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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Marcelo Guedes/
Decom-PMPG.

Edifício comercial Arias Tower, realizado pela
Arias Invespar na Avenida Almirante Cochrane
(Canal 5), 47, no Embaré, em Santos, está em
fase de acabamento, com execução dos serviços
de revestimento interno....................Págs. 5 a 7.
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Diferentemente da lipoaspiração, que retira apenas a
gordura do local desejado, a abdominoplastia também
retira o excesso de flacidez do abdômen................Pág. 10.
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São Miguel
Arcanjo: destaque

das Missões
Jesuítas dos
Guaranis, no

Noroeste do Rio
Grande do Sul

Abdominoplastia:
segundo entre os

procedimentos
mais desejados

pelas mulheres de
18 a 45 anos

Até a próxima onda
A inda que sociólogos, antropólogos,

filósofos e outros logos de plantão se
exercitem para tentar definir, ou ao menos

traçar um roteiro, para um melhor entendimento das
manifestações sociais que eclodem em diferentes
pontos do país, as considerações se revelam cada
vez mais inócuas e inúteis para servir de bússola à
definição de políticas públicas que contemplem as
reivindicações que transbordam na agonia das ruas.
A prática já demonstrou que responder com
violência policial não resolve; pelo contrário, apenas
acirra a onda de descontentamento, com o
surgimento de novos focos de mobilização. De forma
semelhante, permanecer somente contemplando as
ações, além de fraqueza, serve para indicar a
necessidade de aumentar o volume do grito dos
excluídos. Entre uma e outra postura, há outras,
naturalmente, mas nem sempre devidamente
avaliadas. Uma que não deixa margem a qualquer

dúvida, por ser a mais sensata, é, simplesmente,
enfrentar o problema denunciado e tentar resolvê-lo.
De tão simples parece óbvio, mas óbvio não é, tanto
que, em vez de se discutir a pretensão, enfim, o
direito contido na reivindicação, se perde tempo e
dinheiro em rotular a estratégia, na busca de se
desmoralizar a forma, a eventual falta de
representatividade dos manifestantes – um bate-boca
que apenas confunde e empurra o problema com a
barriga, numa vã tentativa de vencer pelo cansaço.
Num primeiro momento, a postura oficial dá a
impressão que o movimento derreteu, que enfim os
integrantes foram convencidos que estavam errados
e tudo pode permanecer como está – a saúde na
UTI, a educação deficiente e para poucos, o sistema
carcerário desumano, a corrupção impune, o poder
paralelo ultrajando a segurança, a falta de espaço
para o lazer. E assim será, pelo menos até a próxima
onda, que poderá vir com a força de um tsunami.
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Paternidade socioafetiva é um
conceito jurídico que visa ao

estabelecimento da relação de
paternidade com base em outros
fatos além da relação genética, tais
como a convivência e a afetividade
existente entre o pai e filho, em
homenagem ao princípio do melhor
interesse do menor.

O que antes era puramente uma
questão de ordem biológica, hoje a
paternidade requer principalmente
laços afetivos.

A partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, velhas
concepções foram postas de lado,
abrindo espaço para um novo
caminho, a paternidade socioafetiva,
caracterizando a família moderna
unida pela afetividade.

Embora não haja uma lei
específica que regulamente a
paternidade socioafetiva, o
Congresso Nacional já se
sensibilizou e reconheceu a
importância desse tipo de filiação
por afetividade, sendo apresentado
em junho de 2013, o Projeto de Lei
nº 5682/2013, para incluir no artigo
27 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei nº 8069/
1990, a possibilidade de ser
exercitado o reconhecimento do
estado de filiação em face dos pais
biológicos ou socioafetivos.

Recentemente, o Supremo

Tribunal Federal (STF), em votação
no Plenário Virtual, reconheceu
repercussão geral em tema que
discute a prevalência, ou não, da
paternidade socioafetiva sobre a
biológica. A questão chegou à Corte
por meio do Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) 692186,
interposto contra decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que inadmitiu a remessa do recurso
extraordinário para o STF. No
processo, foi requerida a anulação de
registro de nascimento feito pelos
avós paternos, como se estes fossem
os pais, e o reconhecimento da
paternidade do pai biológico.

Em primeira instância, a ação foi
julgada procedente e este
entendimento foi mantido pela
segunda instância e pelo STJ. No

recurso interposto ao Supremo, os
demais herdeiros do pai biológico
alegam que a decisão do STJ, ao
preferir a realidade biológica, em
detrimento da realidade socioafetiva,
sem priorizar as relações de família
que têm por base o afeto, afronta o
artigo nº 226, caput, da Constituição
Federal, segundo o qual “a família,
base da sociedade, tem especial
proteção do Estado”.

O relator do recurso, ministro
Luiz Fux, levou a matéria ao exame
do Plenário Virtual por entender que
o tema – a prevalência da
paternidade socioafetiva em
detrimento da paternidade biológica
– é relevante sob os pontos de vista
econômico, jurídico e social. Por
maioria, os ministros seguiram o
relator e reconheceram a existência
de repercussão geral da questão
constitucional suscitada.

Hoje, portanto, as relações
socioafetivas podem prevalecer
sobre os vínculos biológicos ou
formais, sendo construídas pelo
convívio, mas jamais por imposição
genética ou legal.

Gelcy Bueno é advogada do
escritório Murray - Advogados, de
São Paulo.
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Embora com as obras
suspensas por liminar em
ação proposta pelo

Ministério Público do Estado, os
benefícios da passagem do VLT
(Veículo Leve Sobre Trilhos) pelo
canteiro central da Avenida
Francisco Glicério, em Santos,
continuam sendo enfatizados pelas
autoridades responsáveis pela obra.
O assunto voltou a ser debatido em
janeiro no Salão Nobre do Paço,
quando foram reiterados que a
solução reduz o tempo semafórico e
proporciona maior fluidez no
trânsito. O encontro contou com a
presença dos prefeitos de Santos,
Paulo Alexandre Barbosa, e de São
Vicente, Luis Claudio Bili, os
secretários estaduais de Transportes
Metropolitanos, Jurandir Fernandes,

e de Meio Ambiente, Bruno Covas,
além dos presidentes da Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos (EMTU), Joaquim Lopez,
e da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (Cetesb),
Otávio Okano.

“A cidade de Santos está

convencida que este traçado é o
melhor para a cidade”, frisou Paulo
Alexandre: “Por isso, a Prefeitura
deu autorização para que esta obra
venha a se desenvolver. A sociedade
espera quase duas décadas pelo
VLT, que irá beneficiar cerca de 100
mil pessoas por dia com transporte

ágil e menos poluente”. Para reforçar
seus argumentos, foi apresentada
simulação em vídeo sobre como o
trajeto pelo canteiro central
contribuirá para a mobilidade urbana
no município.

