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Gelcy: “Resolução só vem
ratificar o que já tem sido
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Responsabilidade objetiva no
transporte rodoviário

Canyon das
Bandeirinhas,
no Parque da

Serra do
Cipó
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Brasil encantou!

F rustrando todas as previsões pessimistas à
realização do Mundial de Futebol no país, o
evento se desenrolou como um estrondoso

sucesso e, hoje, no rescaldo de sua repercussão, é
quase unanimidade nacional – o que só não acontece
pelo pífio desempenho da seleção de Luiz Felipe
Scolari, embora para a maioria otimista a vitória
fosse apenas um detalhe, pois, afinal, por apenas
cinco vezes ganhamos, ou seja, muito mais vezes
perdemos, como já perdemos em casa, e a vida
continua... O resultado, enfim, faz parte da luta. E
em todas as disputas realizadas o Brasil torceu e
lutou, com renovado espírito patriótico. A grande
diferença nesta versão da Copa do Mundo é que,
como em 1950, fomos os anfitriões, o que exigiu
planejamento exemplar, investimentos significativos,
e, entre tantos aspectos, disposição para acertar e
promover um estupendo sucesso internacional.
Assim, da mesma forma que o brasileiro se esforçou
em tocar a bola na direção do gol adversário, foi
interessante constatar o ânimo recíproco, seja por

parte das delegações estrangeiras, seja por parte de
torcedores de todo o mundo. Isto é, da mesma forma
que a grande massa está convencida de que a Copa
do Mundo foi, como é, excelente negócio para o país,
alavancando diferentes segmentos econômicos, além
de proporcionar legado invejável, os torcedores e
turistas das outras nações ficaram encantados com a
receptividade nacional, a alegria do povo, a beleza
das praias, nossa história, a deliciosa gastronomia,
a caipirinha... Esta performance, nota 9,25 atribuída
pela FIFA, convenhamos, é um chute na canela dos
que propugnaram até o último momento que o Brasil
não tinha condições de realizar o evento, que os
gastos poderiam ser melhor direcionados,
relacionando série de argumentos toscos como se
estivéssemos a um passo do Apocalipse. Hoje,
finalmente, após torcerem em vão para que a seleção
verde e amarela fosse vitoriosa, alguns chegam a
admitir o excesso na verborragia – ainda que, a
contragosto, o sucesso tornou-se formidável
alavanca à reeleição da presidente Dilma Rousseff.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

AAgência Nacional de
Transportes Terrestres

(ANTT) editou a Resolução nº
4.282/2014 que define as novas
regras sobre a venda de bilhetes de
passagem por empresas de
transporte terrestre interestadual ou
internacional de passageiros. Elas
são destinadas às viagens acima de
75 quilômetros.

Os principais direitos dos
passageiros que passam a valer com
a resolução são: (I) Em casos de
atrasos de mais de uma hora, o
passageiro poderá optar por: (a)
continuar a viagem em outra
empresa (à custa da transportadora);
(b) receber de imediato o valor do
bilhete; (c) continuar a viagem, pela
mesma empresa; (II) No caso de
interrupção ou atraso da viagem por
mais de 3 horas (por algum motivo
imputado à transportadora), o
passageiro tem direito a receber
alimentação e hospedagem (quando
não for possível a continuidade da
viagem no mesmo dia); (III) Em caso
de desistência da viagem, o
passageiro terá que comunicar a
empresa até 3 horas antes do
embarque para que tenha o direito de
receber o dinheiro de volta. A

devolução será de 95% do valor do
bilhete. A passagem deverá ser
nominal possibilitando emissão de
2ª via em caso de extravio. Na
passagem deve constar o nome e o
CPF do passageiro.

O passageiro pode remarcar o
bilhete e optar por serviços de outra
categoria, pagando a diferença das
tarifas ou tendo direito à restituição
de preço. Se a solicitação de
alteração for com mais de 3 horas de
antecedência, não será cobrada a
remarcação. Porém, se for feita em
período inferior, a empresa poderá
cobrar 20% do valor da tarifa.

Além disso, as empresas terão
que aceitar cópia autenticada do
documento de identidade. Se o

passageiro não tiver documento de
identidade pode viajar com o boletim
de ocorrência policial, desde que
recente (menos de 30 dias). Serão
aceitos carteira de habilitação,
carteira de trabalho ou passaporte.
Os menores de 12 anos só poderão
viajar acompanhados dos pais e
portando documentos.

Essa resolução só vem ratificar o
que já tem sido decidido pelos
Tribunais de que a responsabilidade
do transportador é objetiva, isto é,
mesmo que seu comportamento seja
isento de culpa, se causar danos ou
criar risco de dano para terceiros,
será obrigado a repará-lo. Trata-se
de uma relação de consumo e a ela se
aplica o Código de Defesa do
Consumidor. O passageiro que tiver
seu direito desrespeitado poderá
pleitear indenização na justiça. Para
tanto, basta o bilhete emitido pelo
transportador uma vez que, por se
tratar de relação consumerista, o
ônus da prova sempre será do
transportador.

Gelcy Bueno é advogada do
escritório Murray - Advogados, de
São Paulo.
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Rivesti lança no mercado sua primeira linha de pastilhas
ecológicas, produzidas com mistura de PET reciclado e
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Placas são
fáceis de
instalar e
garantem o
alinhamento
perfeito das
pastilhas
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Cidade

Com o objetivo de ampliar a
oferta de transporte na
capital paulista e melhorar a

mobilidade das pessoas, em especial
as que moram nos bairros
periféricos, a Câmara aprovou
Projeto de Lei nº 54/2013, que cria o
modal hidroviário. Iniciativa do
vereador Ricardo Nunes (PMDB), o
PL está em sintonia com o Plano
Diretor Estratégico 2013, que adota
o sistema de transporte público
hidroviário.

Segundo Nunes, o prefeito
Fernando Haddad acompanhou com
interesse a tramitação do projeto na
Câmara. “A proposta estimula o uso
dos rios e represas da cidade para
transportar passageiros, fazendo
integração com as estações do metrô,

da CPTM e terminais de ônibus,
contribuindo para desafogar o
trânsito da capital paulista”, detalha
o vereador.

De acordo com o professor
doutor da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAU-USP), Alexandre
Delijaicov, o projeto é extremamente
viável e de fácil implantação:

“Avalio com muito entusiasmo a
iniciativa por que na verdade este
projeto além de facilitar a vida e o
cotidiano da população tem uma
perspectiva muito saudável, otimista
de fazer com que a população
reconheça a cidade como uma cidade

fluvial e que a
região das
represas tem
um mundo
extraordinário
de qualidade
ambiental”.

Pela
proposta, as
embarcações
levariam o
tempo em
média de 20 a
30 minutos
para
transportar
moradores do
extremo sul de

São Paulo e que perdem cerca de três
horas de casa para o trabalho. Sem
trânsito, a embarcação chegaria mais
rápido ao local estipulado já que sua
velocidade aproximada chega até 90
km/hora. De acordo com o diretor de
Logística da Polícia Militar de São

Vereador Nunes: novo modal foi
inspirado em sistema adotado n a cidade

do Rio de Janeiro

Hidrovia, para ampliar mobilidade
Expectativa é contribuir
para desafogar o trânsito
na capital paulista

Paulo, coronel Aquino, a segurança
com os passageiros e os cuidados
com o meio ambiente são também
destacados no contexto do Projeto
de Lei.

