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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

A Miramar Empreendimentos Imobiliários
finaliza o acabamento do Terrazas Residence,
na Avenida Senador César Lacerda Vergueiro,
71, na Ponta da Praia, em Santos, com todas as
características do elevado padrão de qualidade
do Grupo Mendes..............................Págs. 5 a 8.
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Eduardo: “Que o país se
torne, cada vez mais, um
destino atraente para novos
investimentos”

Murray - Advogados

EDUARDO AUGUSTO MURRAY

Trancoso, na
Bahia: pacote
para sete
noites a partir
de R$ 3.903,00
por pessoa em
apartamento
duplo
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Baixa temporada no Nordeste oferece hospedagem mais
em conta e praias tranquilas, com ótima estrutura para
curtir a dois ou com a família................................Pág. 9.
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97% dos US$ 2 bilhões em investimentos que foram
anunciados na Região Metropolitana da Baixada
Santista foram direcionados à infraestrutura........Pág. 12.
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Convivência pacífica
Q uestão tormentosa em toda cidade é o

 trânsito. E nem precisa ser cidade grande ou
estar no Brasil para se constatar que o trânsito

exige sempre atenção de especialistas e ação firme da
Administração Pública. No exterior, os casos de
sucesso são muitos e, via de regra, deveriam servir de
exemplo a nossas cidades que não conseguem
promover a convivência pacífica entre os principais
agentes de trânsito, quais sejam, o veículo automotor,
a bicicleta, o pedestre – e, naturalmente, o policial.
Não bastasse isso, além de as soluções estrangeiras de
sucesso não serem adotadas, no Brasil deve ser
considerada uma variável importante nesse cenário,
que é a total, plena e irrestrita falta de educação do
cidadão, esteja em que posição estiver nesse tabuleiro.
E não se trata de enaltecer o famigerado complexo de
vira-lata, tantas vezes recitado por sociólogos e
antropólogos, mas simplesmente refletir sobre o
comportamento diante de questões básicas – como
aliás também acontece com o lixo. O brasileiro não
sabe descartar seu lixo e ponto. A questão, porém, não
é sobre essa característica do nosso cidadão, cujos
danos ao meio ambiente obriga uma compreensão
mais complexa de cidadania – além do fato de não
ser do conhecimento alguém que tenha sido

fulminado por uma bituca de cigarro... –, e sim sobre
a dificuldade de se lidar com a questão do trânsito,
que mata mais de 40 mil pessoas por ano no país. E
quando não mata ou fere, deixa extremamente
estressado quem se submete a ele. Santos, cidade no
Litoral de São Paulo com cerca de 450 mil habitantes
e uma frota em torno de 250 mil veículos, tem um
trânsito insuportável e isto é unanimidade. De forma
lenta, as recentes Administrações dão passos para
humanizar essas relações, como a campanha “Faixa
Viva”, que visa proteger o pedestre que utiliza a faixa
de segurança para atravessar a via, mas ainda há
muito a se fazer. Um dos aspectos importantes neste
momento é cuidar da circulação das bicicletas. Com
apenas 32 quilômetros de ciclovias – o que é pouco
para uma cidade que se orgulha em exibir 7
quilômetros de praias –, é evidente que hoje as
bicicletas disputam espaço com os veículos, nas ruas e
avenidas, e com os pedestres, nas calçadas. E se na
rua perde, no passeio vai à forra... Hoje, em face da
alegada impossibilidade de serem implantados mais
quilômetros de ciclovias, urge serem criadas
ciclofaixas; não só para segurança do ciclista, mas
para impor maior rigor na circulação das bicicletas,
exatamente para evitar abusos do ciclista.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Tadeu Nascimento

Presente de 57º aniversário, a Casa da Esperança de
Santos recebeu 200 mil francos suíços da família de um
fundador, o médico Ernesto Magalhães Hafers.....Pág. 4.
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Diretoria da
Casa da

Esperança é
presidida pelo

engenheiro
Roberto Luiz

Barroso

Acorrupção é um mal enraizado
na sociedade brasileira e traz

consigo o enfraquecimento da livre
concorrência, além de criar um
ambiente negocial absolutamente
injusto, maculando gravemente os
alicerces do estado democrático de
direito. A legislação de alguns países
avançou significativamente ao ter
incluído em seus dispositivos
sanções aos atos praticados entre
partes privadas, a chamada
“corrupção privada”. As duas
principais legislações anticorrupção
no mundo são o Foreign Corrupt
Practice Act (FCPA), a lei federal
americana, e o UK Bribery Act, a lei
britânica de combate e prevenção à
corrupção.

O FCPA foi promulgado nos
Estados Unidos em 1977, tendo sido
assinado pelo então presidente
Jimmy Carter após o escândalo
Watergate. A norma estabeleceu
sanções penais e cíveis para as
empresas e seus empregados que
praticassem atos de corrupção no
exterior junto a órgãos públicos,
atingindo não apenas as empresas
americanas em território estrangeiro,
mas qualquer empresa estrangeira
que tenha negócios em território
americano, direta ou indiretamente,
inclusive por meio de subsidiárias.

Normas para subjugar a corrupção

As sanções incluem multas civis e
criminais severas, prisão, a
suspensão de firmar negócios com o
governo dos EUA, bem como a
proibição de atuar no mercado de
valores mobiliários pela SEC. O
FCPA determina que tais empresas
mantenham uma forma eficiente de
controle contábil para que as suas
contas não sejam adulteradas e que
apresentem relatórios anuais
contendo as demonstrações de suas
operações financeiras internacionais,
sob pena de aplicação de sanções.

O UK Bribery Act, anunciado ao
parlamento por Sua Majestade
Britânica em 2009 e vigente desde
2011, consolidou as leis inglesas
esparsas sobre o tema, além de ter
definido sanções severas para

agentes envolvidos em práticas de
corrupção, afetando diretamente
tanto as empresas britânicas com
operações no exterior, como as
empresas estrangeiras listadas ou
com operações nos países do Reino
Unido. Diferentemente do FCPA, o
UK Bribery Act criou a figura da
“corrupção privada”, ou seja,
alcança empresas e indivíduos que se
envolverem em casos de corrupção
com outras empresas privadas,
incluindo suas subsidiárias no
exterior.

O Brasil tem sido estimulado
por organismos internacionais a
aprimorar seus controles internos de
combate à corrupção já que, por
aqui, a corrupção é endêmica, quase
um “esporte nacional”. O país
promulgou em 2013 a Lei nº 12.846,
sua lei anticorrupção. Espera-se que
a nova lei anticorrupção brasileira
contribua significativamente na
forma de se fazer negócios no Brasil
e que o país se torne, cada vez mais,
um destino atraente para novos
investimentos.

Eduardo Augusto Murray é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Divulgação
Dentes com

“lente de
contato”
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Cidade

Nos últimos três anos, até
junho passado, foram
lançadas 18.610 unidades

habitacionais nas cidades de Santos,
Guarujá, Praia Grande e São Vicente,
conforme o Estudo do Mercado
Imobiliário da Baixada Santista. O
levantamento, desenvolvido pelo
economista Robert Michel Zarif, em
parceria com o Departamento de
Economia e Estatística do Secovi-SP
(Sindicato da Habitação), descreve o
desempenho dos lançamentos e das
vendas de imóveis novos
residenciais nas quatro cidades.