O secretário de Estado de
Transportes Metropolitanos,
Jurandir Fernandes, ressaltou que a
interrupção da obra, devido à ação
do Ministério Público, causará
prejuízo aos cofres públicos. “A
paralisação representaria uma perda
diária de cerca de R$ 3 milhões”. Já
o secretário de Meio Ambiente,
Bruno Covas, frisou que o traçado
do VLT nunca sofreu alterações e é o
mesmo que recebeu licença prévia da
Cetesb em 1° de fevereiro de 2009 e
licença ambiental de instalação em
28 de maio de 2013.

Autoridades defendem
rota pelo canteiro central
da Francisco Glicério

VLT. Justiça decidirá o melhor traçado
Luiz Carlos Ferraz

Qual o melhor trajeto do VLT
na Avenida: manter o traçado
original ou seguir pelo
canteiro central? Comemorando 468 anos de

fundação da Vila de Santos, a
Prefeitura anunciou o início de
construção do maior
empreendimento habitacional dos
últimos 30 anos. Trata-se do
Tancredo Neves 3, que prevê 1.120
moradias destinadas a moradores da
Zona Noroeste, remanejados em
intervenções de reurbanização,
macrodrenagem e recuperação
ambiental do Programa Santos
Novos Tempos. O conjunto ocupará
área de 35.000 metros quadrados da
Cohab (Companhia de Habitação da
Baixada Santista), na Cidade
Náutica, em São Vicente. As obras
serão executadas pelo consórcio
Terracom/Mendes Júnior, com
investimento de R$ 86,5 milhões,
sendo R$ 15,3 milhões da Prefeitura,
R$ 33,6 milhões do Estado e R$
35,2 milhões do governo federal.

Santos faz 468
anos e anuncia
1.120 moradias



4     Janeiro/2014     Perspectiva

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

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Cidadania

 A programação completa do
Santos Verão 2014 – o programa de
férias idealizado pela Prefeitura para
o morador e o turista – pode ser
acessada no endereço em
www.santos.sp.gov.br, atualizado
diariamente com shows, oficinas
culturais e infantis, aulas de dança,
zumba, entre outras atividades
desenvolvidas nas cinco tendas da
orla. Também é possível obter
informações sobre o trânsito,
serviços de saúde, pontos turísticos.

 O SPC Brasil, serviço de proteção ao crédito, lançou o SPC Monitora,
que realiza o monitoramento contínuo de informações cadastrais,
identificando riscos de inadimplência e fraudes dentro de sua carteira de
clientes e fornecedores, assim como identificando oportunidades de novos
negócios. Por e-mail, o empresário receberá informações atualizadas 24
horas por dia sobre qualquer alteração ou exclusão no CNPJ ou CPF
monitorado.

 Até 17 de fevereiro estão
abertas as inscrições à 10ª
edição do Prêmio Mário Covas,
da Secretaria de Gestão Pública
do Estado, que reconhece
projetos que melhorem o acesso
da sociedade civil aos serviços
disponibilizados pelo Governo
do Estado de São Paulo. Para
participar basta preencher o
formulário on-line no site
www.premiomariocovas.sp.gov.br

 Comemorando 5 anos de atuação, a Rede de
Projetos do Programa Acessa SP, o programa de
inclusão digital do Governo do Estado, criou nova
identidade visual. A Rede incentiva usuários e
monitores a aproveitarem a infraestrutura dos

postos para desenvolverem os mais variados tipos de
projetos. Através dela é possível aprender mais sobre

informática, religiosidade, turismo,
empreendedorismo, saúde, arte e cultura,
solidariedade, entre outros.

Divulgação/Acessa SP

Ogovernador Geraldo
Alckmin criou em janeiro a
primeira Delegacia de

Polícia da Pessoa com Deficiência,
pioneira no país, que funcionará na
Capital agindo na prevenção e
repressão a crimes contra pessoas
com deficiência. A unidade será
instalada no Departamento de
Polícia Judiciária da Capital, o
Decap, localizado na Avenida
Brigadeiro Tobias, 527, região
central de São Paulo, e centralizará o
recebimento de dados e denúncias
sobre delitos do tipo. Também
prestará apoio prático às outras
delegacias da cidade e orientação e
consultoria às demais delegacias do
Estado. “Nós temos 45 milhões de
pessoas com deficiência no Brasil, 9
milhões só no Estado de São Paulo.
Com certeza essa boa iniciativa vai
prosperar por todo país,” disse
Alckmin, ao anunciar a novidade, ao
lado do secretário da Segurança
Pública, Fernando Grella Vieira, e a
secretária dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, Linamara Rizzo
Battistella.

A necessidade de uma delegacia
especializada surgiu durante a
elaboração do Programa Estadual de

Ação conjunta entre
Secretarias de Estado visa
prevenção de crimes

SP terá delegacia para
pessoa com deficiência

Prevenção e Combate à Violência,
lançado em outubro de 2013.
“Detectamos mais de 1.300
denúncias de casos de violência no
Estado nos últimos dois anos”,
alerta a secretária Battistella. Maus-
tratos, apropriação de recursos
financeiros, agressões físicas e abuso
sexual são algumas das formas de
violência mais frequentemente
registradas. A delegacia contará com
Centro de Serviços de Apoio (CSA),
composto por equipe
multidisciplinar, que identificará o
tipo de atendimento a ser prestado,
por exemplo, se o ideal para o surdo
atendido é a linguagem de sinais
(Libras) ou a leitura labial
(oralismo). Entre os profissionais

que farão parte do grupo estão
assistentes sociais, psicólogos e
intérprete de Libras, que também
reunirão informações sobre práticas
de violência contra as pessoas com
deficiência. A equipe será
coordenada por sociólogo. A seleção
de profissionais para atuar na
delegacia já está aberta e após as
contratações, haverá capacitação dos
contratados. O CSA poderá sugerir
ao delegado-geral da Polícia Civil a
criação de convênios com entidades
públicas e privadas que atendem ou
promovem a defesa dos direitos da
pessoa com deficiência.

Está programada a instalação de
outras delegacias especializadas nas
demais regiões do Estado.

Dois editais do Fundo Brasil de
Direitos Humanos vão doar

recursos para grupos interessados
em realizar projetos de defesa de
direitos humanos em todo o país. As
propostas devem ter orçamento
total máximo de R$ 40 mil, para até
um ano de duração, e as inscrições
devem ser enviadas pelos correios
para Fundação Fundo Brasil de
Direitos Humanos, a/c Seleção de
Projetos, Rua Santa Isabel, 137,
conj. 42, Vila Buarque, São Paulo/SP,
CEP 01221-000.

O edital “Combate à violência
institucional e à discriminação”
estabelece prazo de inscrição até 21
de fevereiro e contempla iniciativas
que foquem os diversos tipos de
discriminação e a violência
institucional, aquela cometida por

Direitos humanos terão recursos

ação ou omissão do estado e suas
instituições, nas mais diversas áreas
dos direitos humanos.

