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10° edição do Spa Week encerra em 31 de maio com
inúmeras opções de tratamentos estéticos e relaxantes,
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Capa: fotos Sandra Netto e Divulgação/Catavento.

Adotando a estratégia de construir uma obra
de cada vez, a Plano & Forma Empreendimen-
tos Imobiliários comemora 25 anos de atividades
com a realização do Residencial Platinum, em
fase de acabamento na Rua Manoel Victorino,
60, Gonzaga, em Santos...................Págs. 5 a 7.
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Divulgação

Murray Neto: “Eliminar
aquilo que é irrelevante,
modernizar atitudes e leis”

Murray - Advogados

ALBERTO MURRAY NETO

Brasil precisa desburocratizar-se

Convite ao
Catavento:
aprender e
se divertir
na capital

paulista
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Museu de ciência e tecnologia, Catavento Cultural e
Educacional chega à marca de dois milhões de visitantes,
em cinco anos de existência....................................Pág. 8.
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Manati Engenharia e Consultoria Ambiental, de São
Paulo, investe na tendência por projetos que incluam o
uso racional de água e de energia..........................Pág. 9.

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução

Utilização de
energia solar:
opção em
projetos
sustentáveis

OBrasil está tornando-se um país
cada vez mais burocrático em

suas coisas mais comezinhas. Abrir
uma empresa, ou alterar o seu
contrato social, ficou mais difícil.
Isso é caminhar na contramão da
modernidade. Se os sócios de uma
nova sociedade querem abrir uma
empresa de armazenamento,
importação, exportação, comércio,
ou indústria, pelas regras atuais o
contrato social apenas é registrado
depois da obtenção de uma série de
licenças e vistorias por parte de
órgãos estatais que levam demasiado
tempo para ocorrer. Não que se
tenha que ignorar regras de proteção
ambiental, por exemplo, tão
relevantes nos dias de hoje. Mas o
Brasil há de encontrar mecanismos
para que as ações do Estado sejam
céleres, como requer o mundo
empresarial.

O estado brasileiro, em todas as
suas instâncias, como herança de seu
passado cartorial, para dar
andamento a procedimentos de
interesse de seus cidadãos, ou de
investidores estrangeiros que trarão
divisas e empregos para o país, tem
por mau hábito pedir informações e
papéis que são absolutamente
desnecessários. Parece que nenhuma
autoridade do Estado parou para
refletir sobre a utilidade de

determinado papel. Pedem por
pedir, por costume, ou por
insegurança ao achar que a falta de
papelada pode lhes negar alguma
informação relevante.

Quase tudo é difícil no Brasil,
desde abrir uma empresa, até
requerer a aposentadoria. Esses
mesmos procedimentos quando
comparados com outros países
mostram o quanto o Brasil é ainda
atrasado e burocrático. Somos o país
do registro em Cartório, do
reconhecimento de firmas, das
escrituras públicas, dos
requerimentos, das cópias
autenticadas e de tantas outras
coisas já abolidas, ou simplificadas
nas nações avançadas. Pior de tudo

isso é que se cria em autoridades
públicas aquilo que chamo de
“síndrome dos pequenos deuses”,
em que chefes e funcionários de
repartições públicas arvoram-se em
interpretar leis e até mesmo a
Constituição, exigindo coisas
esdrúxulas e muitas vezes
ininteligíveis.

Seja lá qual for o próximo
governo que vier a assumir a nação, a
desburocratização do Brasil deve ser
um ponto crucial a ser verificado. Já
tivemos no passado um ministro da
Desburocratização. É o momento de
haver, agora, no regime democrático,
alguém que se ocupe de fazer uma
triagem profunda dos obstáculos que
a burocracia impõe ao país e eliminar
aquilo que é irrelevante, modernizar
atitudes e leis, equiparar-se a outros
povos que já superaram essa fase.
Acho que não é necessário um
Ministério para isso. Mas alguém
cujo objetivo seja desburocratizar o
Brasil, torná-lo mais fácil aos
brasileiros e estrangeiros que aqui
vivem e contribuem para o seu
desenvolvimento.

Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Durante a Copa, consumidores poderão reclamar pela
internet, fruto da parceria entre Secretaria de Estado de
Justiça e da Defesa da Cidadania e o Procon-SP...Pág. 4.
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Digital e analógico...

N a esteira da violência que assola o país,
quando cada cidadão tem uma teoria própria
para discursar sobre o que está acontecendo

na sociedade – o que, aliás, reflete um dos eixos
daquilo que, para alguns, alimentam a tal esteira da
violência –, há de ser enfatizada a capacidade
desproporcional que hoje cada um desses cidadãos
possui de não só expressar sua opinião mas
disseminá-la como informação na internet, nas redes
sociais, enfim, em diferentes mídias digitais, tão ou
muito mais poderosas que algumas das tradicionais,
como a que dá suporte a estas reflexões, o jornal,
este analógico que sobrevive, ou tenta, em meio à
evolução dos meios de comunicação social. No
contraponto entre o digital e o analógico, cada vez
mais se aprofunda o abismo sobre o significado da
ética e do compromisso social, tornando
imponderáveis os efeitos de uma comunicação crua,
sem técnica, praticada pelo cidadão comum, quase
sempre dotado de total irresponsabilidade, sem peso
e contrapeso, que produzirá visão distorcida dos
fatos e, enfim, gerar notícia absolutamente errada.
Se isto é o que acontece, e é até compreensível
semelhante encadeamento de situações no dia a dia
de quem manipula informações em mídias digitais,
para o profissional de Imprensa, em meio a

diferentes controles durante a apuração da
informação, a busca de diferentes versões, até ser
submetida ao crivo do revisor, do editor, enfim, de
uma cadeia de profissionais, diminui, e muito –
especialmente nos veículos sérios –, a possibilidade
de ser divulgada notícia, para repetir o termo
utilizado, absolutamente errada. Neste tempo de
violência exacerbada permanecerá por muito tempo
na memória nacional o linchamento de mulher em
Guarujá, no litoral paulista, confundida com
sequestradora de crianças, conforme o retrato
falado postado numa rede social – que, conforme
indicam as investigações policiais, funcionou como
gatilho para a barbárie. A partir da “notícia”
errada, numa sequência de atos irracionais, cujas
condutas estão sendo individualizadas e os
identificados interrogados e responsabilizados,
matou-se uma inocente. A questão não deve ser
reduzida a comparação acadêmica entre o poder da
comunicação e a sentença de morte, como a
potencializar o digital e ao mesmo banalizar o
analógico. Isto até pode ser verdadeiro. Mas o que
se pretende, na limitação deste suporte analógico, é
alertar o senso comum para utilizar critérios mais
exigentes para valorizar a informação que circula de
forma livre e irresponsável em ambientes digitais.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião



Sinalização facilitará turista em São Paulo
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Cidade

São Paulo instala placas de
sinalização turística para
pedestre no centro da capital

paulista. Este tipo de placa ajudará o
turista que visita a cidade a localizar
os atrativos turísticos, a traçar o
caminho ao destino seguinte e
também a obter mais informações e
curiosidades sobre cada local. A
implantação das placas é uma das
medidas da São Paulo Turismo
(SPTuris), empresa municipal de
turismo e eventos, para melhorar a
estruturação do turismo na cidade,
visando também a Copa do Mundo
FIFA Brasil 2014.

