClub, fitness, salão de
festas, churrasqueira, sala de
massagem, piscina descoberta
com deck/solarium e spa.

 Luiz Carlos Ferraz

OWin Work Santos foi
entregue em novembro, em
Santos, pela Construtora

Adolpho Lindenberg. O corporativo
atende ao segmento de alto padrão e
foi implantado em terreno com
2.090 metros quadrados, na esquina
das Avenidas Ana Costa e Francisco
Glicério, no Gonzaga. O projeto é de
autoria de Konigsberger Vanuchi
Arquitetos Associados e se destaca
pela fachada em pele de vidro
laminado e revestimento em fulget.
O hall de entrada possui pé direito
de 7 metros e acabamento
diferenciado.

Com 17 pavimentos, o Win
Work Santos compreende unidades
variáveis – divisíveis em 4 conjuntos
de aproximadamente 145 a 225
metros quadrados –, cada com três
vagas de garagem. O andar tipo é
dotado de toaletes na área comum e
possui pé direito piso a piso de 3,48
metros, enquanto o pé direito livre
(piso acabado a forro) é de 2,70
metros. A área de escritório está
preparada para receber forro
suspenso modular de 62,5 x 62,5
cm, termoacústico e antichamas.

O edifício está equipado com
cinco elevadores, cada com
capacidade para 20 pessoas e
velocidade de 3m/s com sistema
inteligente de controle de velocidade.

Dois elevadores atendem os
subsolos e mezanino com
capacidade para 10 pessoas e
velocidade de 1m/s. O gerador de
energia tem tratamento acústico,
com operação e transferência
automática para atender dois
elevadores e todas as áreas vitais do
prédio, tais como luzes das áreas
comuns, alarmes e controle de
incêndio.

Entre os principais fornecedores
da obra, a Concreto Cortesia atuou
na prestação de serviços de
bombeamento e fornecimento de
concretos. Segundo detalhou o
gerente da empresa na Baixada
Santista, arquiteto Nelson
Fernandez, como principais
características, o concreto foi em sua
maioria fck 30 com brita 0 e 1,
slump 14+-2, havendo aumento do
slump conforme foi atingindo altura
maior.

A Air Systems Engenharia
executou o sistema de pressurização
de escadas do empreendimento.
Conforme detalhou o diretor,
engenheiro Mauro S. França, o
sistema é dotado de detectores de
fumaça que, no caso de sinistro, irão
acionar ventiladores centrífugos de
alta pressão, insuflando ar filtrado
na escadaria e impedindo que a
fumaça entre na rota de fuga. A
empresa também foi responsável
pela implantação da infraestrutura
para instalação de sistema de ar
condicionado tipo VRV (volume de
gás variável) nas lajes corporativas,

além de executar os sistemas de
exaustão dos sanitários e garagens.

A Pedras Guarani forneceu e
instalou o mármore e granito do
empreendimento. Conforme
detalhou o representante da
empresa, J. C. Freitas, para o
revestimento da parede interna e
piso dos andares foi utilizado
granito branco polar, enquanto nos
tampos e balcão de recepção foi
aplicado o mármore branco piguês.

Entre outros diferenciais, as peças
foram paginadas e feitas sob medida,
e receberam tratamento de
impermeabilização e hidrofugação.

Os projetos executivos de
instalações elétricas, de automação,
hidráulicas e redes de incêndio foram
executados pela CD Consultoria e

Projetos, que há 33 anos atua na área
de consultoria em instalações de
edifícios comerciais. Conforme
informou o diretor Jaime Díaz de la
Cruz, os projetos foram alinhados
com a qualidade de produto,
incorporando modernidade e
praticidade de instalação para
ambientes de escritórios de médio
porte. “Os projetos da CD
Consultoria e Projetos são
elaborados de forma metódica e
formalmente coordenada com todas
as disciplinas envolvidas na gestão
do projeto global”, destacou Jaime:
“A principal característica é a
consistência das soluções adotadas,
sempre oferecendo soluções
definitivas para a sequência da sua
execução em obra”.