A inscrição ao edital
“Megaeventos esportivos e direitos
humanos”, promovido em parceria
com a Fundação Ford, deve ser feita
até 7 de fevereiro. Ele visa selecionar
iniciativas que promovam os direitos

Guilherme Lara Campos/GESP

Novidade foi anunciada
durante solenidade

realizada no Palácio dos
Bandeirantes

de grupos ou comunidades
vulneráveis aos impactos negativos
resultantes da preparação e da
organização da Copa do Mundo de
2014 e das Olimpíadas de 2016, que
atuem nas cidades sede dos jogos
(Belo Horizonte, Distrito Federal,
Cuiabá, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador e São
Paulo).

Desde 2007, o Fundo Brasil já
destinou mais de R$ 5 milhões para
200 iniciativas, nas cinco regiões do
país. Entre os beneficiados, povos
indígenas, comunidades quilombolas
e pequenos agricultores; mulheres;
afrodescendentes; crianças e
adolescentes; população LGBT;
grupos que combatem a violência
institucional.

Detalhes dos editais no site
fundodireitoshumanos.org.br

Reprodução

 Onze anos após a edição do Código Civil, que permitiu adotar o
sobrenome da mulher, os homens passaram a utilizá-lo em 8% dos
matrimônios. Por outro lado, a adoção do sobrenome do homem pela mulher
caiu 11% no mesmo período. Na Baixada Santista, a tendência é significativa:
a porcentagem de homens que decidiu acrescentar o sobrenome da mulher
aumentou 207% nos últimos 10 anos, conforme dados da Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP).



Luiz Carlos Ferraz
Arias Tower:
torre de 16
pavimentos,
sendo quatro
reservados
para a agência
local do Banco
do Brasil, e 12
andares
corporativos
para locação,
sendo que um
dos pisos é
duplex
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Corporativo tem entrega programada em Santos

Arias Tower

Centro de negócios
dinamizará Embaré

OArias Tower, realizado pela
Arias Invespar
Investimentos e

Participações na Avenida Almirante
Cochrane (Canal 5), 47, no Embaré,
em Santos, está em fase de
acabamento, com execução dos
serviços de revestimento interno,
pintura e piso. O empreendimento
compreende uma torre de 16
pavimentos, sendo quatro
reservados para a agência local do
Banco do Brasil, e 12 andares
corporativos para locação, um dos
quais duplex.

O projeto arquitetônico foi
desenvolvido pela Arias Invespar,
que integra a holding Arias, e busca a
certificação LEED, Leadership in
Energy and Environmental Design,
relativa à infraestrutura, áreas
comuns e fachada. A LEED é
concedida a construções
sustentáveis pela organização não
governamental americana U.S. Green
Building Council (Usgbc), de acordo
com os critérios de racionalização de
recursos energéticos.

O Arias Tower se destaca pela
fachada, cujo revestimento combina
pele de vidro, fulget e pastilha
cerâmica. Entre os diferenciais, o
projeto adotou o sistema de lajes
protendidas, cada com cerca de 300
metros quadrados, proporcionando
total flexibilidade de layout dos

conjuntos. Os pavimentos
corporativos são dotados de pé
direito mais alto que o convencional,
entregues em laje crua para receber
rebaixamento de teto e piso elevado.
Todos os andares possuem banheiro
e copa coletivos.

Entre os principais fornecedores
da obra, os serviços de rebaixamento
do lençol freático foram realizados
pela Drenamar. De acordo com o
diretor Marcelo Franco, os
equipamentos utilizados no Arias
Tower registram baixo consumo e
custo de energia.

As fundações profundas foram
executadas em perfis metálicos
cravados pela Fundamenta,
atingindo em média 62 metros de
profundidade. A escolha por estacas
metálicas garantiu uma obra mais
limpa e rápida. Na cravação dos
perfis, a Fundamenta utilizou bate
estacas equipado com martelo
hidráulico e dispositivo de
hidrojateamento.

A Holcim Brasil S.A. forneceu o
concreto especial de alta resistência
utilizado na obra.

A L.A. Falcão Bauer realizou o
controle tecnológico do concreto
aplicado na obra até o final da
estrutura, de acordo com as normas
técnicas e o melhor padrão de
qualidade. Em caráter diferenciado
da maioria das obras, também
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desenvolveu traços especiais para as
lajes de sub-pressão e protendidas
com fibras e aditivos diferenciados,
assim como ensaios de RAA em
todos os agregados, teor de ar
incorporado, retração, exsudação e
relação a/c, entre outros.

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.

O engenheiro Ricardo Soares
Gomes de Oliveira Filho, diretor da
RSG Consultoria e Engenharia,
desenvolveu com sua equipe o
projeto estrutural em lajes
protendidas, solução que viabilizou
as exigências da construtora e os
projetos de instalações hidráulicas,
instalações elétricas e ar
condicionado, seguindo normas para
certificação LEED. O engenheiro
Ricardo Oliveira atua na área de

projetos há 40 anos, com mais de 4
milhões de metros quadrados
projetados em todo país.

Conforme detalhou o engenheiro
Roque Cunha, foi utilizado nesta
obra o “Sistema Prepron de
Protensão”. A Prepron forneceu
assessoria técnica em serviços de
protensão, blocos de ancoragens
ativos e passivos “ALPR” – para
lajes, cunhas bi-partidas para
cordoalhas de 12,7 mm e 15,2 mm,
prensa hidráulica para pré-
encunhamento de cunhas em blocos
de ancoragem e execução da
protensão com macaco hidráulico
para monocordoalhas 12,7 mm e
15,2 mm.

A Lumens Energia executou o
Busway, subestação em cabine
blindada, transformador de 750 KVA
e quadros de medição,

Luiz Carlos Ferraz
Arias Tower:
projeto
arquitetônico
desenvolvido
pela Arias
Invespar, que
integra a holding
Arias, busca a
certificação LEED,
Leadership in
Energy and
Environmental
Design, relativa à
infraestrutura,
áreas comuns e
fachada
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proporcionando o rateio da energia
elétrica com o menor custo de
energia aos seus consumidores. O
sistema é alimentado em 13,8 kV
pela CPFL e, através do
transformador próprio de 750 KVA,
rebaixa para 380/220 V, alimentando
todos os conjuntos. Conforme
destaca o diretor da Lumens Energia,
o engenheiro Valdemar Rodrigues S.
Júnior, a empresa é especializada em
equipamentos de média tensão,
atuando também em projetos, laudos
e gestão de faturas, visando reduzir
custos de energia elétrica. No Arias
Tower foram utilizadas tecnologias
avançadas, como as subestações
compactas Gimi, Busway Novemp,
transformadores União e sistemas de
medição de energia Analo. Através
do software e medidores da Analo
(padrão ABNT), o empreendimento
utiliza componentes tecnológicos
com aplicações típicas: supervisão
do consumo de energia em tempo
real via Internet; supervisão de
medidores padrão concessionária
(ABNT/NBR14522); e gestão
financeira, rateio de custos e

faturamento do consumo de energia
elétrica. Outra preocupação da
Lumens é proporcionar toda esta
tecnologia no menor espaço
possível, obtendo no Arias
Tower uma das menores subestações
da atualidade.

