Capa: Com entrega programada para setembro, a Opinião
Engeplus Construtora e Incorporadora inicia
em maio a fase de acabamento do Residencial
Santorini, na Rua Sampaio Moreira, 25,
esquina com Rua Coronel Proost de Souza, no
Embaré, em Santos...........................Págs. 6 a 8.
Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz, Leandro Ayres e
Divulgação.

Cidadania
Casa da Esperança de Santos realiza nos dias 23 e 24 de
maio o Simpósio Multidisciplinar de Reabilitação Física
e Intelectual de Crianças e Adolescentes...............Pág. 4.
Luiz Carlos Ferraz

“Pedras do
Caminho II”
agitou Casa
do Trem
Bélico, no
Centro
Histórico
de Santos

Casa com acessibilidade

S

uspeitando sempre dos jogos de poder
palaciano, especialmente quando se trata do
círculo central e envolva o Palácio do Planalto,
em Brasília, deve ser analisada com redobrada
cautela – ainda mais em ano eleitoral, quando tudo é
possível – a recente auditoria do TCU, o Tribunal de
Contas da União, que reprova o programa
habitacional Minha Casa Minha Vida, criado pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assumido
integralmente pela sucessora Dilma Rousseff, que
visa acabar com o formidável déficit habitacional
brasileiro estimado em 6,6 milhões de unidades.
Revela a inspeção do TCU, conforme destaca esta
edição do Perspectiva na página 3, que os projetos
do programa financiados pela Caixa Econômica
Federal estariam violando os direitos das pessoas
com deficiência, por não contemplarem os requisitos
exigidos pela legislação que trata da acessibilidade –
mas que, como pondera o TCU, estão enfatizados na
própria lei que estabeleceu o programa. Ou seja, a
Caixa estaria agindo com eventual negligência na
liberação dos recursos, aprovando projetos
irregulares, o que evidenciaria escândalo de
proporções fenomenais – ainda que a análise do
Tribunal tenha se debruçado em apenas 11
empreendimentos habitacionais.

Friso apenas 11 pois até o final do ano passado,
conforme divulgado em publicações técnicas do setor
construtivo, o Minha Casa Minha Vida já havia
contratado 3 milhões de unidades, considerando as
duas fases do programa, além de mais 750 mil
unidades em fase de contratação, a serem cumpridas
até o final deste ano. Desse montante espetacular,
foram concluídas 1,68 milhão de unidades e
entregues cerca de 1,38 milhão.
A ação do Tribunal de Contas da União há ser
levada às últimas consequências, eis que,
constitucionalmente, o órgão exerce a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, no que se refere à
legalidade, à legitimidade e à economicidade, além
de fiscalizar a aplicação das subvenções e da
renúncia de receitas. Portando, atuando sob o crivo
do TCU, a Caixa, como instituição financeira e na
forma de empresa pública do governo federal, deve
explicações detalhadas sobre a grave denúncia.
Aliás, não só ao TCU, considerando sua condição de
exigir a reparação de eventuais danos, mas a
qualquer cidadão, e de forma muito especial, ao
deficiente, que merece ser tratado com dignidade e
ter seus direitos amplamente respeitados.

Responsabilidade do sócio ao
desconsiderar a pessoa jurídica

Gente & Fatos

Livro e exposição de fotos “Pedras do Caminho II”, de
autoria do jornalista Luiz Carlos Ferraz, apresentaram ANA CLAUDIA VIEIRA SARTO
a mística do Caminho de Santiago..............Págs. 10 e 11.
oi aprovada pela Comissão de

Murray - Advogados

Ana Cláudia: “Motivar o
exercício da atividade
empresarial”

F

Turismo
Governador Geraldo Alckmin lança guia de roteiros
turísticos, disponível em três idiomas, para promover o
Estado durante a Copa do Mundo.........................Pág. 9.
Divulgação

Casa construída com
o Monoforte:
sistema é
indicado para
todos os
tipos de
edificações

Arq & Decor
Termotécnica mostra as vantagens do sistema construtivo
Monoforte, baseado em painéis monolíticos de EPS
integrados a malhas de aço galvanizado...............Pág. 8.
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Constituição e Justiça e de
Cidadania, da Câmara dos
Deputados, em sessão do último 16
de abril, a proposta que unifica os
Projetos de Lei nº 3401/08 e nº 4298/
08, que estabelecem regras para a
desconsideração da personalidade
jurídica. O instituto permite a
utilização dos bens particulares de
sócios ou administradores para
honrar obrigações da empresa
quando comprovada a prática de
atos ilícitos por parte dos mesmos,
com o intuito de lesar o direito dos
credores.
Referida proposta institui regras
e assegura o direito de defesa nos
casos de responsabilidade pessoal
do sócio e administrador por dívidas
da empresa e estabelece prazo de 15
dias, após a intimação, para que
apresente sua defesa. Determina
ainda a obrigatoriedade de se ouvir
os réus e a indicação, em

requerimento específico, dos atos
cometidos e que sejam
caracterizados como ilícitos.
Adicionalmente, os sócios ou
administradores terão o direito de
produzir provas, podendo o juiz
decretar a desconsideração da
personalidade jurídica somente após
ouvir o Ministério Público.

Se caracterizada a prática do ato
ilícito com o intuito de não cumprir
com as obrigações da empresa para
com credores da pessoa jurídica, a
desconsideração da personalidade
jurídica poderá atingir os bens
particulares dos integrantes,
instituidores, sócios ou
administradores que tenham,
efetivamente, praticado o ato tido
como ilícito em proveito próprio.
Apesar das críticas de alguns
parlamentares, tais regras irão
motivar o exercício da atividade
empresarial e, consequentemente,
proporcionar mais segurança jurídica
aos investidores estrangeiros em
nosso país. A proposta seguiu para
o Senado e, caso não sobrevenha
recurso, irá para análise do plenário.
Ana Claudia Vieira Sarto é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Cidade

TCU reprova conjuntos habitacionais
Reprodução

Órgão constatou falhas na acessibilidade
e mobilidade no programa do
governo federal

A

violação de direitos
das pessoas com
deficiência foi
constatado no programa
habitacional Minha Casa, Minha
Vida pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), que proferiu acórdão
determinando à Caixa Econômica
Federal que apresente plano de ação
que garanta a acessibilidade nas
habitações financiadas.
Na declaração de voto que
integrou o acórdão do TCU, o
ministro Raimundo Carreiro
orientou a Caixa para a necessidade
de adequar os projetos do programa
às normas técnicas e legais voltadas
à garantia de acessibilidade a pessoas
com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Embora o programa do governo
federal determine que as unidades
atendam aos critérios de
acessibilidade e mobilidade – o que

Auditoria visou avaliar
a qualidade dos
projetos habitacionais
voltados à baixa
renda

também deve ser
obervado em todas
as áreas públicas e
de uso comum –,
questionário
sobre
frequentes
reclamações dos
moradores
apurou que
16,9% referem-se a
“ausência/insuficiência de
dispositivos de acessibilidade para
pessoas com deficiência” e 13,9% de
“ausência/inadequação de calçadas
ou passeios”.
Além disso, durante inspeções
realizadas pelo TCU em 11

empreendimentos visitados foi
constatada a “ausência ou
insuficiência dos dispositivos de
acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida”.
Foi também observado que nas casas
destinadas a pessoas com deficiência
os itens de adaptação estavam
incompletos ou com inadequação
arquitetônica.
A auditoria realizada pelo TCU
teve como objetivo avaliar a
qualidade das construções, a
infraestrutura no entorno, a eficácia
de atendimento das metas do
programa e o desenvolvimento do
trabalho técnico-social com os
beneficiários. O TCU fez as
avaliações com base nas
determinações da Lei nº 11.977/
2009, que criou o programa, da Lei
nº 10.098/2000, conhecida como Lei
da Acessibilidade, e da Norma da
ABNT nº 9050/2004, que detalha as
regras básicas para acessibilidade.

