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A Besmon prepara a entrega do Residencial
Belvedere, na Rua Tolentino Filgueiras, 7,
Gonzaga, em Santos, voltado ao segmento de
alto padrão, que adota modernos conceitos de
arquitetura e construção, sob rigoroso processo
de qualidade......................................Págs. 5 a 7.
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Vote consciente!

A inda que se pareça subestimar a capacidade
do eleitor, neste momento cada vez mais
próximo das eleições de 5 de outubro, é

relevante reiterar a importância do voto consciente
no primeiro turno, não só para os cargos
proporcionais – ainda que o sistema volte a revelar
suas falhas, podendo eleger candidatos sem votos,
apenas com base no quociente eleitoral –, mas de
forma muito especial para as funções de presidente e
governador, pois esta postura com certeza tornará a
disputa mais equilibrada num eventual segundo
turno. E neste instante, no caso do governo do
Estado de São Paulo, tudo indica que haverá
segundo turno no próximo 26 de outubro, da mesma
forma que as pesquisas de intenção de voto apontam
que os eleitores também voltarão às urnas para
definir a quem caberá chefiar a Nação. É salutar que
assim seja para que, de forma mais transparente,
haja a possibilidade de se dimensionar a força das
correntes políticas em ação no país, mesmo que,
como tudo que acontece nesta terra, a situação possa
servir de adubo para alimentar vícios que
proliferam na política nacional, pois há que se ter

esperança que tal exercício oxigena o regime
democrático. Talvez este seja apenas um ponto
diante de tantas variáveis no processo, mas o
vislumbre de um segundo turno, por exemplo, pode
interferir de forma positiva para tornar mais limpa a
campanha dos candidatos. Ou seja, na eventual
necessidade de ter que somar com o adversário
respeitoso, não haverá constrangimento em subir em
outro palanque, pedir votos e, na medida da
convergência de ideias, até fazer parte do futuro
governo... Claro que nem sempre acontece desse
jeito e São Paulo, no quesito da limpeza das
campanhas, não é possível asseverar que elas
estiveram sempre brilhando, tantas são as
acusações e mentiras, de lado a lado, demonstrando
certo desespero, como se além da exigência de
respeito e ética fosse possível definir a eleição no
primeiro turno. Portanto, eleitor, sem desprezar sua
capacidade de raciocínio, não se intimide ou seja
induzido a adotar o malfadado voto útil. Seu voto
tem valor e é capaz de mudar. Em 5 de outubro, vote
de acordo com sua consciência. Segundo turno é
outra eleição.
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Devido ao envelhecimento natural do corpo, muitas
pessoas já experimentam algum grau de perda da audição
a partir dos 40 anos.................................................Pág. 10.
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Dificuldades de
audição podem

afetar a vida social
e prejudicar as
relações de
trabalho, explica
fonoaudióloga

Ex-devedor e cadastro negativo

Acervo FAMS

Praça Visconde
de Mauá, Centro

Histórico de
Santos: imagem

dos anos 1920

Fundação Abrinq - Save the Children entregou estudo
aos candidatos a governador de cada Estado sobre os
jovens em situação de trabalho infantil no país....Pág. 4.
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Programa Aprendiz de Tropeiro é desenvolvido na cidade
da Lapa, no Paraná, numa parceria que divulga o ciclo
histórico do tropeirismo...........................................Pág. 9.
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OSuperior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu que, após a

quitação do débito, cabe ao credor
pedir a exclusão do nome do devedor
em cadastro de órgão de proteção ao
crédito, e que isso deve ser feito no
prazo de cinco dias úteis, a contar
do primeiro dia útil subsequente à
quitação do débito pelo devedor.

A decisão foi proferida no
julgamento de ação de indenização
por danos morais ajuizada há 14
anos por cliente baiano contra a
TIM Nordeste S/A, porque a
empresa não tinha dado baixa na
negativação de seu nome mesmo
após decorridos sete meses da data
da quitação de uma dívida. A ação foi
julgada procedente com a
condenação da empresa ao
pagamento de indenização fixada em
40 salários mínimos.

O valor da condenação foi
considerado razoável pelo ministro
do STJ, por entender suficiente para
a recomposição do mal sofrido e a
dor moral suportada pelo autor, bem
como para que não fique impune a
empresa causadora do dano. Não se
questiona a regularidade da inscrição
do nome do devedor no órgão de
proteção ao crédito, mas sim a

EDSON MAZIEIRO

permanência da negativação após a
quitação do débito.

O relator do caso no STJ,
ministro Luis Felipe Salomão,
mencionou um estudo comparativo
de jurisprudência, de setembro de
2012, que aborda três correntes
sobre o momento em que o credor
deve providenciar a baixa da
negativação: na primeira, após
quitada a dívida, o credor deveria
providenciar a exclusão do nome do
devedor no prazo de cinco dias,
contados da data do pagamento
efetivo; na segunda, quitada a dívida,
a exclusão deveria ser imediata; e na
terceira, quitada a dívida, o credor
providenciaria a exclusão em breve
ou razoável espaço de tempo.

Objetivando harmonizar as

correntes jurisprudenciais, o
ministro adotou o entendimento da
primeira corrente, que é o mesmo
prazo previsto no Código de Defesa
do Consumidor (CDC) para que os
órgãos do sistema de proteção ao
crédito comuniquem a terceiros a
retificação de informações
incorretas.

A iniciativa privada tem
manifestado inconformismo com o
entendimento do STJ, dizendo ser
exíguo o prazo de cinco dias úteis
para a exclusão do nome do cadastro
negativo e, que a exclusão da
restrição não deveria ser obrigação
exclusiva da empresa, já que foi a
falta de pagamento por parte do
devedor que gerou a restrição.

Não obstante, a decisão do STJ
deverá ser seguida, já que o recurso
foi julgado como repetitivo, de
acordo com a regra prevista no artigo
543-C do Código de Processo Civil
(CPC), em razão de inúmeros
processos que tratam do mesmo
assunto.

Edson Mazieiro é advogado do
escritório Murray - Advogados, de
São Paulo.