A Incomar Esquadrias Técnicas
instalou a fachada de pele de vidro,
utilizando vidros de alta
performance, assim como as
esquadrias, declarou o diretor
Ronaldo Domingues Alves.

O Arias Tower é a 4ª obra da
parceria entre o Grupo Arias e a
Marmoraria Santista, de Santos,
informa o diretor André Glerean, ao
detalhar as pedras naturais
fornecidas e aplicadas pela empresa:
no piso do mezanino e hall social foi
utilizado granito Branco Siena; nos
peitoris, o granito Branco Polar
polido; na área externa (escadarias de
acesso ao banco e entrada do lobby
do corporativo), granito Branco
Siena flameado; e nas escadarias de
serviço, seguindo o alto padrão de
acabamento, mármore Branco
Espírito Santo.

A Conspem Revestimentos
realizou no Arias Tower um
revestimento em fulget tradicional,
cuja amostra foi desenvolvida
juntamente com os arquitetos da
construtora, em tons compostos de
cinza. “A escolha do revestimento
em fulget tradicional foi ideal para
compor o acabamento da fachada,
além de proporcionar durabilidade
excepcional para o clima litorâneo”,
salienta o diretor Antonio Talarico.

A Pav Mix, do Grupo GNT,
forneceu argamassa para contrapiso,
argamassa para assentamento e
revestimento – múltiplo uso e
chapisco colante.

O projeto de paisagismo foi
elaborado pela Chácara Pingo de
Ouro, e conforme seu diretor, Odair
Braz, que atua no mercado há 15
anos, foram criados jardins na
entrada do térreo, e no 4º andar,
contornando todo o edifício, com a
utilização de plantas ornamentais
plantadas com tecnologia de ponta.
Na cobertura será implantado
telhado verde, visando atender
exigências da certificação LEED.

AArias Invespar integra a
sociedade empresarial de
Santos que apresentou em

dezembro, ao prefeito Alberto
Mourão, de Praia Grande, projeto de
construção de complexo multiuso a
ser implantado em área de 70 mil
metros quadrados no Bairro Mirim,
próxima ao Paço Municipal. O
terreno vai da Avenida Kennedy até
a Avenida Roberto de Almeida
Vinhas, marginal à Via Expressa.

O projeto prevê a construção de
um shopping, um hotel de bandeira
internacional e uma torre de
escritórios, inseridos num parque
ecológico. Quando pronto, segundo
os empreendedores, o complexo
deve gerar em torno de 4 mil
empregos.

Além da Arias Invespar, a
sociedade é formada pelas empresas
AMC e RRS. A construção ficará a
cargo da Vistamar Empreendimentos
Imobiliários, do Grupo Arias.
“Resolvemos apresentar o projeto
de antemão ao prefeito porque se
trata da pessoa que agrega e conhece
os anseios da comunidade”, explicou
Roberto Clemente Santini, da RRS.
“A escolha do local deu-se pela
facilidade de acessos, graças à Via
Expressa Sul, marginais, Rodovia
Padre Manoel da Nóbrega e
Kennedy”.

Leopoldo Arias, da Arias
Invespar, destacou o

Complexo multiuso em Praia Grande
Marcelo Guedes/Decom-PG

Prefeito Alberto Mourão com os empresários santistas
Leopoldo Arias, Roberto Santini e André Canoilas

desenvolvimento de Praia Grande
nas últimas décadas como um dos
fatores da escolha da cidade para
abrigar o complexo. André
Canoilas, da AMC Holding,
ressaltou a importância de se
tratar de um grupo de empresas da
região: “Temos a percepção do
potencial da nossa região
metropolitana, de suas alavancas
de desenvolvimento, como o pré-
sal, o porto e as indústrias. E,
nesse cenário, Praia Grande surge
como a de maior crescimento
populacional”.

Para o prefeito, a cidade já
comporta mais um grande centro

comercial e deve ser comemorada a
localização, “no centro geográfico do
Município, onde hoje funciona o
complexo administrativo, com o
Paço, e vários serviços da Justiça
Federal e do Estado e para onde
futuramente também deverá
funcionar a sede do Poder
Legislativo”. Mourão enfatiza ainda
a proximidade do complexo
comercial com o futuro Complexo
Empresarial Andaraguá, que será
dotado de aeroporto, e de o projeto
ser futuro polo gerador de empregos.

Após as liberações ambientais
do projeto, o complexo deve ser
concluído em três anos.
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Habitação

Por meio da Lei Complementar
nº 675/14, o prefeito Alberto
Mourão criou em Praia

Grande o “Chave dos Sonhos”,
visando garantir casa própria a
famílias de baixa renda. O programa
habitacional isenta toda a cadeia
produtiva de impostos e taxas, além
de auxiliar e agilizar o trâmite dos
projetos junto aos órgãos estaduais e
federais. “Criamos mecanismos para
incentivar os empreendedores”,
explicou Mourão: “Juntos, poder
público e iniciativa privada podem
minimizar os efeitos do problema da
falta de moradia na cidade”.

O prefeito relacionou os
projetos habitacionais desenvolvidos

Lançamento do
programa
aconteceu na
Colônia de
Férias da
Fecesp, no
Bairro Mirim

Programa atenderá
famílias de baixa renda
até R$ 3 mil mensais

Praia Grande cria “Chave dos Sonhos”

Oprograma estabelece
regramento arquitetônico,

parâmetros urbanísticos, critérios,
incentivos fiscais e benefícios,
através da potencialidade
construtiva, que permitam ao
empresário da construção civil
melhor aproveitamento das áreas de
implementação de condomínios
verticais e, em contrapartida, cria
alternativa de estímulo a geração de
moradias destinadas ao atendimento
do déficit habitacional de interesse
social do município.

As unidades habitacionais que
serão construídas através do
programa serão direcionadas para
famílias que se enquadrem nas
seguintes faixas de renda familiar
mensal: até R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais), considerada de
Interesse Social, denominada Faixa 1
(um); de R$ 1.601,00 (hum mil
seiscentos e um reais) até R$
3.000,00 (três mil reais), considerada

de Interesse Específico, denominada
Faixa de Programa Habitacional
Incentivada.

Os empreendimentos
habitacionais construídos para
atender a Faixa 1 do Programa
“Minha Casa minha Vida” serão
direcionados para as famílias que
integram o cadastro socioeconômico
da Secretaria Municipal de
Habitação e deverão ser selecionados
observando os critérios instituídos
na LC nº 675/14, sem prejuízo da
aplicação das disposições contidas
na Portaria nº 610, do Ministério das
Cidades, da Lei nº 11.977, de 7 de
julho de 2009, e suas alterações
posteriores.