Burocracia limita crescimento da energia solar
P

ara o diretor da Neosolar
Energia, Pedro Pintão, as
barreiras encontradas durante o
desenvolvimento de projeto de
microgeração de energia no
Estado de São Paulo se repetem
em todo o país. Consultoria
paulista especializada em soluções
em energia solar, a Neosolar foi
responsável pela instalação de
projeto inédito em Ribeirão Preto,
com potência de 25 kWp.
Desde o final de 2012, quando

entrou em vigor a RN 482, que
regulamenta a micro e
miniprodução de energia,
proprietários de residências,
comércio e indústria podem
produzir sua própria energia. Em
contrapartida, as concessionárias
devem adequar seus medidores a
um modelo que permita que a
energia gerada e não consumida no
local possa ser enviada à rede para
consumo em outro ponto, gerando
créditos para o consumidor na

próxima fatura. Este modelo de
compensação energética poderia ser
uma alternativa para atender a
demanda por energia elétrica
crescente dos últimos anos, que foi
estimulada pela ampla abertura de
crédito dos governos recentes. A
novidade só não alavancou o
número de microgeradores de
energia no país devido aos entraves
burocráticos que existem nos
processos de instalação e
aprovação dos projetos.

Conforme detalhou o diretor
da Neosolar, a geração
fotovoltaica é feita em um único
local (unidade produtora), e a
energia produzida é utilizada para
compensar aquela usada na
própria unidade produtora, além
de mais sete unidades
(consumidoras). Ela entrou em
operação em 21 de agosto de 2013
– sete meses após a solicitação –
com um custo aproximado de
instalação de R$ 200 mil.

Maratona
Supply Chain
e Logística

O

Instituto Brasileiro de
Supply Chain (Inbrasc)
realizará dias 26 e 27 de maio a
10ª Maratona de Supply Chain
Management, no Centro de
Convenções Senac, em São
Paulo. No primeiro dia estão
programados debates sobre
sustentabilidade, inovação,
supply x financeiro, strategic
sourcing, LEAN, entre outros,
com exposições da GM, Coty,
Makro, Gafisa, Grupo Pão de
Açucar, Tetra Pak e Arysta. No
segundo, haverá a participação
de três especialistas
internacionais, que abordarão
tendências e cases inéditos, como
“Integração do Total Cost of
Ownership com a cadeia de
valor”, “Alcançar a excelência
no Supply Chain” e “Como
avaliar e mitigar riscos na
cadeia de suprimentos mesmo
sem budget”, além de debates. O
diferencial do evento são as salas
independentes de Logística,
Compras e Planejamento, que
darão a oportunidade dos
participantes escolherem os
temas de sua preferência.
Participarão empresas de vários
segmentos, como Maganize
Luiza, Tim, Theraskin, Docol,
Vale, Faber Castell, ABB,
Angeloni, Gol, A.R.G., Portobello,
GBB. As inscrições podem ser
feitas em www.inbrasc.org.br/
maratona2014 ou (11)
3302.9292.

Mais empregabilidade a deficientes
V

isando incentivar o Programa de
Apoio à Pessoa com
Deficiência (Padef), a Secretaria de
Estado do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT) realizou encontro
com lideranças empresariais no
Palácio dos Bandeirantes, em São
Paulo, tendo como foco a
contratação das pessoas com
deficiência (PCDs). Segundo dados
do último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), divulgado em 2010, são
mais de 45 milhões de PCDs em
todo o Brasil. Nove milhões delas no
Estado de São Paulo.
Segundo o secretário Tadeu
Morais, titular da SERT, há

necessidade de governo e iniciativa
privada intensificarem esforços e
parcerias para lutar pela inserção
profissional e oferecer emprego de
qualidade às pessoas com
deficiência. Hoje, por meio do Padef,
o governo atende 4.200 pessoas, em
média, anualmente.
Além de Morais, o encontro
teve a presença dos secretários de
Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Linamara Battistella e
Marco Antonio Pellegrini, titular e
adjunto, respectivamente; o
secretário adjunto da SERT,
Eufrozino Pereira; a supervisora do
Padef, Marinalva Cruz; entre outros
convidados.

Batistella destacou a necessidade
das PCDs superarem limitações para
se colocarem em igualdade de
condição dentro do sistema
produtivo: “As pessoas com
deficiência têm o direito de
participar ativamente da construção
das riquezas do nosso país”.
Marinalva Cruz colocou o Padef
à disposição para tirar dúvidas,
conclamando o empresariado a ir
além do cumprimento da Lei de
Cotas. “Assim, poderemos elevar a
atual taxa nacional de empregos
formais das PCDs, que, atualmente é
de 0,7%, segundo a Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS)”,
frisou a supervisora do programa.
Perspectiva
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 Em meio ao questionamento sobre sua existência, o exame para
exercício da advocacia completa 40 anos de implantação obrigatória na
Secional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP), onde
surgiu em 1971. Os bacharéis em Direito formados até 1973 ficaram
isentos de prestar o exame, mas em 1974 a prova passou a ser
obrigatória no Estado. Na época, a ferramenta foi repudiada com os
mesmos argumentos de agora: “trata-se de um segundo vestibular”,
“cria discriminação para os candidatos à advocacia”, “promove
reserva de mercado”, “desacredita as faculdades de Direito”. Frisa
Marcos da Costa, presidente da OAB SP: “Nenhum desses argumentos
se sustentou ao longo dos 40 anos, a demonstrar a importância e
fundamentação jurídica do exame de ordem”.
Reprodução

 Até 9 de maio

cerca de 49,6
milhões de pessoas
dos grupos
prioritários deverão
ser imunizadas na
Campanha Nacional
de Vacinação contra a Gripe, realizada
pelo Ministério da Saúde com apoio
dos governos estaduais e municipais.
Em Santos, a Secretaria de Saúde
disponibilizará as doses nas unidades
básicas e de saúde dos bairros, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
Confira no site www.santos.sp.gov.br

 O consumidor inadimplente

está cauteloso para comprar, mas
considera que sua situação
financeira é melhor atualmente
em comparação ao ano passado e,
mais ainda, prevê que vai
melhorar nos próximos meses. E
quando isso acontecer seu
principal sonho de consumo é
comprar um carro ou uma moto.
Constatações da Pesquisa Perfil
do Inadimplente realizada pela
Boa Vista SCPC (Serviço Central
de Proteção ao Crédito) no 1º
trimestre deste ano.