A Praça Mauá recebeu o primeiro teatro da cidade e já
teve coreto. Em 1939 passou a abrigar o Paço, tornando-
se o centro do poder administrativo de Santos.....Pág. 12.
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ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005.
“Com isto, estamos em melhores
condições técnicas para atender
aos nossos clientes e parceiros nas
obras em toda a Baixada
Santista”, afirma Pérsio, ao frisar
que a filial de Santos também atua
na área de sondagem SPT e
sondagem a trado.
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A filial Santos do
laboratório de

tecnologia de materiais e
produtos LA Falcão Bauer
Centro Tecnológico de
Controle da Qualidade foi
certificado pelo Instituto
Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro) para os
ensaios em concreto fresco,
concreto endurecido e
blocos de concreto para alvenaria.
Conforme destaca o engenheiro
Pérsio de Abreu Cracel, gestor de
negócios da filial Santos da LA
Falcão Bauer, a Acreditação nº
CRL-0734 foi expedida pela
Coordenação Geral de
Acreditação do Inmetro e atende
os requisitos estabelecidos na

Filial Santos da Falcão
Bauer obtém
Acreditação do Inmetro

Engenheiros Frederico Beannucci e
Pérsio de Abreu Cracel: melhores

condições técnicas

Sandra Netto

Tuf-Strand SF:
macrofibra de
polipropileno e
polietileno

AViapol, especializada no
desenvolvimento de
soluções químicas para

construção civil, apresentou ao
mercado linha de fibras para reforço
de concreto. Destaque para a Tuf-
Strand SF, uma macrofibra sintética
estrutural composta de
polipropileno e polietileno, indicada
para a substituição de fibras de aço e
telas soldadas em aplicações como
reforços estruturais de pisos
industriais, pavimentos de concreto,
concreto pré-moldado, steel deck e
concreto projetado.

O produto oferece ao concreto
maior tenacidade e capacidade
estrutural, além de resistência à
fissura causada pela retração.
Proporciona maior resistência pós-
fissuração, a impacto e à fadiga, além
de menor exsudação no concreto. É

Fibras para reforço de concreto
Elas oferecem maior
tenacidade e capacidade
estrutural ao concreto

Divulgação

resistente à corrosão, à alcalinidade e
a reforço não magnético e não
condutivo.

Patenteada, Tuf-Strand SF
cumpre com as principais normas
técnicas de especificação e
desempenho e suas dosagens podem
variar de acordo com os requisitos
de cada projeto. Pode ser adicionada
manualmente ao caminhão de
concreto depois da completa mistura
dos demais componentes. A fibra
também pode ser adicionada na
esteira de agregados nas usinas.

Outro produto
da linha é a Tuf-
Strand Max Ten,
macrofibra de
copolímeros 100%
virgens, que
substitui fibras de

aço e telas soldadas em diversas
finalidades. São utilizadas para a
redução de fissuras de retração
plástica, aumento da resistência ao
impacto, à abrasão e à fadiga. Entre
suas principais aplicações estão
estruturas pré-moldadas de
concreto/argamassa; pisos;
estacionamento; subsolos de
garagens; capeamentos de
compressão; steel decks; e
aplicações em overlays, além de
reforço para concreto projetado.
Mais em www.viapol.com.br



� Ao abastecer o veículo no posto de combustível, o consumidor deve
descer do carro e acompanhar o abastecimento, verificar se o preço na
bomba é o mesmo anunciado nas placas do posto, observar na bomba se
o marcador da quantidade de combustível está zerado e se há selo do
Inmetro com indicação do ano de validade da última verificação
realizada pelo IPEM-SP, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo. Se desconfiar ou encontrar irregularidades, pode recorrer à
Ouvidoria do IPEM-SP, pelo 0800.013.0522, de segunda a sexta, das 8
às 17 horas, ou enviar e-mail para ouvidoria@ipem.sp.gov.br
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OBrasil possui 3.517.540
crianças e adolescentes de
cinco a 17 anos em situação

de trabalho. Desse total, 533.567
(15,16%) vivem em São Paulo,
Estado que possui o maior número
absoluto de jovens em situação de
trabalho infantil do país. A realidade
viola a Constituição Federal, que
proíbe o trabalho noturno, perigoso
ou insalubre para menores de 18
anos e qualquer trabalho para
menores de 16, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos.

A análise é destacada no
levantamento produzido pela
Fundação Abrinq - Save the

Crianças e adolescentes
em situação de trabalho

Children, com base em indicadores
das áreas da infância e adolescência
de cada Estado do país, que foi
enviado aos candidatos a governador
que disputam as eleições em
primeiro turno, em 5 de outubro. O
objetivo é chamar a atenção para os
desafios existentes na defesa e
promoção dos direitos das crianças e
adolescentes.

Os reflexos do alto número de
crianças e adolescentes trabalhando
podem ser sentidos nos índices
relacionados à educação. No Estado
de São Paulo, 6,8% dos alunos
matriculados no ensino fundamental
não estão cursando a série adequada
a sua faixa-etária e, no ensino médio,
esse número sobe para 32,9%. Além
disso, a taxa de abandono escolar no
Estado é de 1,6% nos anos finais do
ensino fundamental e de 4,5% no

ensino médio. Em geral, os
adolescentes abandonam os estudos
por volta dos 14 anos e meio de
idade.

Esses problemas na educação
também podem ser relacionados com
o alto número de adolescentes
internados em unidades
socioeducativas no Estado: 8.497
jovens cumprem medidas de
restrição ou privação de liberdade
em São Paulo. O Estado é onde está
localizado o maior número de
adolescentes cumprindo medida
socioeducativa de internação no
país. De acordo com dados do
Conselho Nacional de Justiça, em
2011, a maioria dos adolescentes
internados no Brasil possuía entre
15 e 17 anos, faixa-etária onde
47,5% deles cometeram seu primeiro
ato infracional.

A té 30 de setembro, as
empresas públicas e

privadas que possuem o
Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) no Estado de
São Paulo podem apresentar
suas experiências de inclusão
profissional de pessoas com
deficiência no I Prêmio Melhores
Empresas para Trabalhadores
com Deficiência. Serão avaliados
cinco aspectos do ambiente das
empresas: acessibilidade, cultura
organizacional, gestão de
pessoas com deficiência,
protagonismo, recrutamento e
seleção. Para inscrição gratuita e
informações os interessados
devem acessar o site
www.premiometcd.org.br

O prêmio visa dar
visibilidade às boas práticas
relacionadas a inclusão
profissional de pessoas com
deficiência, estimulando
programas de respeito a
diversidade humana. A iniciativa
é da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência e da Fundação
Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

Prêmio
incentiva
inclusão

Estudo foi enviado aos
candidatos a governador
nas eleições de outubro

� Assembleia Legislativa de São Paulo
aprovou o Projeto de Lei nº 616/11, de
autoria do deputado Feliciano Filho
(PEN), que proíbe no Estado a criação
de animais para extração de peles. O
PL, que seguiu para sanção do
governador Geraldo Alckmin, prevê,
como penalidades, o pagamento de 500
Ufesp por animal, além da cassação do
registro de inscrição estadual do criador
e pagamento de 1.000 Ufesp, no caso
de reincidência.