O cadastro socioeconômico é o
realizado pela Secretaria Municipal
de Habitação em setembro de 2013.
Além dos critérios contidos na
portaria federal, também serão
levados em consideração os
seguintes indicativos: famílias com

grupo familiar com mais de 5
integrantes na sua composição e
aquelas que comprovem que residem
em Praia Grande há mais de 10 anos.

Os empreendimentos
habitacionais construídos para
atender Faixa de Programa
Habitacional Incentivada, deverão
ser direcionados para as famílias
subdivididas da seguinte forma:
Faixa “A”, grupo familiar com renda
de R$ 1.600,01 (um mil e seiscentos
reais e um centavo) até R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) –
Indicada para imóveis no valor de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
Faixa “B” grupo familiar com renda
de R$ 2.500,01 (dois mil e
quinhentos reais e um centavo) até
R$ 3.000,00 (três mil reais) –
Indicada para imóveis no valor de
até R$ 135.000,00 (cento e trinta e
cinco mil reais).

A Prefeitura poderá conceder
benefícios aos empreendedores que

aderirem ao Programa “Minha Casa
Minha Vida” e que atenderem
exigências e condições estabelecidas
na Lei Complementar. Os benefícios
são: redução de exigências
construtivas conforme seção I, II e
III do referido Capítulo; concessão
de certificados a titulo gratuito ou
oneroso, para um aumento no
potencial construtivo para
empreendimentos particulares sem
fins sociais e concessão de
incentivos fiscais, como isenção do
imposto Sobre Transmissão “Inter
Vivos” de Bens Imóveis – ITBI na
primeira transação entre o FAR
(Fundo de Arrendamento
Residencial) e o mutuário; Imposto
Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – Issqn; taxas de Licença
para Execução de Obras Particulares,
vistoria de aprovação de projeto,
rebaixamento de guia, exame de
projeto na aprovação, construção,
certidão de emplacamento, alvará de

Empreendedores terão incentivos fiscais

Marcelo Guedes/Decom-PMPG

pela Administração Municipal,
citando a aprovação de 412 unidades
e programa em andamento para
execução de 2.500 unidades, sendo

1.500 assobradadas e 1.000
apartamentos, além de área
comercial, em terreno de 320 mil
metros quadrados no Bairro

Antártica, no
local conhecido
como Calipal.
Também foi
disponibilizada
área no Bairro
Santa Marina,
com 200 mil
metros
quadrados, dos

quais 100 mil metros quadrados
serão utilizados para construção de
conjunto.

Mourão anunciou também a

adesão ao “Chaves dos Sonhos
Funcionário Público”, destinado ao
servidor municipal e lançado em 27
de dezembro passado: “A Tecnocal
disponibilizou 101 unidades para o
programa. As Secretarias de
Habitação (Sehab) e Administração
(Sead) darão andamento ao processo
de seleção e em breve será aberto o
cadastramento”.

Sobre o “Chave dos Sonhos”, o
prefeito esclareceu que a Secretaria
de Habitação recebeu cerca de 20 mil
inscrições de famílias que ainda não
possuem casa própria, no
levantamento socioeconômico
realizado em setembro de 2013.
Deste total, pelo menos 12 mil
inscritos declararam renda familiar
de até R$ 1.600,00. “O objetivo é
atender prioritariamente este
público”, frisou o secretário de
Habitação, Alexander Ramos.

edificação, alvará de aprovação,
alvará de alinhamento, alinhamento,
vistoria carta de habitação, carta de
habitação, emolumentos, habite-se
de interesse social, desdobro e
unificação, inclusive para Zeis.

O titular da Sehab disse que os
empreendedores também ficarão
isentos das Taxas de Licença para
Execução de Obras Particulares
previstas na legislação,
exclusivamente nos casos de
projetos aprovados em processos
regulares para execução de
empreendimentos habitacionais
vinculados ao Programa “Minha
Casa, Minha Vida” até conclusão da
obra: “Não haverá também cobrança
do Imposto Territorial Urbano
durante o período ate a assinatura do
contrato pelo mutuário. São muitos
benefícios que irão baratear o custo
da obra e das unidades, tornando o
sonho da casa própria mais próximo
para as famílias praia-grandenses”.



Perspectiva     Janeiro/2014     9

O Estado de São Paulo saiu na
frente para a Copa do Mundo

da FIFA que acontecerá no Brasil
entre 12 de junho e 13 de julho,
com a confirmação de que
hospedará 15 das 32 seleções
participantes, sendo 12 no Interior
e Litoral, mais EUA e Colômbia,
que ficarão em Cotia, e Irã, em
Guarulhos – as três na Região
Metropolitana da Capital Paulista.

A FIFA havia aprovado 83
locais para treinamentos. A
maioria das seleções resolveu
esperar o sorteio dos grupos da
Copa, que aconteceu em
dezembro, para saber onde iriam
mandar os seus jogos. “A vinda
de quase a metade das seleções
que disputarão a Copa do Mundo
para o Estado de São Paulo
comprova a nossa capacidade de
bem receber e a infraestrutura que
o Governo de São Paulo

Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

AXIII Reunião de Ministros
de Turismo do Mercosul, o
bloco econômico que

envolve Brasil, Uruguai, Paraguai,
Argentina e Venezuela, decidiu criar
grupo de trabalho para definir
roteiros integrados entre os países
membros. A reunião antecedeu ao
encontro de presidentes dos
respectivos países, prevista para 31
de janeiro. Algumas propostas já
foram apresentadas por Brasil,
Argentina e Venezuela, e serão
analisadas pela equipe técnica em
reuniões periódicas. Os primeiros
roteiros são: as Grandes Quedas
D’água, que compreendem o Salto
Ángel, na Venezuela, e as Cataratas
de Iguaçu, no Brasil, Argentina e
Paraguai; e a Rota Natural, que liga
Manaus a Isla Margarita. Como
mote para ligar os membros do
Mercosul, os representantes
brasileiros sugeriram roteiros que
destacam a beleza natural das praias,
incluem destinos culturais e
atividades de aventura e ecoturismo.
A Argentina incluiu na pauta o
Roteiro Turístico das Missões
Jesuítas, que envolve Brasil,
Uruguai, Paraguai e o próprio país.

Salto Ángel: o
mais alto do
mundo, com 979
metros de
altura, no
Sudeste da
Venezuela

Rotas no Mercosul
Grupo de trabalho
integrará roteiros entre os
países membros

“Temos atrativos
complementares e devemos
estruturar ações conjuntas para
otimizar a atração de turistas,
principalmente nos mercados de
longa distância”, comentou o
ministro do Turismo do Brasil,
Gastão Vieira. Além de roteiros
integrados, entraram na pauta da
XIII Reunião a adequação das

estatísticas do
setor, promoção
conjunta do bloco,
criação de um
fundo de
divulgação do
Mercosul e a
reavaliação do
projeto de
promoção
turística no Japão
dos países
integrantes.