A proposta é iniciar o trajeto na
represa Billings, com a criação de
três a quatro hidrolinhas interligando
o Rio Pinheiros às estações da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) já
existentes: Jurubatuba, Socorro e
Santo Amaro, que fazem
interligações com as linhas de trens,
ônibus, e metrôs.

Na mesma direção, seguindo
para o Rio Pinheiros, represa
Guarapiranga, é possível criar mais
três hidrolinhas, para transportar os
moradores às margens da marginal
Guarapiranga, nos distritos de
M’Boi Mirim e Campo Limpo.

Por viagem, a capacidade da
embarcação varia de 100 a 200
passageiros.

Fotos Divulgação

Oacervo que conta a história do
saneamento ambiental da

Baixada Santista, exposto no Palácio
Saturnino de Brito, no Centro
Histórico de Santos, foi destaque no
6º Encontro Paulista de Museus,
realizado em junho, na capital
paulista. A apresentação ao público
foi feita por meio de painel
eletrônico, onde foram exibidas
imagens e curiosidades do local que
abriga parte do mobiliário, projetos,
fotos e equipamentos originais do
engenheiro sanitarista Francisco
Saturnino Rodrigues de Brito,
patrono da Engenharia Sanitária
Brasileira e responsável por obras
consideradas estruturantes, como os
canais de drenagem de Santos e a
Ponte Pênsil, em São Vicente.

Os visitantes também puderam

Palácio
Saturnino de
Brito: acervo
focado no
saneamento
ambiental do
litoral

Encontro destaca história do saneamento
Divulgação Sabesp

acompanhar as
iniciativas
educacionais
desenvolvidas
pela Sabesp no
Palácio
Saturnino de
Brito, como
visitas
monitoradas de
escolas,
educadores,

profissionais de diversas áreas e
turistas. O local, onde funciona o
escritório regional da estatal, faz
parte da linha do bonde turístico, o
que facilita seu acesso.

Do passado ao presente, foram
detalhadas as obras do Programa
Onda Limpa, de recuperação
ambiental do litoral de São Paulo. O
espaço possui imagem de satélite,
com 66,96 m², que mostra o sistema
de saneamento das nove cidades da
Baixada Santista, de Bertioga a
Peruíbe.

O maior evento do setor museal
no Estado foi promovido pela
Secretaria de Estado da Cultura, por
meio do Sistema Estadual de
Museus (Sisem-SP). Dentro da
programação também foram
realizadas palestras, apresentações e

debates, reunindo profissionais da
área cultural, gestores públicos,
professores, estudantes e
interessados.

Em 14 de julho foi comemorado
os 150 anos do nascimento de
Saturnino de Brito. Ele assumiu a
Comissão de Saneamento de Santos,
em 1905, três anos após a sua
criação, com o objetivo de projetar
um sistema de afastamento dos
esgotos eficiente que atendesse às
demandas atuais e futuras
decorrentes do crescimento
vegetativo.

O Palácio Saturnino de Brito
está localizado na Avenida São
Francisco, 128, e pode ser visitado
de terça-feira a domingo, das 11 às
17 horas. A entrada é gratuita e as
visitas são monitoradas por guias.
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Cidadania

Diretoria da Casa da Esperança
de Santos, presidida pelo

engenheiro Roberto Luiz Barroso,
comemorou o sucesso do Simpósio
Multidisciplinar de Reabilitação
Física e Intelectual de Crianças e
Adolescentes, realizado nos dias 23
e 24 de maio, no salão da instituição.
O evento registrou 195 inscrições de
profissionais e universitários e
trouxe à cidade renomados
profissionais da área, entre os quais,
a superintendente de Reabilitação da
AACD, fisiatra Alice Ramos; o

gerente médico de Reabilitação da
AACD-Ibirapuera, Marcelo Ares; a
coordenadora do Centro de
Atendimento a Pacientes Especiais
da Faculdade de Odontologia da
USP, Marina Gallottini; a
coordenadora do Serviço de
Reabilitação do Hospital Sírio-
Libanês, Izabel Chateaubriand e o
Supervisor de Qualidade de Vida do
SESI, Mário Quaranta. O simpósio
também contou com palestras da
diretora clínica e do ortopedista da
Casa da Esperança, respectivamente,
a neurologista infantil Maria Lúcia
Leal dos Santos e Fábio Peluzo. O
simpósio teve coordenação geral do
diretor José Francisco Rollo
Rollemberg.

Lamartine
Lélio
Busnardo,
Roberto Luiz
Barroso,
Marina
Gallottini e
Ricardo
Horliana Fidos

Roberto Luiz
Barroso, José
Francisco
Rollo
Rollemberg e
esposa
Zulmira Maria
Simão
Rollemberg e
Isa Barroso

Fotos Alan Lopes

Casa da Esperança
comemora resultado
Simpósio debateu avanços
em reabilitação física e
intelectual

 Proteste Associação de
Consumidores testou mais uma vez
os aquecedores a gás e constatou a
volta dos problemas de segurança
que haviam melhorado nos testes
realizados em 2009 e 2011. Desta
vez, 40% dos 10 aparelhos testados
foram eliminados por levarem riscos
para as casas, embora estivessem
com selo de certificação de qualidade
do Inmetro. Três a gás natural e um
a GLP foram eliminados por falhas
na segurança. Dois aquecedores a gás
natural foram eliminados por
liberarem concentrações de
monóxido de carbono acima do
aceitável.

 Visando evitar tragédias, a
Proteste encaminhou os resultados
ao Inmetro e ao Ipem, para que
cobrem providências urgentes dos
fabricantes. Também denunciou os
responsáveis ao Ministério Público,
para que os aparelhos com
problemas sejam retirados do
mercado. Apesar dos defeitos
encontrados, há produtos seguros no
mercado tanto para gás natural como
GLP. O Komeco KO151BFGN1 a
gás natural e o Komeco
KO15F1BFLP1, e o Orbis
315HFBE alimentados por GLP
foram os que apresentaram os
melhores resultados.

 MuccaShop preparou dicas para
facilitar a compra de roupas e calçados
pela internet. Para acertar no tamanho
da roupa, por exemplo, uma dica é saber
as medidas de roupa que fica bem no seu
corpo e comparar com aquela que você
pretende comprar. Tire as medidas
necessárias, como largura, busto,
ombro, comprimento, cintura, e compare
com as informações fornecidas pela loja.
Mais em www.muccashop.com.br

 Qualiti Imóveis, de São
Paulo, orienta quem
pretende alugar imóvel em
Orlando, na Flórida,
Estados Unidos, e busca
conforto, liberdade,
economia e, principalmente,
evitar aborrecimentos...
Para mais informações
acesse o site da empresa em
www.qualitiimoveis.com.br

 Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
emitiu nota para contestar manifestação da Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (ABCR) e frisar que o reajuste das tarifas
de pedágio, que vigora a partir de 1º de julho, foi determinado nos
termos do contrato e da legislação, com manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos. Assim, além de não representar
risco para os investimentos, há respeito nas relações com usuários e
concessionárias, que estão cientes da posição da entidade desde julho de
2013 e tiveram 12 meses para se posicionar a respeito do assunto.

