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Capa: fotos Leandro Ayres e Divulgação.

Apresentando como diferencial a utilização de
tecnologia com foco na sustentabilidade, o
residencial IL Terrazzo está sendo entregue pela
parceria Helbor Empreendimentos S.A. e
Serlam Incorporação e Construção Ltda., na
Ponta da Praia, em Santos...............Págs. 5 a 7.
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Gelcy: garantir às crianças
e adolescentes o direito
ao desenvolvimento
saudável

Murray - Advogados

O peeling
promove uma
esfoliação não
cirúrgica que

estimula a
renovação celular

da epiderme
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O TW Guaimbê Exclusive Suítes, em Ilhabela, tem jeito
de “casa de praia pé na areia”, cercada pela água azul-
turquesa do oceano e o verde da Mata Atlântica...Pág. 8.
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Reflexões sobre a ruptura conjugal

Acervo FAMS

Praça Visconde
de Mauá, Centro

Histórico de
Santos: imagem

dos anos 1920

Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
Santos instaurou inquérito civil para apurar falta de
cobertura de assistência médica internacional......Pág. 4.
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Dicas para saber qual o
peeling ideal para o seu
tipo de pele.............Pág. 10.
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GELCY BUENO

Foi na virada do século XIX para o XX que a cidade de
Santos começou a explorar a orla marítima como atrativo
turístico, com a instalação de vários hotéis..........Pág. 12.
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Síndrome de Alienação Parental,
ou no original Parental

Alienation Syndrome (PAS), é uma
expressão definida pelo psiquiatra
infantil norte americano Richard
Alan Gardner no ano de 1980, para
se referir a um distúrbio no qual uma
criança e/ou um adolescente cria um
sentimento de repúdio a um dos
genitores sem uma causa aparente, a
princípio. No entanto, olhado com
mais esmero, é possível divisar que
tal distúrbio é, invariavelmente,
resultado de atos cruéis de ordem
emocional que um genitor comete
com os filhos menores ao denegrir a
imagem do outro genitor com o
intuito de obstaculizar sua
convivência com eles.

O alienante instiga o menor
contra o outro genitor e tem por
objetivo afastar a criança do genitor
alvo das ações alienantes,
ocasionando assim a ruptura dos
vínculos emocionais e afetivos entre
eles. Os casos mais frequentes da
Síndrome da Alienação Parental
estão associados a situações onde a
ruptura da vida conjugal gera, em um
dos genitores, uma tendência
vingativa contra o outro, no qual o
filho é utilizado como instrumento
de ressentimento e agressividade.
Daí o significado da lei nº 12.318,

sancionada em 26 de agosto de 2010,
que ratifica os direitos da criança e
do adolescente e que define alienação
parental como a interferência na
formação psicológica para que o
filho repudie o genitor ou cause
prejuízos ao estabelecimento ou à
manutenção de vínculos com o
mesmo. A lei em comento, na
proteção do menor, prevê medidas
que vão desde o acompanhamento
psicológico até a aplicação de multa,
ou mesmo a perda da guarda da
criança a pais que estiverem
alienando os filhos.

Mas há que se esclarecer que a
alienação parental não se restringe
apenas a atuação dos pais, uma vez
que esta poderá ser praticada por
qualquer um do âmbito familiar que

conviva com o menor, como por
exemplo, os avós. É importante
garantir às crianças e adolescentes o
direito ao desenvolvimento saudável,
ao convívio familiar e a participação
de ambos os genitores em sua vida.

Assim dispõe a Constituição da
República Federativa do Brasil de
1988, nos artigos 227 e 229, in
verbis:

“Art. 227. É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e
opressão

Art. 229. Os pais têm o dever de
assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na
velhice, carência ou enfermidade.”

Gelcy Bueno é advogada do
escritório Murray - Advogados, de
São Paulo.

TW
Guaimbê:

cada detalhe
pensado para
surpreender

o hóspede

Imagem dos anos 1950:
o paredão hoteleiro do
Gonzaga, na orla de
Santos

Unir com diálogo

N um regime democrático, a voz das urnas é
insofismável, ou seja, é verdadeira. Não tem
o que discutir; admite gemer, espernear...