A Remaster forneceu 700 metros
quadrados de piso elevado interno,
com revestimento de carpete para as
salas de reunião, e granito para hall,
corredores e salas de administração.
Na produção da placa de piso
elevado, 100% reciclável, a empresa
utiliza material reciclado
(polipropileno proveniente de
plástico descartado). As placas
formam uma infraestrutura flexível
que permite mudanças de layout nos
espaços, facilitando a atualização
dos cabos de dados e voz e o livre
desenvolvimento da infraestrutura
de comunicação das empresas. Entre
os diferenciais, em relação à
concorrência, a Remaster destaca a
leveza, facilidade no manuseio, baixo
perfil, modularidade, estabilidade e
upgrade tecnológico.

Win Work Santos:
fachada em pele de
vidro laminado e
revestimento em fulget
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Construção

Castell Due Piazze

...e entrega residencial
com ampla infraestrutura
de lazer

Grupo Macuco comemora 20 anos...
Luiz Carlos Ferraz

OGrupo Macuco entregou em
Santos o residencial Castell
Due Piazze, comemorando

seus 20 anos de atividades na
construção civil da Baixada Santista.
O empreendimento compreende
duas torres, Piazza San Pietro e
Piazza San Marco, com
apartamentos de 108 a 145 metros
quadrados de área útil, com 2 e 3
suítes, 1 ou 2 vagas demarcadas
privativas, e coberturas triplex.
Localizado na Praça Fernandes

Pacheco, 10, no Bairro do Gonzaga,
o projeto é dos arquitetos Daniel
Proença e Maria Celina P.F. Proença,
do escritório Proença Arquitetos.

Conforme destaca o presidente
do Grupo, engenheiro José Teixeira
da Costa, a construtora Macuco se
diferencia pela conquista do ISO
9001/Quality Management System e
certificação nível A no Programa
Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-
H). Em harmonia com a filosofia do
Grupo, o empreendimento sintetiza
o empenho em oferecer o melhor em
conforto, técnicas de construção e
ocupação inteligente dos espaços.

Os apartamentos do Castell Due

Piazze possuem varanda living com
churrasqueira e copa, ampla suíte
master, sala com dois ambientes, de
estar e jantar, entradas
independentes social e serviço, e
contam com depósito privativo no
andar. Já a área de lazer e
conveniência envolve 2.800 metros
quadrados – dos quais 320 metros
quadrados de piscinas –, com cerca
de 41 itens, comparável a um resort.

Entre outras características, o
projeto do empreendimento
contemplou medidor individual de
água, guarita de controle de acesso,
infraestrutura para ar condicionado
tipo split, infraestrutura para
circuito fechado de TV, gerador de
energia para elevador de serviço,
drenagem, iluminação e recalque de
caixa d’água, bicicletário.

Para implantação do Castell Due
Piazze, a Construtora Macuco
contou com a participação de
renomados profissionais e
tradicionais empresas do setor da
construção civil. O rebaixamento do
lençol freático foi executado pela
Enmage.

A Túzzolo Engenharia, que atua
no mercado da Baixada Santista há
mais de 22 anos e trabalha para
praticamente todas as empresas da
região, executou os serviços de
sondagem do subsolo.

A Teste Engenharia prestou
serviços de controle tecnológico do
concreto, isto é, moldagem e
rompimento de corpos de prova
para o controle de qualidade do
concreto. “O ensaio de Slump Test é

Castell Due Piazze: Praça
Fernandes Pacheco, no

Bairro do Gonzaga

um ensaio feito quando da moldagem
dos corpos de prova para determinar
a consistência do concreto”,
detalhou o diretor da Teste,
engenheiro Franco Pagani.

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

A Harco
Engenharia foi
responsável pela
implantação da
infraestrutura do
sistema de ar
condicionado e
pressurização das
escadas.

Os projetos
de elétrica,
infraestrutura
para segurança

patrimonial e hidráulica foram
realizados pela RC Engenharia.
“Nos projetos, foram atendidos
todos os requisitos das normas
vigentes e especificados materiais
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Castell Due Piazze:
área de lazer e
conveniência
envolve 2.800
metros quadrados,
com 41 itens

certificados, entre outros cuidados,
visando a segurança e conforto dos
condôminos”, frisou o engenheiro
Ricardo Cardozo.

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, o

sistema drywall, além de apresentar
uma excelente qualidade no
acabamento, permite redução
considerável no tempo de execução
da obra. “Por ser um sistema
estruturado por perfis metálicos,
apresenta praticidade em caso de
futuras alterações/manutenções nas
instalações feitas sobre o forro e

quando utilizado em paredes (o que
não foi o caso nesta obra), pois,
além de facilitar a manutenção das
instalações internas da parede,
também apresenta versatilidade na
mudança de layouts internos”,
afirma Lito. A empresa responsável
pela instalação do drywall foi a
Gesso Lupa, que realizou diversas
obras utilizando este sistema.