A Prefeitura de Santos
investirá mais de R$ 20

milhões na Vila Nova, com
diferentes ações que beneficiam
os moradores do bairro nas
áreas de assistência social,
educação, saúde, habitação,
transporte, alimentação, esporte
e cultura. O anúncio foi feito em
junho pelo prefeito Paulo
Alexandre Barbosa, ao entregar
a “Vila Criativa”. Localizado na
Praça Iguatemi Martins, o
equipamento é ligado à
Secretaria de Assistência Social
(Seas) e promoverá cursos de
qualificação profissional para a
população em situação de rua
que já está em abrigo e com
pessoas em situação de
vulnerabilidade encaminhadas
pelos serviços da assistência
social.

Paulo Alexandre disse que o
novo equipamento é “a semente
de uma cidade criativa” que vai
surgir na Vila Nova e será
indutor do seu desenvolvimento.
Afirmou que essa transformação
já está em andamento e citou
ruas asfaltadas, substituição de
calçadas, obras iniciadas da
Fundação Parque Tecnológico de
Santos e as construções da
policlínica da Vila Nova e do
Centro Turístico, Cultural e
Esportivo, que começam em 60
dias.

Mudança na Lei de Uso e
Ocupação do Solo ainda
estimulará os empresários a
investirem na construção de
moradias nessa região. O
prefeito ainda citou que o Veículo
Leve Sobre Trilhos (VLT), que
terá estação em frente ao
mercado municipal. “Em breve
teremos um bairro com uma
cara nova”, frisou o prefeito.

A Vila Criativa oferecerá
cursos de pintura em caixas e
tecidos, cartonagem, artesanato,
apliquê, costura básica e
avançada. Os alunos serão
encaminhados pelo Centro de
Referência de Assistência Social
(Cras), Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (Creas) e ex-moradores de
rua que estão em abrigo. São 10
vagas em cada curso, que visam
a geração de renda, com aulas
que começam em agosto e
terminam em dezembro.

Santos investe
na região do
Mercado

Novos alunos do Projeto Guri
têm até 15 de agosto para

realizar a inscrição. O programa de
formação musical da Secretaria de
Estado da Cultura oferece vagas
gratuitas para cursos de
instrumentos musicais, canto coral e
iniciação musical (este dedicado às
crianças de 6 a 8 anos) em cerca de
300 polos no interior e litoral do
Estado. Na Regional São Paulo são
cerca de 200 vagas disponíveis em 9

Inscrição de
novos alunos
do Projeto Guri

polos: Ilha Comprida, Itariri,
Miracatu, Mongaguá, Nhembo e a
Porã, Pedro de Toledo, Peruíbe,
Registro, Sete Barras e São Vicente.

Para efetuar a matrícula, é
necessário comparecer ao polo em
que deseja estudar, acompanhado do
pai ou responsável, portando RG ou
certidão de nascimento e
comprovante de matrícula escolar e/
ou declaração de frequência escolar
referente ao segundo semestre. Não
é preciso ter conhecimento prévio de
música, nem realizar testes seletivos.

Mais informações sobre os
cursos oferecidos, disponibilidade de
vagas, endereço e horário no site
www.projetoguri.org.br
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Residencial Puerto Madero

ALTO PADRÃO EM SÃO VICENTE
Empreendimento da Almeida Barros acompanha evolução do mercado imobiliário

Puerto Madero: parceria
com tradicionais

empresas e destacados
profissionais do setor
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Empresa do Grupo Martino, a
Almeida Barros Negócios
Imobiliários Ltda. realiza em

São Vicente o Residencial Puerto
Madero, localizado próximo à Praia
do Itararé, na Rua Rangel Pestana,
277, esquina com Rua Freitas
Guimarães. O empreendimento é
voltado ao segmento de alto padrão,
com apartamentos de 3 dormitórios
com 3 suítes, somando 136 metros
quadrados de área útil, com terraço
gourmet com churrasqueira e 2 vagas
na garagem.

Conforme destaca o diretor da
construtora, a Almeida Barros atua
há 20 anos no mercado do Litoral
Paulista e a obra do Puerto Madero
utiliza o que há de melhor e mais
moderno no mercado da construção
civil. Ao relacionar os inúmeros
diferenciais construtivos, foi
destacado que o empreendimento é o
primeiro da região a ser entregue
com os terraços fechados com o
sistema Vetro System.

O Puerto Madero possui
infraestrutura para sistema de ar
condicionado split e tubulação de
gás para água quente nos
apartamentos, pressurização de
escadarias com acionamento por
gerador de energia, que também
atenderá o elevador de serviço,
bombas, portões e demais áreas
comuns, sensores de presença,
medidores individuais de água e gás.

O residencial também adota a

tendência dos empreendimentos de
elevado padrão, oferecendo
diferentes espaços de lazer, como
salão de festas, espaço fitness,
piscinas adulto e infantil, e todas as
áreas comuns sendo entregues
equipadas e decoradas.

Entre os fornecedores da obra, a
Almeida Barros Negócios
Imobiliários selou parceria com
tradicionais empresas e destacados
profissionais do setor. Para o
fechamento dos terraços foi
contratada a Vetro System.
Conforme destaca o diretor dessa
empresa, Felipe Adjuto, o Puerto
Madero é efetivamente o primeiro
empreendimento da Baixada Santista
entregue aos condôminos com 100%
dos terraços gourmet envidraçados
com a tecnologia Vetro System:
“Com este benefício, os condôminos
poderão desfrutar melhor os
ambientes do seu apartamento, tudo
isso já pensado e proporcionado
pela Almeida Barros, que buscou se
diferenciar contemplando seus
clientes com o melhor produto de
envidraçamento do mercado”.

Além de proporcionar garantia
de 5 anos, o sistema Vetro System
está sendo instalado com vidros
incolores laminados, que possui
película interna de segurança (PVB)
que evita o estilhaço em caso de
quebra, considerando que a
segurança é prioridade para a Vetro
System e a Almeida Barros. Este

tipo de vidro também filtra 98% os
raios solares UVA e UVB, principais
causadores do câncer de pele e
desbotamento de mobiliário,
protegendo a saúde e o patrimônio
do morador. “Na parceria Vetro
System e Almeida Barros, quem sai
ganhando é o cliente”, frisa Felipe
Adjuto.

O rebaixamento do lençol
freático foi realizado pela Milmar,
por meio do sistema well-points, que
funciona através de ponteiras
filtrantes. Conforme informa o
diretor Milton Gonçalves, os
equipamentos operam 24 horas, sob
as condições mais adversas,
permitindo que a empresa cumpra
os prazos e mantenha a qualidade
dos serviços.

A Harco Engenharia de Ar
Condicionado realizou o projeto e a
instalação do sistema de
pressurização das escadarias.