Quem ganha, adquire absoluta autoridade para
comemorar à exaustão e, durante o período do
mandato, exercer plenamente o poder delegado pelo
eleitor – procurando, é claro, honrar as promessas
feitas e repetidas durante a campanha, enfim,
governar para todos com ética e responsabilidade.
Quem perde, ora, quem perde telefona para o
vitorioso e deseja sucesso, agradece ao eleitor os
votos que recebeu, mas que não foram suficientes, e,
caso esteja cumprindo mandato, pode retomar, desde
já, o exercício da oposição; se não for o caso, pode
então já ir pensando na próxima eleição – daqui a
dois ou quatro anos, conforme o calendário
nacional; aliás, pouco se importando a qual cargo,
eis que para o profissional da política o que vale
mesmo é participar do pleito, podendo escolher, caso
ganhe, cumprir ou não o mandato, pois o primordial
é aparecer, entre outras cositas mais... Ao final do

segundo turno das eleições presidenciais, em 26 de
outubro passado, as cenas voltaram a se repetir,
pela quarta vez consecutiva, ainda que não tenham
sido digeridas com sinceridade pelo derrotado da
vez e seus seguidores – que teimam em menosprezar
a qualidade da força da adversária vitoriosa, como
se fosse possível estabelecer uma escala de valor em
cada voto, tão bem denominado sufrágio universal.
Afinal, se a roda não é quadrada, somos todos
brasileiros. E eu, aqui no Sudeste, não sou mais nem
menos brasileiro em relação ao que está em
qualquer outra parte do Brasil. É triste e dá pena de
quem pensa o contrário. Talvez este tenha sido o
sentimento da presidente Dilma Rousseff ao
discursar após a vitória e, ao conclamar pela união
em favor do futuro da pátria, do país, do povo,
enfatizar o diálogo como compromisso do seu
segundo mandato: “Tenho forte esperança de que a
energia mobilizadora (da campanha) tenha
preparado um bom terreno para a construção de
pontes”, avaliou Dilma.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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A partir dessa edição, o jornal
Perspectiva publica
entrevistas com os deputados

eleitos, iniciando com o federal João
Paulo Tavares Papa. Ao abordar o
déficit habitacional da região, Papa
declarou que, entre outras soluções,
defende a ampliação de linhas de
financiamento para a construção de
moradias populares em regiões
litorâneas com grande concentração
de população em áreas carentes,
com valor e prazo maiores.
Conheça outras opiniões do
deputado federal Papa.

Qual será sua estratégia de
ação em Brasília em face aos
problemas da Região
Metropolitana da Baixada
Santista?

Tivemos um período de
campanha eleitoral muito rico, e para
mim foi muito importante percorrer
toda a região e me atualizar a
respeito dos problemas, desafios e
soluções. Além do que vi e ouvi da
população, tenho conversado com
os prefeitos e com os deputados
federais e estaduais eleitos. Temos
que unir esforços e formar uma rede
em prol do futuro da Baixada
Santista. Meu compromisso é
dedicar o meu mandato a ações que
promovam equilíbrio social e
econômico entre as todas as cidades
de nossa região.

Como o sr. avalia as
principais necessidades da
região?

A área da saúde é sempre
prioridade e precisamos dar
respostas rápidas, com a criação de
mais leitos hospitalares para atender
à demanda regional. Na área da
educação, vou lutar para a

implantação do ensino em tempo
integral e defender a ampliação da
escola profissionalizante no ensino
médio, facilitando o ingresso do
jovem no mercado de trabalho.

Quais as suas propostas para
enfrentar o déficit habitacional?

Precisamos criar soluções
específicas para a realidade

Buscar equilíbrio
social e econômico

E leitos para a 55ª legislatura da Câmara Federal, os ex-prefeitos de Santos João Paulo
Tavares Papa (PSDB) e Beto Mansur (PRB) e o vereador de Guarujá Marcelo
Squassoni (PRB) serão os três representantes da Região Metropolitana da Baixada

Santista em Brasília: enquanto Papa, 56 anos, foi eleito com 117.590 votos, Beto, de 63,
conseguiu a reeleição com 31.301 votos, e Squassoni, de 46, 30.015 votos. Alguém poderá
lembrar que a região também poderá contar com Bruno Covas (PSDB), que, nascido em

territorial e ambiental da nossa
região. Uma iniciativa bastante
interessante que defendemos em
Santos em 2007, se tornou norma
nacional, permitindo a aquisição de
todos os conjuntos habitacionais
construídos pelo sistema PAR pelas
prefeituras e estados. Essa medida
permitiu a conclusão do Conjunto
Habitacional Cruzeiro do Sul, no
Morro da Nova Cintra, em 2010 e
abriu caminho para a recuperação de
4.055 unidades habitacionais do
Programa de Arrendamento
Residencial (PAR) em todo o
Estado.