O ministro de
Turismo da
Venezuela, Andrés

Izarra, ressaltou a importância do
aprimoramento dos números do
setor conforme recomendações da
Organização Mundial do Turismo:
“O turismo é uma das atividades que
tem contribuído para o crescimento
econômico mundial e melhorar os
dados desse tema, que é transversal
a diversos setores da economia e de
fundamental importância”.

Divulgação

São Paulo hospedará
15 seleções da Copa

preparou, ao longo dos anos, para
o turismo”, animou-se o
secretário de Estado do Turismo,
Cláudio Valverde.

Ficarão em São Paulo: EUA e
Colômbia (Cotia), México e Costa
Rica (Santos), Honduras (Porto
Feliz), Rússia e Japão (Itu),
França (Ribeirão Preto), Portugal
(Campinas), Bósnia (Guarujá),
Bélgica (Mogi das Cruzes),
Nigéria (Campinas), Costa do
Marfim (Águas de Lindóia),
Argélia (Sorocaba) e Irã
(Guarulhos). As outras 17
seleções optaram por outros
estados. O Rio de Janeiro receberá
Brasil e três seleções europeias. A
Espanha, atual campeã mundial,
ficará em Curitiba. A cidade de
São Paulo também receberá a
partida inaugural da Copa, entre
Brasil e Croácia, a partir das 17
horas de 12 de junho.

Uma região ainda
pouco explorada no
Centro-Oeste do
Maranhão agora faz

parte do novo Mapa do Turismo
Brasileiro. Trata-se do Polo Serras
Guajajara, Timbira e Kanela, que
incluiu nove cidades maranhenses:
Arame, Barra do Corda, Fernando
Falcão, Formosa da Serra Negra,
Grajaú, Itaipava do Grajaú,
Jenipapo dos Vieiras e Sítio Novo. A
população indígena do Maranhão é a
mais expressiva do Nordeste e uma
das maiores do país. São mais de 20
mil indígenas em 17 terras
demarcadas e centros urbanos. Entre
seus atrativos turísticos estão as
festas com rituais milenares e as
belezas naturais da região. A
principal porta de entrada do novo
polo é Barra do Corda, a 460 km de
São Luís.

Região
indígena no
mapa turístico

Situado em área de
cinco alqueires, o

Hotel Fazenda Village
Montana, em Socorro,
no Interior de São
Paulo, é voltado ao
estilo rural, no qual a
criançada tem a
oportunidade de
conhecer tudo sobre a
vida animal. Uma das
principais atividades
do hotel é a montaria,
com pôneis, cavalos
da raça Andaluz e
outros adestrados que
encantam
apresentações
técnicas. O pacote
para o período de
sexta-feira a domingo
ou no mínimo duas
diárias sai por R$ 880,
o casal, em
apartamento duplo, com pensão
completa. Criança de até 5 anos é
grátis na mesma acomodação dos
pais.

É possível acomodar o bichinho
de estimação: por R$ 50 a diária, o
casal poderá deixar o pet no mesmo
apartamento durante o período em
que estiver hospedado.

Entre as atividades que
compõem a programação, o Village
Montana oferece música ao vivo
todas as quartas-feiras e sábados,
teatro, passeios à base de aventura e
comércio local, ordenha e passeio na
fazendinha do próprio hotel. Outras

Hotel Village Montana: cavalos de raça
encantam com apresentações técnicas

Divulgação

Dia a dia da fazenda
em plenas férias

opções de diversão estão nas
piscinas de água mineral, sendo uma
delas aquecida, quadras de vôlei de
areia e tênis, mini campo de futebol,
salão de jogos, mesas de ping-pong e
pebolim, bilhar, carteado e videokê.

Para relaxar, há o Balneário
Village Montana, um complexo de
dois andares que possui piscina
aquecida coberta com
hidromassagem, academia, sauna,
sala de massagem e mini-bar. O local
é aproveitado pelas mulheres, pois o
balneário conta com salão de beleza
e manicure. Mais em
www.villagemontana.com.br



A agitação do dia a dia faz
com que muitas vezes nossa

memória comece a falhar,
exigindo cada vez mais atenção
ao estilo de vida, para garantir a
saúde do corpo e, em especial,
dos neurônios. Uma boa
estratégia, além do equilíbrio do
sono com atividades físicas, é
investir em boa alimentação.
Entre os principais alimentos
aliados dos neurotransmissores
estão as castanhas e as sementes.
A castanha-do-pará, por
exemplo, é fonte de magnésio,
que ajuda no funcionamento das
células nervosas; é rica em
ômega 3, que melhora a
concentração, a memória,
previne doenças degenerativas
cerebrais e melhora o humor; e
selênio, que é um poderoso
antioxidante cerebral, e colabora
com a desobstrução das artérias,
melhorando a irrigação
sanguínea e a oxigenação
cerebrais.

No caso das sementes, o
gergelim influencia no humor e
na concentração, fortalece e
aumenta a quantidade de
glóbulos vermelhos do sangue,
favorecendo a oxigenação
cerebral e a transmissão de
impulsos nervosos que estão
diretamente ligados à
preservação das memórias.

Além da opção de utilizar os
produtos in natura, o Grupo Natu
Bell, de Minas Gerais,
desenvolveu as cápsulas
gelatinosas de óleo de castanha-
do-pará e gergelim, da linha
Katiguá, que combina os dois
ingredientes. Há 15 anos no
mercado, o Natu Bell possui três
linhas: Katiguá, com mais de 60
itens entre chás, farináceos,
cápsulas e solúveis; Transcend
Nutrition, para os segmentos de
suplementação, saúde e bem-
estar; e Reggene, com 12 itens de
nutricosméticos.

Aliados da
memória

Diferentemente da
lipoaspiração, que retira
apenas a gordura do local

desejado, a abdominoplastia é
indicada também para retirar o
excesso de flacidez do abdômen.
Segundo estudo feito pelo instituto
de pesquisas Ideafix, a pedido da
Mentor Worldwide LLC, fabricante
de produtos médicos, a
abdominoplastia já ultrapassou a
colocação de prótese de silicone nos
seios e está em segundo lugar na lista
dos procedimentos mais desejados
pelas mulheres de 18 a 45 anos,
perdendo apenas para a
lipoaspiração.

Muitas pessoas confundem a
abdominoplastia com a
lipoaspiração, mas elas são
totalmente diferentes. A
lipoaspiração é uma cirurgia que
retira somente a gordura, sem mexer
com a pele, e indicada apenas para
casos de acúmulos de gordura. Esse
procedimento não trata da flacidez

da derme – e, em alguns casos, pode
até piorá-la. Já a abdominoplastia
trata, além da gordura localizada, da
flacidez que pode ter sido adquirida
por diversos motivos.