� Defensoria Pública de SP
em Santos obteve em 31 de
julho uma decisão que proíbe
a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo, a Sabesp, de cortar, por
inadimplência, o fornecimento
de água à casa onde vive um
adolescente com deficiência
que precisa de cuidados
constantes de higiene, desde
que o consumo não ultrapasse
30 m³ mensais – o excedente
deverá ser pago. Para o caso
de descumprimento da
decisão, o juiz Evandro
Renato Pereira fixou multa
diária de R$ 500, a ser
compensada com a dívida da
família com a Sabesp.

� Estão abertas até 10 de outubro as inscrições para o programa “Alta
Temporada” da KPMG no Brasil, que seleciona jovens para vagas de
trabalho temporário na área de auditoria. Os universitários devem estar
cursando Ciências Contábeis ou a partir do 2° ano de Administração de
Empresas. Estão disponíveis 120 vagas de trabalho distribuídas pelas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Florianópolis
Joinville, Londrina, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Salvador e São José dos
Campos. Os aprovados começarão as atividades na empresa em 5 de janeiro
de 2015. Inscrição deve ser feita no site www.kpmg.com/br

� As ações judiciais por falta de
pagamento da taxa condominial subiram
41,19% em agosto, comparado a julho
passado, de 658 para 929, apurou o
Departamento de Economia e
Estatística do Secovi-SP, junto ao
Tribunal de Justiça do Estado.
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Construtora atenta à dinâmica
do mercado, a Besmon
Empreendimentos

Imobiliários prepara a entrega do
Residencial Belvedere, na Rua
Tolentino Filgueiras, 17, Gonzaga,
em Santos. O projeto atende ao
segmento de alto padrão e está
sendo realizado com a utilização de
modernos conceitos de arquitetura e
construção, sob rigoroso processo
de qualidade. Afinal, além de a
Besmon estar certificada pelo
Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP),

nível B, seus dois diretores são
dirigentes do segmento: enquanto
Ricardo Beschizza é Diretor
Regional do SindusCon-SP, o
Sindicato da Construção, Renato
Monteiro é Diretor Regional do
Secovi-SP, o Sindicato da Habitação.

Ambos de tradicionais famílias
do mercado imobiliário, Beschizza e
Monteiro se conheceram por meio
da Assecob, a Associação dos
Empresários da Construção Civil da
Baixada Santista. Há 10 anos
decidiram selar a parceria e em 2009
entregaram o primeiro
empreendimento, o Residencial
Pampulha, na Vila Rica, em Santos,
que representa um marco na
evolução da tecnologia construtiva –
em especial no que se refere à

preocupação com o meio ambiente e
sustentabilidade, tanto por optar
por fundações profundas com perfis
metálicos, quanto por adotar
conceito de reuso de água.

No Belvedere, segundo
informam os empresários, foi

repetida a receita de sucesso do
Pampulha, assim como também
foram agregadas modernas soluções
empregadas na indústria imobiliária.
Nesse sentido, Beschizza explica
que, como diretor do SindusCon-SP,
faz parte da Câmara Brasileira da

Indústria da Construção (CBIC) e
acompanha o desenvolvimento do
setor em todo o país. Da mesma
forma que está antenado em relação
às melhores tecnologias de
construção, adota uma opinião
crítica em face ao mercado.

“Hoje, o mercado imobiliário
está muito seleto”, avalia o
empresário: “É preciso saber
exatamente o que vai ser produzido
para ter sucesso na venda. Não há
espaço para o erro. É preciso estar
baseado em pesquisa, ter bom ‘faro’
e escolhendo bons lugares, focando
na viabilidade do empreendimento.
Somente assim, com bastante
profissionalismo, será possível
atingir boa velocidade de venda e
aproveitar o ciclo do
empreendimento imobiliário, que é
de quatro a cinco anos”.

Diante das exigências do
mercado, a Besmon adotou a
postura de dar total ênfase à
qualidade e ao esmero de seu
produto, definindo o lançamento do
Residencial Belvedere num dos
pontos mais nobres do valorizado
Bairro do Gonzaga. Projeto dos

Residencial Belvedere

Besmon adota conceitos
modernos e rigoroso
processo de qualidade

O melhor da
construção

Belvedere:
fundações

profundas foram
executadas com
perfis laminados
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arquitetos Daniel Proença e Maria
Celina P. F. Proença, do escritório
Proença Arquitetos, trata-se de torre
única, com 29 apartamentos-tipo,
um por andar, com 220 metros
quadrados de área útil, cada com 4
dormitórios, 4 suítes, sala, living,
lavabo, cozinha, área de serviço, área
técnica e amplas varandas, quatro
vagas na garagem. Ocupando o 33º e
o 34º andares, uma cobertura duplex
cinematográfica, com 500 metros
quadrados de área útil, com seis

vagas na garagem.
As garagens estão distribuídas

no subsolo, térreo, que inclui duas
vagas para visitantes, e mezanino.
Ocupando toda a área do terceiro
pavimento o residencial oferece
completa área de lazer, com
piscinas, infantil e adulto,
playground, miniquadra esportiva,
Spa, fitness, churrasqueira com
espaço externo integrado ao salão de
festas e cozinha.

Ao enumerar alguns diferenciais

do projeto, Beschizza citou o recuo
em relação à vizinhança, a excelente
iluminação e ventilação, e destacou
as generosas varandas, que
proporcionam ampla circulação por
todo o apartamento. Além do
aspecto gourmet, integrando a sala
com a cozinha e a churrasqueira, ele
frisou a função da varanda de
proteger contra a insolação, pois
todos os quartos têm esse espaço,
garantindo conforto térmico no
interior do apartamento.

O projeto estrutural estabeleceu
estrutura racionalizada e simples,
onde os pilares estão localizados no
centro do prédio, no bloco da
circulação vertical, e os outros em
seu perímetro, possibilitando
diversas mudanças na planta
original, conforme a necessidade e
vontade de cada morador.

A acessibilidade é total e entre
os conceitos de sustentabilidade, o
projeto adotou sistema que
proporciona o reuso da água de
chuva para as bacias sanitárias, além
da medição individual de água,
energia e gás.