Considerando o vigor da
construção civil na Baixada
Santista, em especial em Santos,
com o sr. pretende incentivar este
segmento?

A construção civil é um setor
importante da economia que vem
crescendo e gerando postos de
trabalho diretos e indiretos e
qualidade de vida em nossa região.
Seu desempenho é fundamental para
o futuro da Baixada Santista, que
convive com restrições territoriais
importantes. Precisamos buscar o
equilíbrio na ocupação das áreas
disponíveis. Para que isso ocorra é
fundamental qualificarmos a
infraestrutura básica e modernizar as
leis de uso e ocupação do solo,
responsabilidades do poder público.

Santos em 7 de abril de 1980, também foi eleito deputado federal com 352.708 votos. Mas, será
que assumirá? Afinal, nos últimos quatro anos, em vez de exercer o mandato de deputado
estadual, o neto do ex-governador Mário Covas ocupou o cargo de secretário do Meio
Ambiente do governo Geraldo Alckmin. Na Assembleia Legislativa, a Baixada Santista será
representada por Caio França (PSB), 26 anos, eleito com 123.138 votos; o pastor Paulo
Correia Jr. (PEN), 38 anos, 38.489 votos; e Cássio Navarro (PMDB), 36 anos, 50.093 votos.

A nova representação política da Baixada Santista

Metrópole

         Precisamos buscar
o equilíbrio na
ocupação das áreas
disponíveis. Para que
isso ocorra é
fundamental
qualificarmos a
infraestrutura básica e
modernizar as leis de
uso e ocupação do solo.

“

João Paulo Tavares Papa

Papa, eleito
deputado
federal com
117.590
votos:
carisma e
eficiente
gestão como
prefeito de
Santos

Fotos Divulgação



4     Outubro/2014     Perspectiva

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Cidadania

AOng Uhelp prepara a entrega
do primeiro Cão de Serviço do

Brasil, treinado para realizar tarefas
do dia a dia de cadeirantes, como
acender e apagar a luz, pegar um
objeto que cai no chão, buscar algo
de dentro de gavetas ou armários etc.
Hoje, a Lei do Cão Guia já permite
que cães que acompanham pessoas
com deficiência visual circulem
livremente em locais de uso coletivo
e a Uhelp quer ampliar o alcance da
lei para liberar a circulação também
dos Cães de Serviço, que hoje são
barrados em lugares públicos, como

Toddy, Cão de
Serviço: ainda
barrado em
lugares
públicos

Ong sugere ampliar a
lei do Cão Guia

Divulgação

no metrô e em restaurantes.
A Uhelp é uma Ong que capta

recursos online por meio de votação
e doação direta para um caso
específico voltado ao atendimento
de pessoas com deficiência. Por
meio de cadastro no site
www.uhelp.com.br, a pessoa pode
doar dinheiro para ajudar os cases
apresentados, ou apenas votar em
uma ou mais histórias. A prestação
de contas é feita de forma
transparente no próprio site e pode
ser acompanhada online pelos
cadastrados.

Vítima, como consumidor, na
contratação de pacote
turístico da CVC, o

promotor de Justiça aposentado
Pablo José Perez Greco, do
Ministério Público de São Paulo,
ingressou em setembro com
representação na Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de
Santos. A denúncia resultou na
instauração de inquérito civil para
apuração dos fatos, ao mesmo
tempo em que Greco prepara ação
indenizatória, visando ressarcir
prejuízos materiais e morais.

Segundo relatou Greco, a viagem
feita em companhia de sua esposa
foi contratada por meio da Melius
Agência de Viagens e Turismo Ltda.,
representante legal da CVC
Operadora e Agência de Viagens S/A.
Junto com o pacote turístico ao
Uruguai foi incluída apólice de
seguro saúde, com a Travel Ace

Empresas não cobrem
assistência médica internacional

Internacional cobrindo atendimento
de até cinco diárias, com valor de
US$ 25.000 para despesas médicas.

“Quando chegamos ao aeroporto
de Carrasco, em Montevidéu, fui
acometido de mal súbito, o que
obrigou minha internação naquela
capital por cinco dias”, detalhou o
consumidor, que foi obrigado a
efetuar depósito-caução de US$
2.000. A maior surpresa, contudo,
foi ao obter alta, quando as
empresas contratantes pagaram
somente um dia de internação,
recusando-se a quitar a conta
referente aos demais dias, no total de
US$ 867,16, que foi paga pelo
promotor aposentado.