“O projeto visa orientar e
estimular a visitação dos turistas e
também dos paulistanos, oferecendo
mais informações sobre nossa

cidade”, afirma o
secretário municipal
para Assuntos de
Turismo e presidente
da SPTuris, Wilson
Poit: “Ao todo, o
plano prevê a
sinalização de 72
atrativos”.

Serão três tipos de
placas: a direcional, que
mostrará com setas a
direção dos pontos
turísticos; a placa
interpretativa externa
de monumento, que
ficará em frente aos
atrativos e trará texto
sobre a história do

local; e a interpretativa de região,
com o mapa da área e a localização
dos pontos de interesse turístico
próximos. As placas serão trilíngues
e as duas últimas terão QRCode:
quando o visitante apontar seu
smartphone para a imagem usando o
aplicativo necessário, será
direcionado para uma página
eletrônica com mais informações
sobre os pontos turísticos.

As primeiras placas implantadas
são as interpretativas externas de
monumento. Com este modelo, já
foram sinalizados os seguintes
monumentos: Igreja Santa Ifigênia,
Mercado Municipal, Mosteiro São
Bento, Beco do Pinto e Viaduto
Santa Ifigênia. Na sequência, serão
instaladas as placas interpretativas
de região e, por último, a direcional.
O término da instalação está
previsto para maio.

Ao todo 244 placas orientarão o
turista quanto a indicação de sentido

Ação faz parte do esforço
da capital paulista para
receber a Copa do Mundo

Placa interpretativa
externa instalada em
frente ao Mosteiro
São Bento

José Cordeiro/SPTuris

das rotas turísticas. Ficarão em
logradouros públicos e em locais
com movimentação intensa de
turistas. A placa interpretativa
externa de monumento é fixada em
suporte à frente do atrativo, ou
diretamente na fachada do imóvel,
com informações sobre o bem em
português, inglês e espanhol. A placa
tem um QR Code, que direciona
usuários de tablets e smartphones à
página específica de cada atrativo,
elaborada pela São Paulo Turismo.
Com este modelo, serão
contemplados 53 equipamentos
turísticos. Já a placa interpretativa
de região tem sua implantação será
em áreas abertas, de grande
circulação de turistas, tais como
praças. Também terá o conteúdo em
português, inglês e espanhol. Com
informações na frente e no verso, as
placas apresentarão o QR Code e
serão instaladas em 19 pontos do
centro da cidade de São Paulo.
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Fiquei contente em saber que o projeto “Santos Novos Tempos”
está com obras aceleradas e dentro de alguns anos haverá
grande melhora na qualidade de vida da população da
Baixada Santista, principalmente dos moradores da Zona

Noroeste. Uma região que tem mais de 100 mil habitantes, cuja grande
maioria sofre com enchentes, com casas construídas abaixo do nível do mar.
Temos que lutar pelo fim das inundações nesta região da cidade, pois elas
interferem na saúde, na mobilidade urbana e na vida das pessoas. Eduardo
Ribeiro Filetti, médico veterinário, professor da Unisanta.

OMuseu da Diversidade será
instalado no Casarão Franco de

Mello, na Avenida Paulista, 1.919,
um dos últimos exemplares de
arquitetura residencial da primeira
ocupação da Paulista, anunciou o
governador Geraldo Alckmin durante
a 18ª Parada do Orgulho LGBT,
realizada em maio na conhecida
avenida. Atualmente, está em curso
ação de desapropriação indireta, na
qual o governo manifesta o interesse
em ocupar o imóvel de 600 metros
quadrados de área construída em
terreno de 2,7 mil metros quadrados.

Criado em 2012, o Centro de
Cultura, Memória e Estudos da
Diversidade Sexual – conhecido
popularmente como Museu da
Diversidade Sexual – foi o primeiro
equipamento do gênero no
hemisfério sul. Hoje há apenas mais
dois espaços com finalidade
semelhante: o Schwules Museum de
Berlim, na Alemanha, e o GLBT
History Museum, em São Francisco,
nos Estados Unidos.

No ano passado cerca de 35 mil
pessoas conheceram o espaço
expositivo da Estação República do
Metrô, que será mantido, e estará
integrado às atividades do casarão.
Na nova sede será possível ampliar
as ações culturais e outras
relacionadas à preservação, ao
estudo e à difusão da memória da
população LGBT. A valorização da
diversidade sexual será por meio de
ações de pesquisa, a partir da
abordagem da historicidade, do
ativismo político e do legado
sociocultural. Com isso, o espaço
espera propiciar maior visibilidade à
diversidade sexual, fomentar a
discussão sobre a construção de
políticas públicas voltadas ao
combate à discriminação e à
violência dirigidas a esses segmentos
e promover a cultura da cidadania
plena da população LGBT.

Alexandre Moreira/GESP

Alckmin na 18ª Parada do
Orgulho LGBT, na capital

� Iniciativa do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), site Meu Bolso
Feliz, em www.meu-
bolsofeliz.com.br, lançou
simulador online para
ajudar o consumidor a
escolher o plano de
previdência privada.
“Independentemente do
plano escolhido, é
essencial que o
consumidor consulte
mais de um banco e fique
muito atento à taxa de
administração cobrada
por cada um”, aconselha
Luiza Rodrigues,
economista do Meu
Bolso Feliz.

� Defensoria Pública de São Paulo lançou canal na internet, em
www.youtube.com/DefensoriaPublicaSP, para divulgar vídeos de
educação em direitos, abordando assuntos recorrentes atendidos pela
instituição. Quinze vídeos tratam de adoção, alimentos, direitos durante
execução de pena criminal, direito à convivência familiar, divórcio,
guarda e regulamentação de visitas, interdição, inventário e
arrolamento, planejamento reprodutivo, reconhecimento de paternidade,
reconhecimento e dissolução de união estável, retificação de assento,
superendividamento, usucapião e vagas em creches.

� Aumentou de 4,19% para 27,75%, conforme
dados de abril, a participação do WebDenúncia,
em www.webdenuncia.org.br, no total de
denúncias recebidas no Estado, de forma
anônima pela internet. A parceria entre a
Secretaria da Segurança Pública e o Instituto São
Paulo Contra a Violência (Ispcv), registrou
5.718 denúncias desde novembro do ano
passado, sendo que em abril foram 1.625. Além
do serviço online, é possível denunciar no 181.

� Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou
em maio projeto de lei da deputada estadual
Vanessa Damo (PMDB) que obriga
estabelecimento que utiliza comanda eletrônica
ou cartão a fornecer também comanda impressa
para maior transparência na relação. É comum o
cliente, na hora de pagar, ser surpreendido com
itens que não consumiu. Matéria aguarda sanção
do governador.

Buscando a
qualidade na
prestação dos

serviços e a defesa
dos direitos dos mais

de 63 mil
estrangeiros e
327 mil
brasileiros que

visitarão São Paulo
durante a Copa do Mundo, o
governo estadual por meio da
Secretaria de Justiça e da Defesa da
Cidadania e o Procon-SP firmaram
parceria para atuarem em conjunto.
O objetivo é ajudar os visitantes a
resolver eventuais conflitos nas
relações de consumo, como atrasos
de voos, bagagens extraviadas,
problemas com transporte terrestre,
queixas sobre hospedagem e
alimentação, além de dúvidas e
imprevistos com segurança e
operações bancárias.