A SF Representações forneceu
os tijolos baianos, tijolos comuns e
cal. Segundo detalhou o diretor
Sérgio Fernandes da Costa, os tijolos
foram entregues na obra em palets, o
que resulta em menos perda nos
processos de transporte, descarga e
armazenagem na obra.

As pedras decorativas foram
fornecidas pela Marmoraria
Granáutica, dirigida por José
Edmilson Pontes. Ele detalhou que o
residencial utiliza diferentes tipos de
mármores e granitos, como o

Puerto Madero: primeiro da região a ser entregue com os terraços fechados com Vetro System
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Construção
Fotos Sandra Netto

mármore travertino nacional romano;
mármore branco prime; mármore
marron imperial; granito Itauna
flameado; com acabamento esmerado
em todas as peças.

A Servincêndio Equipamentos e
Serviços Ltda. forneceu toda a linha
de equipamentos contra incêndio em
geral: hidráulica, elétrica, P.C.F. e
instalações, setas indicativas,
acompanhamento técnico e
aprovação final do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar,
mediante a emissão do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB), atestando que a edificação
possui condições de segurança
contra incêndio. A empresa fornece e
instala equipamentos contra
incêndio para as principais
construtoras da Baixada Santista e

Litoral e conta com equipe treinada.
A RA Construções executou os

serviços de carpintaria e a
superestrutura de concreto armado
desde as fundações, cuja
profundidade atingiu 50 metros.

O Puerto Madero também foi
valorizado com a Linha Suprema nos
caixilhos, da ASA Alumínio,
fabricados pela DNA Alumínio. Nas
sacadas os vidros utilizados foram
laminados incolores 6 mm; nas
portas de salas e dormitórios, vidros
comuns incolores de 4 mm; e nos
banheiros e cozinhas, vidros mini
boreais. No térreo os vidros
temperados são incolores de 10 mm,
nas janelas e nas portas de acesso ao
hall social. Na guarita os vidros
serão laminados prata 8 mm
(sistema pele de vidro). Os vidros

foram fornecidos e instalados pela
DNA Vidros.

Todo o residencial é revestido
com produtos da Cerâmica Atlas. A
fachada utilizou cerca de 13.000 m2
de revestimento cerâmico, formatos
5x10 e 7,5x7,5. Conforme destaca
Fernando Ferraz, representante da
Cerâmica Atlas na região, por se
tratar de produto de baixa absorção
de água, < 0,5%, e baixa expansão
por umidade, este revestimento é o
ideal para o uso em fachadas,
principalmente em prédios no
Litoral.

Parceiro da construtora há mais
de 10 anos, a Casa do Encanador
forneceu produtos que adotam
conceitos sustentáveis. Segundo
explicou o diretor Carlos Bigatão, a
sustentabilidade vai gerar economia

para os moradores do Puerto
Madero, pois foram instalados
metais de bases e registros de linhas
sofisticadas da Deca e todo o
material hidráulico, como tubos e
conexões para água quente, fria e
esgoto, é Tigre.

O edifício possui 3 elevadores
Atlas Schindler da linha Neo Lift
que tiveram seu desenvolvimento
norteados pelos conceitos de
segurança e performance, além de
modernos sistemas, que trazem ao

dia-a-dia mais agilidade e
tranquilidade. Além disso, o
exclusivo design tem formas
ergonômicas e linhas curvas,
integrando o elevador ao projeto
arquitetônico. Com capacidades para
8 passageiros os elevadores
possuem acabamentos de portas,
batentes e cabina em aço inoxidável.
Outro diferencial são as portas de
pavimento com altura livre de 2,10
m e cabina com altura livre interna
de 2,40 m.

Puerto Madero:
apartamento
decorado
demonstra o
melhor
aproveitamento
dos espaços, no
tipo de 3
dormitórios, 3
suítes, que soma
136 metros
quadrados de
área útil, e inclui
amplo terraço
gourmet com
churrasqueira
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Arq & Decor

Feito em cerâmica com modo de
produção artesanal, o

revestimento Cerchio, da coleção
Ceramidráulica, da Emme Due,
apresenta peças no formato 20x20
com três opções de desenhos, que
brincam com a adição e subtração de
círculos. Com 48 opções de cores,
da orquídea vibrante e suas
variações, as combinações são
infinitas. O uso de três insertas
resulta em belo patchwork, sendo
possível também optar pela
paginação com único desenho. Mais
em www.emmedue.com.br

Emme Due, as
várias faces do
círculo

N ina Martinelli inspirou-se
na natureza para criar o

revestimento Luna. Feito em
cimento, ele simula o balanço das
ondas do mar e oferece belo
efeito visual aos ambientes
internos e externos. Com
acabamento hidrofugado as
peças no formato 12,50 x 50 cm
são impermeáveis, o que garante
alta durabilidade e fácil limpeza.
Disponível nas cores branco,
bege e cinza, o efeito das peças
intercaladas traz harmonia a
projetos residenciais e
comerciais. Mais em
www.ninamartinelli.com.br

Luna: peças impermeáveis,
duráveis e de fácil limpeza

Relevos em
forma de onda

Divulgação

Ideia Glass lançou na Glass South
America, na capital paulista,

modelo de box para banheiros de
todos os tamanhos e formas.
Denominado Box Certo, ele possui
formato que permite a abertura da
porta em 180 graus e é dotado de
sistema de instalação rápida e
prática, que pode ser feita pelo
consumidor, bastando adquirir o kit
em lojas especializadas e seguir as
instruções de montagem.

Flex 1.2: formato permite abertura da porta em 180 graus

Outra novidade da Ideia Glass é
o Flex 1.2, que traz novo formato
para o Kit Box Flex, voltado para
banheiros médios, que completa
vãos de até 1,2 metro, e possui
maior resistência, tendo o latão
como matéria prima. A data para
início de distribuição nos pontos de
venda ainda não está definida. Hoje a
Ideia Glass conta com 11 produtos
diferenciados no mercado. Mais em
www.ideiaglass.com.br

Divulgação

Para banheiros de
todos os tamanhos

Divulgação

Após três anos de pesquisa, a
Rivesti lança no mercado
sua primeira linha de

pastilhas ecológicas. Produzidas
com mistura de PET reciclado (85%)
e aditivos minerais reaproveitados
(15%), elas são 100% recicláveis. O
processo de fabricação também é
sustentável: utiliza baixo consumo
de energia elétrica, não emite
poluentes e nem gera resíduos. Cada
metro quadrado de pastilhas evita o
lançamento de 3 kg de CO2 na
atmosfera e retira 66 garrafas PET
do ambiente. Como as pastilhas são
até 66% mais leves, a emissão de
poluentes durante o transporte
também é reduzida.
“Sustentabilidade é a base do nosso
produto e a missão da empresa”,
explica Rafael Sorano, idealizador da
pastilha ecológica.

As placas são fáceis de instalar e
garantem o alinhamento perfeito das
pastilhas. A uniformidade visual é
obtida por meio de encaixes laterais
desenvolvidos pela empresa. “Os
encaixes embutidos em todas as
placas eliminam o indesejado efeito
de plaqueamento, comum às
pastilhas convencionais”, diz
Sorano.