Segundo o cirurgião plástico
Alderson Luiz Pacheco, da Clínica
Michelangelo, de Curitiba, Paraná, a
abdominoplastia é especialmente
indicada para quem perdeu muito
peso, ficando com a região da barriga
muito flácida, ou para quando a
mulher engravida – e, depois que o

bebê nasce, ela volta ao seu peso
considerado “normal”. Nesses casos
os músculos da região do abdômen
se afastam e podem, ou não, voltar
ao normal ou permanecer separados.
“Quando os músculos não voltam ao
que era antes, é preciso reposicionar
essa estrutura, fazendo uma costura
com vários pontos. O excesso de
pele é puxado para baixo e cortado.
Depois, é festa costura horizontal,
na altura dos pelos pubianos, e o
buraquinho do umbigo é refeito”.

Cirurgia
para gordura
localizada e

flacidez

Castanha-do-Pará: fonte de
magnésio, selênio e rica

em ômega 3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○ Calor aumenta
risco de pedra
no rim

Divulgação
Indicações da
abdominoplastia
O que é, como é feita,
para quem é indicada...,
quais os riscos

Divulgação
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Em meio ao clima
descontraído das
férias, quando as

crianças acabam
sofrendo com uma

alimentação à base de guloseimas...,
o movimento “Comer bem é tudo de
bom” listou dicas para que os pais
possam manter uma dieta adequada,
garantindo a saúde e bem-estar dos
pimpolhos. Uma sugestão
importante é manter o
fracionamento alimentar para que os
pequenos não fiquem muito tempo
sem comer. Ou seja, as crianças
devem fazer um lanche no meio da
manhã e no meio da tarde, o que
proporcionará energia e os
nutrientes necessários para que
possam brincar tranquilas.

O movimento é uma iniciativa da
Alelo, empresa do setor de
benefícios, e visa incentivar hábitos
saudáveis no dia a dia, por meio de
ações de mídia, eventos, programa
exclusivo para empresas, conforme
mais informações em
www.comerbemtdb.com.br

Sucos de frutas são uma ótima

pedida pra refrescar e hidratar as
crianças no intervalo de suas
brincadeiras: “Prefira os sucos
naturais, da própria fruta, que tem
menos açúcar e aditivos que os
sucos industrializados”, alerta o
movimento, ao sugerir um sorvete
nutritivo, a partir do congelamento
de sucos em forminhas de picolé. Ou
ainda as vitaminas de frutas com
leite ou iogurte, que podem ser
servidas com canudinhos e geladas,
até mesmo no café da manhã.

Os sanduíches podem ser feitos
com ingredientes variados, como
queijo branco, frango desfiado,
requeijão, alface, tomate e cenoura
ralada. O melhor é que seja com pão
integral ou versões coloridas, à base
de vegetais, como pão de cenoura,
abóbora, beterraba. Como alternativa
de doce, o movimento sugere os mini
bolinhos, mediante receitas variadas,
substituindo parte da farinha de
trigo branca por farinha de aveia,
linhaça, ou farinha de trigo integral.

Alimentação saudável nas férias

OCentro de Referência em Saúde
do Homem, na Capital

Paulista, alerta que o intenso calor
do Verão, associado ao aumento da
transpiração e a falta da ingestão
adequada de água podem gerar sérios
riscos para o surgimento de “pedra
nos rins”. Como prevenção, o
Centro recomenda mudanças na
alimentação, constante reposição de
líquidos e atenção à coloração da
urina.

Segundo o urologista Fábio
Vicentini, médico-chefe do
ambulatório de litíase renal do
Centro – unidade da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo
gerenciada em parceria com a
Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina
(SPDM) –, nos períodos mais
quentes do ano há aumento de 30%
dos casos de cálculos renais. As
vítimas mais comuns são homens,
porém o alerta inclui toda
população.

Para o especialista, no Verão, a
dieta ideal para a saúde dos rins
inclui primordialmente o aumento da
ingestão de água (cerca de dois litros
ao dia) e de sucos de frutas cítricas,
associado à diminuição do uso de sal
nos alimentos. As refeições diárias
devem conter mais verduras,
legumes, frutas e saladas.

Os frutos do mar contêm altas
doses de ácido úrico, um dos
responsáveis pelo desenvolvimento
dos cálculos renais. “É importante
também considerar a redução de
frituras e carne vermelha nesta época
de calor”, enfatiza o urologista.

Mais de 15% da população
mundial apresenta cálculos renais,
sendo que na maioria dos casos,
85% conseguem expelir as pedras
naturalmente, pela urina. Para evitar
esse transtorno, o urologista explica
que a maneira mais fácil de
monitorar a hidratação ideal do
corpo está ao observarmos a
coloração da urina. “Quanto mais
transparente estiver a urina, melhor.
Se estiver com aparência amarelada e
escura, é sinal de que o corpo
precisa de mais líquidos para
manter-se hidratado, longe dos
cálculos renais”, explica.

É importante que o paciente
esteja atento para os perigos das
receitas caseiras como chás
popularmente conhecidos como
quebra-pedras. “Nos casos de dores
e cólicas renais, os pacientes com
cálculos renais devem procurar o
médico para evitar infecções graves”,
ressalta.

Divulgação
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 Bardega, no Itaim Bibi, em São
Paulo, anunciou nova rodada de
workshops gratuitos sobre
vinhos, até 12 de fevereiro, com
aulas ministradas pelo sommelier
Aldo Assada. Sempre às terças e
quartas-feiras, das 19 às 20
horas, as vagas são limitadas.
Bardega fica na Rua Dr. Alceu de
Campos Rodrigues, 218.

 Festival do Aperitivo no
restaurante Famiglia Manzoli, na
Praia do Perequê, em Ilhabela,
vai até 2 de fevereiro,
diariamente, das 16 às 19 horas.

 Para divulgar as belezas de
Santos, Secretaria Municipal de
Turismo realiza o programa
Tarefas Fotográficas, para
escolher a melhor imagem sobre
determinado tema, que muda a
cada quinzena. Imagem deve ser
enviada para
contato@turismosantos.com.br
ou inbox pelo Facebook do site
www.turismosantos.com.br

 Santista Oscar Magrini
personifica Martim Afonso de
Souza, na 32ª temporada da
Encenação da Fundação da Vila
de São Vicente, em meio às
comemorações dos 482 anos do
Município.

 Modelos nus transformados
em obras de arte na exposição
“Alma Nua”, de Karla Bratfisch e
Silvia Maria, na Galeria Sede,
Rua Sampaio Peixoto, 368,
Cambuí, em Campinas, no
Interior de São Paulo, até 28 de
fevereiro, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 17 horas.

 Maquiadores podem se
inscrever até 2 de fevereiro no
19º Prêmio Avon de Maquiagem,
nas categorias artes cênicas,
audiovisual, editorial, passarela,
publicidade e social, em
www.portaldamaquiagem.com.br

 Na praia do Boqueirão, ao lado
do canal 3, e na Ponta da Praia,
próximo ao Aquário, em Santos,
pessoas com dificuldades de
locomoção têm a oportunidade de
desfrutar um banho de mar
seguro, no “Praia Acessível”, que
funciona até o fim de março, de
quinta a domingo, das 10 às 16
horas, tendo à disposição
cadeiras de rodas adaptadas,
utilizadas com suporte de
fisioterapeutas e auxiliares.