As ações foram apresentadas ao
Comitê Técnico de Consumo e
Turismo, da Secretaria Nacional do
Consumidor, com o propósito de
articular estratégias em defesa dos
direitos do consumidor e do turista.
O órgão é formado por

Reclamações
via internet

representantes do Mistério do
Turismo, da Secretaria de Aviação
Civil, dos ministérios da Saúde e dos
Transportes, da Embratur, da Anac,
da Infraero, da ANTT e da Anvisa,
entre outros. “A Copa do Mundo
será uma oportunidade para o Brasil
mostrar a qualidade de serviços de
hospedagem, transportes e
atendimento de bares e
restaurantes”, disse o secretário
nacional de Políticas de Turismo,
Vinicius Lummertz, que participou
da reunião representando o
Ministério do Turismo.

O canal, que centralizará as
demandas, estará acessível a partir
de junho e será hospedado no site do
Procon-SP, www.procon.sp.gov.br
Lá o turista terá à disposição
formulários específicos para cada
demanda, onde poderá pontuar suas
reclamações em busca de solução do
problema. A ferramenta terá ainda
informações sobre os direitos do
consumidor, aeroportos, aluguéis,
segurança e telefones úteis, além de
cartilhas trilíngues, tutoriais e
aplicativos para serem baixados para
o celular. Segundo Paulo Arthur
Góes, diretor executivo do Procon-
SP, a entidade terá uma atuação
integrada com 11 órgãos de defesa
do consumidor dos municípios que
receberão as seleções estrangeiras e
torcedores.

Parceria atenderá atrasos
de voos, bagagens
extraviadas, queixas...

LGBT terá
memória
preservada

COPA 2014

“A vacinação é primordial
para aqueles que

frequentarão ambientes
aglomerados”, afirma o médico
sanitarista Ricardo Cunha, ao
alertar que as aglomerações
previstas no período da Copa
podem ser sinônimas de
propagação de doenças. Segundo
o especialista, responsável pelo
setor de vacinas do Delboni
Auriemo Medicina Diagnóstica,
uma pessoa doente no meio da
multidão pode propagar facilmente
o vírus, gerando situações de
surtos e epidemias.

Cunha explica que há várias
formas de contaminação, como
por meio de secreções, ingestão de
alimentos ou líquidos
contaminados, picadas de insetos e

contato com ferimentos na pele:
“Sabendo disso, podemos
dimensionar como pode ser fácil
contrair uma doença quando há
uma grande migração de pessoas
para um mesmo lugar, sobretudo
se considerarmos um local repleto
de pessoas oriundas de locais
distantes”. Ele frisa que indivíduos
de outras localidades podem
transportar germes que não são
comuns no Brasil. Entre as dicas
para evitar doenças em ambientes
aglomerados, o sanitarista sugere
a manutenção da carteira de
vacinação atualizada,
especialmente das crianças;
controle na ingestão de líquidos e
alimentos, evitando produtos crus,
como os frutos do mar; redobre a
atenção com a higiene das mãos.

Médico recomenda vacinação
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Residencial Platinum

Entrega marcará os 25 anos da Plano & Forma

Luiz Carlos Ferraz

Assumindo um estilo de
construir “artesanal”, assim
mesmo entre aspas, a Plano

& Forma Empreendimentos
Imobiliários comemora 25 anos de
atividades com a realização do
Residencial Platinum, na Rua
Manoel Victorino, 60, Gonzaga, em
Santos. A obra está em fase de
acabamento e marca mais uma etapa
na evolução do processo construtivo
da empresa, dirigida pelos irmãos
Manoel Carvalho, engenheiro civil,
Fátima Carvalho, arquiteta, e João
Fernando Carvalho, advogado.

Nesses 25 anos de atuação no
mercado do Litoral Paulista, este é o
9º empreendimento da Plano &
Forma. “Começamos fazendo
prédios de 3 andares, depois de 5, de
6, de 12, até chegarmos ao Platinum,
com 26 pavimentos”, conta Manoel,
ao revelar a estratégia de desenvolver
um projeto de cada vez, com a
preocupação de garantir dedicação
exclusiva e atenção aos mínimos
detalhes.

Este cuidado é adotado na
construção do Platinum, que
contempla torre única em terreno de
1.250 metros quadrados e totaliza

Dedicação
exclusiva em cada
empreendimento

mais de 12 mil metros quadrados de
área construída, com 56
apartamentos de dois e três
dormitórios. O projeto arquitetônico
é de autoria da arquiteta Fátima
Carvalho, com arquitetura de
interiores da arquiteta Melba Nadais
Aidar, que cuidou da montagem das
áreas comuns e da escolha dos
materiais de acabamento.

O projeto contempla vagas de
garagem no subsolo, térreo e três
mezaninos. “São praticamente cinco
pavimentos de garagem, o que
possibilitou oferecer unidades com
duas e três vagas, além da cobertura
com garagem fechada para mais de
cinco carros, sendo esses cinco
pavimentos atendidos pelos três
elevadores (dois sociais e um de
serviço) do empreendimento”,
salienta Manoel.

Os espaços de lazer, uma
tendência consolidada nos
residenciais de alto padrão, estão
distribuídos em três pavimentos: no
térreo, quadra poliesportiva e
playground; acima do terceiro
mezanino, com cerca de 700 metros
quadrados, salão de jogos, fitness
com Spa – com equipamentos
fornecidos pela Presmam –, sauna
úmida, salão de jogos, salão de festas

com churrasqueira, espaço gourmet
com forno a lenha e mini pista de
Cooper; e na cobertura, piscina, com
insolação adequada e vista
espetacular.

Os apartamentos estão
localizados a partir do que seria o
quinto andar e possuem halls
independentes, social e de serviço.
Há 9 pavimentos com apartamentos
de 2 dormitórios: os 18 da frente
com 2 suítes e área interna de 100
metros quadrados, e mais 18
unidades com 1 suíte e área interna
de 84 metros quadrados. A partir do
14º pavimento estão as unidades de
3 dormitórios: são 9 apartamentos
de 148 metros quadrados internos,
com 3 suítes e amplo terraço
gourmet, que interliga living e
cozinha; e 10 apartamentos de 119
metros quadrados internos, com 1

suíte. A cobertura
duplex com
piscina tem 277
metros quadrados
de área interna.

Conforme
destaca a
arquiteta Fátima
Carvalho, o
projeto
arquitetônico teve
preocupação
fundamental com
a qualidade de
vida do morador.
Assim, a maioria
das unidades está
voltada para a
praia e a Praça
Fernandes
Pacheco, dotada
de grande área
verde. “Como
nesta direção as
edificações
próximas são
baixas, temos
apartamentos
muito ventilados e
claros”, diz
Fátima: “Em
algumas unidades
optamos pela

SANDRA NETTO

Residencial
Platinum:
apartamentos a
partir do que
seria o quinto
andar
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integração total entre sala e terraço,
com portas de correr de vidro e
alumínio que abrem 100% o vão luz,
o que também melhora a ventilação
da sala”.

A arquiteta observou que o
formato triangular do terreno foi um
desafio. “Como era impossível a
simetria do projeto, optei por ter a
maior variedade de plantas possível.
São seis tipos de plantas. Fica mais
fácil para o comprador achar o que
procura sem precisar buscar em
outro empreendimento”, sugere, ao
opinar que o Platinum é ideal para
diferentes tipos de moradores, desde
a pessoa sozinha até famílias
maiores: “Aproveitei o formato do
terreno para dar movimento na
fachada e sair do tradicional
‘caixote’”.