As fundações profundas foram
executadas com perfis laminados
cravados a 52 metros de
profundidade, com martelo
hidráulico de impacto, aumentando a
produtividade na sua execução, bem
como evitando descarte de resíduos,
caso fosse utilizado outro processo.
Este procedimento também foi
utilizado pela construtora no edifício
Pampulha, sendo a primeira no
Estado de São Paulo a adotar este
processo, ressalta Beschizza.

A Besmon utilizou o sistema de
fôrma pronta e de todo aço cortado e
dobrado. Com isso foi possível
manter o canteiro limpo, evitando
desperdício, gerando economia e
obtendo melhor qualidade e
produtividade na armação e
lançamento de concreto na fôrma.
Foram utilizados dois jogos de
fôrma de madeira; enquanto um está
sendo concretado, o do andar de

baixo é liberado. Da mesma forma,
foram utilizados dois jogos de aço
cortado e dobrado no canteiro.
Quando um está sendo colocado,
apenas mais um aguarda. Além de
ocupar pouco espaço no canteiro,
esta logística resultou em melhor
produtividade.

O Belvedere possui
infraestrutura para água fria e

quente, com aquecimento a gás,
mediante gás fornecido pela Comgás,
o que reforça a parceria iniciada na
realização do Pampulha, um dos
primeiros empreendimentos em
Santos a assinar contrato de
fornecimento de gás.

“A indústria imobiliária busca
ser perene”, comenta Beschizza:
“Trabalhamos com indicadores na
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção que dão sinal positivo a
sua perenidade. Hoje, há um público
jovem para ser inserido no mercado,
que possui salário compatível para
obter crédito imobiliário. É o jovem
que está casando ou que vai morar
sozinho. Inicialmente, ele comprará
uma unidade de 1 ou 2 dormitórios,
depois vende e compra um de 3,
ascendendo em termos imobiliários,
e a compra do novo impulsionando
o mercado de usados. Com a
economia andando direitinho, a
inflação sob controle, o crédito
disponível de maneira correta, o
sistema vai funcionar virtuosamente,
não de forma abrupta”.

Parceiros que dão certo

Belvedere:
no terceiro
pavimento,

completa área de
lazer, com piscinas,

infantil e adulto,
playground...

Aatual fase da obra do
Residencial Belvedere é de

limpeza e arremate. Em toda a
execução dos trabalhos, a Besmon
adotou o cuidado de, ao escolher o
fornecedor de material, contratar
profissional ou empresa credenciada
para executar o serviço. Afinal,
sendo credenciada, o profissional ou
empresa conhece melhor o material,
o processo, e isso facilita e nivela a
qualidade. À Besmon coube
gerenciar os processos, atuando
como numa linha de montagem.

Outra estratégia adotada pela

Besmon para otimizar a qualidade de
seu produto foi tomar as decisões
em conjunto com o parceiro, seja o
profissional ou a empresa
fornecedora de material, buscando as
melhores soluções tecnológicas.
Nesses processos, a Besmon sempre
que possível repetiu os parceiros
que deram certo na obra anterior.

Entre os principais parceiros na
construção do Belvedere, o projeto
estrutural foi de autoria do J.R.
Ferrari Engenharia Associados.

O projeto de fundações foi
elaborado pela Infraestrutura
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Construção
Leandro Ayres

Belvedere: generosas varandas proporcionam integração
e  ampla circulação por todo o apartamento

Engenharia, que desenvolve estudos
e projetos visando a obtenção de
soluções técnicas economicamente
mais viáveis de fundações. Nesse
trabalho, conforme detalhou o
diretor, engenheiro Ivan Oliveira
Joppert, a empresa considerou as
condições geotécnicas locais e dos
vizinhos e os custos dos vários
tipos de fundações existentes no
mercado. Ele acrescentou que,
objetivando o controle de qualidade
das fundações, a Infraestrutura
acompanhou tecnicamente a
execução das obras: “Este serviço foi
executado por engenheiros
especializados em fundações através
de visitas periódicas ao canteiro de
obras, ocasião em que elaboramos
relatórios de acompanhamento
contendo nossas recomendações”.

O rebaixamento do lençol
freático foi feito pela Enmage.
Segundo detalhou o diretor,
engenheiro Gerson Vilaverde, os
serviços foram executados por meio
do sistema well-points, visando
melhor eficiência e baixo custo.

A Teste Engenharia prestou
serviços de controle tecnológico do
concreto, isto é, moldagem e
rompimento de corpos de prova
para o controle de qualidade do
concreto. “O Slump Test é um
ensaio feito quando da moldagem
dos corpos de prova para
determinar a consistência do
concreto”, detalhou o diretor da
Teste, engenheiro Franco Pagani.

O concreto utilizado na obra foi
fornecido pela Supermix.

A Construsoares Empreiteira de
Mão de Obra executou todos os
serviços de infra e superestrutura,
além de todo acabamento interno e
externo, reforçando a parceria de
vários anos com a construtora,
salientou o diretor Manoel Soares
do Carmo.

O Belvedere é todo revestido
com produtos da cerâmica Atlas. A
fachada do residencial utilizou cerca
de 11.000 m2 de pastilha de
porcelana formato 5x5cm, com
destaque para a pastilha da linha
rústica, referência RP 6961 Zamora.

Conforme destacou Fernando
Ferraz, representante da Cerâmica
Atlas na região, por se tratar de um
produto de baixa absorção de água,
< 0,5%, e baixa expansão por
umidade, este revestimento é o ideal
para o uso em fachadas,
principalmente em prédios no
Litoral.

A Thema Soluções forneceu e
instalou os sistemas de
monitoramento de câmeras, central
de portaria, interfones e
distribuição da rede de telefonia. O
diretor comercial da Thema, João
Henrique da Silva, apresentou
congratulações à Besmon pela
entrega do Residencial Belvedere e
informou que a automação envolveu
o acesso a todas as dependências do
condomínio facilitando assim o
conforto, proteção e segurança dos
moradores.

A DNA Aluminio fabricou e
instalou a Linha Gold nos caixilhos
das portas de salas e cozinhas e nas
portas dos dormitórios, utilizando
persianas externas de enrolar
automatizadas da Linha Suprema,
com perfis da ASA Aluminio. A
DNA Vidros forneceu os vidros para
todo o empreendimento: nas
sacadas, vidro laminado incolor 6
mm; nas portas de salas, cozinhas e
dormitórios, vidro comum incolor 4
mm; e nos banheiros, vidro mini
boreal. Na fachada frontal, que
compreende o térreo e as garagens,
pele de vidro com utilização de
laminado refletivo bronze 8 mm.