Professor Marcelo Claudio Cortez Mathias, de Santos, envia email, indignado com o Bradesco que induziu sua mãe,
pensionista do INSS, a abrir conta na instituição para receber
seu benefício, o que foi feito com pagamento de todas as
despesas do pacote sugerido. Posteriormente, obteve confirmação do INSS
que a exigência era “mentirosa e fraudulenta” e, reclamando ao banco, a
conta foi cancelada. Leitor atribui procedimento à eventual estratégia
funcional, visando cumprir meta e angariar comissão, o que, no entanto,
não deve eximir o banco de responsabilidade. Ainda que a instituição tenha
restituído valores pagos indevidamente, não é exagero pleitear na Justiça a
reparação do dano moral, para inibir esse tipo de conduta. Boa sorte!
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

Cidadania

Avanços em reabilitação
física e intelectual
Divulgação

Casa da
Esperança de
Santos:
debate de
novas
técnicas
aperfeiçoa
profissionais
e estudantes

Simpósio programou 15
palestras com
especialistas da área

R

eferência no atendimento a
crianças e adolescentes
portadores de paralisia
cerebral, a Casa da Esperança de
Santos realiza nos dias 23 e 24 de
maio o Simpósio Multidisciplinar de
Reabilitação Física e Intelectual de
Crianças e Adolescentes. A inscrição
é feita no site da instituição em
www.casadaesperancasantos.org.br,
com investimento de R$ 60,00 para
profissionais de saúde e R$ 30,00
para universitários.
A finalidade é apresentar
avanços científicos da área. Estão
programadas 15 palestras com
profissionais da Associação de
Assistência à Criança Deficiente
(AACD) de São Paulo, Lar Escola
São Francisco, Hospital Sírio
Libanês, equipe de esporte adaptado
do Serviço Social da Indústria (SESI)
e da Casa da Esperança de Santos.
Os fisiatras da AACD, Alice
Ramos e Marcelo Ares, abordarão
“Paralisia Cerebral – Definição,
Aspectos Clínicos, Classificação e
Princípios de Reabilitação” e “Uso
de Órtese em Pacientes Deficientes”.
A diretora clínica da Casa da
Esperança de Santos, neurologista
infantil Maria Lúcia Leal dos Santos,
falará sobre dois temas: “Aspectos
Neurológicos da Paralisia Cerebral” e
“Aspectos Físicos e Terapêuticos
Mucopolissacaridose” e o

ortopedista da instituição, Fábio
Peluzo, sobre o “Tratamento
Ortopédico da Paralisia Cerebral
com Base no GMFCS”.
As fisioterapeutas Maria
Cristina dos Santos Galvão,
Fernanda Bert e Marjory Barros
Santos, da AACD, falarão sobre
“Fisioterapia Baseada em
Mensurações e Meta em Pacientes e
em Crianças com Paralisia Cerebral”,
“Fisioterapia Aquática Funcional na
Criança Deficiente” e “Uso de
Avaliações para Identificar Atraso
Motor, Visual e Perceptivo em
Bebês de Risco”.
Durante o simpósio também
serão abordados os temas:
“Tratamento Odontológico em
Crianças Especiais”, pela professora
da FOUSP, Marina Gallottini
Magalhães; “Tecnologia Assistiva e
Adaptações Gerais na Paralisia
Cerebral”, pela terapeuta
ocupacional Ana Carolina Rodrigues
(AACD); “Avaliação Psicológica do

Paciente Deficiente”, por Gabrielle
Oliveira (AACD); “Comunicação
Suplementar Alternativa e Grupo
Acesso”, pela fonoaudióloga Adriana
Peres (AACD); “A Inclusão Hoje/
Escolas Especiais ainda são
Necessárias”, pela professora da
AACD/LESF Roberta Galasso
Nardi; “Esporte Adaptado –
Princípios, Tipos de Esporte,
Pacientes Elegíveis”, por Mário
Quaranta, supervisor do SESI/SP; e
“Reabilitação no Hospital Sírio
Libanês”, pela médica Izabel
Chateaubriand.
O simpósio acontecerá na sede
da Casa da Esperança, na Rua
Imperatriz Leopoldina, 15, Ponta da
Praia, com patrocínio de Atlas
Schindler, Bascar, Engeplus, Porto
Seguro, Shire e Unicred, apoio da
APM Santos, A Tribuna, Rotary
Club de Santos, Santos e Região
Convention & Visitors Bureau e
Secretaria de Saúde. Informações no
telefone (13) 3278.7807.

Meta é superar 500 mil peças!
C
Divulgação

om o slogan “Roupa boa, a
gente doa”, a 9ª Campanha
Metropolitana do Agasalho já
iniciou a arrecadação de
agasalhos, com a pretensão de
superar 500 mil peças doadas,
entre vestuário e cobertores, nos
nove municípios da Baixada
Santista. Em Santos, as doações
podem ser entregues na sede do
Fundo Social de Solidariedade
(FSS), na Avenida Conselheiro
Nébias, 388, das 9 às 18 horas.
“Com a iniciativa metropolitana, o
número de pessoas beneficiadas
aumenta em toda a região”,
afirmou a presidente do FSS,
4
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Reynaldo Gianecchini:
garoto-propaganda da
Campanha do
Agasalho 2014

Maria Ignez Barbosa, ao informar
que, integrando a programação
realizada pelos fundos sociais da
Região Metropolitana da Baixada
Santista, com apoio do Governo do
Estado, Santos sediará em 28 de
maio, no Teatro Coliseu, das 13 às

19 horas, o Bazar
Metropolitano da Campanha
do Agasalho. A renda será
revertida para compra de
cobertores. Também haverá
desfile beneficente em 4 de junho,
no Mendes Convention Center, e
carreata pelos bairros em 9 de
julho, além de postos de
arrecadação durante o “Inverno
Solidário”, de 11 junho a 13 de
julho, na Arena Santos.

Construção
Luiz Carlos Ferraz

Santorini: torre única
possui 28 andares,
incluindo subsolo, térreo,
dois mezaninos e 25
andares com
apartamentos

Residencial Santorini

Capricho no
acabamento
“30% dos nossos apartamentos são comprados por
mulheres, profissionais liberais, empresárias...”