Segundo apurado, os
empreendimentos verticais
respondem por 99,5% do total
lançado – o equivalente a 18.524
unidades –, enquanto os
condomínios horizontais por 86
casas. O volume total de
lançamentos representa
investimento de R$ 9,1 bilhões. Ao
contrário de muitas cidades do
interior do Estado de São Paulo,
imóveis econômicos de 2
dormitórios, com valores estimados
de até R$ 145 mil, e dentro do
programa Minha Casa, Minha Vida,
apresentaram bom desempenho.

Do total lançado no período de
junho de 2011 a junho passado,
metade (50,1%) das unidades

residenciais verticais foi de 2
dormitórios, com 9.285 imóveis. A
seguir, vêm os apartamentos de 3
dormitórios, com 4.263 unidades e
participação de 23%; e os de 1
dormitório, com 4.129 unidades
(22,3%). “Investimentos em
infraestrutura, revitalização de
prédios históricos e muitos
empreendimentos imobiliários
transformaram a cidade em um
grande canteiro de obras, com
excelentes apostas no setor”, afirma
Carlos Meschini, diretor executivo
da regional do Secovi-SP na Baixada
Santista.

Em Santos e região, a
expectativa de novos investimentos
chega com foco nas obras de
expansão do Porto, o maior da
América Latina, e que deve triplicar
sua capacidade até 2024. Outro fator

são os campos de exploração da
camada pré-sal, que demandarão
investimentos da ordem de R$ 5
bilhões. Essa movimentação já
acelerou o mercado imobiliário, que
apresentou acentuado volume de
lançamentos, atendeu à demanda e
começa a se equilibrar.

Entre julho de 2013 e junho
passado, foram lançadas 8.336
unidades verticais, das quais 6.796
vendidas na Baixada Santista. Já no
período de três anos, foram
comercializados 10.793 imóveis
verticais.

A oferta atual nas quatro cidades
é de 7.731 unidades e, se comparada
a de 2013, quando foram ofertados
6.191 imóveis, a variação é de
24,9%. O segmento de 2 dormitórios
representa mais da metade de
imóveis novos residenciais, com

4.178 apartamentos (54% do total);
seguido por unidades de 3
dormitórios (2.141 unidades) e de 1
dormitório (1.085 imóveis).

Imóveis de 2 dormitórios têm
valor médio de R$ 5,4 mil o metro
quadrado, apesar de existir unidades
com valores superiores a R$ 12,5
mil o metro quadrado. No segmento
de 3 dormitórios, o preço médio é de
R$ 5,8 mil o metro quadrado, mas há
unidades com valor superior a R$ 14
mil o metro quadrado.

O produto de 1 dormitório tem
valor médio de R$ 6,5 mil o metro
quadrado, mas há imóveis
diferenciados, com a mesma
tipologia, que chegam a R$ 11,7 mil
o metro quadrado. Os imóveis de 1
dormitório com serviço de flat
(apart-hotel) atingem média de R$
17,4 mil o metro quadrado.

N os últimos três anos, Santos
assumiu a liderança nos

lançamentos residenciais, com
9.108 unidades e 49,2% de
participação do total lançado na
região. O segmento de 2
dormitórios respondeu por 3.844
unidades lançadas (42,2% da fatia
de lançamentos) e o de 1

Santos lidera ranking regional

Em três anos, 18.610 unidades!!!

dormitório por 3.228 unidades
(35,4% da fatia de lançamentos).

Praia Grande aparece na
segunda colocação em volume de
unidades lançadas, com 7.253
imóveis. Produtos de 2 e 3
dormitórios totalizaram 81,3% da
produção dos últimos três anos,
com 4.128 unidades e 1.767

A Fundação SOS
Mata Atlântica
lançou a carta
“Desenvolvimento

para sempre – Uma agenda para
os candidatos nas eleições
2014”. O documento foi
apresentado na Câmara dos
Deputados e é destinado aos
candidatos à Presidência da
República, aos governos dos
Estados da Mata Atlântica e aos
cargos legislativos, com 14
metas essenciais a serem
atingidas durante o próximo
mandato. As medidas estão
divididas em três eixos: florestas,
mar e cidades. Seguem abaixo,
de forma resumida, as propostas
elaboradas pela Fundação SOS
Mata Atlântica. A carta na
íntegra está em http://bit.ly/
cartaeleicoes

Florestas: Manter o rito de
criação de áreas protegidas e
vetar qualquer iniciativa de
modificação, evitando a
aprovação da PEC 215. Abrir
50% dos 67 parques nacionais
ao uso público até final de 2018.

Mar: Trabalhar pela
aprovação, até 2015, do PL nº
6.969/2013, que institui a Política
Nacional para a Conservação e
Uso Sustentável do Bioma
Marinho (PNCMar). Até 2018,
aumentar de 30% para 60% os
municípios com a cobertura de
saneamento básico na zona
litorânea brasileira.

Cidade: Instituir comitês de
bacia em todo o país em 2015 e
iniciar a cobrança pelo uso da
água a todos os usuários, em
especial ao setor agrícola.
Universalizar o saneamento
básico e reduzir o desperdício na
rede pública de águas dos atuais
40% para 20% até 2018.

Ong propõe
14 metas a
candidatosEstudo analisa mercado

imobiliário de quatro
cidades da região

unidades, respectivamente.
Conhecida como a “Pérola do

Atlântico”, Guarujá lançou,
principalmente, apartamentos de 2 e
3 dormitórios, com 931 e 568
unidades, respectivamente. A
produção total da cidade nos
últimos três anos foi de 1.515
unidades.

Em São Vicente, as unidades
de 2 dormitórios foram
responsáveis por 59% da
produção – 382 de 648 imóveis. O
mesmo comportamento não foi
percebido nos imóveis de 1
dormitório, que com 92 unidades
lançadas representaram 14,2%
dos novos empreendimentos.

Luiz Carlos Ferraz

Empreendimentos
verticais respondem por

99,5% do total lançado
Reprodução
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Cidadania

 Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, condenou o
Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica,
Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo
(Sesvesp) por influenciar adoção de preço uniforme entre empresas
prestadoras de serviços de segurança privada que participavam de
licitações públicas no Estado, responsabilizando presidente e vice-
presidente da entidade pela conduta e aplicando multas que somam R$
383 mil.

 Quatro em cada 10 consumidores
inadimplentes (37%) admitem que
não vão pagar suas dívidas nos
próximos três meses, sob alegação
de não ter condições de arcar com o
valor (28%) ou por falta de interesse
em regularizar o débito (9%), apurou
pesquisa do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e do portal
Meu Bolso Feliz com 1.245
consumidores em todas as capitais.