As instalações hidráulicas foram
executadas pela Bento & Santos.
Segundo o diretor Ageci Roque dos
Santos, além de bombas e válvulas
redutoras, todos os apartamentos
receberam medidores individuais.

A Recyglass forneceu o vidro
refletivo de alta performance da
fachada, que além do diferencial
estético proporciona conforto
térmico e acústico. Nas varandas foi
instalado o laminado incolor de 8
mm; nas portas, o incolor de 6mm, e
nas janelas, incolor de 4 mm.
Segundo informou o diretor Feres
Marum Júnior, a Recyglass
diferencia-se da concorrência, pois
entrega os vidros lapidados, o que
reforça a parceria com a Construtora
Macuco, há 10 anos baseada na
confiança mútua.

A Magenta Alumínio forneceu as
esquadrias em alumínio, que
receberam tratamento em pintura
eletrostática branca. “Os grandes
desafios do empreendimento foram
o porte e a velocidade de execução
da obra”, destacou o diretor da
empresa João Magenta.

Parceiros do Grupo Macuco, a
Engos Engenharia e Projetos, dos
engenheiros Silvio Miranda e
Antonio Madeira, e a Elevadores
Atlas Schindler, parabenizam a
construtora Macuco e seus diretores
pelos 20 anos de atuação no
mercado da construção civil da
Baixada Santista.



8     Novembro/2013     Perspectiva

Arq & Decor

Com a constante redução de
áreas verdes nas grandes
cidades brasileiras é cada

Purificando o ar urbano
Sistema adota a cerâmica
no lugar de treliças, fibras
de coco ou vasos

GreenWall
Ceramic:
economia

Divulgação

vez maior a necessidade de criar
opções para equilibrar o meio
ambiente, especialmente no que se
refere ao controle da temperatura.
Uma das alternativas é a construção
da chamada parede verde. Conforme
explica Bruno José Esperança,
gerente da Esalgarden, de Curitiba,

fornecedora do GreenWall Ceramic,
trata-se de jardim vertical que, além
do ganho estético e ornamental, não
exige grandes espaços e pode
promover conforto térmico e
purificar o ar urbano pela absorção
de poluentes. No Verão, por se
tratar de isolante térmico, estima-se

que o
GreenWall
Ceramic
diminua a
temperatura
ambiente em
até 3 graus,
além de

gerar economia de energia, ao reduzir
a necessidade do uso de aparelhos de
ar-condicionado. O sistema inova ao
adotar o componente cerâmico no
lugar de treliças, fibras de coco ou
vasos. A estrutura em módulos
cerâmicos contínuos permite o
enraizamento horizontal e o
crescimento livre das plantas.

Mais informações no site do
jornal Perspectiva em
www.jornalperspectiva.com.br
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Oferecendo uma das vistas mais
fabulosas de Santos, culinária

internacional e diversas opções de
lazer, o tradicional Parque Balneário
Hotel, no Gonzaga, é excelente
opção para quem pretende aliar

Santos com
estilo e
conforto

Os casais ainda podem desfrutar
os últimos momentos da

Primavera e celebrar o romantismo
no Nau Royal, o hotel boutique e
spa de Camburi, no Litoral Norte de
São Paulo. O Nau Royal possui 15
apartamentos, em maioria duplex,
com área de lazer particular com
solarium e ofurô. Além de único na
região com o conceito ocean view e
“pé na areia”, o hotel tem áreas
projetadas para proporcionar
ambientes agradáveis e intimistas,
desde o deck com espreguiçadeiras

O melhor de Camburi,
no Litoral Norte

duplas a suítes especiais. No Spa
Royal, em parceria com a
L’Occitane, o hóspede conta com
tratamentos e massagens exclusivos.