A

Engeplus Construtora e
Incorporadora inicia em
maio a fase de acabamento
do Residencial Santorini, na Rua
Sampaio Moreira, 25, esquina com
Rua Coronel Proost de Souza, no
Embaré, em Santos. A entrega está
programada para o início de
setembro e conforme destacam os
diretores da empresa, engenheiros
Roberto Luiz Barroso e Roberto
Luiz Barroso Filho, entre os
diferenciais do empreendimento
estão a excelente localização, a meia
quadra da praia, e o elevado padrão
de qualidade conquistado ao longo
de 26 anos de atividades.
Pioneira na escolha de opções
sustentáveis, como o
aproveitamento da água de chuva, a
Engeplus tem em seu portfólio 32
projetos, a maioria residenciais com

recursos próprios, mas vários
prédios para terceiros, como para a
Santa Casa, Santos Futebol Clube –
Memorial das Conquistas, Centro de
Treinamento e camarotes do estádio
Urbano Caldeira –, além de prédios
dos campus universitários da
Unimes e da Unisanta. Hoje, além da
finalização do Santorini, a Engeplus
iniciou as obras do Residencial Ilha
de Capri, no Embaré, e implanta o
edifício corporativo Fuschini
Miranda Premium Offices, na Vila
Mathias. Também está em fase de
aprovação residencial na Rua São
José, Embaré.
O projeto do Residencial
Santorini é de autoria da arquiteta
Cecília Passarelli Zonis e do
engenheiro José Roberto Zonis. A
torre única possui 28 andares,
incluindo subsolo, térreo, dois

mezaninos e 25 andares que abrigam
100 apartamentos. “É o mais alto
edifício construído pela empresa”,
comentam os diretores da Engeplus,
detalhando que as unidades de três
dormitórios possuem 124,51 metros
quadrados, as de dois, 101,17
metros quadrados, além de uma
cobertura duplex, com 500 metros
quadrados.
Cecília acrescenta que,
considerando a localização

privilegiada, pertinho da praia e do
canal 5, foi feito um projeto com
todos os elementos para se morar
bem e ser feliz: “Os apartamentos
contemplam ambientes iluminados e
convidativos, com sala ampla e
terraço gourmet perfeito para
aproveitar a linda paisagem. E ainda
ótimas suítes, lavabo, parte de
serviço completa, com terraço
técnico, tudo do tamanho certo e
bem distribuído”. No que se refere a

área de lazer comum, a arquiteta
destaca que o ponto alto é a piscina
panorâmica na cobertura: “A cada
projeto tentamos nos superar e fazer
-cada vez melhor. E assim poder
atender, junto ao nosso cliente, às
expectativas do mercado e das
famílias que vão habitar os
apartamentos”.
Barroso e Barroso Filho
salientaram que a opção de realizar
mais este residencial foi aprimorar
ainda mais o produto da empresa,
em função do sucesso a cada novo
empreendimento: “Hoje nossos
compradores são praticamente os
mesmos que já compraram em
outros prédios. São investidores e
que também indicam para outras
pessoas. Lançamos o prédio e
praticamente vendemos no início da
construção”. Os diretores atribuem a
preferência pelo reconhecimento da
qualidade Engeplus, o acabamento
esmerado e o tratamento
diferenciado: “O cliente conversa
diretamente com a gente. Estamos
construindo há 26 anos e nunca
tivemos um processo de condomínio
contra nós”.
Sobre o mercado imobiliário,
ambos se declaram otimistas,
especialmente considerando a boa
velocidade de venda dos
lançamentos próprios. “Não
acredito em bolha imobiliária, pois
há déficit muito grande de habitação.
Além disso, há muita facilidade de
financiamento”, opina o engenheiro
Barroso. “Neste momento, o
mercado deu aparente desacelerada,
mas em breve será reaquecido sem
problemas”, complementa Barroso
Filho. Os diretores da Engeplus
admitem dificuldades no segmento
corporativo, mas as perspectivas
são positivas, devido aos negócios
da cadeia produtiva de óleo e gás,
além da ampliação do Porto de
Santos.
O Santorini, assim como a
maioria dos residenciais implantados
pela Engeplus, é dirigido para a
classe média alta. “Buscamos
atender quem quer imóvel para
morar e investir”, sintetizam os
engenheiros: “Uma coisa curiosa é
que cerca de 30% de nossos
apartamentos são comprados por
mulheres, profissionais liberais,
empresárias, muitas das quais do
Interior do Estado, pessoas que
pretendem vir para cá, atraídas pela
qualidade de vida de Santos”.
Perspectiva
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Nas fundações profundas do
Santorini, a solução adotada foi o
sistema de estacas escavadas, que
atingiram cerca de 57 metros de
profundidade, executadas pela
Brasfond Fundações Especiais.
“Além de garantir a solidez do
empreendimento, este sistema não
causa incômodos à vizinhança, como
trepidações e barulho”, observa o
engenheiro da obra, Carlos Indame:
“Trata-se de uma fundação mais
cara, em torno de 25% a 30%, mas o
custo-benefício é melhor,
especialmente em relação ao respeito
ao sossego dos vizinhos”.
Entre outros detalhes
construtivos, Indame enfatiza a
preocupação ambiental do projeto,
que inclui medidores individuais de
água e gás, proporcionando justo
equilíbrio nas contas de condomínio
e mais uma vantagem aos
investidores que utilizam o imóvel
apenas nos finais de semana e férias.
Sobre o sistema de aproveitamento
de água de chuva, ele explica que é
feita captação do líquido, que é
armazenado em reservatório de
30.000 litros no subsolo. Em
seguida, é transferido para caixa
superior, por bomba – “são duas
prumadas subindo em paralelo”,
explica –, e após tratamento, esta
água é utilizada nas bacias de
banheiro e lavagem de prédio,
chegando a representar uma
economia de 30 a 40% no consumo
do condomínio.
O tratamento da água da chuva é
feito por meio do sistema fornecido
pela Ozonix. Segundo o diretor da
empresa, Moacir Strzygowski, entre
as vantagens do ozônio, o produto
não causa descargas prejudiciais ao
meio ambiente; é produzido no local,
sem transporte ou armazenagem de
produtos químicos; mata todas as
bactérias, vírus, fungos e algas;
previne a incrustação de carbonato
de cálcio e remove as já existentes.
“O ozônio não usado se decompõe
lentamente em oxigênio até o ponto
e saturação na água e forma uma
água cristalina e cintilante”, frisa
Moacir.
Com relação à escolha dos
parceiros, Carlos Indame afirmou
que a maioria é mantida a cada obra,
o que se deve, especialmente, pelo
atendimento, qualidade de produtos
e serviços e cumprimento de prazos.
Entre os fornecedores, o
rebaixamento do lençol freático foi
feito pela Enmage. Segundo detalhou
o diretor, engenheiro Gerson
Vilaverde, os serviços foram
executados por meio do sistema
well-points, visando melhor
eficiência e baixo custo.
A PGV Transportes e Serviços
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Santorini:
preocupação
ambiental do
projeto inclui
medidores
individuais de
água e gás

realizou os serviços de
terraplanagem, remoção do material
escavado destinando a aterros
autorizados pelos órgãos ambientais.
A empresa também presta serviço de
locação de retro escavadeiras e
escavadeiras hidráulicas. Segundo o
diretor da empresa, Paulo Vieira, a
empresa está no mercado desde
1999, sempre investindo no
treinamento da mão de obra e
diversificando sua atuação no setor
da construção.
A Concreto Cortesia atuou na
prestação de serviços de
bombeamento e fornecimento de
concretos em todas as fases da obra,
desde as estacas escavadas, lajes,
vigas e pilares. Segundo detalhou o

gerente da empresa na Baixada
Santista, arquiteto Nelson
Fernandez, como principais
características, o concreto foi em sua
maioria fck 40 com brita 0 e 1,
slump 14+-2, havendo aumento do
slump conforme foi atingindo altura
maior.
A Teste Engenharia realizou
serviços de controle tecnológico do
concreto, isto é, moldagem e
rompimento de corpos de prova
para o controle de qualidade do
concreto. “O Slump Test é um
ensaio feito quando da moldagem
dos corpos de prova para determinar
a consistência do concreto”,
detalhou o diretor da Teste,
engenheiro Franco Pagani.