As pedras naturais do Belvedere
foram fornecidas e aplicadas pela
Marmoraria Santista, de Santos,
informa o diretor André Glerean, ao
detalhar: granito Branco Itaunas na
cozinha, churrasqueira e soleiras, e
granito Branco Pighês nos lavatórios
e baguetes dos banhos.
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Arq & Decor

O projeto de construção de
casa sustentável de

Campinas, que busca certificação
ambiental do Green Building
Council (GBC) Brasil, mostra que
é possível viver com conforto e
respeito ao meio ambiente.
Denominada Casa Eudóxia, ela
está sendo construída na Cidade
Universitária, em Barão Geraldo,
e deve ficar pronta em outubro.

A captação de água de chuva,
por exemplo, permitirá seu uso em
vasos sanitários, lavagem de
áreas externas e irrigação do
jardim, que inclui um telhado
verde, e vai gerar economia do
líquido que pode chegar a 60%.
Com os vasos sanitários essa
economia é de 25%. O cálculo foi
baseado em moradia com cinco
pessoas, cujo consumo médio
diário é de 200 litros/pessoa, além
da irrigação do jardim de 330
metros quadrados.

Outro fator de sustentabilidade
é a energia elétrica produzida por
células fotovoltaicas. A energia

Divulgação

Conforto e respeito
ao meio ambiente

Fachada eletrônica da Casa Eudóxia: projeto busca certificação
ambiental do Green Building Council (GBC) Brasil

solar da nova casa produzirá
anualmente 3.225 kWh (kilowatts
hora), o que representa 90% do
consumo anual previsto.

Entre outras soluções
sustentáveis, a casa utiliza
materiais com conteúdo reciclado
(pré e pós-consumo); aquisição de
materiais não distantes em um
raio de 500 quilômetros que
proporcionam redução de emissão
de CO2, fomentam a economia
local e diminuem a pegada
ambiental deixada pelo produto em
seu ciclo de vida; materiais
certificados, como madeira de
reflorestamento ou de reservas
que cumprem normas de
preservação; e uso de materiais
não contaminantes, como tintas
sem solventes.

“Tudo foi pensado para unir
conforto e respeito ao meio
ambiente, gerando qualidade de
vida”, afirma a engenheira civil
Angela Macke Ferreira, sócia da
Manati Engenharia e Consultoria
Ambiental, que coordena o projeto.

Muito
utilizado na
confecção
das roupas
reais, o
padrão
adamascado
está na
linha de
papéis de
parede
Harmonia,
uma boa

solução para quem deseja deixar as
paredes sofisticadas. O produto é
fabricado pela Bobinex, fundada em
1967 por José Eduardo Trindade,
que possui mais de 30 coleções, com
1.000 variações de estilos, cores e
texturas. As coleções são
desenvolvidas por designers
conhecidos, como Marcelo
Rosenbaum e Vanessa Guimarães.
Mais em www.bobinex.com.br

Divulgação

Parede com
padrão
adamascado

Harmonia: parede
sofisticada

OSuvinil AntiBactéria mudou
o nome para Suvinil Família
Protegida, que reduz em até

99,9% os micro-organismos na
superfície da parede por dois anos.
Fruto de pesquisa e
desenvolvimento, a tinta possui
agentes bactericidas e pode ser
lavada sem que perca a sua ação, o
que a torna ideal para hospitais,
escolas e clínicas pediátricas.

O produto foi testado e
aprovado conforme os parâmetros
da norma JIS 2801:2000 (Japanese
Industrial Standard), do Japão, para

Produto anuncia 99,9%
menos bactérias na
superfície da parede

Divulgação

Livre de microrganismos

itens antimicrobianos. O teste para
atividade e eficácia garantiu o poder
da tinta. “As bactérias podem
formar biofilmes na superfície da
tinta e esta metodologia permite
verificar a eficácia do produto
aplicado na superfície da parede
contra as principais bactérias”,
explica Roberta Tavares, gerente do
laboratório de microbiologia da Basf.

O Suvinil Família Protegida está
disponível no mercado em mais de
1.500 cores do sistema Selfcolor.
Informações em www.suvinil.com.br

Suvinil Família Protegida:
testada e aprovada
conforme os parâmetros da
norma JIS 2801:2000

AElgin Mobili & Design tem a
fórmula para a criação de

projetos aconchegantes e de bom
gosto para a casa. Salas e home
theaters, por exemplo, exigem
projeto personalizado e, para
atender essa necessidade, móveis
sob medida aproveitam todos os
cantos, com acabamento elegante
para harmonizar com a decoração.
Presente há mais de 30 anos no
mercado, Elgin busca apresentar
produtos e tendências, com soluções
funcionais. Site www.elgin.com.br

Projeto da Elgin: móvel com
nichos do chão ao teto

Intimista com
requinte e
elegância

Divulgação

F abricante de revestimentos
monolíticos decorativos, a

Miaki lançou o Elegance, que
possui alto desempenho e
resistência mecânica.
Apresentado em diversas cores
sólidas e com vocação para
áreas corporativas, o Elegance
tem tempo de cura de até 24
horas, com liberação para
trânsito de pessoas após este
período. “A Miaki investe em
novas tecnologias para
revestimento, e o Elegance
nasceu para atender a grande
demanda das áreas corporativas
e comerciais por pisos resistentes
e que agreguem elegância e
funcionalidade no conceito do
ambiente”, comenta a diretora
da divisão decorativa, arquiteta
Ana Clara Souzá. O produto é
aplicado por equipe própria,
treinada e qualificada da Miaki.

Revestimento
monolítico da
Miaki
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

OHotel Fazenda Pitangueiras,
localizado em Sorocaba, a 100

km da capital paulista, passou por
processo de retrofit, tendo como
foco o conforto dos hóspedes. A
modernização foi inaugurada pela
equipe técnica da Argélia, durante os
jogos da Copa do Mundo, e garantiu
elogios dos estrangeiros.