 10ª Câmara Civil de Fortaleza, no
Ceará, condenou a TAM Linhas
Aéreas S/A a pagar indenização de
R$ 30.380,72 para casal que teve a
bagagem extraviada em voo
internacional. Segundo Átila A.
Nunes, coordenador do serviço
emdefesadoconsumidor.com.br, ao
desembarcar em Fortaleza, o casal
descobriu que uma das malas, com
32 quilos, havia sido extraviada, com
prejuízo de R$ 10.380,72,
comprovados por notas fiscais.
Embora tenha formalizado
reclamação junto a TAM, o casal
não obteve êxito. A Justiça condenou
a empresa a pagar R$ 20 mil, a título
de reparação por danos morais, e R$
10.380,72, por danos materiais.

 Nacac Núcleo de
Amparo a Crianças
e Adultos com
Câncer realiza

campanha para
arrecadar brinquedos

que serão distribuídos em 11 de
outubro na confraternização na
Igreja Luterana, na Av. Francisco
Glicério, 626, José Menino, em
Santos, alusiva ao Dia das Crianças.
Nacac está localizado na Av. Senador
Pinheiro Machado, 980, José
Menino, telefone (13) 3877.3751,
site www.nacac.org.br

ACasa da Esperança de
Santos recebeu doação
de 200 mil francos suíços,

o equivalente a R$ 500 mil, da
família do médico ortopedista
Ernesto Magalhães Hafers.
Cidadão suíço radicado no Brasil,
Hafers atendeu crianças com
comprometimento físico
graciosamente por muitos anos em
hospitais de Santos, por intermédio
de programa do Rotary Club, e junto
com o também médico Samuel
Augusto Leão de Moura ajudou a
fundar a Casa da Esperança em
1957. Essa dedicação fez com que
ele ocupasse o Conselho
Deliberativo da instituição,
tornando-se conselheiro vitalício.

A entrega do cheque foi feita ao
presidente da Casa da Esperança,
engenheiro Roberto Luiz Barroso,
pelo cônsul da Suíça em São Paulo,
François Duvanel, durante reunião
almoço promovida pelo Rotary Club
de Santos, que é presidido por Theo
Baskerville Macchi. O encontro
comemorou o 57º ano de fundação

Casa da Esperança de Santos

Família de fundador
doa R$ 500 mil

da Casa da Esperança de Santos,
ocorrida em 24 de julho de 1957, e
também foi marcado por
homenagens a Braz Antunes Mattos
Neto e Sérgio André Carvalho, que
receberam títulos de Associados
Beneméritos da Casa da Esperança
de Santos. Entre as autoridades
presentes, o vice-prefeito de Santos,
Eustázio Alves Pereira Filho.

O presidente Roberto Luiz
Barroso agradeceu a generosidade da
família do médico e destacou a
importância da atitude: “A doação
contribuirá para a manutenção da
excelência no atendimento gratuito a
270 crianças de 11 municípios da
Baixada Santista e Litoral Norte e
Sul do Estado”.

Roberto Luiz Barroso recebeu
doação das mãos do cônsul da

Suíça François Duvanel

Instituição comemora
57 anos servindo com
excelência

Tadeu Nascimento

Já opera a Central Nacional de
Informações do Registro Civil

(CRC Nacional), que permite ao

E ntre os dias 21 e 27 de
setembro, coincidindo com

as atividades do Dia Nacional de
Luta das Pessoas com
Deficiência, acontecerá o I
Congresso de Acessibilidade, que
poderá ser assistido pela
internet. Idealizado pela
consultora em acessibilidade e
inclusão Dolores Affonso, o
seminário contará com a
participação de mais de 30
especialistas de diversas áreas,
entre as quais, inclusão,
diversidade, acessibilidade,
saúde, relacionamento, carreira,
empreendedorismo, direitos
humanos, tecnologias de
informação e comunicação,
tecnologias assistivas e para
reabilitação. Trará também
representantes de projetos e
políticas públicas de inclusão e
de entidades de atendimento e
luta que falarão sobre seus
projetos e programas
direcionados para os direitos das
pessoas com deficiência.

“Este será um evento sem
precedentes no país. Tenho
certeza que mudará a vida de
milhares, quem sabe milhões de
pessoas por todo Brasil. Ficar de
fora é o mesmo que desistir da
sua vida e de seus sonhos!”,
disse Dolores, ao frisar que as
palestras serão veiculadas com
legenda, áudio descrição e
tradução em Libras. O site
www.congressodeacessibilidade.com
oferece opções de aumento de
fonte e de tradução de todo o
conteúdo em Libras, além de
poder ser acessado pelos leitores
de telas.

Congresso
marca Dia de
Luta

AAssociação dos Mutuários de
São Paulo e Adjacências

(Amspa) considera “um retrocesso”
nos direitos do consumidor o
Projeto de Lei nº 178/11, aprovado
pela Câmara dos Deputados, que
fixa multa de 1% e mais 0,5% por
mês de atraso, para construtora que
entregar as chaves do imóvel após o
prazo de 180 dias. Segundo a
entidade, de janeiro a junho passado,
foram registradas reclamações de
690 mutuários. O atraso na entrega
da obra lidera o ranking dos

CRC facilita
certidões
eletrônicas

Amspa questiona PL de atraso na obra
aborrecimentos enfrentados pelo
consumidor que adquiriu imóvel na
planta. A pesquisa da Amspa frisa
que, das 690 reclamações, 344
geraram ação judicial. O resultado
apresentou um aumento de 39% nas
queixas e um crescimento de 33%
nas ações impetradas junto ao Poder
Judiciário. Os dados são
comparativos ao mesmo período de
2013, quando houve 496
descontentes e 258 ações judiciais.

Por conta dessa realidade, a
Comissão de Constituição e Justiça

e de Cidadania da Câmara dos
Deputados aprovou, recentemente,
o Projeto de Lei nº 178/11. O texto
prevê que as construtoras paguem
multa de 1% do valor até então pago
pelo comprador, mais 0,5% por mês
de atraso, no caso de atrasar a
entrega do imóvel por mais de seis
meses. A proposta é contestada pela
Amspa. “O entendimento da Justiça
é de que o percentual de multa seja
de 2% e de 1% a cada mês de
atraso”, afirma Marco Aurélio Luz,
presidente da entidade.

cidadão localizar um registro e
solicitar certidões eletrônicas de
nascimento, casamento e óbito de
todo Brasil pela internet ou no
cartório mais perto de sua casa ou
trabalho. O serviço foi expandido
por meio do Provimento nº 38 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e prevê a integração de todos os
Estados em 1 ano.

 Os pisos táteis nas calçadas da
Avenida Paulista, na capital
paulista, apesar de terem sido
instalados para dar autonomia a
pessoas com deficiência visual,
não estão adequados às
necessidades dos usuários,
porque a via não tem indicações
às entradas das estações do
Metrô e aos pontos de ônibus. A
avaliação é do professor João
Felippe, da Associação Brasileira
de Assistência à Pessoa com
Deficiência Visual (Laramara).