 Após passar por Santos e
Ubatuba, a Rede Discovery
encerra dias 1º e 2 de fevereiro,
na Praia de Icaraí, em Niterói, a
segunda edição do Discovery
Kids na Praia.

Wilson Martins Poit: novo
presidente da São Paulo

Turismo chega com o
objetivo de manter o nível
de excelência da empresa,

dando continuidade ao bom
trabalho desempenhado por

Marcelo Rehder, que
conduziu a SPTuris nos

últimos dois anos.

Fábio Arantes/Secom

Lucy Ruiz, Gerente Geral de Experiência
Hospitalidade do complexo do Rio
Quente Resorts, em Goiás: com
experiência em cinco estrelas de
Cancun, Riviera Maya e Cabo de San
Lucas, Lucy anuncia disposição de tornar
o complexo, que comemora 50 anos de
atividades, no “número um” em
hospitalidade e gastronomia.

Antonio Luiz Colucci, prefeito de
Ilhabela, no Litoral de São Paulo,
foi reeleito presidente da
Associação das Prefeituras das
Cidades Estância do Estado de São
Paulo (Aprecesp), que reúne 67
municípios. “O estabelecimento
de parcerias é essencial para que
o trabalho que vem sendo
desenvolvido tenha resultados
positivos”, ensina Colucci.

Márlon Reis, juiz do Estado do
Maranhão, e Antônio Abujamra,

apresentador do “Provocações”, da
TV Cultura: um dos idealizadores

da lei Ficha Limpa, magistrado
defendeu a reforma política no
Brasil, com mudança no sistema

eleitoral. Para ele, o sistema “não
permite que nós, eleitores,

tenhamos uma ideia mínima do
resultado daquele voto que nós

concedemos para o Parlamento”.

Jair Magri/Divulgação

Aprecesp/Divulgação

Divulgação

Marisa Roitman e Cláudio Mendes: presenças de
destaque na posse da nova diretoria da Associação
de Engenheiros e Arquitetos de Santos (AEAS).

Sandra Netto

Jornalista Vera Martins,
minha madrinha no

colunismo social,
transformou-se em

estrela na madrugada de
24 de janeiro, deixando

saudades e admiração dos
colegas da Apacos e

Febracos, as entidades de
colunistas que fundou e

por meio das quais
sempre lutou pelo
reconhecimento e
valorização deste

segmento jornalístico.
Até um dia!

Luiz Carlos Ferraz

3ª edição da Feira de
Autores da Mata Atlântica acontece
até 2 de fevereiro, de sexta-feira a

domingo, no piso superior do shopping
Ferry Boat’s Plaza, em Guarujá, exibindo
150 títulos, entre os quais, “Pedras do

Caminho, meu encontro no Caminho de
Santiago de Compostela”, do jornalista

Luiz Carlos Ferraz, editor do
Perspectiva.
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Meio Ambiente

AMado Janelas & Portas, que
desenvolve esquadrias de
madeira, adota medidas em

seu processo produtivo que
demonstram comprometimento com
questões sustentáveis. A tendência é
observada desde a matéria-prima
utilizada na produção de caixilhos,
com a utilização de madeira de
reflorestamento Lyptus. Obtida a
partir de melhoramentos de
cruzamento natural de duas espécies
de eucaliptos, grandis e urophylla, o
Lyptus é extraída de florestas
renováveis, processo pelo qual para
cada árvore derrubada outra é
plantada. Além do Lyptus, as portas

Construção com SUSTENTABILIDADE

e janelas da Mado passaram a
contar, recentemente, com madeira
tropical certificada. A Mado também
valoriza fornecedores de acabamento
que incentivam o conceito de
sustentabilidade.

Outra particularidade da Mado é
o MMS (MADO Manufacturing
System), baseado no uso eficiente de
recursos. “Essa atividade, adotada
desde 2008, nos proporcionou uma
grande redução de desperdícios”,
destaca o diretor da empresa,
Alexander Takata: “Por exemplo,
nossa principal matéria-prima, a
madeira, é usada praticamente em
sua totalidade”.

ATrisoft, que investe em
tratamento termoacústico
100% sustentável, utiliza

tecnologia ecológica na construção
civil, como a lã de pet isosoft, que
não consume água durante o
processo. “Hoje em dia há
consciência entre as melhores
construtoras em serem responsáveis
ambientalmente, selecionando e
priorizando produtos
ecologicamente corretos em suas
obras”, afirma Maurício Cohab,
diretor da Trisoft: “A indústria está
respondendo de forma muito rápida
às demandas, oferecendo ao mercado
performance, qualidade e
sustentabilidade. Essa é uma
tendência mundial e o Brasil não fica
nada atrás, vide o isolante termo
acústico isosoft, que consome
garrafas pet e é 100% reciclável,
eliminando por completo os
resíduos de obras a serem
descartados de forma incorreta”. O
isosoft possui a versatilidade de ser
reutilizado, armazenado para utilizar
em outras obras ou os resíduos
podem ser vendidos para
cooperativas de reciclagem.

A lã de pet isosoft é a alternativa
inteligente para qualquer projeto,
pois une diferenciais técnicos com
respeito ao meio ambiente. O
produto também contribui para a

Indústria da construção é o setor que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando considerável impacto
ambiental: estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção!

aprovação de construções
ecossustentáveis, que almejam o selo
LEED de sustentabilidade. O isosoft
é auto-extinguível e, testado pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), é aprovado segundo a Norma
IT10, do Corpo de Bombeiros de
São Paulo. Dentre as fases da
construção onde os produtos podem
ser introduzidos, estão:

 Isosoft Wall: desenvolvido como
tratamento térmico e acústico em
sistemas drywall de paredes com
placas de gesso acartonado e placa
cimentícia, pode ser empregado em
construções a seco em steelframe e
woodframe.

 Isosoft Decor: transforma o
tratamento acústico em algo invisível

e ao mesmo tempo decorativo.
Acabamento impresso em HD ideal
para aplicação em igrejas, refeitórios,
shopping centers, bares,
restaurantes, casas noturnas, lojas, e
qualquer projeto que necessite
transformar o tratamento acústico
em obra de arte.

 Isosoft Flex: é isolante térmico
para aplicação em dutos de ar
condicionado, reduzindo a perda de
carga térmica em dutos de ar
condicionado, resultando em
economia de energia. O revestimento
aluminizado é impermeável e serve
como barreira de vapor, além de
contribuir com a redução de ruído.
Leia mais no site
www.jornalperspectiva.com.br

Mado: processos revelam atividades sustentáveis

Fotos Divulgação

Trisoft: uso
de tecnologia
ecológica em
todas as fases