O melhor da culinária caiçara
contemporânea está presente no
restaurante Azul Marinho, com
menus diferenciados e nova
proposta sensorial, que traz menus
degustação focados na alimentação
saudável. O circuito gastronômico
com chefs estrelados ocorre até
dezembro. Mais informações no site
www.nauroyal.com.br

estilo e conforto. O hotel possui 119
apartamentos e ampla infraestrutura,
que inclui área de spa-fitness, kids e
games club, sala de cinema, sauna,
piscina, academia e serviço de praia.
Aos hóspedes, facilita a visita a
pontos turísticos, como Aquário,
Centro Histórico, Bolsa Oficial de
Café, Jardim Botânico e passeios
ecológicos pelos Caminhos de
Itatinga e Jurubatuba, na Área
Continental. Informações no site
www.parquebalneario.com.br

Para aproveitar o clima ameno
de Guararema, no Interior do
Estado de São Paulo, uma

excelente opção é o Guararema
Parque Hotel Resort. A cidade está
integrada à Região Metropolitana de
São Paulo e exibe a vegetação nativa
do Alto Tietê, oferecendo inúmeras
atrações, como o Parque Municipal
da Pedra Montada, construído ao
redor de uma sobreposição de
pedras. Indicado para finais de
semana tranquilos com a família, o
hotel possui infraestrutura de lazer e
hospedagem, com 87 apartamentos,
com tv de LCD a cabo, ar
condicionado, frigobar e internet
wireless grátis. Inaugurado em 1997,
possui preocupação com os recursos
naturais e investe na preservação do
meio ambiente e nas relações sociais
como base para o seu crescimento
sustentável e da região.

Para alegria das crianças e
tranquilidade dos adultos, o resort
disponibiliza monitores de recreação

Lazer natural e história

Divulgação

Nau Royal: único
na região com o
conceito ocean
view e “pé na
areia”

para atividades todos os finais de
semana. É equipado com parque
aquático com piscina climatizada e

toboágua, playground, quadras de
tênis e futebol, Spa Holístico com
terapias corporais e estéticas,
brinquedoteca, sala fitness, salão de
jogos, trilhas ecológicas, lago para
pesca esportiva ou pedalinho.

A gastronomia pode ser
apreciada em três restaurantes e
quatro bares com vista panorâmica
para o Rio Paraíba do Sul. Para os
eventos, o hotel oferece serviços
especiais com cardápios
diferenciados de almoços e jantares
com opções temáticas, entre os
quais, Anos 70, Árabe, Boteco,
Brasileiro, Country, Galinhada,
Hawaiano, Indiano, Italiano, Grego,
Junino, Mineiro, Churrasco e Pizza.
O coffee break acontece ao ar livre
em quiosques; já o happy hour inclui
drinks, bebidas e lanches.

O hotel possui espaços para
receber eventos corporativos,
treinamentos, shows, feiras e
confraternizações, com capacidade
para 200 a 3.500 pessoas, incluindo
estacionamento para 800 carros de
passeio e 60 ônibus. O complexo
contempla 15 salas equipadas com
ar-condicionado e frigobar, internet e
demais equipamentos.

Guararema

G uararema está localizada a
80 quilômetros de São

Paulo, entre o Alto do Tietê e Vale
do Paraíba, com fácil acesso
pelas Rodovias Ayrton Senna e
Presidente Dutra. Entre outras
atrações turísticas, destaque
para a Igreja de Nossa Senhora
da Escada, com arquitetura
barroca, construída pelos
Jesuítas em 1952. É a única no
Brasil a exibir imagem de São
Longuinho no altar e, da mesma
forma que a Igreja de Nossa
Senhora D’Ajuda, é bem
tombado de interesse histórico. O
Rio Paraíba do Sul com águas
límpidas convida para pescaria.
Conhecida pelo cultivo de
orquídeas, Guararema produz
média de 150 mil mudas/ano.

Entre outras atrações,
cidade é conhecida pelo
cultivo de orquídeas

Pertinho da
Capital

Guararema Parque
Hotel Resort:
investimento na
preservação do
meio ambiente e
nas relações sociais
como base para o
seu crescimento
sustentável e da
região

Divulgação

Ícone da 5ª Avenida, em
Manhattan, o hotel St. Regis New

York concluiu ampla reforma,
envolvendo apartamentos, suítes,
corredores e espaços públicos
restaurados, e refletindo o legado de
glamour desde a sua fundação por
John Jacob Astor IV, há mais de um
século. A nova roupagem aliou
elementos da arquitetura original,
como os candelabros de cristal
Walterford, com trabalhos de arte

Nova era de glamour em NYC

fotográfica de grande formato,
tecidos com tons vibrantes e

espelhos chanfrados. Os
apartamentos foram modernizados
com peças de mármore, projetos
ricos em cores com destaques
ousados, tecidos suntuosos e
detalhes em couro, decoração
personalizada e tecnologias de
ponta. A recepção reincorpora
elementos arquitetônicos perdidos,
incluindo janelas ovais abertas sobre
a recepção, que era parte do design
original do hotel.