Graças a essa tecnologia, a
instalação das pastilhas Rivesti pode
ser até seis vezes mais rápida que o

Rafael: economia em mão de obra e material para instalação

Produto utiliza mistura de
PET reciclado e aditivos
minerais reaproveitados

Revestimento 100%
reciclável!

produto convencional, o que
significa economia em mão de obra.
O design das pastilhas também foi
pensado para reduzir a quantidade
de argamassa no assentamento e
rejuntamento, com redução de 60%
na instalação, e garante que elas não
se desprendam das estruturas
revestidas: “As pastilhas comuns se
descolam e se soltam, deixando
falhas na cobertura. O design da
Rivesti soluciona esse problema”.

Outra vantagem é que as
pastilhas podem ser aplicadas sobre
alvenaria comum ou drywall, em
áreas internas e externas, como
piscinas, fachadas, banheiros. “As
pastilhas têm 0% de absorção de
água e são fabricadas com aditivos
que protegem contra ação dos raios

UV e agentes químicos”, acrescenta
Sorano.

A coleção de cores apresenta
tonalidades e efeitos cromáticos
inéditos no mercado. São 33 tons
vibrantes no catálogo permanente e
ainda a possibilidade de reproduzir
qualquer cor da escala Pantone,
permitindo aos arquitetos novas
possibilidades de uso e liberdade
criativa para ousar na escolha das
cores.

Com patente requerida em
diversos países, a tecnologia Rivesti
é 100% nacional. As pastilhas foram
desenvolvidas no Brasil com o apoio
da empresa alemã Merck e da norte-
americana Momentive, e em três
anos de pesquisas houve
investimento de R$ 5,5 milhões.

Fotos Divulgação

OConselho de Arquitetura e
Urbanismo de São Paulo –

CAU/SP inaugurou em Santos, sua
terceira regional do Estado de São
Paulo. O espaço funcionará na sede
da Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Santos (AEAS), no
Boqueirão. “Embora o escritório
esteja localizado em Santos,
atuaremos em toda a região”, afirma
Afonso Celso Bueno Monteiro,
presidente do CAU/SP, ao frisar a
estratégia de inaugurar 10 regionais
pelo interior do Estado de São Paulo
ainda este ano.

Regional do
CAU/SP já
atende Baixada

Ficam os associados da Associação de Jornais do Interior do Estado
de São Paulo – ADJORI-SP, quites com as obrigações estatutárias,
convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
19 de julho de 2014, (sábado), nas dependências do Hotel San Raphael,
situado no Largo do Arouche, 150, São Paulo, SP, às 9 horas, em primeira
chamada, e às 10 horas, em segunda chamada, com a seguinte Ordem do
Dia:

1. Acordos e consórcios com outras entidades;
2. Apreciação de decisões da diretoria relativas a valores de anuidade.

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocação

Carlos Alberto Buzano Balladas - Presidente
São Paulo, 9 de julho de 2014
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Onúmero de visitantes aos
parques naturais de Minas
Gerais aumentou de 260 mil

para 274 mil, de acordo com o
Instituto Estadual de Florestas e o
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). O aumento gradativo se
deve ao interesse crescente dos
turistas por redutos de fauna e flora.
O parque da Serra do Cipó, no
município de Jaboticatubas, a cerca
de 100 quilômetros da capital Belo
Horizonte, teve significativo
aumento no número de visitantes: de
14,7 mil, em 2011, para 25 mil, em
2013.

O Ministério do Turismo
investe R$ 955 mil na construção de
sanitários com fossas sépticas e
pontes para pedestres e veículos no
Parque Nacional da Serra do Cipó. O
investimento faz parte dos 10,4
milhões previstos para obras de
acesso e sinalização em 11 parques
nacionais em 2014. Outros cinco
parques entrarão na lista para
também receber recursos de
divulgação e promoção no próximo
ano.

Além de preservar os
ecossistemas locais, possibilitando a
realização de pesquisas científicas,

Programe a Serra do Cipó
Governo investe R$ 955
na construção de
sanitários e pontes

os parques são preparados para
receber visitantes e admiradores do
turismo ecológico. Em Minas, são
12 atrativos, sendo três parques
nacionais e nove parques estaduais.

Para a Coordenação de
Estruturação da Visitação e
Ecoturismo do ICMBio, instituto
responsável pela administração do
parque, os investimentos melhorarão
a infraestrutura e os serviços
oferecidos no atrativo, garantindo a
boa qualidade da experiência do
visitante à área natural.

O Brasil tem nas áreas
protegidas seu principal ativo
turístico: o país é considerado o
número 1 em atrativos naturais em

um ranking de competitividade em
turismo do Fórum Econômico
Mundial, que avalia 140 nações.

Para 2016, a ideia é ter cadeias
produtivas de turismo e concessões
de serviços turísticos funcionando
nos parques do Estado do Rio de
Janeiro, sede da Olimpíada. Em
2020, serão 69 parques nacionais
brasileiros abertos à visitação. Os
parques nacionais poderiam gerar, só
com visitação, pelo menos R$ 1,6
bilhão por ano, segundo estudo do
Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente. Isso sem contar as
cadeias produtivas dentro e em volta
desses parques, cujo potencial de
negócios não foi estimado.

ASecretaria de Turismo de
Sergipe celebrou termo de

ajustamento de conduta do Sistema
Brasileiro de Classificação de Meios
de Hospedagem (SBClass). O termo
foi assinado pelo secretário José
Roberto de Lima, a presidente da
Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Estado (ABIH/SE),
Daniela Mesquita, e o procurador da
República, José Rômulo Silva
Almeida.

Sergipe foi o 12º Estado
brasileiro a aderir ao sistema
elaborado em 2011 pelo Ministério
do Turismo (MTur) com o objetivo
padronizar a rede hoteleira em
parceria com o Inmetro, a Sociedade
Brasileira de Metrologia (SBM) e a
sociedade civil, adotado como
estratégia para aumentar a
competitividade do setor. Por
enquanto, apenas dois hotéis
sergipanos estão classificados pelo
sistema de estrelas. “Embora a

Sergipe adere ao SBClass
adesão seja voluntária, acreditamos
que um sistema de classificação
uniforme e padronizado beneficie a
concorrência entre os hotéis e dê ao
turista mais confiança para escolher
a hospedagem”, afirma o diretor de
produtos e destinos do MTur,
Marcelo Lima Costa.

O termo assinado em Sergipe vai
enquadrar a rede hoteleira do estado
e coibir o uso incorreto de
classificação por estrelas, que só
pode ser usado por aqueles que
tiverem se submetido à avaliação do
Ministério do Turismo. “Estamos
de portas abertas para ajudar a rede
hoteleira no cadastramento desse
novo sistema”, explicou o secretário
de Turismo, José Roberto de Lima.

A presidente da ABIH/SE,
Daniela Mesquita, ressaltou a
assinatura como um passo positivo
para o fortalecimento da associação.
“A assinatura fortalece a associação,
dando a oportunidade de

desenvolver um trabalho de
conscientização com os associados
sobre o sistema de classificação”,
diz.