Construção
Luiz Carlos Ferraz

Vista panorâmica da
cobertura do
Santorini: a bela
orla de Santos

O fechamento utilizou alvenaria
em blocos cerâmicos de vedação,
com furos horizontais de primeira
qualidade, afirmaram os diretores da
Tapinaré Representações, Albano da
Silva Soares e Cristiane R. Soares, ao
frisar que os blocos podem ser
entregues a granel ou paletizado.
Entre as vantagens de utilizar
produto 100% natural, estão a baixa
absorção de umidade, isolamentos
térmico e acústico, proporcionando
elevada performance na obra e mais
conforto no interior das unidades:
“Os produtos seguem a norma NBR
15270 da ABNT”, frisaram Albano e
Cristiane.
A Magenta Alumínio Ltda.
participou de mais este residencial e
fortaleceu a tradicional parceria com
a Engeplus. No Santorini foram
executadas janelas com persiana
integrada nos dormitórios, o que
aumenta o conforto térmico e
acústico e colabora com a
valorização do empreendimento,
afirmou o diretor João Magenta.
Os vidros são da DS Vidros. No
hall de entrada foram colocados
vidros refletivos verdes, enquanto
nas sacadas dos apartamentos,
laminado verde, e na guarita,

temperado verde de 10 mm. Em
outros ambientes foi utilizado o mini
boreal, de 4 a 6 mm.
Todo material hidráulico
utilizado na obra foi fornecido pela
Casa do Encanador.
A Elétrica Sanchez forneceu os
materiais elétricos e iluminação das
áreas comuns, luminárias de
emergência e sensores de presença
das escadas, além de interruptores e
tomadas Pial Legrand da linha
Nereya.
O edifício possui três elevadores
Atlas Schindler da linha NeoLift,
desenvolvidos com conceitos de
segurança e performance, e dotados
de sistemas que trazem agilidade e
tranquilidade. O design tem formas
ergonômicas e linhas curvas,
integrando o elevador ao projeto
arquitetônico. Dois elevadores são
sociais, cada com capacidade para 10
passageiros, e todos os acabamentos
de portas, batentes e cabina são em
aço inoxidável. O elevador de serviço
teve seu projeto pensado em atender
as necessidades do condomínio
quando da movimentação de
volumes e apresenta capacidade para
12 passageiros, portas de pavimento
com altura livre de 2,10 m e cabina

com altura livre interna de 2,40 m.
Outro diferencial é a velocidade dos
elevadores que podem atingir 150 m/
min.
O Santorini foi todo revestido
com produtos da Cerâmica Atlas. A
fachada do residencial, incluindo as
varandas com espaço gourmet, a área
de lazer e os detalhes do térreo são
revestidos com séries diferenciadas
da Atlas. Na fachada, por exemplo,
foram utilizados 13.400 m2 de
revestimento cerâmico, 7,5x7,5,
Série Brink, e 1.300 m2 de pastilhas
de porcelana, 5x5, referência
SG10765, Dili, Série Pacífico.
Conforme destacou Fernando
Ferraz, representante da Cerâmica
Atlas na Baixada Santista, por se
tratar de produto de baixa absorção
de água, < 0,5%, e baixa expansão
por umidade, a pastilha de porcelana
é o revestimento ideal para o uso em
fachadas, principalmente em prédios
no Litoral.
A Harco Engenharia de Ar
Condicionado fez o projeto e a
instalação do sistema VRF de multisplit, na cobertura. Entre os
diferenciais e vantagens do sistema,
o diretor da empresa, engenheiro
Edgard Lopes Hernandes, destacou a
economia de tempo e mão de obra,
baixo nível de ruído e baixo consumo
de energia, uma única condensadora
para até 10 unidades internas,
sistema automatizado, além de
temperatura quente.
A Prógas Tecnologia em Gás fez
a infraestrutura da rede de
distribuição de gás, com instalação
de medidores, deixando opção por
GLP ou gás natural. A empresa é
credenciada pela Supergasbras e
adota as normas ISO 9001.
Perspectiva
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Arq & Decor

Painéis monolíticos no
sistema Monoforte

Divulgação

Fotos Divulgação

Misturador
Tres e Cuba
Toto: nova loja
traz marcas
exclusivas

Substituição da alvenaria
tradicional com rapidez e
economia

A

Termotécnica, de Santa
Catarina, desenvolveu o
Sistema Construtivo
Monoforte, baseado em painéis
monolíticos de EPS integrados a
malhas de aço galvanizado, que
substituem a alvenaria estrutural ou
alvenaria de vedação. O sistema é
indicado para todos os tipos de
edificações, como residências,
escritórios e indústrias, e permite a
instalação das tubulações de
hidráulica, esgoto e elétrica entre os
painéis e a tela metálica, resultando
em processo rápido e econômico, já
utilizado na construção civil em
diversos países.
Segundo explica a Termotécnica,
o sistema favorece os isolamentos
térmico e acústico, além de reduzir
em cerca de 40% o tempo de
execução e da mão de obra
necessária: “Ao utilizar o
Monoforte, há uma redução de 15 a
20% no valor do metro quadrado
construído na alvenaria convencional
e a facilidade se estende ao
transporte do material, que é leve e
compacto”.

Di Lusso inova em
louças e metais
A

O impacto ao meio ambiente é
reduzido, pois o EPS é material
100% reciclável e reutilizável. “As
obras se tornam ainda mais
ecoeficientes a partir do menor
consumo de energia e da redução em
75% do volume de água utilizado”,
diz a Termotécnica, ao enumerar
outras vantagens do sistema: mais de
80% de redução de resíduo da obra,
material retardante à chama, não
prolifera cupins e fungos, facilidade
para fixar as tubulações e facilidade
de transporte do material.

Fabricante enumera
vantagens na obra. Abaixo,
visão 3D do Monoforte

Basta clicar em
www.obravip.com

A

boutique virtual Obravip.com
apresenta cinco novos modelos
de gaveteiros, que transmitem
criatividade à decoração. Ótimos
para organizar objetos e a casa, os
modelos não são apenas funcionais,
mas excelentes objetos de decoração,
com diferentes estampas e cores
fortes. Disponíveis com os
charmosos pés palito de madeira, os
gaveteiros são fabricados em MDF
BP, com estampa impressa em UV
direta.
8
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acessórios”, afirma o proprietário
Airton Júnior. Além do portfólio
diferenciado, a Di Lusso investiu
na formação de seus consultores,
que foram treinados pelas
próprias marcas visando facilitar
o atendimento ao consumidor
final, aos profissionais de
Arquitetura e Decoração em seus
projetos personalizados, assim
como às construtoras, com foco
nos grandes empreendimentos.
“A Di Lusso é com certeza o
espaço com maior diversificação
de produtos da Baixada Santista”,
enfatiza o jovem empresário, ao
detalhar que a criação do
showroom teve a participação de
profissionais da região, que
desenvolveram espaços usando
peças do portfólio.