Sobre a construção, Fátima
destacou que durante a execução da
estrutura foi feito controle de
qualidade tanto do concreto quanto
do aço: “Para execução da alvenaria
contratamos projeto de modulação,
evitando desperdício de materiais e
integração com os projetos de
instalações”.

As fachadas tiveram projeto
específico da FCH Consultoria, de
São Paulo. “Com este projeto,
evitamos possíveis patologias, como
quedas de revestimento ou
infiltrações”, explicou a diretora da
Plano & Forma. O projeto foi
desenvolvido a partir da análise dos
movimentos da estrutura e de todos
os outros fatores que possam
interferir na qualidade dos
revestimentos de fachadas, tais

como insolação, especificação de
materiais mais adequados e uso de
tecnologias apropriadas para cada
obra. Além disso, conforme detalhou
a engenheira civil Fabiana Andrade
Ribeiro, da FCH, fez parte do
projeto de revestimentos o
treinamento de todos os
profissionais envolvidos na
produção das fachadas e o
acompanhamento da execução; uma
forma bastante interessante de
melhorar as atividades da produção,
prevendo e otimizando as decisões
que normalmente são tomadas na
última hora nas obras.

No que se refere a soluções
sustentáveis, além da opção por
perfis metálicos nas fundações
profundas, a arquiteta Fátima citou
que, quanto à energia, o projeto
procurou proporcionar o máximo de
iluminação e ventilação naturais.
Pensando também na economia de
energia serão instalados sensores de
presença na iluminação das garagens
e halls. Para economia de água, além
da medição individual, foram
instaladas bacias com caixas de
descarga de acionamento duplo (3 e
6 litros).

A paginação dos revestimentos
internos dos WCs sociais e suítes
faz parte do projeto de interiores.
Com a opção por porcelanato polido
em todo o apartamento, foram feitos
os boxes em painéis de blocks, para
evitar que o piso ficasse
escorregadio, favorecendo o
caimento para os ralos, já que as
peças grandes (60x60) dificultam
este aspecto. Foram utilizados

blocks também em painéis nas
paredes dos WCs: “No restante
optamos por revestimentos nobres,
mas que não interferissem com a
montagem do apartamento a cargo
do próprio morador. Assim os
azulejos são brancos, no formato
30x60”.

Nos terraços foram instaladas
churrasqueiras de inox, ideal para o
ambiente de praia, com sistema de
exaustão da fumaça para a cobertura,
evitando desconforto para os
vizinhos.

As obras do Platinum tiveram
início em 2011 com preparação do
terreno. 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.

Em seguida, o estaqueamento foi
feito com perfis metálicos a
profundidade média de 50 metros.
Foram cerca de 70 dias de cravação,
período em que foram realizados
ensaios dinâmico e estático para
avaliar a capacidade de carga das
estacas.

O projeto de fundação foi
elaborado pela ZF Engenheiros
Associados, que definiu estacas
metálicas com seção decrescente
com profundidades de até 54
metros. “O acompanhamento da
execução do estaqueamento da obra,
através de visitas periódicas, foi
feita por nosso corpo técnico e
transcorreu sem problemas”, frisou

Platinum: maioria das unidades está voltada para a Praça Fernandes Pacheco, dotada de área verde
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o engenheiro Frederico Fernando
Falconi.

As fundações profundas foram
executadas pela Fundamenta. 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 Concreto Cortesia atuou na
prestação de serviços de
bombeamento e fornecimento de
concretos. Segundo detalhou o
gerente da empresa na Baixada
Santista, arquiteto Nelson
Fernandez, como principais
características, o concreto foi fck 35
com brita 0 e 1, slump 14+-2,
havendo aumento do slump
conforme foi atingindo altura maior.

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

Além do aço de construção CA
25 e do arame, a Votoraço forneceu o
“Obra Fácil”, sistema aço cortado e
dobrado que proporciona mais
praticidade e economia no canteiro
de obras.

A alvenaria de vedação foi feita
com blocos de furos verticais da
Cerâmica Gresca e no sistema de
alto desempenho todos os blocos

possuem a certificação do Inmetro e
o selo PSQ (Programa Setorial da
Qualidade). “A Gresca tem variada
linha de peças complementares de
modulação das paredes, além de ser
a maior produtora do Brasil neste
segmento, e aplica a técnica do uso
racional dos blocos com todas
instalações elétricas embutidas, hoje
a solução mais eficiente, com menor
desperdício, gerando menos entulho
e ruído nas obras, causando o menor
impacto ambiental possível”, disse o
representante da Gresca, Alex
Sandro Gomes, ao comentar que o
sistema de descarregamento nas
obras é rápido e seguro, pois os
blocos são acomodados em mini
paletes: “Essa agilidade favorece a
fluidez do trânsito de carros e
pedestres, com os caminhões
ficando o menor tempo possível nas
obras”. Com excelente desempenho
térmico e acústico, os blocos
cerâmicos da Gresca garantem o alto
padrão dos apartamentos, com
conforto nos ambientes e
proporcionando qualidade de vida
aos moradores.

A Harco Engenharia de Ar
Condicionado fez o projeto e a
instalação de infraestrutura de
sistema de ar condicionado Split. O
residencial também contempla
preparação para aquecimento de
água a gás, e terá gerador, que,
mesmo na falta de energia,
possibilitará o acionamento do
elevador de serviço, funcionamento
de bombas e luzes de emergência.

As pedras do residencial foram
fornecidas pela M&C Marmoraria.

Conforme detalhou o diretor Carlos
Cavaca, os apartamentos utilizaram
granito preto nas bancadas de
cozinha e mármore travertino nos
banhos, enquanto os halls social e de
serviço receberam granito branco
Dallas no piso e requadrações.

A Recyglass forneceu e instalou
todos os vidros do empreendimento,
como o laminado verde de 10 mm
dos gradis de varandas, que garante
diferencial estético e maior
segurança, por ser mais espesso.
Segundo o diretor Feres Marum
Júnior, a empresa também foi
responsável pelo fornecimento e
instalação dos espelhos e dos
conjuntos de box do apartamento
modelo. “E está à disposição de
todos os proprietários para fornecer
boxes, espelhos e sacadas retráteis”,
enfatizou Feres.

O Platinum é todo revestido
com produtos da Cerâmica Atlas. Na
fachada do residencial foram
utilizados cerca de 8.900 metros
quadrados de revestimento cerâmico,
formato 5x10 junta prumo, e 3.100
metros quadrados de pastilhas de
porcelana 5x5. Nas varandas com
espaço gourmet e nos detalhes do
banho, assim como nas áreas de
lazer e piscina, os produtos também
são da Atlas. Conforme destacou
Fernando Ferraz, representante da
Cerâmica Atlas na região, por se
tratar de um 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,
especialmente em prédios no litoral.

Platinum: formato do terreno proporcionou movimento na fachada, saindo do tradicional ‘caixote’
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Combinando o glamour histórico
com estilo contemporâneo, o

Bar & Lounge do Hotel Bel-Air, em
Los Angeles, nos EUA, oferece
delícias gastronômicas criadas pelo
chef Wolfgang Puck, clássicos
coquetéis artesanais, música ao vivo
e até aulas de mixologia. No
ambiente elegante, destaque para os
murais fotográficos em preto e
branco de celebridades, feitos pelo
fotógrafo e cineasta Norman Seeff.