Presidential: ampla reforma

Divulgação
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I doso que passa muito tempo
assistindo televisão perde força

muscular, constatou pesquisa
elaborada pela Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo em
parceria com o Centro de Estudos
do Laboratório de Aptidão Física
de São Caetano do Sul (Celafiscs).
O estudo foi realizado durante 18
meses em instituições de longa
permanência em São Caetano,
com a participação de 159 pessoas
(60 homens e 99 mulheres), na
faixa etária média de 74,2 anos.

Para participar do
levantamento, por sete dias, os
idosos usaram um pedômetro
(aparelho para contagem de
passos), retirado apenas na hora
do banho e para dormir, e
responderam questionário para

Quase sempre acompanhada
de problemas de saúde, a
chegada da Terceira Idade

muitas vezes não permite que a
prática de exercícios físicos seja feita
de forma convencional. Uma
alternativa é a procura por
profissionais de fisioterapia, pois,
embora o método seja recomendado
à reabilitação, que consiste em tratar
uma lesão instalada, cada vez mais
ele se aplica à prevenção. A
Academia B-Active, de São Paulo,
possui equipe multidisciplinar, que
reúne médicos e fisioterapeutas para
atendimento personalizado, onde os
exercícios são adaptados às
condições físicas e clínicas de cada
indivíduo.

O médico Benjamim Apter,
especialista no esporte e fisiologia
do exercício, que coordena a rede de
franquias B-Active, academias e
fisioterapia para Terceira Idade,
comenta que as publicações
científicas na área da saúde
comprovam a eficácia dos exercícios
para prevenção das doenças crônicas
mais comuns na Terceira Idade,
como a osteoporose, hipertensão
arterial, diabetes, osteoartrose
ansiedade e depressão: “Os estudos
comparativos entre grupos
portadores de doenças crônicas que
praticam exercícios físicos versus os
que não praticam, mostram que os
integrantes do primeiro grupo usam
menos medicamentos, têm menos
internações, menos dor e maior
sobrevida”.

A novidade que a B-Active traz
ao mercado sênior é utilizar estes
recursos antes da instalação das

investigar quanto tempo passavam
em frente ao aparelho de TV.
Durante a semana de avaliação, a
média de passos dados pelos idosos
foi de 9.957, enquanto o tempo
médio assistindo televisão foi de
432,9 minutos, cerca de sete horas
por dia. A comparação entre o
período em frente ao aparelho e a
força nos membros inferiores
resultou em diminuição da
capacidade muscular em 26%.

“Os resultados sugerem que
quanto menos passos forem dados
durante a semana e quanto maior
for o tempo em atividades como
assistir TV, maior será o impacto
negativo na saúde do idoso,
prejudicando sua capacidade física
e funcional”, alerta Sandra
Matsudo, coordenadora do Senior

Fit, mantido pela Celafiscs. O
programa incentiva a prática de
atividade física para moradores de
instituições de longa permanência
e beneficia entidades em São
Caetano com exercícios aeróbicos,
de mobilidade, equilíbrio,
alongamento, estímulo cognitivo e
força muscular, incluindo pessoas
acamadas e cadeirantes.

O estudo incluiu testes de
aptidão física, como dinamometria
de preensão manual (instrumento
que estima força muscular) da
mão direita, flexão de cotovelo,
agilidade ao sentar e levantar da
cadeira em 30 segundos,
levantamento da cadeira por uma
única vez no menor tempo
possível, equilíbrio com apoio em
um pé (unipodal) e flexibilidade.

Nessas semanas que antecedem o
Verão, 30% do atendimento

diário da Clínica Pró-Corpo, de São
Paulo, refere-se à celulite, informa a
coordenadora técnica de estética,
Mayne Chiaparro. “Com o aumento
da idade e com a diminuição de
atividades físicas, ocorre uma
diminuição da produção de colágeno
e elastina, que são responsáveis pela
sustentação e firmeza da pele”,
explica, ao frisar que o efeito casca
de laranja e o aumento do grau da
celulite ficam mais evidentes: “O
ideal é associar um tratamento
estético, como a radiofrequência,
pois melhora tanto a celulite quanto
a flacidez”.