Reprodução
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Padrão
diferenciado
Grupo Mendes prepara
entrega de mais um
residencial

Terrazas Residence Terrazas Residence
combina a utilização de
moderna tecnologia
construtiva com
esmerado acabamento

AMiramar Empreendimentos
Imobiliários finaliza o
acabamento do Terrazas

Residence, que é implantado na
Ponta da Praia, em Santos, na Av.
Sen. César Lacerda Vergueiro, 71,
esquina com Rua República dos
Estados Unidos da Venezuela. O
empreendimento apresenta todas as
características do elevado padrão de
qualidade do Grupo Mendes,
presidido pelo empresário Armênio
Mendes, que combina a utilização de
moderna tecnologia construtiva com
esmerado acabamento. O
investimento em mais este
residencial demonstra a confiança do
Grupo Mendes no grande potencial
de Santos e de seu mercado
imobiliário, sintetiza Armênio.

O projeto é de autoria do
arquiteto Roberto Saviello, que
adotou conceito contemporâneo e
aproveitou os recursos do terreno de
esquina, com 3.249,70 metros
quadrados, fazendo com que todos
os apartamentos tivessem vista
panorâmica para a cidade, com
varandas generosas e o 1º andar-tipo
a partir do 4º pavimento. “Nas
formas das fachadas foram adotadas
curvas para torná-las ainda mais
belas”, comentou Saviello, ao frisar
que as fachadas são revestidas com
pastilha de porcelana com desenho e
dimensões exclusivas para o
empreendimento. As unidades
possuem salas em “L”, dormitórios
e suítes espaçosas, varandas
gourmets. O acabamento inclui
porcelanatos na sala, banheiros, área
de serviço, cozinha e varandas,
louças, metais e pintura de marcas
consagradas, entre outros detalhes.

O Terrazas possui 31

pavimentos, sendo subsolo, térreo,
mezanino G1 (só garagem),
mezanino G2 (garagem e salão de
festas) e mezanino lazer. As 147
unidades estão distribuídas em 24
pavimentos, sendo 6 apartamentos
por andar, com 2 ou 3 suítes,
variando de 165,24 metros
quadrados a 134,98 metros
quadrados, com 2 a 3 vagas de
garagem demarcadas. E três
coberturas tipo penthouse, com 4
suítes, de 317,40 metros quadrados
a 274,51 metros quadrados, e 4
vagas de garagem demarcadas.

Diferentes áreas de lazer,
entregues decoradas e mobiliadas,
ocupam pavimento exclusivo: salão
de festas com varandas e bar, estar,
sala de jogos adulto, sala de jogos
teen, lan house, espaço kids, espaço
gourmet, fitness, Spa relax com
sauna úmida, sauna seca e Spa, relax
e lounges externos, piscina adulto,
piscina infantil, piscina coberta
aquecida com raia de 23 metros,
churrasqueiras. A quadra
poliesportiva e playground estão no
pavimento térreo.

O escritório Claudia Viana
arquitetura & interiores foi
responsável pelos projetos de
decoração de interiores das áreas
sociais, de recepção e lazer do

Terrazas. O conceito, conforme
detalhou a arquiteta Claudia Viana,
foi buscar o contemporâneo e
funcional com uma proposta
envolvente e acolhedora. Os espaços
amplos das áreas sociais, por
exemplo, foram valorizados com
cores claras, em tons dos beges ao
branco, com detalhes em inox e
madeira, pontuados por um
elemento ou outro em tons de azul,
como as amplas poltronas de linho
do lounge da recepção no térreo,
combinando com as telas que
remetem à praia. “Esta atmosfera da
identidade procura buscar o bem-
estar dos moradores, remetendo-os
aos valores da natureza de nossa
cidade”, disse Viana.

No pavimento térreo, o pé
direito alto destaca o volume
arquitetônico dos elevadores,
combinando o mármore bege com
frisos horizontais e adornos com
esculturas brancas em brilho e de
formas sinuosas, do artista plástico
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Pavimento exclusivo do
Terrazas contempla diferentes
áreas de lazer, como a piscina e

o espaço gourmet com
churrasqueira, entregues
decoradas e mobiliadas

Jadir Battaglia, que dão imponência
ao conceito simétrico, onde dois
grandes lustres de cristal completam
o conjunto.

No pavimento exclusivo às
atividades de lazer para todas as
faixas etárias, destaque ao amplo
espaço com dois conjuntos de estar
social – na mesma leitura dos móveis
da recepção, com linhas retas e
contemporâneas, com cores claras –,
que forma o eixo de distribuição para

os espaços kids, teen, salão de jogos,
espaço gourmet, Spa e academia.

“Nas áreas comuns aos adultos,
seguimos a mesma leitura clean, no
salão de jogos o tom azul veste as
mesas de jogos, nas paredes altas
uma criação artística de imensas
cartas de baralho com figuras
históricas de reis e rainhas chamam a
atenção”, detalhou a arquiteta, ao
frisar no Spa a madeira do mobiliário
das espreguiçadeiras, o deck da

hidromassagem e mais um espaço
com “futton” para relax dão
aconchego: “Orquídeas brancas,
buchinhos e yuccas trazem a
natureza para o relaxamento
proposto”.

Os projetos diferenciados de
decoração de interiores também
valorizam a academia, os espaços
destinados às áreas teen e kids, e o
pavimento destinado ao salão de
festas. Este ambiente para encontros
e festas sociais recebeu móveis de
madeira e fibra sintética com piso
claro bege porcelanato. A
preocupação sustentável dos
projetos de interiores foi enfatizada
na iluminação com lâmpadas
econômicas de led.

A DNA Móveis foi responsável
pelo fornecimento dos móveis e

objetos de decoração para as áreas
comuns do Terrazas e também para
os três decorados em exposição, o
que coroou a parceria entre o Grupo
DNA e o Grupo Mendes. Conforme
salientou Willian Marcrucci, gerente
da DNA Móveis, a partir dos
projetos elaborados pela arquiteta
Claudia Viana, houve o cuidado de
adequar cada peça, prezando a
qualidade, conforto e estética, em
sintonia com o conceito do

empreendimento. Nesse sentido,
foram utilizados móveis de fábricas
consagradas, como a DAF, Mestre
Artesão, Casa Lecchi, Grando,
Essenza, Herval, Rivatti, Voler,
Bellarte e Navarro. “Foi um prazer
fazer parte desse projeto e reafirmar
nosso compromisso em fornecer
produtos realmente apaixonantes”,
disse Willian: “Acompanhamos de
perto cada etapa do processo e
parabenizamos a Miramar
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Construtora e ao Grupo Mendes.
Aguardamos ansiosos pelo próximo
desafio”.

Para Ney Cordeiro, gerente de
vendas da Miramar, o Terrazas
consolida o Grupo Mendes no
segmento de alto padrão, presente
em todos os empreendimentos

realizados: “Desde o La Grand
Maison, depois os Jardins da
Grécia, o primeiro condomínio clube
da cidade, Stella Maris, Prime Plaza,
Stella Magna, Ville de France, e
agora o Terrazas. Empreendimentos
excelentes, que visam maximizar a
relação custo-benefício”.