O termo é um instrumento de
comunicação com o mercado.
Possibilita a concorrência justa entre
os meios de hospedagem e ajuda
turistas brasileiros e estrangeiros em
suas escolhas. Segundo o procurador
da República, José Rômulo Silva
Almeida, é fundamental que todos
sejam informados sobre o sistema
para não serem surpreendidos pelas
fiscalizações.

O SBClass divide os
estabelecimentos em sete grupos,
considerando que cada tipo de meio
de hospedagem reflete diferentes
práticas de mercado e expectativas
dos turistas. Ele estabeleceu
categorias específicas para hotéis,
hotéis fazenda, hotéis históricos,
resorts, pousadas, cama e café e flat/
apart hotel.

Excelente alternativa para se
divertir com a família e amigos

em qualquer época do ano, o Terra
Parque Eco Resort está localizado na
região Oeste Paulista, no Estado de
São Paulo. Implantado na Estrada
Reta da Fortuna, km 3,5, em
Pirapozinho, a 15 quilômetros de
Presidente Prudente, o resort oferece
lazer para todas as idades, com
acompanhamento de instrutores e
recreadores durante a estadia.

Para quem gosta de ecoturismo,
o resort contempla esportes de
aventura, com arborismo adulto e
infantil, tirolesa seca, tirolesa d’água,
paredão de escalada, ecotrilha e
paintball. O hóspede também pode
aproveitar passeio a cavalo e a
charrete, pesca esportiva, quadra
de tênis, vôlei de areia, campo,
complexo aquático com oito
piscinas, incluindo um
playground aquático infantil e

quatro toboáguas.
As acomodações do hotel

envolvem 70 apartamentos
distribuídos em ecovilas que vão do
Vip Luxo ao Master Gold. Já a
gastronomia é reconhecida
regionalmente e destaca pratos
brasileiros.

O Terra Parque Eco Resort
oferece pacotes para o ano inteiro e
diversas finalidades. É possível
agendar visitas empresariais, de lua
de mel, melhor idade, formatura,
cursos e também o Day Use, onde o
cliente pode passar o dia sem se
hospedar. Mais em
www.terraparque.com.br

Tirolesa d’água: uma das
muitas opções para quem

gosta de aventura

Fotos Divulgação
Passeio a cavalo:
atividade no Terra
Parque, além de
charrete, pesca
esportiva, quadra de
tênis, vôlei de areia,
campo...

No Oeste Paulista, lazer
para todas as idades

Divulgação

Cachoeira Grande:
uma das belezas do

Parque Nacional
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Pessoas com dor lombar crônica
que praticam yoga conseguem

aliviar os sintomas da doença e
melhorar sua qualidade de vida,
diminuindo os custos médicos com o
tratamento da dor lombar e o
absenteísmo no trabalho. A avaliação
consta no estudo publicado no Spine
Journal, revista científica da
Sociedade Norte Americana de
Coluna. Segundo os pesquisadores
da Universidade de York, no Reino
Unido, cerca de 300 pacientes que
sofrem com dores crônicas nas

Embora as estimativas da
Organização Mundial de
Saúde (OMS) apontem que

metade dos homens sofrerá com
algum grau de calvície até os 50
anos, as mulheres também enfrentam
o problema, seja por origem
genética, ferimento no couro
cabeludo ou devido à quimioterapia,
para o tratamento do câncer. Além
disso, associada erroneamente aos
homens de meia-idade, a calvície se
inicia mais cedo do que se imagina:
cerca de 10% dos calvos começam a
sofrer com as quedas de cabelo antes
mesmo de completar 20 anos; 20%
começam a notar os primeiros sinais
entre os 20 e 30 anos e os outros
70% notam as falhas a partir dos 40
anos.

Devido à causa hormonal ou
genética, filhos, sobrinhos ou netos
de homens calvos possuem 25% de
chances de enfrentar o mesmo
problema. A boa notícia é que já
existem alternativas simples e não
invasivas para solucionar o
problema. Diferentemente do uso de
medicamentos ou outras técnicas
menos avançadas, que podiam

causar efeitos colaterais, os
chamados sistemas capilares não
cirúrgicos chegam como opção
prática, indolor e acessível.

A tecnologia é importada da
China e dos Estados Unidos, com
exclusividade, pelo estúdio New
Visual Hair. Os sistemas capilares
não cirúrgicos reproduzem fielmente
o couro cabeludo, por meio de uma
microtrama de poliuretano ou
tecidos de material sintético, em que
são trançados fios naturais de
cabelo. A microtrama, por sua vez, é
fixada à cabeça por meio de mistura
especial ou fita. “É uma solução
rápida, completamente indolor e
extremamente natural, que devolve a
liberdade e resgata a autoestima de

homens e mulheres”, ressalta
William Lopes da Silva, sócio da
New Visual Hair.

Devido ao alto poder de fixação,
o sistema capilar garante qualidade
de vida. “A pessoa pode tomar
banho e lavar os cabelos,
normalmente, com qualquer xampu e
quantas vezes quiser, além de
praticar esportes e fazer penteados
diversos”, destaca William. O único
cuidado é com a manutenção do
aplique. É preciso que o sistema seja
higienizado, assim como o couro
cabeludo. O cabelo natural da pessoa
também precisa ser cortado na
mesma altura da prótese, que dura
até quatro meses. Mais em
www.newvisualhair.com.br

Se a calvície atrapalha...
Sistema capilar não
cirúrgico, alternativa para
homens e mulheres

Fotos Divulgação

Antes e depois: solução rápida, indolor e natural

OConsórcio de Terapia Gênica,
integrado por cientistas e

pesquisadores de mais de 50
instituições ao redor do planeta,
criou o site www.internationalcon-
sortiumofgenetherapy.com, no
qual os pacientes têm
oportunidade de interagir com o
corpo de cientistas da organização.
Através de curso online de terapia
genética, os pacientes poderão
fazer perguntas sobre doenças
genéticas, com hangout e fórum de
discussões sobre as patologias.

Site esclarece sobre
doenças genéticas

Para o idealizador do projeto,
o cientista canadense Jacques
Tremblay, professor do
Departamento de Medicina
Molecular da Universidade Laval
(Canadá), a plataforma criada por
seu assistente, o médico Marcello
Bossois, representa importante
passo. A organização desenvolverá
terapias moleculares para mais de
7 mil doenças hereditárias
monogênicas que já afetam mais de
560 milhões de pessoas, ou 10%
da população mundial.

E nquanto o frio desestimula os
tratamentos estéticos

corporais, o mesmo não acontece
com os cuidados com a face,
considerando que o peeling é
favorecido pela menor exposição
solar. O peeling é uma esfoliação e
pode ser feito com ácidos,
microgrânulos veiculados a
cremes ou géis e também com
equipamentos, como os peelings de
cristal, diamante e ultrassônico.