O menu de 20
coquetéis homenageia
clássicos. Todos são
servidos em cristais
Baccarat, Juliska, Reidel
ou Nachtmann. O
“Monroe’s Passion”, por

Bar &
Lounge
do Bel-
Air:
murais
by
Norman
Seeff

Gastronomia com
arte no Hotel Bel-Air

exemplo, foi criado em homenagem a
Marilyn Monroe, que tirou suas
últimas fotos no Hotel Bel-Air.
Como ingredientes, rum, maracujá,
suco de laranja, gengibre e xarope de
pimenta – um toque que remete à
personalidade de Marilyn. Entre os
pratos do chef Wolfgang,
hamburguer grelhado de beef Angus,
chorizo e camarões ao alho e
pimenta e a tradicional pizza
marguerita.

Fotos Divulgação

Ambiente elegante:
coquetéis servidos

em cristais...

Considerado um dos
principais pontos de
referência cultural e turística

e uma das atrações preferidas de
crianças e adolescentes na capital
paulista, pela abordagem criativa de
temas científicos e tecnológicos, o
Catavento Cultural e Educacional,
museu de ciência e tecnologia da
Secretaria de Estado da Cultura de
São Paulo, chega à marca de dois
milhões de visitantes, em cinco anos
de existência.

Com média de 40 mil visitantes
por mês, o Catavento foi também o
mais visitado no ano de 2013, entre
os museus administrados pela
Secretaria da Cultura. Fruto de
parceria com a Secretaria de Estado
da Educação, o espaço foi
inaugurado em março de 2009. Ele
está implantado em um dos edifícios
históricos mais importantes da
cidade, o Palácio das Indústrias, que
ocupa área de cerca de 8.000 metros
quadrados.

São mais de 250 instalações
interativas, de interesse tecnológico,
científico e cultural, divididas em
quatro grandes seções – Universo,
Vida, Engenho e Sociedade –, cada
uma delas elaborada com iluminação
e sons diferentes, que contribuem
para criar atmosferas únicas e
envolventes, além de exposições
temporárias sobre temas afins.

Do átomo ao maior planeta do
Sistema Solar; do menor inseto aos

Dois milhões de
visitantes no Catavento
Marca é atingida quando
o museu completa cinco
anos de atividades

maiores animais da Terra; do
funcionamento dos quatro sistemas
que compõem o corpo humano a
alertas sobre prevenção de doenças;
das leis da física às transformações
químicas; do ecossistema à questão
da preservação ambiental; tudo está
apresentado de forma lúdica para
fazer da visita ao Catavento uma
prazerosa viagem ao mundo do
conhecimento e da cultura.

Atrações como aquários de água
salgada, anêmonas e peixes
carnívoros e venenosos, uma
maquete do sol e uma parede de
escaladas onde é possível ouvir
histórias de personalidades como
Gengis Khan, Júlio César e Gandhi,
são apenas alguns exemplos de como
o visitante pode aprender e se
divertir ao mesmo tempo.

No local também é possível
conferir as atrações da Fundação

AAssociação Brasileira de
Turismo para Gays, Lésbicas

e Simpatizantes (Abrat-GLS) e a
Las Vegas Convention & Visitors
Authority (Lvcva) anunciaram
parceria para expandir
oportunidades de negócios entre
associados e aumentar a
visibilidade no Brasil do destino já
favorito para turistas gays e
lésbicas do mundo inteiro. A
Lvcva é responsável por
promover Vegas como destino
internacional de lazer e negócios,
além de operar o Las Vegas

Vegas quer turista LGBT brasileiro

Museu da Tecnologia de São Paulo,
que teve seu acervo transferido para
o Catavento no início de 2011. Entre
os principais equipamentos estão a
locomotiva Dübs (fabricada em 1888
na Inglaterra, que pertenceu à Cia.
Paulista de Estradas de Ferro e foi
usada brevemente para o transporte
de carga) e o avião DC-3 (1936), que
foi utilizado como cargueiro militar
na Segunda Guerra Mundial.

Recomendado para crianças a
partir de seis anos, funciona de
terça-feira a domingo, das 9 às 17
horas, com venda de bilhetes
encerrada às 16 horas: R$ 6 e meia-
entrada para estudantes, idosos e
portadores de deficiência. Entrada
gratuita aos sábados. O Palácio das
Indústrias está localizado na Praça
Cívica Ulisses Guimarães, (Avenida
Mercúrio), Parque Dom Pedro II,
Centro.

Convention Center e Cashman
Center.

Fundada em 2004, a Abrat-GLS
promove o turismo gay e lésbico
como meio de aprofundar a inclusão
social e lutar contra o preconceito e
a discriminação. Em 10 anos de
existência, a organização cresceu de
11 para mais de 100 associados,
incluindo meios de hospedagem,
órgãos oficiais de turismo, agências
e operadoras de viagem, empresas
de mídia e outros serviços voltados
ao segmento.

“Las Vegas está no topo do

ranking mundial como destino
para viajantes LGBTs porque é
reconhecida como cidade segura,
culturalmente diversa e apoiadora
da comunidade”, disse Jim
McMichael, gerente de Marketing
para Cultura e Diversidade do
Lvcva.

Viena – Parceria semelhante
foi fechada com a Turismo de
Viena, lembrando que a capital
austríaca tem uma história
recheada de famosos gays, como a
bela Imperadora Sissi. Mais em
www.abratgls.com.br

Bruno Mattos

Vida: uma das seções, com iluminação e sons diferentes, que
contribuem para criar atmosferas únicas e envolventes
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Treinar para qualificar

F ocada no desenvolvimento de
projetos sustentáveis e

consultoria para obtenção de
certificação, a Manati Engenharia
e Consultoria Ambiental, de São
Paulo, investe na tendência por
projetos que incluam o uso
racional de água e de energia.
Conforme destaca a sócia,
engenheira civil Angela Macke
Ferreira, este conceito de
construção tem conquistado
espaço no Brasil e demanda uma
nova abordagem, desde a criação
do projeto até a escolha dos
materiais usados.

No que se refere à economia
de água, uma das medidas mais
praticadas e de baixo custo para
prédios é a instalação de
hidrômetros individuais, em que
cada condômino paga o que
consumiu. “Essa medida tem se
demonstrado bastante eficaz na
economia de água, pois quando a

Sustentabilidade
aquece mercado

Parceria Imcon e Âncora
promove treinamento
profissional

Medição
individualizada
de água: cada
um pagará a sua
parte

Divulgação

conta é simplesmente dividida
igualmente entre todos, o
pensamento é de que não adianta
economizar se o vizinho gasta; e
se a medição for individualizada
cada um pagará a sua parte”,
declara Giseli Fernandes, sócia da
Manati. Outras soluções são a
adoção de cisterna para captação
de água de chuva, que pode ser
utilizada para jardins e descarga
de bacias sanitárias, e a captação
da água do chuveiro com filtragem
e recirculação.

Em relação à energia elétrica,
o projeto pode conter opções de
geração própria e de economia.
Na geração, a dica é utilizar
placas fotovoltaicas e aquecimento
solar de água. Para a economia, a
mais nova estratégia é o sistema
de automação que permite que a
pessoa controle o uso de
iluminação e ar condicionado por
sensores.