“Este é o
padrão de
qualidade do
Grupo Mendes”,
enfatizou
Cordeiro. “O

empresário Armênio Mendes tem
um enorme respeito pelo cliente,
uma preocupação com os mínimos
detalhes, desde a fase de obras, ao
acabamento, e não admite que o
cliente não fique satisfeito”, disse o
gerente de vendas da Miramar, ao
relacionar, entre as ações que visam

a sustentabilidade, a instalação de
medidores individuais de água e gás,
iluminação com lâmpadas de led,
geradores de energia, pressurização
de escadas, itens adotados em todos
os empreendimentos e que exaltam o
padrão do Grupo Mendes.

Entre os principais parceiros na
realização do Terrazas, os serviços
de rebaixamento do lençol freático
foram realizados pela Drenamar
Locação de Equipamentos. De
acordo com o diretor Marcelo
Franco, a empresa atua no ramo de
locação de equipamentos para
rebaixamento do lençol freático
desde 1985. “Os equipamentos
utilizados registram baixo consumo
de energia”, frisou Marcelo, ao
informar que a Drenamar atende em
todo território nacional com equipe
técnica treinada, serviço emergencial
24 horas e manutenção preventiva
no local.

A RSG Consultoria e Engenharia
executou o projeto estrutural de
concreto armado e dimensionamento
das fundações, sempre atendendo o
projeto arquitetônico fornecido pela
Miramar. Entre as principais

Terrazas
Residence:
decoração
interior busca o
contemporâneo
e funcional com
proposta
envolvente e
acolhedora

características destacadas pelo
engenheiro civil Ricardo Soares
Gomes de Oliveira Filho, diretor da
RSG, o projeto com 103 m de altura
teve como desafio, além dos
esforços de vento, compatibilizar a
estrutura dos pavimentos tipo, com
as necessidades dos andares de
garagem.

As fundações foram executadas
pela Fundamenta, utilizando estacas
de grande diâmetro moldadas in loco,
escavadas mecanicamente, com a
utilização de fluído estabilizante.
Entre as vantagens do sistema, a
Fundamenta destaca a capacidade de
adequação em centros urbanos e a
alta produtividade com diâmetros
variados. No total foram executadas
139 unidades com comprimento
variando entre 44 e 57 metros.

A Holcim forneceu todo o
concreto usinado, com Fck 35 MPa
de resistência. A concretagem foi
executada com a utilização de
bombas de concreto de alta pressão.

A parceria entre a Miramar e a
L.A. Falcão Bauer vem de encontro
às exigências do elevado padrão de
construção do Grupo Mendes na
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...quadra
poliesportiva e

playground estão no
pavimento térreo

execução de seus grandes
empreendimentos. Nesse sentido, a
Falcão Bauer tem sido o laboratório
preferencial para a realização do
controle tecnológico do concreto
fornecido em suas obras, como na do
Terrazas, que teve o controle do
concreto aplicado desde seu início
nas fundações profundas (tubulões)
até o final da estrutura, contando
com o acompanhamento técnico e o
controle tecnológico de acordo com
as normas técnicas e o melhor
padrão de qualidade.

A Elétrica Sanchez, distribuidora
da ABB na Baixada Santista,
forneceu para os apartamentos

tomadas e interruptores da linha
Unno, na cor Branco Polar. A nova
linha é o carro chefe da marca, que
este ano inaugurou nova fábrica em
Sorocaba, onde esses produtos são
desenvolvidos. Conforme
destacaram Irani e Pablo Sanchez,
diretores da Elétrica Sanchez, os
produtos possuem design, qualidade
e acabamento diferenciados. “São
essas características que explicam a
opção da construtora pelos
produtos da ABB”, afirmaram.

Além da DNA Móveis, o Grupo
DNA atuou na obra com o
fornecimento de alumínio e vidros.
No Terrazas foi utilizada a linha

Suprema nos caixilhos das portas e
janelas dos dormitórios (persianas
manuais) e nos caixilhos das janelas
das áreas de serviços, enquanto a
linha Gold foi utilizada nos caixilhos
das portas de salas, com perfis da
ASA Alumínio e fabricação pela
DNA Alumínio. Todos os vidros do
empreendimento também são da
DNA: nas sacadas, laminado verde 8
mm; nas portas de salas e
dormitórios, verde 6 mm; nas
cozinhas e áreas de serviços, verde 4
mm; e nos banheiros, mini boreal.
Na fachada frontal e fachada lateral
esquerda, que compreende o térreo e
o mezanino, o vidro utilizado na
pele de vidro foi o laminado refletivo
verde 8 mm e na guarita temperado
verde 10 mm – também instalado
nas janelas e portas da piscina
aquecida do mezanino. Já os portões
sociais e gradis são em vidro
temperado verde 8 mm.
Especialmente para atender o Grupo
Mendes a DNA Vidros também
forneceu e instalou os boxes para os
banheiros nos decorados.

A Enkoberta soluções em
coberturas forneceu a cobertura de
vidro da piscina aquecida do
Terrazas. Conforme detalhou o
diretor Neto Nogueira, a estrutura
foi executada com treliças em
alumínio estrutural soldado e vidro 8
mm incolor com película de
segurança. Com relação ao design,
foi adotada a cobertura seccionada
para dar aspecto de estrutura
curvada, dotada de lanternim para
ventilação permanente e exaustão.
Entre as vantagens desse tipo de
cobertura, ela proporciona
iluminação natural e conforto
térmico.

A ArquiMármore marmoraria,
parceira do Grupo Mendes,
forneceu materiais nobres para o
empreendimento. Segundo
especificou o diretor Marcelo
Lemos, foi utilizado o mármore
espanhol Crema Seleto nas colunas
da fachada do edifício e o

MarmoGlass White nos portais de
entrada e batentes dos elevadores
sociais. Nos apartamentos, os
lavatórios são em mármore Pighês
(Grécia), as bancadas das cozinhas e
churrasqueiras em granito Branco
Siena Extra. Outro diferencial são os
halls sociais decorados com piso em
MarmoGlass White e tabeiras,
rodapés, soleiras e os batentes dos
elevadores em granito Branco Siena
Extra, além das escadarias de serviço
e halls de circulação dos
apartamentos em mármore Branco
Especial sob medida (placas
grandes). Nas áreas de lazer foi
utilizado granito Branco Polar

Terrazas
Residence: entre
os itens de lazer,
piscina coberta
aquecida com
raia de 23
metros...

Flameado nas bordas das piscinas
adulto, infantil e na coberta
aquecida.

A Litoral Revestimentos,
presente há mais de 40 anos no
mercado da região, atuou na
decoração de diversos espaços do
Terrazas, tanto nas áreas de lazer
como nos apartamentos modelo.
Conforme explicou o diretor
François Mertens, entre os produtos
fornecidos e instalados, destaque
para os pisos laminados e vinílicos,
além de persianas e cortinas
automatizadas nos apartamentos em
exposição, e pisos especiais e
laminados em espaços de lazer.
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Localizado na Região
Metropolitana de São Paulo, a

117 quilômetros da capital,
Salesópolis é berço da nascente do
Rio Tietê e está entre os 29
municípios paulistas considerados
estâncias turísticas. Seu principal
atrativo é o Parque Nascentes do
Tietê, uma área de preservação
ambiental na Serra do Mar.