Ao retornar ao Brasil, Greco
ingressou com representação junto à
Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de Santos, tendo o 15º
promotor de Justiça Ézio Benito
Ferrini Júnior determinado a
instauração do inquérito civil nº
14.0426.0005646/2014-2-MP-
PJCS-Consumidor, para apuração de
“prática abusiva: não cobertura de
assistência médica internacional, por

parte das empresas CVC Brasil
Operadora e Agencia de Viagens,
Melius Agência de Viagens e
Turismo Ace Internacional”.

Ao instaurar o inquérito, Ferrini
Júnior determinou ofícios à CVC e à
Melius, para, no prazo de 20 dias,
enviarem cópia do contrato de
prestação de serviços de seguro
viagem formalizado com seus
clientes e a empresa Travel Ace
Internacional, informando os dados
completos da Travel, além de se
manifestar sobre os fatos contidos
na representação.

Conforme destaca Pablo Greco
esta não seria a primeira vez que
acontecem problemas com turistas
que contratam serviços das referidas
empresas: “Segundo informações
obtidas por mim e por minha esposa
junto ao hospital onde fiquei
internado, a seguradora Travel Ace e
a CVC são useiras e vezeiras em tal
prática, prejudicando, na maior parte
das vezes, pessoas de idade, que são
a grande maioria de viajantes,
sempre com a alegação absurda de
doenças ‘pré-existentes’”.

Promotoria de Defesa do
Consumidor determinou
instauração de inquérito

Valter José Vieira, engenheiro civil e de segurança do trabalho,
enviou e-mail para alertar que o trânsito urbano cada vez
mais intenso requer medidas que poderiam minimizar os
transtornos atuais, como a urgente implantação da chamada

Onda Verde. “Atualmente, a cada 100 ou 200 metros, há necessidade de
parar porque os semáforos não estão coordenados”, diz Vieira, elencando
outros problemas: grande quantidade de veículos sucateados abandonados
em vias públicas; motos com escapamentos abertos, que não respeitam
pedestres, sinalização e limite de velocidade, colocando em risco transeuntes
e os próprios motoqueiros; calçadas mal conservadas, cada qual com seu
padrão e sem nivelamento, que ameaçam deficientes, idosos e pessoas com
dificuldade de mobilidade. “Estas e outras questões não são difíceis de
serem solucionadas. Necessitam apenas determinação dos envolvidos nessa
área”, frisa o leitor.

� Excelente estratégia é aproveitar o 13º salário para pagar as dívidas
atrasadas e ingressar em 2015 com disposição para enfrentar as
conhecidas despesas do período. De 4 a 14 de novembro, o
SerasaConsumidor, ligado à Serasa Experian, promove fisicamente, na
capital paulista, e pela internet, para todo o Brasil, o Super Feirão Limpa
Nome da Serasa, por meio do link www.serasaconsumidor.com.br/limpa-
nome-online/. Em ambos os casos, várias instituições – financeiras, de
varejo e serviços – estarão reunidas para oferecer descontos e condições
especiais para o consumidor quitar sua dívida e zerar 2014.

“Mude o seu Olhar. Descubra a
Terra” é o slogan da primeira

edição do Festival Internacional de
Cinema Socioambiental –
Planeta.Doc., que acontece até o
final de novembro em Santa
Catarina, viabilizado por meio do
Fundo Estadual de Incentivo à
Cultura (Funcultural), com a
proposta de unir cinema, educação e
sustentabilidade. “Partimos da
premissa de que a arte é uma das
principais formas de sensibilizar a
sociedade sobre as questões
ambientais. Queremos discutir a
sustentabilidade através do cinema,
aliando a reflexão global à local”,
destaca a idealizadora do projeto,
jornalista Mônica Linhares. As ações
iniciaram com o lançamento do
concurso audiovisual Meu Mundo
Mais Vivo, direcionado a estudantes
de ensino fundamental, médio e
universitário de Santa Catarina. O
objetivo é fomentar a reflexão de
crianças e adolescentes sobre a
preservação do meio ambiente.

Festival de
cinema com
foco ambiental

� Com o slogan “Todos os
assentos são preferenciais quando
o assunto é respeito”, a Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo lançou
campanha para motivar o respeito
aos idosos e passageiros
preferenciais, mediante o uso
consciente dos assentos,
preferenciais ou não. Seis mil
cartazes serão afixados no interior
dos coletivos e em terminais das
regiões metropolitanas de São
Paulo, Baixada Santista, Campinas
e Vale do Paraíba.