Além da radiofrequência, que
estimula a produção de colágeno, a
Pró-Corpo oferece outros
tratamentos: carboxiterapia, que
consiste na aplicação de gás
carbônico sobre a pele com o intuito
de promover a vasodilatação, que
melhora o fluxo sanguíneo e
consequentemente o linfático;
massagem modeladora, que visa
desconstruir o tecido desorganizado
e subnutrido com movimentos
rápidos e intensos; e o heccus –
equipamento computadorizado de
ultrassom de alta potência com
corrente, que promove a quebra da
gordura.

A celulite que tanto incomoda as
mulheres é causada por alterações no
tecido gorduroso, que, pouco
oxigenado e com septos fibrosos,
dão origem às imperfeições na pele.
As pessoas devem ficar atentas,
pois o aparecimento da celulite pode
estar relacionado a outros fatores,
que inclusive precisam ser tratados
previamente, como a flacidez.

O problema não é exclusivo das
mulheres, pois os homens também
têm celulite. O problema aparece,
em grau mais ameno e mais
concentrado, na região de abdômen,
especialmente por quem passou por
processo de aumento e perda de
peso em curto período. Leia mais no
site www.jornalperspectiva.com.br

P ela cor, espessura, angulação e superfície, a unha é considerada o espelho
do corpo, sendo capaz de refletir as condições de saúde do organismo.

Segundo a dermatologista Angélica Pimenta, de São Paulo, a unha, assim como
o cabelo, sofre com qualquer alteração sistêmica do corpo. “Alterações nas
unhas devem ser observadas com rigor, pois podem sinalizar desde falta de
nutrientes, estresse e micoses até problemas mais sérios, como cirrose hepática,
insuficiência renal e colagenoses”, afirma Angélica, ao ressaltar que muitos
médicos pedem para ver as mãos dos pacientes durante o exame clínico. As
alterações mais comuns e menos preocupantes são as manchas esbranquiçadas
e pequenas, resultado de traumas leves provocados, por exemplo, pela retirada
em excesso da cutícula. Linhas finas e verticais (faixas hemorrágicas)
decorrentes do rompimento de vasinhos minúsculos não motivam preocupação.
Porém, quando as manchas tomam quase toda a extensão da unha e não
desaparecem, consulte um especialista: “A presença desses sinais pode indicar
inúmeros problemas de saúde, além de possíveis ameaças ao bom
funcionamento do organismo”.

Saúde através das unhas
Divulgação

TV rouba força muscular!

doenças. Muitos idosos que utilizam
este método não sentem os sintomas
de algumas doenças. Apter cita
exemplos de alunos portadores de

osteoartrose diagnosticada em
exames de imagem sem qualquer
sintomatologia clínica ou restrições
de mobilidade. O método de

fisioterapia preventiva adotada pela
B-Active inclui fortalecimento
muscular, pilates, yoga, exercícios
funcionais e aquaterapia.

Pioneira no desenvolvimento de
programas e metodologia de
exercícios físicos e reabilitação para
a Terceira Idade, a B-Active está no
mercado há nove anos e atende
1.000 idosos em suas três unidades
de São Paulo. A empresa já conta
com duas novas unidades negociadas
em São Paulo e tem a pretensão de
expandir a franquia para mais 10
regiões da Capital, além de cidades
do Interior e outras Capitais. Mais
no site www.bactive.com.br

Coxas, glúteo e abdômen:
regiões com incidência do

efeito casca de laranja

Tormento
das mulheres

Método diminui risco de
doenças crônicas e
articulares

Fisioterapia na Terceira Idade
Divulgação

Idosos que fazem
fisioterapia preventiva não
sentem sintomas de
algumas doenças
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Divulgação

Unha sofre com qualquer alteração sistêmica do corpo
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Assumiu em 28 de novembro a
nova diretoria da Associação de
Engenheiros e Arquitetos de
Santos (AEAS) para o período
2013/2015: presidente,
engenheiro Ademar Salgosa
Júnior; administrativo,
engenheiro Wolney José Pinto;
financeiro, engenheiro Rui
Evangelista dos Santos; relações
públicas e de divulgação,
arquiteto Daniel Passos Proença;
patrimônio e de obras, arquiteto
Carlos Eduardo Azevedo Passos;
técnico-cultural, engenheiro
Áureo Emanuel Pasqualeto
Figueiredo; social, arquiteta
Claudia Faria Godinho Viana;
esportes, engenheiro Marivaldo
Guimarães Touça Júnior;
industrial, engenheiro Marcus
Antonio Voris; meio ambiente,
arquiteta Marise Céspedes
Tavolaro; portos, engenheiro
Eduardo Lustoza.