Divulgação

Divulgação

Funcional e
decorativo

mais nova boutique de banho
e cozinha de Santos, a Di
Lusso Louças e Metais foi
inaugurada na Avenida
Washington Luiz, 472 (canal 3),
esquina com Rua Tolentino
Filgueiras, no Gonzaga. O
showroom de 400 metros
quadrados ocupa dois pavimentos
e apresenta 6 marcas com
exclusividade na região – Toto,
líder mundial em louças de alto
padrão, Mekal, Doka, Pretty Jet, e
as espanholas Tres e Sonia –, além
das consagradas Deca, Jacuzzi,
Franke, BanhoMais, Perflex,
Docol, Toccata e Seccare.
“Estamos preparados para
ser referência a quem procura
produtos de qualidade no
segmento de louças, metais e

Coleção
Virtual
Reality:
mescla de
elementos
naturais

Efeito 3D
em papel
de parede
T

endência mundial, o papel de
parede com efeito 3D tem
conquistado cada vez mais espaço
no mercado, pois além de
inovador complementa a
decoração com estilo e
originalidade. O Mundo do Papel
de Parede, de São Paulo,
disponibiliza três coleções com
efeito tridimensional, importadas
da França e produzidas em
material vinílico ou emborrachado
e lavável, com durabilidade
superior a 10 anos.
A coleção Reality oferece
papéis de parede semelhantes à
seda, couro, pedras, capitonê,
madeira, galhos de árvores, sem

que seja necessário grandes obras e
altos custos na hora de mudar o
visual da casa. O efeito
tridimensional da Virtual Reality é
obtido por meio da sobreposição de
desenhos e cores das estampas, que
mesclam elementos naturais, como

bambus, pedras,
tijolos, a outros,
como letras,
latinhas, livros,
cédulas, latinhas,
correntes. Já a
Kinetic é composta
por papéis de
parede que
exploram o efeito
tridimensional
criado através de
estampas geométricas, como
colmeias, cubos, hexágonos.
O Mundo do Papel de Parede
possui showroom na Avenida
Rebouças, 2.452, em São Paulo.
Mais informações em
www.mundodopapeldeparede.com.br

Certificação
garante
segurança

P

ara agilizar a reforma,
assentando pisos e azulejos
diretamente sobre o revestimento
antigo, a Juntalíder tem em seu
portfólio a argamassa ACIII. O
produto é flexível, possui resistência
às variações climáticas e é certificada
pelo Programa Setorial da Qualidade
das Argamassas Colantes, do
Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQPH), do Ministério das Cidades. “O
selo de certificação atesta a
qualidade do produto e dá a garantia
de que não há risco de o piso ou o
azulejo se soltar, causando acidentes
posteriormente”, diz Marcos
Sabonaro, diretor da Juntalíder, ao
explicar que o piso e o azulejo
anterior devem estar limpos, livres
de ceras, gorduras e impurezas.

Turismo & Lazer
Divulgação

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Guia divulga 55 passeios
em 49 municípios

Diogo Moreira/GESP

São Paulo espera
recepcionar mais de 250
mil turistas estrangeiros

O
Villa di Mantova Resort Hotel Benessere & Eventi: piscina,
cavalos e lago com pedalinhos, além de pesca esportiva

Saúde e energia em
Águas de Lindoia
C

riança, adolescente ou adulto,
não importa a idade para
aproveitar a programação do Villa di
Mantova Resort Hotel Benessere &
Eventi. O resort conta com equipe
de recreação pronta para a diversão,
com diferentes atividades. Na
Fazenda di Mantova podem ser
encontrados cavalos e lago com
pedalinhos, além de pesca esportiva,
ordenha e café na fazenda. Há ainda
a Casa da Árvore, arvorismo, batalha
di Mantova e Xadrez Gigante. A
programação de lazer inclui o
circuito de bikes, cavalgadas,
paredão de escalagem, campeonatos
e gincanas, hidroginástica e
caminhadas.

Abastecido 100% por água
mineral, o hotel foi construído sobre
fontes e nascentes de água pura. São
cerca de 1 milhão de metros
quadrados de puro bem-estar e não é
à toa que o termo de origem italiana
– Benessere – faz parte do nome do
hotel. “A filosofia do Villa di
Mantova é proporcionar aos
hóspedes a tranquilidade de estar
hospedado num resort, mas com
atendimento personalizado”,
convidam os proprietários.
O Villa di Mantova Resort Hotel
Benessere & Eventi está localizado
na Rua Humberto Avancini 133,
Jardim Nova Lindóia. Mais em
www.villadimantova.com.br

governador Geraldo
Alckmin lançou em abril, no
Museu do Futebol, um guia
de roteiros turísticos para promover
o Estado de São Paulo durante a
Copa do Mundo. O “Roteiros
Paulistas”, disponível em três
idiomas – português, inglês e
espanhol –, tem dicas de praias
paradisíacas, belos cenários nas
montanhas, lugares históricos e
variadas opções de turismo de
aventura que podem ser encontrados
a poucos quilômetros da capital.
“Há a expectativa de que
tenhamos mais de 250 mil turistas
estrangeiros durante a Copa e 1,2
milhão de turistas de dentro do
país”, frisou Alckmin: “São Paulo
vai receber 15 das 32 seleções que
vão disputar o mundial. Elas ficarão
na capital, região metropolitana,
litoral e interior e nós queremos que
os turistas que virão pra cá tenham a
oportunidade de conhecer melhor o
Estado, nossas praias, gastronomia,
cultura, atividades de lazer. Enfim,
temos todo tipo de turismo no
Estado”.
Os passeios são definidos de
acordo com o perfil dos turistas das

Socorro
premiada por
acessibilidade

I

nvestindo no turismo de
aventura, Socorro, a 132
quilômetros da capital paulista,
recebeu o Prêmio Rainha Sofia
de Acessibilidade, outorgado pelo
Conselho Real para Deficiência,
do governo espanhol, em
parceria com a Agência
Espanhola de Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento (Aecid) e a
Fundação ACS, que visa a
promoção e o desenvolvimento
de atividades culturais e
artísticas. A cerimônia realizada
no Palácio Zarzuela teve a
presença da rainha Sofia. Além
do reconhecimento internacional,
o prêmio em dinheiro somou
cerca de R$ 50 mil.

Alckmin lança
roteiros para
turistas na Copa

Copas e o curto período que terão
disponível entre os jogos. São 55
roteiros em 49 municípios a até 300
quilômetros da capital, com opções
de até três dias, que mostram a
variedade dos destinos paulistas
muito além dos negócios. São quatro
temas: sol e praia, cultura e lazer,
comer e beber e aventura e natureza.
Entre os roteiros, visita à histórica
Santos, na Baixada Santista, em um
dia; dois dias de passeio
gastronômico em Campos do Jordão
e Santo Antônio do Pinhal, na Serra

da Mantiqueira; e três dias de
aventura nas cachoeiras e praias
preservadas de Ilhabela e São
Sebastião, no Litoral Norte. Além de
passeios, o guia traz informações
sobre acomodação, alimentação,
como chegar ao destino e serviços
úteis aos estrangeiros, com
orientações sobre a moeda, como
fazer ligações telefônicas e contatos
de consulados. São Paulo é o Estado
brasileiro que mais recebe turistas:
cerca de 50 milhões por ano, 13
milhões deles somente na capital.