O parque possui 1,34 milhão de
metros quadrados e seus visitantes
podem fazer trilhas monitoradas e
desfrutar das torneiras com água do
rio que corre limpo naquele trecho.
Além da nascente, belas cachoeiras,
como a do Ponto, a da Porteira Preta
e a do Tobogã completam o lazer. As
barragens, assim como a queda
d’água de 72 metros, fazem parte da
paisagem da usina – outro atrativo
na cidade cercada de muito verde e

Salesópolis: cidade onde nasce o rio mais famoso do Estado

construções coloniais.
A cidade conta com bons

restaurantes, como o Senzala,
situado em construção do século
XVIII – uma casa de pau a pique
que se tornou museu e lojinha de
souvenir – e o Nhá Luz. O lugar
oferece almoço e excelente
infraestrutura para eventos, além de
espaços para café colonial ou tarde
com trilhas e cachoeiras, como o
Casarão do Café.

Os alambiques sugerem um
roteiro especial, com destaque para
o Canabella, com produtos
exportados para diversos países.
Uma das opções de estadia é a
Pousada Rural Vale das Nascentes
com informações no site
www.pousadavaledasnascentes.com.br
Sobre o roteiro, confira mais em
www.ecotur.turismo.tur.br

Aagência e operadora de
turismo Meu Mundo de
Viagens selecionou três

roteiros para o Nordeste brasileiro,
alertando que a baixa temporada, de
agosto a final de novembro, oferece
hospedagem mais em conta e praias
tranquilas, com ótima estrutura para
curtir a dois ou com a família.

Os hotéis estão com pacotes de
recreação para todas as idades, com
shows noturnos, discotecas,
piscinas, restaurantes com cardápio
selecionado a todos os gostos,
espaço fitness, quadras
poliesportivas, aulas de dança, surf
para os pequenos, entre outras
atrações.

O pacote para sete noites no
Club Med Trancoso, na Bahia, está
a partir de R$ 3.903,00 por pessoa
em apartamento duplo, incluindo
passagem aérea, traslados e regime
all inclusive. O hotel investe pesado

Baixa temporada no
Nordeste

no lazer dos
hóspedes, com
equipe de
monitores
para crianças e
programação
diferenciada.
O resort
possui duas
piscinas, oito
quadras de tênis, arco e flecha, vela e
caiaque, campo de futebol, sala de
ginástica, discoteca e shows
noturnos.

Ainda na Bahia, sete noites no
Iberostar Praia do Forte estão a
partir de R$ 3.143,00 por pessoa em
apartamento duplo, incluindo
passagem aérea, traslados e regime
all inclusive. O complexo aquático é
um dos atrativos, além de recreação
para adultos e crianças, como
basquete, polo aquático, futebol de
campo, tiro ao alvo com rifle, aula de
tênis, aula de dança, alongamento,
capoeira, basquete aquático, vôlei de
praia, ginástica, bocha.

Já no Ceará, o pacote no Beach
Park Acqua Resort é a partir de R$

3.885,00 por pessoa em
apartamento duplo, incluindo
passagem aérea, traslados e regime
de meia pensão. A hospedagem no
Beach Park proporciona fácil acesso
ao famoso parque aquático. O resort
oferece atividades para todas as
idades, desde escolinha de surf na
praia em frente ao hotel, até equipe
de lazer e recreação o dia todo para
todas as idades. Os hóspedes
poderão desfrutar outros atrativos,
como piscinas, saunas, sala de
ginástica, quadra poliesportiva e
quadra de tênis.

Beach Park, no Ceará: parque
aquático e inúmeras atrações

pertinho da capital

O Museu de Cera Dreamland
e o Vale dos Dinossauros já

fazem parte das opções turísticas
de Foz do Iguaçu, no extremo
Oeste do Paraná. A cidade, que
tem como principal atrativo as
Cataratas do Iguaçu, é a terceira
cidade mais visitada por
estrangeiros que vêm ao Brasil
por motivo de lazer. O Museu de
Cera Dreamland apresenta
estátuas de cera de
personalidades, em tamanho
natural e em 16 cenários
diferentes. Os visitantes podem
ver de perto ídolos da música
pop, astros de Hollywood, entre
outros. Já o Vale dos
Dinossauros reproduz cenários
naturais de milhões de anos. São
pelo menos 20 espécies, entre
eles o Tiranossauro Rex. As
reproduções emitem sons e têm
movimentos robóticos de cauda,
pescoço e braços, abrem a boca
e mexem os olhos.

Mais atrações
em Foz do
Iguaçu

ATrilha do Visgueiro, com
cenário bucólico, árvores

centenárias e passeios de trator, se
consolida como roteiro rural
imperdível em Alagoas. Ela integra a
relação de 23 roteiros do projeto
Talentos do Brasil Rural, do
Ministério do Turismo (MTur), que
visa incluir produtos e serviços da
agricultura familiar no turismo
brasileiro.

Para abraçar a árvore-mãe Gran
Visgueiro, com mais de 500 anos e
22 metros de altura, é preciso juntar
uma turma de 15 turistas. Não muito
distante está localizado
assentamento de artesãs que
trabalham em casa de taipa. Elas
confeccionam carteiras, bolsas e
objetos de decoração com fibra de
bananeira.

Ao final desse trajeto, ao
percorrer a antiga estrada que ligava
Maragogi a Recife, pode-se tomar
banho de bica ou cachoeiras de água
cristalina. O percurso é feito em
trilha na Mata Atlântica, com a

Oásis rural de
Maragogi, em Alagoas

companhia inusitada de tatus, cotias
e quatis.

A Comunidade Bom Jesus é um
paraíso de frutas tropicais, com
abacaxi, graviola e maracujá. No
local, há degustação de todas as
frutas da estação. Quem se sentir à
vontade, pode cozinhar e ensinar
suas receitas durante o almoço
oferecido na casa do próprio
agricultor. Os passeios são feitos em
um trenzinho puxado por trator.

Já nas Fazendas Históricas de
Alagoas toma-se café regional e se
aprende um pouco sobre as ruínas
de engenhos e os antigos casarões de
estilo colonial.

Divulgação

Hotéis estão com pacotes
de recreação para todas as
idades, com shows etc.

Divulgação

Os encantos naturais
de Salesópolis

Roteiro imperdível em Alagoas

Divulgação
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Ahipnose ocorre quando a
consciência encontra-se em

estado alterado, diferente das formas
comuns de vigília e de sono,
momento em que é possível tratar
doenças. Segundo o psicólogo e
coach João Alexandre Borba, quando
a pessoa está hipnotizada ela se
torna altamente sugestionável, seja
por ela mesma ou por outra pessoa:
“E é por estar nessa espécie de
transe que conseguimos trabalhar
com ela, descobrir traumas de
infância, no inconsciente, mediante
regressões, e fazer com que ela se
lembre de problemas que foram
reprimidos por algum motivo”.