� Até 7 de dezembro Festival
Fogão & Alambique acontece no
restaurante Marakuthai, nos
Jardins, com cardápio da chef
Renata Vanzetto, que harmoniza
pratos e drinques preparados
com as cachaças de alambique
envelhecidas Cambraia e Terra
Roxa.

� Museu do Café, na Rua XV de
Novembro, 95, Centro Histórico
de Santos, inaugura em 5 de
dezembro, até 31 de março de
2014, a exposição “50 anos da
Organização Internacional do
Café”, iniciativa da Secretaria de
Estado da Cultura, com apoio do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

� Mostra Morar Mais
permanece até 15 de dezembro
na Rua Padre João Crippa,
1.280, Centro, Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul.

� Em dezembro, apresentações
do 22º Natal do Palácio Avenida,
em Curitiba, com o tradicional
coral natalino, estão programadas
para 1º, 6 a 8, 13 a 15.

� Associação Comercial de São
Paulo estima que as vendas em
dezembro no comércio varejista
da Capital crescerão entre 3% e
4% em comparação com o
mesmo mês de 2012. “É uma
forte desaceleração em relação a
dezembro de 2012, quando a
expansão foi de 9,6% ante
2011”, avaliou Rogério Amato,
presidente da entidade e da
Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo.

Joe Hinrichs,
presidente da Ford
nas Américas:
lançamento do Ka
Concept, no
Complexo Industrial
Ford Nordeste, em
Camaçari, na Bahia,
com presença de
executivos da
montadora, como
Bill Ford, presidente
do Conselho Mundial
da Ford, e Steven
Armstrong,
presidente da Ford
América do Sul.

Divulgação

Peter Siemsen,
presidente do
Fluminense,
Saulo Pedrozo,
prefeito de
Atibaia, e José
Ozanir, gerente
do Bourbon
Atibaia
Convention &
Spa Resort: com
o time carioca
concentrado no

resort, prefeito foi presenteado com camisa oficial, pouco antes de mais uma
rodada do Brasileiro, na vizinha Araraquara... quando o Flu perdeu para o
Corinthians, entrou na zona de rebaixamento e o técnico foi demitido...

Divulgação

Maria Beatriz Prado, da Associação Roteiros de
Charme, e Marco Ferraz, da Braztoa, a Associação

Brasileira das Operadoras de Turismo: “Roteiros de
Charme” conquistou as categorias Top e Parceiros

Institucionais do 2º Prêmio Braztoa de
Sustentabilidade, que estimula a cultura da

sustentabilidade no setor turístico brasileiro.

Divulgação

Engenheiro José da Costa Teixeira, presidente do
Grupo Macuco, e a gerente da agência Centro da

Caixa, Maria Odete Gomes de Morais Alvares.

Maria de Fátima
Keiko Tanaka,
Admacir Cucco,
gerente da Caixa,
Célia Jaci da Matta
Cucco, e o
superintendente
regional da Caixa,
José Paulo Gomes
de Amorim:

cerimônia de inauguração das novas instalações da agência Pedro Lessa da
instituição, em novembro, em Santos, cuja obra foi realizada pela
Construtora Macuco.

Sandra Netto

Adolpho Lindenberg Filho, diretor da Construtora
Adolpho Lindenberg, e Lourenço Lopes, dínamo da

Real Consultoria Imobiliária: parceria na venda
dos novos investimentos em Santos da

Incorporadora Lindencorp e Construtora Adolpho
Lindenberg. Leia mais sobre construção nas

páginas 5 a 7 desta edição e no site
www.jornalperspectiva.com.br

Fotos Sandra Netto
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O
Mercosul passa por um
momento crucial: é
tempo de unir as
lideranças para traçar

novas estratégias de crescimento e
também alinhar as ações que já estão
em prática. Em dezembro os
presidentes irão se encontrar, e para
que a reunião seja de fato
proveitosa, vários pontos ainda
precisam ser corrigidos.