À esquerda,
equipes da
Imcon e da
Âncora. À

direita, Lito, da
Imcon, e Ricardo,

da Âncora,
entregam

ferramenta
sorteada a
Ediogo dos

Santos da Silva

Fotos Sandra Netto

Ricardo detalhou diferenciais da Âncora:
qualidade, atendimento, disponibilidade,

estoque e serviço técnico

Pioneira na tecnologia drywall,
o sistema de construção a
seco, a Imcon promoveu, em

parceria com a Âncora Sistemas de
Fixação, mais uma etapa do ciclo de
treinamento de mão de obra da
construção civil, desta vez com foco
na NR18, que obriga a certificação
para operador de ferramentas à
pólvora.

O encontro foi realizado no
Centro de Treinamento da Imcon,
localizado na cobertura da loja da
Vila Mathias, em Santos, e teve a
inscrição de 114 operadores, que,
com a obtenção do certificado,
válido por 12 meses, estão aptos a
manusear esse tipo de equipamento.

Ricardo Muniz, diretor de
Desenvolvimento de Negócios da
Âncora, explicou que a base da

segurança do sistema
drywall é a fixação dos
perfis metálicos na
estrutura de concreto,
uma etapa que exige a
utilização de ferramenta
de fixação à pólvora,
com pino de aço.

“Com a norma
NR18, a utilização
dessa ferramenta deve
ser feita da melhor
forma possível”, frisou
Muniz para uma atenta
plateia: “E não só no que se refere
ao manuseio, mas também quanto à
manutenção do equipamento e à
guarda da pólvora, que, como se
sabe, é produto controlado!”.

O treinamento incluiu conceitos
teóricos e frisou a responsabilidade
no uso do equipamento, e práticos,
com aplicação numa peça de
concreto, para que a mão de obra
certificada possa atuar de forma
profissional e aproveitar todos os

recursos oferecidos pela ferramenta
à pólvora.

O diretor da Imcon, Marcial
Touriñan, o Lito, frisou que o
trabalho desenvolvido pelo Centro
de Treinamento é contínuo e
colabora na profissionalização,
qualidade e produtividade na
construção civil. Cada vez mais, a
fiscalização da segurança de trabalho
vai exigir a certificação da mão de
obra que utiliza esta ferramenta.

Construção
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Divulgação

Ultrassom focalizado de alta
intensidade, o Sonofocus trata a

gordura localizada, promovendo
redução de medidas e modelagem do
contorno corporal. Conforme
destaca a fisioterapeuta Michele
Lara, especialista em Dermato
Funcional, responsável pelos
treinamentos dos equipamentos da
Presmam, de Santos, além da
vantagem de não ser invasivo, o
equipamento combate aquela
“barriguinha protuberante” e os
“pneuzinhos” que atormentam
homens e mulheres.

Ela explica que a combinação
dos efeitos mecânico e térmico
produz a emulsificação da gordura
que está dentro do adipócito (célula
de gordura), dando início à série de
eventos que induz a apoptose
(morte celular programada). Além de
auxiliar na liberação de lipídeos
circulantes que servirão de energia
para as funções vitais do corpo, faz
com que a célula de gordura atingida
deixe de existir. Uma vez liberada
energia na circulação, ela precisa ser
consumida. Para se obter melhor
resultado, o paciente deve fazer
dieta leve duas horas antes e duas
horas após a sessão e pratique
atividade física após o tratamento.

O Sonofocus é indicado para
quem possua gordura localizada com
prega cutânea de no mínimo 1,5 cm e
Índice de Massa Corporal (IMC)
menor que 29,9. E contraindicado
para gestantes, pacientes que
possuam dispositivos eletrônicos,
como marcapasso, doenças
metabólicas e hepáticas que
comprometam o metabolismo das
gorduras, sobre áreas neoplásicas,
áreas com déficit circulatório e sobre
hérnia abdominal. O equipamento
pode ser operado por médico,
fisioterapeuta e profissionais
habilitados na área de saúde e
estética, e é encontrado na Presmam,
na Rua Paraná, 304, Vila Mathias.

Agindo contra
a gordura
localizada

Com investimento de R$ 3,1
milhões, a Secretaria de Estado

da Saúde começou a implantar em
São Paulo uma rede de atendimento
médico à distância. Inédita no país, o
sistema auxiliará no esclarecimento
de diagnósticos e no monitoramento
de pacientes que derem entrada em
hospitais, prontos-socorros e
unidades de pronto-atendimento por
todo o Estado.

O sistema, operado pela equipe
da Central de Regulação da Oferta de
Serviços de Saúde (Cross), na capital
paulista, servirá como apoio ao
processo de regulação de leitos e
transferência de pacientes entre
unidades de saúde.

O projeto-piloto começará a
operar na Baixada Santista, que sofre
forte variação do fluxo de
atendimento hospitalar em virtude
do deslocamento de turistas em
finais de semana, feriados e
temporada de férias. O Hospital de
Bertioga será a primeira unidade a
participar do sistema de regulação de

SP terá atendimento
médico à distância

Encerra em 31 de maio a 10°
edição do Spa Week com
inúmeras opções de

tratamentos estéticos e relaxantes,
disponíveis por R$ 75, em vários
estabelecimentos participantes. A
iniciativa é da Associação Brasileira
de Clínicas e Spas (ABC Spas), que
reverterá parte da renda obtida – R$
2,00 de cada tratamento agendado –
para o Programa Levar Bem-Estar,
que promove treinamentos gratuitos
de massagem em comunidades
carentes, incentivando a formação
profissional e o ingresso no mercado
de trabalho.

Entre as opções do Spa Week,
limpeza de pele com máscara de goji
berry, no Metrópole Spa: a principal
função é retirar as impurezas
superficiais e as secreções que
causam cravos e espinhas, além da
renovação das células, para dar
aspecto mais vistoso na pele.

Massagem Ayurvédica, no
Buddha Spa: atua sobre a circulação
sanguínea, a respiração e a energia
vital. Trabalha as cadeias musculares
e articulações de todo o corpo,
mesclando toques suaves e

profundos com alongamentos e
trações de Yoga.

Lipomodelagem, no Lica Cinelli:
massagem modeladora local
executada de modo rápido e
vigoroso. Esta técnica aumenta o
metabolismo local, melhora a
nutrição tecidual e
consequentemente o aspecto da
celulite, além de remodelar o corpo.

Massagem Garshana e Pindas,
no Bonapele: com a garshana é feita
uma esfoliação superficial utilizando
mistura de sal grosso, alecrim e
hortelã. Já a massagem com pindas
ajuda na desintoxicação corporal e

reequilibra o corpo, deixando o
estado físico e mental em perfeita
harmonia.

Dreno-Hidra Facial, no Mantra
Estética & Spa Urbano: os
movimentos suaves e precisos da
drenagem linfática facial acalmam a
mente enquanto auxiliam na
oxigenação da pele.

Massagem Desintoxicante, no
Amauti Spa: estimula a circulação e
promove a eliminação de toxinas
através da ativação manual da
drenagem do líquido intersticial e da
linfa, reduzindo o excesso de fluido
armazenado nos tecidos.

leitos e pacientes por meio do
projeto de telemedicina. Outras 31
unidades hospitalares, localizadas
nas nove cidades da Região
Metropolitana da Baixada Santista,
integrarão a rede até junho.

O serviço auxiliará unidades de
saúde que atendem à baixa e média
complexidades, geridas pelo Estado,
municípios e instituições
filantrópicas, a definirem condutas
terapêuticas de tratamento e até
avaliarem a necessidade ou não de
remoção de pacientes para unidades
de maior complexidade hospitalar.