Segundo Borba, a hipnose é
utilizada no tratamento de doenças
funcionais, ou seja, que não
implicam em lesões ou
comprometimentos estruturais dos
órgãos humanos, como enxaquecas,
algumas tonturas e vertigens,
gastrites, asmas brônquicas, rinites
alérgicas, roncos, apneia do sono,
incontinência urinária, tensão pré-
menstrual, impotência psicológica,
ejaculação precoce, diminuição da
libido, doenças da pele de fundo
emocional, hipertensão e certas
arritmias cardíacas, doenças do
sistema imunológico que tenham
como principal causa os problemas
emocionais, e enfermidades
psicológicas – como depressão,
ansiedade e fobias.

Método ainda é encarado com
desconfiança por muita gente

Hipnose no
tratamento de
doenças

Anunciando dentes perfeitos,
alinhados e sem manchas,
uma nova técnica faz

sucesso nos consultórios
odontológicos: trata-se da “lente de
contato” dental, denominação
surgida pela semelhança com a
utilizada em Oftalmologia. A
restauração é recomendada por
motivos estéticos, como dente
escurecido, mal formado ou com
muitas obturações na parte de fora,
além de poder ser utilizada para
aumentar o tamanho do dente, no
caso de serem separados.

A lente é feita de porcelana e
tem entre 0,2 mm e 0,4 mm de
espessura, enquanto as facetas
normais têm pelo menos 1 mm. Ela
envolve apenas a parte da frente do
dente e pode ser feita em resina ou
porcelana. A vantagem principal é a
preservação da estrutura dental
sadia, ou seja, um menor desgaste

dos dentes, já que este tipo de
trabalho substitui as coroas totais
(pivô) quando a estrutura do dente
não está muito comprometida por
cárie ou restauração extensa. Evita
também o desgaste do esmalte
natural do dente, ao contrário do que
faz a faceta comum.

O custo-benefício é outro
atrativo, pois o valor é mais em
conta que alguns métodos
tradicionais, e sua durabilidade pode
ser de até 20 anos – o que vai
depender do material utilizado e do

cuidado diário com o dente.
Segundo o cirurgião-dentista

Aonio Vieira, os processos atuais e
os materiais de confecção fazem com
que o tratamento seja bastante
seguro: “Por ser uma fina camada de
material de cobertura, alguns
pacientes ficam com receio, mas
depois que é aplicada a satisfação é
imediata. Ela não se destaca
facilmente, desde que se faça uma
boa colagem”. Depois de colada, a
lente tem quase a mesma aderência
do esmalte do dente, podendo o
paciente se alimentar, sem
restrições, sem medo que as lentes
se soltem ou fiquem aparentes.

“Lente de contato” para o dente
Técnica pode corrigir
imperfeições em única
sessão

Divulgação

Cada lente é colocada após a
confecção de um molde e a
aprovação do paciente. O método é
rápido e indolor, podendo ser
realizado em única sessão. A
manutenção também é simples.
“Como qualquer tipo de restauração,
os laminados exigem uma reavaliação
semestral pelo profissional. A
manutenção é feita com uma limpeza
das superfícies dentais, no próprio
consultório, em consulta de rotina”,
explica Aonio, ao frisar que a lente
de contato dental não é indicada para
crianças e adolescentes, ou quando o
paciente já tem prótese de porcelana
ou cerâmica no dente.

Fotos Divulgação

Cirurgião-dentista Aonio Vieira e o antes e depois: um dos
atrativos da técnica é o custo-benefício

Alteração na pele que assombra
as mulheres, o Fibro Edema

Geloide (FEG), popularmente
conhecido como celulite, gera
depressões irregulares e proporciona
aquele aspecto de “casca de laranja”.
Normalmente, ela atinge a região

Aliado
contra a
celulite

glútea e as coxas e estima-se que
cerca de 80% das mulheres sofram
com a celulite, inclusive as magras.

Na busca de tratamentos
estéticos para minimizar o problema
uma das opções é o Heccus. O
aparelho traz resultados
satisfatórios e oferece Terapia
Combinada, gerador de ultrassom e
de correntes. O Heccus possui
ultrassom de 3 MHz, com um
cabeçote e três transdutores que
agem simultaneamente, com
potência de 54 watts. Utiliza a
corrente Aussie e gera estímulos
elétricos tripolares para ativação dos

sistemas muscular e linfático, e a
corrente polarizada para permeação
de ativos. O Heccus age no FEG e
também pode ser utilizado para
fortalecimento muscular.

O equipamento é encontrado na
Presmam, que fica na Rua Paraná,
304, em Santos. Após a compra, o
cliente recebe treinamento gratuito
com a fisioterapeuta Michele Lara. A
Presmam oferece ao cliente
assistência técnica permanente e
calibração dos equipamentos com
emissão de laudo. Mais informações
no site www.presmam.com.br ou
telefone (13) 3234.7666.

Divulgação

Heccus: Terapia
Combinada, gerador de

ultrassom e de correntes
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 Clínica Veterinária Filetti, dos
irmãos médicos veterinários
Eduardo e Celso Ribeiro Filetti,
presente na 10ª edição da
Cãominhada, na manhã de 31 de
agosto, na orla da praia de
Santos, realização da TV
Tribuna.

 4ª edição Festa Literária
Internacional de Cachoeira
(Flica) acontecerá de 29 de
outubro a 2 de novembro, na
histórica cidade baiana, com a
presença de ilustres autores,
atrações infantis etc. Mais em
www.flica.com.br

 De 28 a 30 de agosto, 15th
Ihrsa Fitness Brasil Latin
America Conference & Trade
Show, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo, mostra
lançamentos e tendências do
mercado fitness.

 19º Festival do Camarão agita
Ilhabela, no Litoral Norte de São
Paulo, de 15 de agosto a 7 de
setembro. Entre 40 opções de
descolados restaurantes,
Famiglia Manzoli serve casal
com menu em três tempos,
incluindo garrafa de vinho, por
R$ 120.

 O capital humano e o
compartilhamento de ideias por
uma sociedade em rede será
debatido na CCS14 Conferência
Internacional de Crowdsourcing
2014, dias 4 e 5 de setembro, na
sede da Fecomercio-SP, a
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo, em São Paulo.

 Instituto Nina Rosa – Projetos
Por Amor à Vida lança a
campanha “Então, você ama os
animais?”, para captar fundos
para a edição brasileira do livro
“So, you love animals”, de Zoe
Weil, presidente do Institute for
Humane Education nos EUA.

 E.CO Encontro Internacional
de Coletivos Fotográficos
acontece de 26 de agosto a 4 de
setembro, com mesas redondas,
intervenções em espaços
públicos da cidade e exposição no
Sesc-Santos, na Rua Conselheiro
Ribas, 136, Aparecida.

 XI Grande Prêmio de
Arquitetura Corporativa será
entregue em 3 de setembro no
Transamérica Expo Center, em
Sampa, durante a 15ª Office
Solution Arquishow Facility
Show, feira de arquitetura,
decoração e design de ambientes
corporativos, de 2 e 5 de
setembro.

Dr. Carlos Oscar Uebel, presidente da
Sociedade Internacional de Cirurgia

Plástica Estética (Isaps), que realiza seu
22º Congresso Mundial, de 19 a 22 de

setembro, no Windsor Barra Convention
Center, no Rio de Janeiro, com a presença
dos drs. santistas Ewaldo Bolivar de Souza

Pinto e Osvaldo Saldanha.