Brasil, Argentina, Paraguai e
Venezuela têm influenciado, talvez
negativamente, o atual panorama do
bloco, enquanto, contrariando as
expectativas, Uruguai, presidido
pelo ex-tupamaro José Mujica, é o
país que se apresenta como o mais
adaptado à nova realidade.

O Paraguai do presidente
Horacio Cartes corre o risco de não
participar, afinal o parlamento de
seu país ainda não aprovou o
ingresso oficial da Venezuela no
Mercosul, e por isso não foi ao
menos convidado.

A Venezuela de Nicolás Maduro,
por sua vez, ainda não se ajustou
nem 10% às normas do bloco.
Entretanto, como decidido
previamente, não participará desta
etapa das negociações com a União
Europeia. Este é um fato positivo,
que deve ser considerado e

MENOS IDEOLOGIA
E MAIS LÓGICA

ALBERTO ALZULETA

aproveitado.
O Brasil quer negociar uma

redução na TEC (Tarifa Externa
Comum) com a União Europeia para
90% dos produtos, para que ao
longo prazo esta taxa desapareça.
Não se sabe ainda quais produtos
estarão, considerando que a medida
tem de ser combinada com a
Argentina, para que fique
consensuada. Todavia, o secretário
do comércio do país vizinho, o
polêmico Guillermo Moreno, vem
dificultando um alinhamento eficaz
neste sentido, pois as políticas do
comércio exterior argentino estão
indefinidas.

O motivo pode estar ligado à
falta de recursos resultantes de
importações e exportações, fazendo
com que o país de Cristina Kirchner
tome medidas que deixam a situação

ainda mais delicada. A queda das
reservas financeiras decorrente dos
gastos com importação de energia
são as que maior pressão está

provocando no panorama argentino.
Outro ponto importante a

ressaltar é que o Brasil não assumiu
ainda o papel de liderança que lhe
cabe no bloco. Os próprios
empresários da Argentina esperam
uma posição mais proativa do
parceiro do Norte.

É esperado que o nosso país
encabece a reativação das unidades e
principalmente a construção de
novos acordos, inicialmente com a
União Europeia e posteriormente
com outros países fora do bloco.
Pode parecer um paradoxo, mas o
Brasil assumindo a liderança e
pressionando para o fim dos
entraves comerciais pode trazer
benefícios com novos acordos
bilaterais com os demais países do
mundo.

Os técnicos dos países se

reunirão antes do encontro principal
para alinhar as ações. Eles sabem o
que deve ser feito, mas também
conhecem bem os seus limites,
determinados pelos governos do
momento. Temos que apelar ao bom
senso e conhecimento real do
assunto dos mesmos para buscar as
equações possíveis.

Aliás, vale a pena insistir numa
velha reivindicação da classe
empresarial, para que os diferentes
segmentos das classes produtivas
dos países tenham a possibilidade de
participar destas reuniões e outras
preparatórias, exatamente para
poder contribuir com sugestões do
que efetivamente é necessário e
possível alinhar e construir, visando
uma integração das cadeias
produtivas.

É importante nesta fase que os
líderes substituam o viés ideológico
e assumam uma posição mais lógica,
que conduza todo o bloco ao
desenvolvimento. Estamos frente a
momento histórico que não pode ser
ignorado. O mundo começa a
caminhar mais rápido e é
imprescindível que Brasil e
Argentina não andem com o “freio
de mão puxado”, assumindo assim
importância maior no cenário
mundial, para beneficio de cada país
e do Mercosul como um todo.

Uma estratégia bem elaborada
pode ser decisiva para o futuro dos
países do continente, pois o
Mercosul é uma forte ferramenta de
evolução, e ainda conta com um plus
no balanço consolidado: somos a
única região do mundo que há mais
de um século e meio é uma zona de
paz.

Alberto Alzueta é presidente da
Câmara de Comércio Argentino
Brasileira (Camarbra).

Luiz Carlos Ferraz

Edifício sede do
Mercosul, em
Montevidéu,

Uruguai

É esperado que o
nosso país encabece a
reativação das
unidades e
principalmente a
construção de novos
acordos, inicialmente
com a União Europeia
e posteriormente com
outros países fora do
bloco.

“

Uma estratégia
bem elaborada
pode ser
decisiva para o
futuro dos países
do continente