Em tempo real, equipes da
Cross e dos serviços hospitalares
discutirão quadros clínicos de
pacientes por meio da
videoconferência, sistema com
transmissão de áudio e vídeo via
internet. Casos mais complexos
serão discutidos com equipes de
hospitais referência: Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP, Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo e Hospital São Paulo.

Adiabetes exige cuidados que vão
além do controle glicêmico,

como a hidratação constante da pele.
Pensando nisso, a Sanofi
desenvolveu a linha Hidrastar, loção
para o corpo e creme para os pés. O
produto promove hidratação e ajuda
a barreira epidérmica por possuir
ingredientes umectantes (retêm água
na derme e epiderme), emolientes
(preenchem as camadas da pele,
melhorando a textura, maciez, viço e
flexibilidade) e oclusivos (lipídeos
que formam película de proteção
para pele). Além do uso de
Hidrastar, outras ações auxiliam na
saúde da pele e dos pés: evitar água
muito quente durante o banho,
consumir bastante água ao longo do
dia, lavar e secar bem os pés para
evitar a proliferação de bactérias,
examinar com cuidado pés e unhas –
se notar calos, cortes, machucados
ou alterações de cor procure seu
médico – e usar sempre calçados
confortáveis.

Hidrastar:
hidratante
testado em
pessoas
com
diabetes

Divulgação

Saúde da pele
e dos pés

Divulgação

Sonofocus:
para

melhor
resultado,
atividade

física após o
tratamento

Relação completa dos
participantes está em
www.abcspas.com.br

Parte da renda será destinada ao Programa Levar Bem-Estar

U sadas mais para tratar
varizes, as meias elásticas

têm se tornado alternativa eficaz
para quem pratica esportes,
inclusive jogadores de futebol. “As
meias de compressão, quando
utilizadas durante os exercícios,
proporcionam melhora no retorno
venoso, fazendo com que a
panturrilha seja esvaziada mais

efetivamente e consequentemente,
melhorando a performance
muscular e concomitantemente do
esportista”, explica o cirurgião
vascular Caio Focássio, da capital
paulista. Quem não é atleta
profissional também pode utilizar
as meias para melhorar o
desempenho, porém deve sempre
pedir orientação profissional, já
que elas têm classificações
diferentes de compressão.

É importante saber que o uso
das meias elásticas não tem
qualquer influência sobre
hipertrofia e na recuperação
muscular.

Meias elásticas
ajudam
esportistas



Perspectiva     Maio/2014     11

Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Mostra de arquitetura,
decoração e paisagismo, Casa
Cor São Paulo, em sua 28ª
edição, acontecerá até 20 de
julho, no Jockey Club de São
Paulo, focada em 100% morar,
com soluções voltadas para
casas, apartamentos, lofts e
estúdios.

� Para comemorar a canonização
de José de Anchieta, Secretaria de
Estado de Turismo de São Paulo
realizará ações em Itanhaém e
Praia Grande na semana que
culmina no aniversário de morte
do jesuíta, em 9 de junho.

� Próxima edição do Perspectiva
destacará o Simpósio
Multidisciplinar de Reabilitação
Física e Intelectual de Crianças e
Adolescentes, dias 23 e 24 de
maio, promovido pela Casa da
Esperança de Santos.

� São Paulo sedia de 4 a 7 de
junho, no Expo Center Norte, a
ABF Franchising Expo 2014,
considerada a mais importante
feira de franquias do país.

� Um dos precursores do
expressionismo urbano, o norte-
americano Marcus Jansen expõe
“Veni Vidi Succumbe” até 8 de
junho, na Pinacoteca Benedicto
Calixto, Boqueirão, em Santos.
Nas telas, críticas aos símbolos
mundiais de consumo.

� 2ª edição da Feira de Vinhos
Adega Central, na Rua Sete de
Abril, 264, República, em Sampa,
dias 5 e 6 de junho, das 14 às 20
horas, com a degustação de mais
de 40 rótulos.

� Estudo envolvendo 26.000
pacientes na Califórnia, USA,
publicado no Journal of the
American Medical Association,
constatou que aqueles que tomam
bloqueadores ácidos estomacais
mais eficientes (IBP), por 2 anos
ou mais, apresentaram aumento
de 65% no risco de se tornarem
deficientes de vitamina B12.

� Sistema Estadual de Museus e
o Museu da Imagem e do Som-SP
apresentam até 20 de junho no
Museu da Imagem e do Som de
Santos, no Centro de Cultura
Patrícia Galvão, na Avenida
Pinheiro Machado, 48, a
exposição “Entre Muros e
Ideias”, com imagens do
fotógrafo Marcos Muniz, sobre
israelenses e palestinos.

� De 5 a 7 de junho, acontece a
28ª Jornada de Obstetrícia e
Ginecologia da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, no
Centro de Convenções Rebouças.

Maior feira de negócios do turismo dos Estados
Unidos, no McCormick Place: expectativa de gerar
mais de US$ 4,7 bilhões em viagens para os EUA.

Roger Dow, presidente e Ceo do USTravel Association,
com o tesourão para cortar a fita, e representantes do
trade do turismo americano.

Mark
Jaronski e
George
Aguel, do
Visit
Orlando:
cidade da
Flórida será
o destino do
Pow Wow
2015.

Luiz de Moura,
da USTravel
Association,

Julie Heizer, da
OTTI, e Daniel

Godinho,
secretário de

Comércio
Exterior do

Brasil.

Pow Wow Chicago 2014

Fotos Antonio Salani

Eduardo Ribeiro Filetti,
médico veterinário e

professor universitário,
e a minha querida Fox

Paulistinha Lady: no
sábado 7 de junho, das

10 às 14 horas, Eduardo
e o irmão Celso Ribeiro

Filetti realizam a
Campanha de Saúde
Oral (para prevenir

queda dentária,
halitose, entre outros problemas nos pets), em frente à

Clínica Veterinária Filetti, na Rua Almirante Tamandaré,
273, Macuco, em Santos.

Ecos de Pedras do Caminho II

Marcos Ellert: o
novo chefe de
portfólio da
América Latina
para soluções em
LEDs e eletrônicos
da multinacional
alemã Osram, do
segmento de
iluminação. Ellert
seguirá exercendo
a função de
gerente nacional
de vendas do canal
OEM/ Infra &
Cities.

Divulgação

Fotos Leandro Ayres

O autor e
amigos da
Casa da
Esperança de
Santos: Paulo
Orozimbo
Robillard de
Marigny,
Cristina
Cavalleiro e
Hélio Cardoso.

Lançamento do livro “Pedras do Caminho II, Sentido
do Perdão no Caminho de Santiago de Compostela”,
do jornalista Luiz Carlos Ferraz.

Com Murilo
Netto
Gonçalves, da
Secretaria
Municipal de
Cultura de
Santos.

Divulgação/Clínica Filetti
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Acervo inédito no país já
disponibiliza a história e
evolução da moderna

arquitetura hospitalar brasileira. A
iniciativa de digitalizar o material foi
do Instituto de Pesquisas
Hospitalares (IPH) Arquiteto Jarbas
Karman, que completa 60 anos de
atividades.