Embratur seleciona o
melhor do Brasil
O

Reprodução

Instituto Brasileiro de
Turismo, Embratur, lançou a
plataforma digital “Brasil Home”,
para demonstrar ao turista
estrangeiro as experiências que ele
pode viver ao visitar o Brasil. Ao
entrar na casa digital, ele descobrirá
um pouco da cultura brasileira. “Já
sabemos que o turista vem ao Brasil
em busca também de nossa cultura,
como comprovou a pesquisa feita
durante a Copa das Confederações,
quando 55,7% dos turistas que
foram ao Rio procuraram por
museus, casas de cultura e
exposições”, afirma Flávio Dino,
presidente do Instituto: “Por isso,
estamos apostando nessa casa digital
como mais uma ferramenta para
divulgar o que o Brasil tem de

Casa digital: visitante é
convidado a conhecer o país
melhor”. Em cada cômodo da casa
digital o interessado terá acesso a
conteúdos especiais. Na sala de estar
é possível conhecer obras de artes de
artistas plásticos brasileiros; e no
estúdio escutará músicas e conhecerá
a história dos ritmos. Trilíngue, a
“Brasil Home” está em
www.visitbrasilhome.com
Perspectiva
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POR SANDRA NETTO

Gente & Fatos

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Fotos de Leandro Ayres e Alexandre Malanima

 São Vicente realiza em maio

Festival Gastronômico com
pratos a R$ 34,90, incluindo
entrada, prato principal e
sobremesa. Iniciativa da
Secretaria de Esportes, Turismo e
Lazer, em parceria com o
Conselho Municipal de Turismo,
envolve 11 restaurantes.

Surpreendente!

D

e autoria do jornalista Luiz Carlos Ferraz, editor do Perspectiva,
“Pedras do Caminho II, Sentido do Perdão no Caminho de
Santiago de Compostela” foi lançado em 16 de abril, na Casa do
Trem Bélico, Centro Histórico de Santos (*), com a presença de amigos,
peregrinos, parceiros e pessoas que foram sensibilizadas pela divulgação e
se surpreenderam com a mística do Caminho de Santiago. Metade da renda
obtida com a venda dos livros foi doada à Casa da Esperança de Santos,
mantida pelo Rotary Club de Santos, presidida pelo engenheiro Roberto Luiz
Barroso.

 Associação Tecnologia Verde

Brasil (ATVerdeBrasil) realiza I
Fórum Latino-Americano de
Infraestrutura Verde Urbana, na
TeCobI Expo 2014 – Feira de
Telhados, Coberturas e
Impermeabilização, em 21 de
maio, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo.

Mário Cheganças, com a esposa Cássia e as filhas Bruna e Amanda
Luiz Ferraz
com
Roberto
Luiz Barroso
e com os
muitos
amigos que
foram
prestigiá-lo

 Exposição “Utensílios: o

espírito das formas”, com
imagens da fotógrafa Zaida
Siqueira e peças da ceramista
Caroline Harari, lança olhar sobre
artefatos de uso doméstico, até 1º
de junho, no Museu da Casa
Brasileira (MCB), da Secretaria
de Estado da Cultura, na Avenida
Faria Lima, 2.705, em Sampa.
 Projeto Fazenda Rio Grande
será apresentado no painel
“Cases de Sucesso de Smart
Grid no Brasil”, durante a
Conferência Internacional de
Energias Inteligentes Smart
Energy Paraná 2014, de 7 a 9 de
maio, no Centro de Exposições
Horácio Sabino Coimbra, em
Curitiba.

Isabel Carvalhaes

 Santos Jazz Festival

acontecerá de 5 a 8 de junho,
parceria da Vale Fertilizantes,
Prefeitura, Sesc Santos, Instituto
Arte no Dique, DC Realizações,
GPA Cultural e Jamir Lopes.
 Visando mobilizar,
conscientizar e arrecadar
recursos, em 11 de maio tem
Corrida e Caminhada do Graacc
– Grupo de Apoio ao Adolescente
e à Criança com Câncer, com
largada às 7h30, na Avenida
Pedro Álvares Cabral, Parque
Ibirapuera, com dois percursos:
10 km para corredores e 3,1 km
para caminhantes. Ator Reynaldo
Gianecchini é o padrinho do
evento. Mais em
www.graacc.org.br

Hilda Prado Araújo, Ercília Pouças, Rosamar Rosário e Erre Fortes

Inspiração ao Caminho de Santiago, José Roberto Lisbôa Jr.

 Saldo da temporada de

cruzeiros 2013/2014 no Porto de
Santos, iniciada em 10 de
novembro do ano passado e
encerrada em 25 de abril:
presença de 17 transatlânticos,
que escalaram 158 vezes e
movimentaram 700 mil turistas,
entre embarque, desembarque e
em trânsito.
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Ariomar Ferreira
(*) Realização da Titan Comunicação, “Pedras do Caminho II” teve apoio
da Prefeitura de Santos, Fundação Arquivo e Memória de Santos, Pet
Memorial, Apply Auditores Associados, Clínica Veterinária Filetti, Ferreira
& Cheganças Materiais para Construções, Le Ayres Fotografia Profissional,
Click Mania Foto Estúdio Design, Demar Gráfica e Jornal Perspectiva.

Gente & Fatos

POR SANDRA NETTO
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Fotos de Leandro Ayres e Alexandre Malanima

Leandro Ayres e Nelson Tucci:
parceiros na realização de
“Pedras do Caminho II”

Com Lucimar P. Oliveira e Marcelo Mathias

Roberto Luiz Barroso Filho

A mística do
Caminho de
Santiago

“
Carmen Elídia Salci e Rosário Romano

Antonio Marcos Veiga Conde e Regina

Sérgio Prieto e Gisele Garófalo Augusto

Léa Geiger Xavier e Izabel Eugênia

Aciole Gomes Ferreira Jr. e Cláudia

Sentido do Perdão...” é o segundo livro
da trilogia Pedras do Caminho e,
diferente do primeiro, “Meu encontro no
Caminho de Santiago” (no qual Luiz Carlos
Ferraz focou sua viagem interior, com base na
peregrinação a pé pelos 800 quilômetros do
Caminho Francês – realizado durante 29 dias,
a partir de Saint Jean Pied de Port, na França),
agora ele propõe a reflexão sobre o ato de
perdoar e ser perdoado, tendo como pano de
fundo o Caminho Português.
A peregrinação envolveu 240 quilômetros,
desde Oporto, em Portugal, que foram
percorridos a pé em 10 dias. A grande
diferença da primeira é que foi realizada em
pleno Ano Santo Compostelano, pois o
peregrino que realiza o Caminho de Santiago
em Ano Jacobeo, quando o Dia de Santiago –
25 de julho – cai num domingo, é beneficiado
com indulgência plenária, como a doutrina
católica denomina o perdão dos pecados.
Ao revelar aspectos da peregrinação às
relíquias do apóstolo de Cristo, encontradas no
ano 829 e que estão guardadas na cripta da
Catedral de Santiago de Compostela, o
jornalista provoca: “Muitas pessoas têm a
convicção que não praticam pecado, e
portando não precisariam pedir ou receber
perdão, pois se consideram bom filho, pai,
marido, amigo, que não molestam e nada de
ruim fazem a quem quer que seja. Mas, será
que estão fazendo tudo de bom que poderiam e
que são capazes?”.
Livro pode ser adquirido na Realejo, na
Avenida Marechal Deodoro, 2, Gonzaga, na
Click Mania, loja 34 do Centro de Compras
Miramar, na Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Boqueirão – onde a exposição de fotos
permanecerá até 31 de maio, ou e-mail
titan.com@uol.com.br
Mais fotos de “Pedras do Caminho II” estão
em www.blogcomcebola.zip.net
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Imóvel