Alexis
Pagliarini,
Alexandre

Rossi e
Estopinha, que

se hospedou
no 5 estrelas
Sheraton São

Paulo WTC
Hotel e curtiu o programa “Sheraton Love that Dog!”: a famosa

cadela recebeu kit de boas-vindas composto por cama, tapete
higiênico, tigelas de ração e água, sacos para recolher resíduos e

aviso de porta, com a inscrição “animal de estimação
descansando”.

Prefeito Paulo Alexandre Barbosa recepcionou, no salão
nobre do Paço de Santos, as meninas da Escola de Bailado
Municipal, dirigida por Renata Pacheco, pela conquista
de quatro troféus no Festival de Dança de Joinville.
Presença de Raul Christiano, secretário municipal de
Cultura, e Alcides Mesquita, incentivador da dança.

Isabela Carrari/Secor-PMS

Físico José Goldemberg: no comando do
LIDE Energia, a nova unidade de negócios do
LIDE Grupo de Líderes Empresariais,
presidido por João Doria Jr. O ex-ministro
da Educação passa a ocupar o Comitê de
Gestão ao lado de mais três ex-
ministros: Luiz Fernando Furlan, do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior;
Roberto Rodrigues, da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; e Celso
Lafer, das Relações
Exteriores.

Lucas Tavares da Silva
e Aidil Garcia da
Silva, na exposição
“Passos”, do fotógrafo
Leandro Ayres: as
belas imagens do
Caminho de Santiago
decoraram em julho o
Shopping Miramar, no
Gonzaga. Em
setembro, “Passos”
poderá ser apreciada
no espaço cultural da
Memorial Necrópole
Ecumêmica, em
Santos.

Fernanda Leme, de Ribeirão Preto, a nova Miss São Paulo, ladeada
por Débora Cezar, Miss Analândia, segunda colocada, e Maria

Caroline de Andrade, Miss Pedreira, que ficou em terceiro: 30
candidatas disputaram a 60ª edição do Miss São Paulo, promovido
pelo Enter Band Eventos no Palácio das Convenções do Anhembi.

Divulgação

Antonio Salani

Divulgação

Luiz Carlos Ferraz

Divulgação

Sandra Netto
João Antonio,
Márcia Debski e
Flávio Sanna, em
almoço com
jornalistas, na
churrascaria
Tertúlia, em
Santos:
empenhados na
realização da
Casa Cor Litoral,
de 23 de outubro
a 7 de dezembro,
na Ilha Porchat.
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Dos US$ 2 bilhões em
investimentos que foram
anunciados na Região

Metropolitana da Baixada Santista
(RMBS) ao longo de 2013, 97%, ou
US$ 1,9 bilhão foi direcionado à
infraestrutura. Os dados foram
apurados pela Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados
(Seade), na Pesquisa de
Investimentos Anunciados no
Estado de São Paulo (Piesp)
divulgada pela Investe São Paulo. Os
investimentos no Estado somam
US$ 27,7 bilhões.

No volume de investimentos
(em US$ milhões) por região
administrativa do Estado, em
primeiro lugar está a Região
Metropolitana de São Paulo, com
14.451,50, dos quais 11.139,50 em
infraestrutura, 1.131,00 na indústria,

2.094,00 em serviços e 87 no
comércio. A RMBS ficou em quarto,
com investimentos anunciados de
2.039,70, dos quais 1.977,90 em
infraestrutura, 60 em indústria, 1 em
serviços e 0,8 no comércio. Em
segundo, figura a Região
Metropolitana de Campinas, e em
terceiro, a Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Mais em www.investe.sp.gov.br

“A Baixada Santista conta com o
maior porto da América do Sul,
rodovias de padrão internacional e
uma indústria crescente. O setor de
infraestrutura precisa investir na
região para sustentar esse
desenvolvimento”, comentou
Luciano Almeida, presidente da
Investe SP, a agência de promoção
de investimentos do Governo do
Estado.

Dos US$ 27,7 bilhões, cerca de
US$ 17,1 bilhões (61,8% do total)
devem ser aplicados até 2016,
enquanto US$ 9,7 bilhões (35%)
entre 2017 e 2021. Os anúncios de

investimentos de longo prazo, para
10 anos ou mais, somaram apenas
US$ 868,8 milhões, ou 3,1%.

Os investimentos em
infraestrutura concentraram-se em
transportes e extração de petróleo.
O estudo ressalta, por exemplo, a
ampliação do Terminal Integrador
Portuário Luiz Antônio Mesquita,
pela Valor Logística Integrada, da
Vale; a modernização do terminal de
contêiner Ecoporto, do grupo
EcoRodovias, em Santos; a
implantação do terminal da Brasil
Terminal Portuário (BTP), pela
MSC e Maersk; a expansão do
terminal de açúcar da Coopersucar; e
a construção do túnel entre Santos e
Guarujá, pela Dersa.

Com relação à extração de
petróleo, a Piesp destaca a
instalação do Centro de Tecnologia e
Construção Offshore (CTCO) pela
Saipem, no Guarujá, e a inauguração
do estaleiro Guarujá II, nova unidade
da Wilson Sons, na mesma cidade.

Os projetos de infraestrutura no

Estado representam 65,6% dos US$
27,7 bilhões que estão sendo
investidos. A indústria concentra
grande parte dos investimentos, num
total de US$ 5,4 bilhões que
correspondem a 19,6%. O setor de
serviços ficou com US$ 3,7 bilhões
(13,6%), enquanto o comércio com
US$ 327 milhões (1,2%).

Os investimentos foram mais
altos principalmente no subsetor de
transportes, com participação
superior a 70% na categoria,
chegando a US$ 12,9 bilhões.

Destacam-se aí a ampliação da
rede metroviária da Região
Metropolitana de São Paulo, as
duplicações e construções da Dersa
em rodovias, a modernização de
Viracopos, a construção do novo
Aeroporto Executivo de São Roque,
os investimentos da Valor Logística
Integrada e do grupo Ecorodovias no
Porto de Santos e a ampliação da
frota de cabotagem da Aliança
Navegação e Logística, subsidiária da
alemã Hamburg Süd.

Metrópole

Infraestrutura lidera investimentos
Setor foi responsável por
97% dos US$ 2 bilhões
anunciados A partir desta edição, o

Perspectiva passa publicar o
espaço “Santos e suas
histórias”, fruto da parceria
entre a Fundação Arquivo e
Memória de Santos (FAMS) e a
Titan Comunicação Ltda., que
edita o jornal. A cooperação visa
divulgar aspectos da memória de
Santos, valorizando pessoas e
locais que fazem parte da
história da cidade. Presidida pela
professora Vera Aparecida
Taboada de Carvalho Raphaelli,
a FAMS trabalha no
gerenciamento dos arquivos
públicos da Prefeitura e com a
memória documental e
iconográfica de Santos, visando
garantir a preservação e
disseminação desse patrimônio.
A FAMS funciona de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas, na
Rua Amador Bueno, 22, Centro.

Parceria viabiliza
“Santos e suas
histórias”