Para os que gostam de curtir o
sol e água fresca, foi construído um
novo deck para a piscina, que
recebeu nova decoração em seu
entorno, novas espreguiçadeiras,
ombrelones e cadeiras. Próximo à
piscina, o bar foi todo repaginado.
Também os banheiros foram
atualizados, assim como as salas de
jogos, brinquedoteca e a fazendinha,
onde as crianças tem a oportunidade
de brincar com furões, porquinhos
da índia, coelhos, ovelhas, vacas e
cavalos. Os quartos ganharam novo
frigobar, novo sistema de ar
condicionado, novas camas e

enxovais, enquanto os restaurantes,
com novo layout, receberam novas
toalhas, pratos e copos.

Voltado à recreação de toda a
família, o hotel foi idealizado por
Ernesto Luiz Mineiro Barbanti, que
investiu no terreno de 500 mil m²,
localizado na Rodovia João Leme
dos Santos, a 6 km do centro de
Sorocaba. No local implantou campo
de futebol, lago e equipamentos para
a prática de atividades radicais,
como tirolesa, arvorismo, escalada.
Além de diferentes espaços de lazer
e gastronomia, o hotel também
possui ampla estrutura para eventos
e convenções.

O Pitangueiras conta com 45
apartamentos, em três alas: a do
Bosque, a da Piscina e a Nova, com
sete categorias: Hortência, Tulipa,
Lotus, Bromélia, Loft, Suíte
Pitangueiras e Casa da Fazenda.
Mais em
www.hotelpitangueiras.com.br

O novo Hotel Fazenda
Pitangueiras!

Pitangueiras:
hotel ficou
mais
aconchegante
com mudanças
na estrutura

Conhecer as raízes históricas
do Brasil e viver um pouco
do passado, marcado pela

perseverança e coragem dos
tropeiros, está na essência do
Aprendiz de Tropeiro, desenvolvido
na cidade da Lapa, no Paraná. O
programa é promovido pelo Hotel
Tropeiro da Lapa em parceria com o
tropeirista Márcio Assad,
pesquisador do ciclo histórico do
tropeirismo.

Com palestras, degustações e
passeios, a ação é uma viagem no
tempo, fazendo com que o público
tenha a experiência de como era o dia
a dia dos tropeiros na Lapa, cidade
localizada a 60 quilômetros da
capital paranaense. Um dos
capítulos mais ricos e fascinantes da
história do Brasil, entre os séculos
XVII e XIX os tropeiros se
tornaram responsáveis pelo
comércio e transporte de animais e
mercadorias. Os locais onde eles
paravam acabaram virando
freguesias, vilas e cidades, com
heranças culturais que foram
espalhadas, principalmente, no
trajeto que ia do Rio Grande do Sul
até São Paulo, tendo a cidade da
Lapa, no Paraná, como uma das
principais paradas.

Resgatando raízes...
Passeio ensina sobre o
tropeirismo e incentiva
interação cultural

O programa demonstra desde a
formação da tropa até o pouso,
passando pelo café, almoço,
sesteada e pouso com ronda. Para
tornar a experiência mais real, os
visitantes, acompanhados por um
mestre de tropa, conhecem o recanto
turístico “Caminho das tropas”,
onde passarão por roteiro interativo,
acompanhando a tropilha, com todas
as informações sobre as
especificidades dos animais,
formação da tropa e fases das
jornadas, tudo para valorizar a
importância dos tropeiros na
formação de cidades em todo o
Brasil Meridional.

“A Lapa nasceu com o
tropeirismo e toda a sua história está
ligada aos tropeiros”, sintetiza Luiz

Carlos Borges da Silveira,
proprietário do Hotel Tropeiro da
Lapa. Além dos passeios pelo
caminho das tropas, o programa
oferece o café com mistura típico
lapeano (café, leite, pães, manteiga,
margarina, geleias e doces em pasta,
sucos naturais, bolos doces e
salgados, bolinho de polvilho,
sequilhos e a tradicional coxinha de
farofa), um almoço tropeiro (arroz
carreteiro, feijão tropeiro e vaca
atolada), um city tour pelo centro
histórico da Lapa e uma seresta
especial.

O Hotel Tropeiro da Lapa está
localizado no km 60 da Rodovia do
Xisto e possui pacotes especiais.
Mais no site
www.tropeirodalapa.com.br

A22ª Expo São Roque,
tradicional festa de alcachofras

e vinhos, terá como tema este ano a
“história do vinho”. O evento
acontecerá no Recanto da Cascata,
na Estância Turística de São Roque,
localizada a 60 quilômetros de São
Paulo, a partir de 10 de outubro até
2 de novembro, sempre as sextas e
sábados, das 10 às 22 horas, e
domingos, das 10 às 20 horas.

Promovida pelo Sindusvinho, o
Sindicato da Indústria do Vinho de
São Roque, a festa fará os visitantes
embarcarem numa viagem pela
história do vinho, desde os
primórdios da humanidade até os
dias atuais. O homem das cavernas e
Nóe iniciam à aventura, passando
pelo Egito, a presença dos faraós e
escravos, além de personagens
mitológicos, como Dionísio, o Deus
do Vinho. Cleópatra e Marco
Antonio tiveram um grande romance

São Roque: “Terra do vinho”
realizará a tradicional festa de

alcachofras e vinhos

“História do vinho” em São Roque

regado a vinhos e representam o
Império Romano. O bandeirante
português Pedro Vaz de Barros
ganha destaque não só pela biografia,
mas pela fundação da cidade de São
Roque.

“As pessoas estão cada vez
mais interessadas em aprender
detalhes sobre esse fascinante
mundo que agrega muitos amantes e
apreciadores”, afirma Cláudio Góes,

presidente do
Sindusvinho: “As
atrações prometem
entusiasmar os
participantes, não
poupamos

esforços e nos empenhamos para
agradar ao público”.

Como todos os anos, a Pisa da
Uva é uma das atrações. Os turistas
poderão pisar nas frutas resgatando
o processo de elaboração do vinho
de seus antepassados. Além disso,
todos os dias, às 17 horas, haverá
competição para definir quem
produz vinho mais rápido, com
premiação ao vencedor.

Divulgação

Pisa da Uva:
turistas
participam do
processo de
elaboração do
vinho

Programa é realizado em
parceria com Márcio Assad,

pesquisador do ciclo
histórico do tropeirismo

Divulgação

Divulgação
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Óleos que
auxiliam o
cabelo

“Falar sobre deficiência auditiva
nunca é fácil, por causa da

resistência que as pessoas têm em
admitir a surdez. Mas trazer à tona
o problema é a melhor coisa a fazer”,
afirma a fonoaudióloga Isabela
Gomes, ao frisar que estudos
comprovam que o tratamento da
perda auditiva, geralmente com o
uso de aparelhos auditivos, resulta
em melhora significativa na
qualidade de vida.