Mercado de luxo continua crescendo
Estudos indicam negócios
de R$ 4,6 bilhões nos
próximos 5 anos

A

pesar da alta dos juros e
eventuais abalos na
economia mundial, o
mercado imobiliário de luxo continua
ganhando força no Brasil e desde
2012 o setor cresce com o auxílio da
estabilidade econômica. Para Rogério
Santos, CEO da consultoria de
imóveis RealtON, o segmento de
casas, apartamentos e coberturas

que valem milhões se beneficia de
diversos fatores: “O maior acesso ao
crédito, o aumento do teto do
FGTS, a economia aquecida nos
últimos anos e a grande visibilidade
do Brasil diante da Copa do Mundo
e das Olimpíadas de 2016 mantém
esse mercado em expansão”.
Para um público comprador
formado por profissionais e
diretores proprietários de grandes
companhias, os imóveis de luxo
apresentaram, desde a inauguração
da RealtON, crescimento de 21%,
registrando também descontos

significativos nas transações.
Segundo dados da Empresa
Brasileira de Estudos de Patrimônio
(Embraesp), São Paulo ainda é a
preferida do mercado imobiliário de
luxo. O Estado abriga praticamente a
metade da população de milionários
do País, 63.398 pessoas, e as
maiores fortunas.
Entre as motivações na hora da
compra de um imóvel residencial de
luxo estão mobilidade, status,
conforto, exclusividade, áreas
verdes, lazer e perspectiva na
valorização do imóvel.

Santos destaca que os bairros
mais valorizados da capital paulista
são o Brooklin, Ibirapuera, Vila
Nova Conceição, Jardins Paulista,
Chácara Itaim e Vila Olímpia.
Porém, a escassez de terrenos nessas
localidades têm dois efeitos: os
empreendimentos sofrem grande
valorização obrigando o mercado
imobiliário a expandir e migrar para
outras regiões da cidade que em anos
anteriores não possuíam o perfil de
receber esses imóveis, levando a
valorização para outros bairros.
A RealtON trabalha com

imóveis concluídos, semiprontos e
na planta. O risco de atraso é
mínimo, já que a entrega está muito
mais próxima graças ao produto se
encontrar em estoque durante algum
tempo. As pessoas interessadas em
adquirir imóveis são atendidas por
hosts profissionais que as auxiliam
em todas as etapas, desde a
apresentação do imóvel, passando
pela simulação de financiamento,
assessoria e acompanhamento
jurídico até a aquisição final do
imóvel. Mais no site
www.realton.com.br

Fotos Divulgação

Dicas para comprar
imóvel com segurança
C

Em sua maioria, investidor é homem casado, com idade média de 43 anos, diz consultoria
imobiliária com base em pesquisa realizada com 670 compradores de empreendimentos verticais

Perfil de investidor em Santos
L

evantamento realizado pela área
de Inteligência de Mercado da
Lopes, que atua na consultoria e
intermediação imobiliária, constatou
que a maioria dos investidores em
Santos é composta por homens
(68%), majoritariamente casados
(48%), com idade média de 43 anos.
Realizada com 670 compradores de
empreendimentos verticais na
cidade, a pesquisa mostrou outros
dados: 37% dos compradores são
solteiros, 12% divorciados e 3%
viúvos. Além disso, 62% dos
clientes possuem entre 25 e 49 anos.
“Muitos compradores de Santos
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buscam a cidade como moradia
futura, ou seja, um refúgio para
depois da aposentadoria”, afirma
Paulo Pinheiro, sócio-diretor da
Lopes: “Isto explica o fato da idade
média do comprador estar acima dos
40 anos”.
O estudo identificou a atividade
profissional dos entrevistados e
observou que entre os compradores
de imóveis residenciais verticais da
região, 18% são empresários, 8%
engenheiros, 6% advogados, 5%
comerciantes e médicos, 3%
funcionários públicos, autônomos,
gerentes e professores.

Com mais de 78 anos de
atuação, a Lopes assessora
incorporadores, compradores e
corretores de imóveis nos mercados
de alto, médio e padrão-popular,
principalmente por meio de seu site
www.lopes.com.br
Também está no mercado
primário de lançamentos e no
secundário, que reúne imóveis
prontos, tanto usados como os
nunca habitados, mas de terceiros.
Na área de financiamento
imobiliário, a empresa atua por meio
do joint venture CrediPronto, em
parceria com o Itaú.

omparável à realização de
um sonho, a compra de um
imóvel, seja para jovens recémcasados ou para a família que
pretende se mudar, exige cautela e
checagem de diversas
informações, para que o processo
seja seguro. Depois de pesquisar e
encontrar o imóvel ideal é hora de
conferir documentos, tirar
dúvidas, conforme destaca a
Qualiti Imóveis, de São Paulo, que
atua na área de consultoria há
mais de 18 anos. Confira as dicas:
1. Consulte especialistas. Se o
imóvel não está sendo vendido
com intermediação de uma
consultoria imobiliária, avalie a
necessidade de contar com uma
ajuda especializada. Profissionais
do mercado imobiliário podem
auxiliar na análise de documentos
e nos trâmites contratuais.
2. Pesquise a documentação.
Com o imóvel em vista, cheque os
documentos, como matrícula do
imóvel, débitos de IPTU e de
condomínio, certidões pessoais
dos vendedores, mesmo sendo

pessoa física ou jurídica.
3. Bom relacionamento. Tenha
bom contato com os vendedores
ou imobiliárias. Eles são os
responsáveis pela entrega de toda
a documentação e devem
assegurar que a casa ou
apartamento esteja sem
pendências.
4. Prepare seus documentos.
Checar as informações sobre o
imóvel em vista é essencial, mas
estar em dia com a própria
documentação é importante para
não comprometer o andamento da
transação. Por isso, é válido estar
com o financiamento aprovado ou
possuir recursos próprios à
disposição para a hora da compra
e, se for utilizar o FGTS, ter
ciência das normas.
5. Hora de assinar o contrato.
Quando o processo já estiver
quase chegando ao fim, leia o
contrato folha por folha, pois é
fundamental estar ciente de todos
os deveres que constam no
documento. Mais sobre a Qualiti
em www.qualitiimoveis.com.br