� Procon São Vicente e Juizado
Especial Cível assinaram
convênio por meio do qual a
reclamação na fundação de
defesa do consumidor passa a
ser encaminhada diretamente à
Justiça, com expectativa de
agilizar a solução do
problema. Procon São Vicente
atende de segunda a sexta-
feira, das 9 às 17 horas, na
Avenida Capitão Mor Aguiar,
695, Centro, telefone (13)
3467.7372.
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Construção

IL Terrazzo: dois
apartamentos por
andar, cada com 186
metros quadrados
de área privativa,
com 4 dormitórios,
sendo 2 suítes, e 3
vagas na garagem,
distribuídos em 18
pavimentos-tipo,
com a cobertura
totalmente
destinada ao lazer

Sandra Netto

Aparceria entre Helbor
Empreendimentos S.A. e
Serlam Incorporação e

Construção Ltda. está entregando o
residencial IL Terrazzo, na Rua
Capitão João Salermo, 37, esquina
da Avenida Rei Alberto I, na Ponta
da Praia, em Santos. O
empreendimento compreende torre
única em terreno de 1.001,65 metros
quadrados, com excelente
localização, e apresenta como
diferencial a utilização de tecnologia
de ponta, com forte impacto na
economia de energia e água, enfim,
recursos fundamentais que integram
o cada vez mais perseguido conceito
de sustentabilidade.

O diferencial é destacado pelo
engenheiro Sérgio Novaes,
presidente da Serlam, ao frisar que o
IL Terrazzo está preparado com
infraestrutura para receber a
implantação de todos os recursos da
casa inteligente. Trata-se do
programa iNext, fruto da parceria
entre a Helbor e a iHouse, que
equipou os 36 apartamentos com o
Touchdoor, uma fechadura eletrônica
que libera a abertura da porta da
unidade mediante leitura da digital.

A partir do Touchdoor e da
infraestrutura instalada, o cliente
tem a possibilidade de adquirir toda
a linha de produtos iHouse, e ter o

IL Terrazzo

Utilização de tecnologia
proporciona economia de
recursos

TI e sustentabilidade
comando remoto, por celular e
tablet, do ar condicionado,
iluminação, temperatura da água do
banho, enfim, de todos os
equipamentos eletrônicos existentes
dentro do apartamento. “É o
apartamento do futuro”, sintetiza
Novaes, ao citar detalhes do projeto
arquitetônico assinado por Wilson
Marchi EGC Arquitetura: dois
apartamentos por andar, cada com
186 metros quadrados de área
privativa, com 4 dormitórios, sendo
2 suítes, e 3 vagas na garagem,
distribuídos em 18 pavimentos-tipo,
com a cobertura totalmente
destinada ao lazer. Os espaços
incluem piscinas adulto e infantil,
Spa com sauna, salão de festas,
espaço gourmet, fitness e
playground, e serão entregues
equipados e decorados.

Comemorando 40 anos no
mercado do Litoral Paulista, o
diretor da Serlam enfatiza que todo
edifício é um marco nesta parceria
com a Helbor, que acontece há 15
anos – com a entrega de mais de 300
mil metros quadrados de construção.
“Não temos dois iguais, cada projeto
é único. Sempre procuramos manter
o elevado padrão de acabamento, de
qualidade, e cumprir o cronograma
de obras. Neste caso, estamos
antecipando o IL Terrazzo em dois
meses, o que certamente vai facilitar
a vida de nosso cliente”.

Além de agregar a tecnologia da
“casa inteligente”, o projeto do
residencial adotou algumas soluções

sustentáveis, como o reuso de água
de chuva e a implantação de toda
infraestrutura para que o
condomínio, caso queira, opte pela
medição individualizada de água.

Segundo o engenheiro da Serlam,
Luiz Fernando Yago Prado,
responsável pela obra, outra
vantagem foi a facilidade concedida
pela construtora, de proporcionar ao
cliente a personalização livre, na
execução e acabamento de
ambientes. Desde que não houvesse
alteração estrutural, quem adquiriu a
unidade durante a obra teve a opção
de alterar a disposição de paredes,
visando diminuir, aumentar ou criar
espaços, como novos banhos, trocar
revestimentos de todos os
ambientes, incluindo sacadas, e até
tampos de granito na cozinha e
churrasqueira.