Um equipamento que
proporciona excelente resultado é
o Sonopeel, peeling ultrassônico
da Ibramed, que remove as
impurezas e células mortas da pele
por meio de sistema de vibração
mecânica de uma espátula. Ele
também possibilita a aplicação de
terapia combinada, ou seja, a
emissão do ultrassom juntamente
com a estimulação elétrica, que
pode ser microrrente para
favorecer a renovação da pele ou
microgalvânica para permear

As vantagens
do peeling
ultrassônico

ativos.
Segundo o fabricante, o

Sonopeel estimula a renovação do
tecido, melhora a oxigenação da
pele, propiciando revitalização e
melhora da circulação periférica,
sendo indicado para peles
desvitalizadas, seborreicas, e
como auxiliar no protocolo de
limpeza de pele. O aparelho é
comercializado em Santos pela
Presmam, na Rua Paraná, 304,
Vila Mathias. Com a compra o
profissional recebe treinamento
gratuito com a fisioterapeuta
Michele Lara Serafim.

Divulgação

Sonopeel: remove impurezas
e células mortas da pele

Divulgação

Controlando a dor lombar crônica
Yoga: medida de
autogestão de
doença na coluna

costas que participaram de um
programa de yoga por 12 semanas
conseguiram aliviar os sintomas

desagradáveis da
doença, diminuir os
custos médicos com o
próprio tratamento e
ainda reduzir o número
de faltas ao trabalho –
em comparação com

outro grupo de pacientes que não
participou das sessões de yoga e
apenas recebeu cuidados médicos
padrões, tais como fisioterapia e
analgésicos.

“É muito interessante saber que
a yoga pode auxiliar as pessoas a
gerirem melhor a sua dor nas costas,
reduzindo, inclusive, o número de
dias doentes, afastados do trabalho”,
frisa o neurocirurgião Cezar Augusto
de Oliveira, de São Paulo: “A prática
é mais uma opção às pessoas que
lutan para controlar sua condição de
dor crônica, o que reforça as medidas
de autogestão da doença”.
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Chef Flávio
Rodrigues: com a

experiência de ter
trabalhado com chefs

internacionais Paul
Bocuse, Roge Jalux e
Joel Rubichon, agora

no comando da
cozinha do Bistrô

Bernadete, da
Pousada Quinta dos
Pinhais, Estrada do

Pico, km 3, Santo
Antônio do Pinhal, no
interior do Estado de

São Paulo.

Divulgação

 41º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba abre dia 23
de agosto, no Engenho Central,
realização da Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac), e Centro
Nacional de Humor Gráfico
(Cedhu). Apoio Adjori-SP.

 Realejo Livros, de Santos,
busca financiamento coletivo por
meio do Catarse, para publicar
“Sob efeito do nada”, de autoria
do norte-americano Andy
Nowicki. A obra levanta questões
morais a partir de personagem
mergulhado no niilismo levado
às últimas consequências. Para
apoiar, acesse www.catarse.me/
nada

 São Paulo sedia de 16 a 19 de
agosto a 49ª House & Gift Fair,
Expo Center Norte, e a 6ª Têxtil
House Fair, no Anhembi –
Pavilhão Oeste, focadas em
decoração e artigos têxteis para o
lar.

 Linha Acquíssima Sabor,
disponível nas opções Pera,
Maçã Verde e Lichia, em
embalagens pet 310 ml,
produzida com água mineral de
fontes próprias de Águas de
Lindoia, adoçada com sucralose,
derivado da cana de açúcar.

 42ª ABAV – Expo
Internacional de Turismo será
realizada de 24 a 28 de setembro
no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo, com a
expectativa de reunir 3.500
expositores com representantes
de 65 países e 40 mil visitantes
profissionais.

 Explorando os personagens da
“Commedia dell’arte”,
exposição “A Palha e o
Colchão”, da artista plástica
Nanda Stéfani, até 22 de julho o
Espaço Cultural Vereador
Alberto Marques, na Câmara de
Guarujá, Pitangueiras.

 Hotel Travel Inn Live & Lodge
Ibirapuera, na capital paulista,
sediará o Simpósio Ecos da
Sardenha 2014, com o tema
“Educação na Gestão de
Resíduos, de 26 a 28 de agosto.

 Santista Leandro Ayres expõe
“Passos”, com belíssimas fotos
do Caminho de Santiago de
Compostela, até final de julho, no
Centro Cultural Laurinda Santos
Lobo, na Rua Monte Alegre, 306,
Santa Tereza, no Rio de Janeiro,
onde no dia 19 foi lançado o
livro “Mar de estrelas”, de
autoria de Luciana Castro e
Alexandre Machado.

Aninha Monteiro, colunista social de Maceió:
agraciada com o Top Alagoas, instituído por André
Fon, que premiou 30 personalidades e empresas com
o troféu criado pelo artista plástico Fredy Correia,
em evento no Espaço Pierre Chalita.

Hugo Taques

Fotos Cleiby Trevisan e Marina Malheiros

Já na Casa Cor SP, no Jockey Clube São Paulo, a festa na
Villa Deca, projetada pelo arquiteto Guilherme Torres, agitou
o espaço da marca, com a presença de convidados especiais e
descolados profissionais da arquitetura e decoração.

Beto Cocenza,
Guilherme Torres,

Paulo Bacchi e
Gilberto Elkis

Celso e Eduardo Ribeiro Filetti: irmãos médicos
veterinários promoveram em junho, em Santos,
campanha de saúde oral em cães e gatos, agitando a
Clínica Veterinária Filetti, em parceria com a Virbac e o
Bouticão Pet Shop: “O ideal é escovar os dentes do
amigo pet uma vez por dia”, ensinam Celso e Eduardo.

Aldo Neto

Fred
Benedetti,

Leonardo
Junqueira e

Fernanda
Abs

Marcelo Sorato,
Regional
Procurement Director
da Goodyear:
apresentação de case
na 10ª Maratona de
Supply Chain
Management,
realizada dias 26 e 27
de maio, na capital
paulista, com foco em
logística,
planejamento e
compras.

Nei Tremarin

Casa Cor Litoral SP
Claudia Viana, arquiteta, e
Willian Marcrucci, gerente da
DNA Móveis: empresa estará
presente na Casa Cor Litoral SP,
em sua primeira versão, de 23
de outubro a 7 de dezembro, na
Ilha Porchat, em São Vicente.
“O espaço Living terá assinatura
da arquiteta Claudia Viana e
será um luxo, enquanto o
espaço Home Theater será
assinado pela arquiteta Celia
Spada”, revela Willian
Marcrucci, ao recordar o sucesso
da DNA Móveis na Santos
Arquidecor 2013.

Divulgação
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De 153
municípios em
2011, restam 29
no Estado de São
Paulo que
continuam
mantendo

instalações inadequadas – os
famigerados “lixões” – para a
disposição final de resíduos urbanos.
A revelação é apresentada no
Inventário Estadual de Resíduos
Sólidos Urbanos 2013,
disponibilizado no site da Cetesb
(www.cetesb.sp.gov.br), a
Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental, ligada à
Secretaria do Meio Ambiente do
governo paulista.

Para a estatal, a redução dos
lixões indica que suas ações estão
dando resultado. As cidades com
irregulares estão sendo monitoradas
para que alcancem situação
ambientalmente adequada. A
avaliação é feita com base nos dados
dos últimos 17 anos, desde 1997,
quando pela primeira vez foi
publicado o inventário.