São livros, revistas, projetos
arquitetônicos, fotos, vídeos e
outros documentos que mostram a
evolução na construção de hospitais
de 1949 até hoje. O material reunido
pelo IPH relata a participação de
Jarbas Karman no desenvolvimento
de diversos hospitais, entre os quais
o Hospital Israelita Albert Einstein,
na capital paulista, e o Hospital do
Câncer (Pio XII), em Barretos, no
interior de São Paulo, mas também
contém registros e documentos de
diversos outros autores.

Os livros somam 750
exemplares. Os projetos
arquitetônicos onde Jarbas Karman
atuou totalizam 6 mil plantas, que
envolvem cerca de 300 projetos. Há
coleções que também integram o
acervo, como da Revista Paulista de
Hospitais, Hospital de Hoje e Vida
Hospitalar; e, as estrangeiras, The
Modern Hospital, Hospital Topics,
The Canadian Hospital e Das
Krankenhaus, entre outras.

O acervo estará disponível para
pesquisa em www.iph.org.br, que
foi remodelado por ocasião da
celebração dos 60 anos do IPH e
entrou no ar em maio. Ele também
está aberto à consulta pública

Hospital do Câncer de
Barretos: projeto de

Karman (no detalhe) e
Domingos Fiorentini

Instituto de Pesquisas
Hospitalares (IPH) reuniu
projetos, livros, revistas

Arquitetura hospitalar mostra evolução

gratuita, via solicitação de visita ao
instituto pelo e-mail iph@iph.org.br
ou pelo telefone (11) 3868.4830.

“Trata-se de uma iniciativa
pioneira e que disponibilizará um
rico material para entendermos a
evolução do conceito de arquitetura
hospitalar em diferentes projetos ao
longo das últimas seis décadas”,
afirma Ricardo Karman, presidente
do IPH.

Alguns materiais do acervo do

IPH estão
disponíveis para
download e todos
estão à disposição para consulta na
sede, na Rua Ministro Gastão
Mesquita, 354, Perdizes, na Zona
Oeste da capital.

Entre os projetos arquitetônicos
de hospitais do acervo do IPH,
destaque para o IBCC Instituto
Brasileiro de Controle do Câncer,
capital paulista; Hospital Israelita

Albert
Einstein, capital
paulista; Hospital da
Universidade Federal do
Espírito Santo, em Vitória; Hospital
de Barretos/Hospital São Judas
Tadeu da Fundação Pio XII, e sua
unidade móvel de diagnóstico e
tratamento, em Barretos; Hospital
de Aeronáutica, Centro Hospitalar
do Galeão, no Rio de Janeiro;
Hospital de Clínicas de Pelotas,
atual Hospital Universitário São
Francisco de Paula, no Rio Grande
do Sul; Hospital São Domingos, em
Uberaba, Minas Gerais: Laboratório
Central de Brasília; Hospital do
SESI, Maceió, Alagoas; Instituto
Nacional de Câncer e Queimados,
Capiatá, no Paraguai; Hospital
Ocidental Queluz, em Portugal;
AACD de Osasco junto com o
Teletom, em Osasco, e AACD de
Salvador, na Bahia.

Além de vasto acervo de
publicações, imagens e projetos
arquitetônicos reunidos nos seus 60
anos de pesquisa e atuação na área
de arquitetura e administração de
instituições de saúde, o portal do
IPH traz o histórico, objetivos,
cronologia da instituição e
informações sobre a Faculdade de
Administração Hospitalar, a
primeira do Brasil, fundada em
1974.

Traz, ainda, a Revista IPH

Fundado em 1954, o IPH é uma
entidade sem fins lucrativos de

utilidade pública, que patrocina,
divulga e incentiva pesquisas na área
de serviços de saúde, administração
e arquitetura hospitalar. A instituição
possui uma biblioteca especializada,
incluindo vasto acervo de
documentos, desenhos
arquitetônicos, manuscritos e
periódicos disponíveis para consulta
pública.

Entre os objetivos do IPH estão
o de incentivar pesquisas, estudos,
publicações e eventos nas áreas de
saúde, arquitetura, e administração

online, publicação técnico-científica
com periodicidade semestral que
visa divulgar e fomentar o
conhecimento nas áreas de
arquitetura, engenharia e
administração dos edifícios de saúde.

Alunos, profissionais e
pesquisadores da área podem
colaborar com a publicação. Quem
acessar a página poderá visualizar as
datas e normas para submissão de
textos para cada edição.

O portal também disponibiliza
consultoria gratuita online nas áreas
de arquitetura e administração
hospitalar, por meio do “Pergunte
ao IPH”, além da biografia, projetos
e artigos do arquiteto Jarbas
Karman, que dá nome ao instituto.

“É o único portal que reúne as
diferentes áreas, e que certamente
trará uma contribuição sem
precedentes para disseminar o
conhecimento técnico e científico da
arquitetura e administração de
serviços de saúde no Brasil”, afirma
Ana Beatriz Costa, gerente de
Informação, Portal e Pesquisa do
instituto.

hospitalar por meios físicos e
digitais, além de manter contínuo
intercâmbio com faculdades,
universidades e institutos
congêneres, no Brasil e no exterior.

Idealizado pelo arquiteto Jarbas
Bela Karman, a instituição foi
pioneira na formação de
profissionais ligados à área da saúde,
responsável pelo primeiro Curso de
Técnica em Esterilização, nos anos
50, e pela implantação da primeira
faculdade de Administração
Hospitalar da América Latina, na
década de 1970.

O instituto também foi

responsável por patentes técnicas
para hospitais entre as décadas de
60 e 80, pela publicação da revista
Hospital de Hoje, editada entre 1955
e 1969, e da Revista IPH, publicada
de 2000 a 2007 e que passa a ser
publicada em versão online no portal
da entidade www.iph.org.br

Fundador do IPH, o arquiteto
Jarbas Karman (13/04/1917 - 02/06/
2008) projetou e reformulou
centenas de hospitais pelo Brasil,
mas também atuou
internacionalmente durante sua
carreira. Seu portfólio inclui
trabalhos para o Hospital Israelita

Albert Einstein, em São Paulo;
Hospital do Câncer (Pio XII), em
Barretos; Hospital das Clínicas de
Luanda (2005); Instituto Nacional
de Câncer e Queimados, no Paraguai
(1984); Hospital Santa Cruz de
Lisboa, em Portugal (1991); além de
outros, no Amazonas e Vale do São
Francisco, nos anos 1950.

Karman formou-se engenheiro
civil pela Poli-USP, em 1941, e
depois arquiteto pela mesma
instituição. Titulou-se mestre em
Arquitetura Hospitalar pela
Universidade de Yale (EUA, 1952) e
participou do curso sobre infecção

hospitalar do professor Carl Walter,
em Kitchener, Canadá, em 1952. Foi
professor e administrador hospitalar.
Em 1954, fundou o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento e de
Pesquisas Hospitalares, atual IPH,
mantenedor da primeira Faculdade
de Administração Hospitalar da
América Latina, da qual foi diretor e
titular da cadeira de Arquitetura
Hospitalar. Suas pesquisas no
campo hospitalar são referência em
publicações nacionais e
internacionais, tendo ministrado
cursos e palestras dentro e fora do
Brasil.

Croqui do
Hospital de Clínicas

de Pelotas, atual Hospital
Universitário São Francisco

de Paula, RS

Hospital da Aeronáutica, Centro Hospitalar do Galeão, RJ

Fotos Divulgação

Estudos nas áreas de saúde, arquitetura e administração