Profissional da Telex Soluções
Auditivas, Isabela diz que muitas
pessoas já experimentam algum grau
de perda da audição a partir dos 40
anos, por causa do envelhecimento
natural do corpo, quando as células
ciliadas do ouvido interno começam
a morrer. O processo é diferente em
cada um, mas aproximadamente uma
em cada 10 pessoas nesta faixa etária
tem algum grau de perda auditiva.
Depois dos 65 anos, a perda
auditiva, conhecida como
presbiacusia, tende a ser mais
severa. “Dificuldades de audição
podem afetar a vida social e

Reconheça os primeiros
sintomas e garanta mais
qualidade de vida

“O que você disse?”

prejudicar as relações de trabalho”,
explica a fonoaudióloga: “O uso
diário do aparelho e o apoio da
família são essenciais para que o
indivíduo resgate sua autoestima.
Infelizmente, muitas vezes, quando
se procura o tratamento, o caso já
ficou grave. A perda se dá de maneira
lenta e progressiva e com o decorrer
dos anos a deficiência atinge um
estágio mais avançado”.

O primeiro sinal de presbiacusia
pode ser a dificuldade de ouvir o que
as pessoas dizem para você. Os
sons da fala com mais alta frequência
são as consoantes, como o S, T, K, P
e F. Depois do diagnóstico do
médico otorrinolaringologista, cabe
ao fonoaudiólogo indicar qual tipo e
modelo de aparelho são indicados
para atender às necessidades do
deficiente auditivo.

Divulgação

Sinal de
presbiacusia:

dificuldade de
ouvir o que as

pessoas
dizem para

você

“Postura e
condicionamento físico”

(Phorte) apresenta abordagem
de profissionais da Educação
Física sobre temas fundamentais
para o entendimento do papel da
ginástica postural nos
programas de condicionamento
físico. Organizado pelos
educadores físicos Sérgio Guida
e Maria Claudia Vanicola, o
livro explica, entre outros
aspectos, a anatomia e
biomecânica do tronco e dos
membros inferiores;
características da postura ereta
humana, as causas dos desvios
posturais e como a educação
postural pode evitar
consequências ao corpo que
desenvolve alterações da
postura. E mais: mecanismos do
crescimento e desenvolvimento
humano que explicam por que
algumas alterações de postura
são comuns na adolescência e
outras no envelhecimento, e o
que deve ser feito para preveni-
las; causas e consequências de
desvios posturais do tronco e
membros inferiores.

Papel da
ginástica
postural

A lternativa natural para os
cuidados com o cabelo, os

óleos de patauá, pracaxi e
abacate possuem características
estéticas diferenciadas, como
penteabilidade, hidratação,
maciez, brilho e sedosidade, sem
deixar o fio pesado. A sugestão é
da Beraca, especializada no
desenvolvimento de ativos e
matérias-primas sustentáveis de
alta performance para o
mercado cosmético. A empresa
investe no segmento com
insumos naturais capazes de
hidratar e proteger os fios.
“Cada óleo, seja o de abacate,
pracaxi ou patauá, tem uma
finalidade diferente, justamente
por ter uma carga específica de
ácidos graxos”, explica Neliza
Junque, responsável por
assuntos regulatórios da Beraca:
“São fortes aliados na prevenção
e beleza dos fios, além de
ferramentas eficazes para o
tratamento de cabelos
danificados por processos como
alisamentos, tinturas,
descolorações e relaxamentos”.

Reprodução

Livro: temas fundamentais

Levantamento do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo

(Icesp) aponta que 70% das
mulheres com câncer de ovário
chegam ao hospital com a doença
avançada, o que pode comprometer
o sucesso do tratamento. O Icesp é
ligado à Secretaria de Estado da
Saúde e à Faculdade de Medicina da
USP e realiza mensalmente mais de
800 atendimentos em seu serviço de
ginecologia. Do total de pacientes,
cerca de 20% têm entre 45 e 54 anos
e 70% das mulheres estão acima dos
55 anos, período em que é mais
frequente o desenvolvimento do

Prevenir o câncer de ovário
tumor. O câncer de ovário é o tipo
de tumor ginecológico com maior
índice de mortalidade, chegando a
50%. Por isso é importante que as
mulheres estejam atentas a
mudanças no corpo, bem como a
incômodos e dores constantes. “A
visita anual ao ginecologista e a
procura por médicos em casos de
alguma anormalidade podem ajudar a
antecipar o diagnóstico, aumentando
as chances de sucesso do
tratamento”, destaca a coordenadora
da oncologia clínica do Icesp, Maria
Del Pilar Estevez Diz.

Entre os fatores de risco para o
câncer de ovário estão o histórico
familiar e a obesidade. Mulheres que
fazem terapia de reposição hormonal
e tratamento para a fertilidade
também estão mais propensas a
desenvolver a doença. O tumor é
considerado “silencioso”, e os
poucos sintomas apresentados
costumam ser ignorados pela maioria
das mulheres, uma vez que são
confundidos com desconfortos
comuns como inchaço do volume
abdominal, menstruação irregular e
indigestão. Também podem ocorrer
dores abdominais e na região pélvica,
perda do apetite e náuseas.
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Até 12 de outubro, “De Peito
Aberto – a autoestima da mulher
com câncer de mama, uma
abordagem humanista”, da
jornalista Vera Golik e do
fotógrafo Hugo Lenzi, no Osasco
Plaza Shopping, em Osasco, com
fotos de homens e mulheres,
entre 18 e 70 anos, de diversas
origens, etnias e classes sociais,
que enfrentam ou enfrentaram a
doença.

� Após o sucesso na Memorial
Necrópole Ecumênica, “Passos”,
com as belas imagens do
Caminho de Santiago de
Compostela, do fotógrafo
Leandro Ayres, pode ser
apreciada de 1º a 12 de outubro,
de terça-feira a sábado, das 8 a
meia noite, domingos e feriados,
das 8 às 18 horas, na Associação
dos Funcionários da Usiminas,
na Rua Dr. Olintho Rodrigues
Dantas, 80, Encruzilhada, em
Santos.

� DJ francês Dimitri Nakov e
mais Tom Keller, Viktor Mora,
Re Dupre e Hot Bullet, entre
outros, estão no line up da festa
eletrônica 7Lifes, em 12 de
outubro, das 8 à meia noite, no
Sítio da Glória, no km 21 da
rodovia Anhanguera, Sampa.