Pelo levantamento realizado no
ano passado, constata-se que em
dois anos o número de municípios
em território paulista com
disposição final enquadradas na
condição de “adequada” aumentou
de 492, em 2011, para 613. Isso

Falta eliminar 29 “lixões” em SP

da estatal,
Otavio Okano,

além das ações oficiais, a
melhoria das condições

ambientais obtida no período
deve-se ao apoio e à orientação
técnica prestada aos municípios,
para o melhor desempenho de suas
atribuições no que se refere à gestão
dos resíduos sólidos.

Ele destaca o desenvolvimento
de políticas públicas de auxílio e o
assessoramento aos municípios,
como o Programa de Aterros em
Valas, o Fundo Estadual de
Prevenção e Controle da Poluição

A Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, Cetesb,

também divulgou os relatórios de
qualidade ambiental, com dados
coletados ao longo de 2013 pelas
suas 50 estações automáticas de
medição da concentração
atmosférica de poluentes, 166
pontos de monitoramento das
condições de balneabilidade das
praias e 451 pontos de
amostragem de água doce, além
dos 59 de águas salinas e
salobras.

Embora de forma tímida, os
documentos, que podem ser
consultados no site
www.cetesb.sp.gov.br, alertam
para as condições ambientais na
Região Metropolitana da Baixada

Santista. Ao revelar, por exemplo, as
concentrações de dióxido de enxofre
(SO2), monóxido de carbono (CO) e
partículas inaláveis (MP10) na
atmosfera, o relatório “Qualidade
do Ar no Estado de São Paulo
2013” informa que no Litoral o
padrão diário de MP10 foi excedido
nas estações Santos-Ponta da Praia
e Vila Parisi, em Cubatão.

No relatório, “Qualidade das
Praias Litorâneas no Estado de São
Paulo 2013” é demonstrado que,
embora tenha havido aumento na
coleta e no tratamento dos esgotos
domésticos nos municípios
litorâneos ao longo dos últimos
anos, as condições de
balneabilidade, em 2013,
mostraram piora, com a

porcentagem média de propriedade
das praias caindo de 82% para
76%. No caso do Litoral Norte, a
piora foi observada nos quatro
municípios – São Sebastião,
Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.
A porcentagem de praias
“próprias” ao longo de todo o ano
recuou de 54% para 22% com
redução das praias “ótimas” de
18% para 7%. Também houve
aumento das praias “ruins” e
“péssimas” de 9% para 25%. São
Sebastião foi um dos mais afetados
com alterações bastante
significativas nos indicadores de
balneabilidade.

Em relação à Baixada Santista,
também foi constatada piora da
qualidade das praias com aumento

Alertas para a qualidade do ar, praias e águas
das praias “péssimas” de 13%
para 30%. Nessa região, houve
piora em todos os municípios, com
exceção de São Vicente, onde as
condições de balneabilidade
permaneceram inalteradas.

Já o relatório “Qualidade das
Águas Superficiais no Estado de
São Paulo 2013” salientou que as
áreas costeiras que apresentam as
maiores alterações na qualidade
das águas são os canais de Santos
e São Vicente, e os bolsões de
influência dos emissários de
esgoto de Santos e Praia Grande.
As principais alterações referem-
se às concentrações de clorofila A,
carbono orgânico total, oxigênio
dissolvido, fósforo e indicadores
microbiológicos.

Mapas do
Estado de

São Paulo em
2011 e em 2013:

em verde, a
evolução das áreas

com instalações
adequadas na

disposição final de
resíduos urbanos

significa que dos
645 municípios
paulistas, além dos 29
que dispõem seus
resíduos de forma
irregular, três “exportam”
seus resíduos: Bananal, no extremo
Leste do Estado, para Barra Mansa,
no Rio de Janeiro; e Ituverava e
Igarapava, na divisa com Minas
Gerais, para Uberaba.

Ponto relevante no documento
se refere à evolução da quantidade de
resíduos sólidos dispostos
adequadamente, que passou de
84,7% do total gerado em 2011, para
97,9% em 2013. Para o presidente

(Fecop), o Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro), o
Programa Município VerdeAzul e o
Projeto Ambiental Estratégico Lixo
Mínimo.

Os resultados dos Índices de
Qualidade de Aterro de Resíduos
obtidos em 2013 demonstram
aumento no esverdeamento do mapa
do Estado de São Paulo, com as
informações de locais “adequados”
(em verde) em substituição aos
locais considerados “inadequados”
(em vermelho). É possível distinguir
no mapa atual avanços em todas as
regiões, em especial no Centro e no
Leste do Estado.

Para a Cestesb, houve melhoria
em todas as regiões, ou Ugrhi
(Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos), as 22 unidades
pelas quais se dividem oficialmente
as regiões do Estado de São Paulo e
que também servem de referência
espacial no inventário. A Ughri 3
(Litoral Norte), a exemplo do ano
passado, continua toda verde. A
Ughri 5 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí)
é outra unidade que também se
manteve toda esverdeada. A Região
Metropolitana de São Paulo (Ughri
6), apesar de sua característica de
intensa urbanização e
industrialização, também se manteve
totalmente esverdeada.

Outras Ughri que ficaram todas
verdes são a 1 (Mantiqueira), a 2
(Paraíba do Sul), a 8 (Sapucaí/
Grande), a 10 (Tietê/Sorocaba), a 12
(Baixo Pardo/Grande) e a 19 (Baixo
Tietê).

Fotos Divulgação/Cetesb

613 municípios no Estado
de São Paulo já dispõem
de instalações adequadas

Meio Ambiente

“É preciso reverter a
imagem negativa do

plástico, pois ele está presente na
maioria dos artigos consumidos
pelo mercado, possui índice de
reciclagem de quase 100%, e
pode ter seu ciclo encerrado com
a geração de energia”. A
afirmação foi feita pelo deputado
Vanderlei Siraque (PT/SP) ao
apresentar a palestra “A
importância do plástico na vida
das pessoas”, proferida em 30
de junho por Miguel Bahiense
Neto, presidente da Plastivida
Instituto Socioambiental dos
Plásticos.

O evento aconteceu na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, numa realização
da Associação dos Jornais do
Interior do Estado de São Paulo
(Adjori-SP), em parceria com a
Frente Parlamentar em Defesa
da Competitividade da Cadeia
Produtiva do Setor Químico,
Petroquímico e Plástico do
Brasil, a Associação Brasileira
da Indústria Química, Braskem e
Plastivida.

Presidente da Frente
Parlamentar, Siraque enfatizou
que o objetivo do encontro foi
apresentar as diversas
utilizações do plástico no
cotidiano da população e
desmistificar a imagem de vilão
do meio ambiente. Para o
presidente da Adjori-SP, Carlos
Balladas, é fundamental
esclarecer a sociedade sobre os
meandros que envolvem o ciclo
da vida do produto.

Em sua exposição, o
presidente da Plastivida destacou
que a consciência ambiental tem
crescido, considerando
fundamental que governo,
população e iniciativa privada se
envolvam no processo de
reciclagem, para que possa
aumentar o índice, hoje oscilando
entre 22% e 24%.

Frente divulga
benefícios do
plástico

Divulgação/Adjori-SP

Vanderlei Siraque e Miguel
Bahiense Neto