� Feira interativa de profissões,
PIP Unaerp – Programa de
Informação Profissional
acontecerá em 7 de novembro,
das 9 às 21 horas, no campus
universitário da Unaerp
Guarujá,  na Avenida Dom
Pedro I, 3.300, Enseada.

� Impermanência, 15 obras da
artista plástica Monica Galano,
entre o abstracionismo e o
figurativo, na Galeria Hebraica,
Rua Hungria 1.000, na capital
paulista, de 8 de novembro a 12
de dezembro.

� Tendências e novidades do
setor pet e veterinário na 13ª
edição do Pet South America, de
29 a 30 de outubro, no Expo
Center Norte, em São Paulo.

� Comemorando 20 anos de
atividades, a Elétrica Sanchez
ampliou a loja, criando o espaço
boutique com showroom de
lustres e atendimento especial na
elaboração de projetos em
iluminação e consultoria em
projetos de eletricidade.

� Em 1º de outubro, no Museu
de Arte Moderna (MAM), na
capital paulista, serão
divulgados os vencedores da 19ª
edição do Prêmio Deca Estudos
de um Banheiro.

Lourdes e Elói Teóflilo Broilo, com os filhos Juliana e
Sidnei Broilo: Broilo Iluminação comemora 35 anos,

em Gramado, pioneira no segmento de materiais
elétricos e de iluminação da Serra Gaúcha.

Pianista
Eudóxia de

Barros
emocionou

sarau didático
que teve como
palco o casarão

colonial da
Fazenda São

Francisco,
construção de
1813, aos pés

da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro, a mais nova
Estância Turística do Estado de São Paulo.

Luiz Carlos Ferraz

Divulgação

Divulgação

William da Costa, presidente Socesp Regional Santos; Lourdes
Teixeira Henriques, presidente APM – Santos; Marcos Calvo,
secretário municipal de Saúde de Santos; cardiologistas
Arnaldo Duarte Lourenço e Fernando Jota de Paula: Dia do
Portador de Marca-passo, em 23 de setembro, foi celebrado em
Santos e outras 50 cidades brasileiras por meio de campanha do
Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (DECA), da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV), para
alertar população e dar suporte às pessoas portadoras de
dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis.

Daniel e Elaine Provenzano, da
DNA Móveis, e a arquiteta Juliana
Abad: ajustes finais no projeto de
decoração do “Café”, um dos
espaços da 1ª Casa Cor Litoral SP
2014, que acontecerá de 23 de
outubro a 7 de dezembro, na Ilha
Porchat, em São Vicente.

Sandra Netto

Ministro
Augusto
Nardes,

presidente
do Tribunal

de Contas
da União (TCU), e José Augusto Viana Neto, presidente do

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo,
(CRECI-SP): Nardes proferiu palestra na III Convenção do

Sistema Cofeci-Creci (Convensi) e autografou seu livro
“Ribeiro Nardes – Uma família do Brasil”.

Renato Di Renzo e
Cláudia Alonso comemoraram 25

anos de atividades do Projeto Tam Tam,
reconhecido como referência na área de

saúde mental e inclusão social, e receberam
da Câmara Municipal a Medalha de

Honra ao Mérito Braz Cubas.

Divulgação
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Metrópole

O Parque Estadual Marinho
Laje de Santos (Pemls)

completou 21 anos em setembro e
entre as atividades para celebrar a
data foi promovido concurso de
fotos, com premiação entregue na
sexta-feira 26, no Museu da Pesca
de Santos. Na ocasião, foi
apresentada exposição do Projeto
“Mantas do Brasil”, com o
registro da centésima Raia Manta

Parque da Laje de
Santos celebra 21 anos

encontrada no laje.
A festa continua no sábado no

Museu de Pesca, das 10 às 14
horas, com oficina infantil de
pintura, conduzida pelo artista
plástico Alexandre Huber, e
exposição de aquarelas com o
tema “Laje de Santos: As cores da
Pedra Mágica”. No domingo 28, o
Pemls receberá um abraço de
mergulhadores.

Primeiro
lugar no
concurso de
fotos,
categoria
Superfície

Tiago RodriguesN ove candidatos disputam
em 5 de outubro o primeiro
turno das eleições para o

governo do Estado de São Paulo e,
embora os respectivos programas
de governo não exponham
claramente como pretendem
solucionar o magnífico déficit
habitacional do Estado – estimado
em mais de 500  mil unidades –,
selecionamos afirmação de cada um
deles sobre o tema. Leia também o
editorial “Vote consciente!”, na
página 2 desta edição.

“A questão da moradia na região
metropolitana, onde o terreno é mais
caro, precisa ser enfrentada com
parceria e novas soluções”.

Geraldo Alckmin (PSDB)
“Irei investir mais,

compensando o alto custo do
terreno, e com isso viabilizar a
construção de milhares de casas,
resolvendo esta questão e realizando
o sonho de toda a família de ter sua
casa própria”.

Paulo Skaf (PMDB)

“Serei governador para trazer
700 mil casas do Minha Casa Minha
Vida aqui para São Paulo e resolver
este problema”.

Alexandre Padilha (PT)
“O déficit de moradia na Grande

São Paulo é enorme. O governo do
PV vai propor a ampliação do
programa de casas populares com
construções sustentáveis”.

Gilberto Natalini (PV)
“O enorme déficit habitacional

do Estado pode começar a ser
resolvido através de parcerias com
as Prefeituras para que se façam
reformas urbanas radicais”.

Gilberto Maringoni (PSOL)
“É necessário ter uma política

pública estadual que tenha como
finalidade atender aos interesses da
população sem-teto ou que more em
regiões precarizadas ou de favelas,
não os interesses das grandes
construtoras”.

Wagner Farias (PCB)
“Imóveis abandonados ou

subutilizados que já estão ocupados,
como acontece no centro de São
Paulo, devem ser destinados à
moradia popular”.

Raimundo Sena (PCO)
“Vamos construir habitações

ambientalmente sustentáveis, todas
elas com equipamentos de
aquecimento solar e com reutilização
da água, porque a população merece
esse respeito e conforto”.

Laércio Benko (PHS)
“A volta do banco do Estado de

São Paulo vai gerar recursos e trazer
para o cidadão que mora no Estado a
possibilidade de poder financiar a
sua casa própria numa condição
diferenciada”.

Walter Ciglioni (PRTB)

Candidatos e habitação
Divulgação