Novaes informou que a obra
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utilizou tradicionais parceiros, que
atuam nos inúmeros
empreendimentos desenvolvidos
pela parceria Helbor/Serlam. Entre
os principais, a Túzzolo Engenharia,
que atua no mercado da Baixada
Santista há mais de 23 anos e
trabalha para praticamente todas as
construtoras da região e também da
capital paulista, executou os
serviços de sondagem do subsolo.

O seguro da obra foi contratado
pela KGB Corretora de Seguros, que
é especializada em risco de
Engenharia, além de trabalhar com
todos os ramos de seguros e as
melhores companhias seguradoras.
Conforme a diretora Leila Regina
Kasprzak, a KGB está no setor há
22 anos e atende as principais
construtoras da Baixada Santista.

Especializada na área de
fundações e geotecnia, a ZF &

Engenheiros Associados realizou o
projeto de fundação do IL Terrazzo.
Há mais de 30 anos no mercado, a
empresa mantém-se atualizada em
projeto e assessoria técnica em obras
de fundações, contenções,
estabilizações, consolidação,
tratamento e melhoramento de solos.
A ZF conta com equipe técnica
altamente especializada e treinada,
que busca sempre o aprimoramento
através de cursos de iniciação
cientifica de especialização e de
mestrado. “Todo esse conjunto visa
sempre oferecer a melhor solução
técnica, econômica e de segurança
para nossos clientes”, destacou o
diretor, engenheiro Frederico
Falconi.

As fundações foram executadas
pela Fundesp Fundações Especiais
em estacas escavadas com uso de
fluído estabilizante à base de

polímero biodegradável, com
diâmetros variando de 90 cm a 140
cm e profundidades de até 54
metros. Para atender as exigências da
Norma Brasileira, foi realizada uma
prova de carga em uma estaca 100
cm de diâmetro e 53 m de
comprimento, que foi submetida a
um carregamento de 1000 tf,
correspondente a duas vezes a sua
carga de trabalho, sendo o resultado
plenamente satisfatório, conforme
declarou o engenheiro William
Antunes, da Fundesp.

A L.A. Falcão Bauer foi
escolhida para realizar todo o
controle tecnológico do concreto
aplicado na obra, das fundações ao
final da estrutura, de acordo com as
normas técnicas e o melhor padrão
de qualidade. Conforme destacou o
engenheiro Pérsio de Abreu Cracel,
gestor de negócios da filial Santos, a
parceria com a Serlam é antiga,

garantindo a oportunidade e
preferência em participar dos novos
empreendimentos desta tradicional
empresa da Baixada Santista: “Com
a acreditação do Inmetro obtida em
agosto pela filial de Santos,
aumentou ainda mais a nossa
responsabilidade no atendimento aos
clientes e parceiros”.

A LCL Projetos e Consultoria
foi responsável pelos projetos de
instalações elétricas e hidráulicas.
Com 35 anos de experiência em
projetos de instalações elétricas,
hidráulicas e especiais,
principalmente na área institucional,
como hospitais, escolas, creches,
terminais rodoviários, estações de
tratamento, elevatórias, centros
operacionais, esportivos e
comerciais, entre outros, a LCL tem
também se dedicado nos últimos
anos a projetos de condomínios
residenciais. O projeto dos

apartamentos contempla toda a
infraestrutura para tornar o
apartamento inteligente. Além disso,
a oferta de opções de mudança dos
ambientes foi fator determinante na
distribuição interna, permitindo uma
flexibilização com mínima adaptação
para atender aos layouts de cada
apartamento. O projeto de hidráulica
teve o dimensionamento feito para o
maximização do conforto,
trabalhando-se com velocidades
reduzidas para redução de
turbulências e vibrações das
tubulações. Duas estações redutoras
de pressão, nas colunas de
alimentação de água fria, garantem as
pressões estáticas e dinâmicas
dentro de valores otimizados para
cada apartamento.

No mercado desde 1983, a
Oriente Instalações Elétricas e
Hidráulicas atuou diretamente no IL
Terrazzo, conforme detalhou o
engenheiro Lincoln Siqueira Santos,
com as instalações e infraestrutura
de hidráulica, bem como água fria e
quente, hidrantes, gás, montagens de
eletrobombas, sauna, piscina e toda
colocação de louças e metais.

A Gaban Comércio e Serviços
forneceu bombas de recalque d’água,
bombas para drenagem de águas
pluviais e esgotos, bombas para
combate a incêndios, e seus
respectivos dispositivos de
proteção, além de quadros de

Fotos Leandro Ayres

IL Terrazzo: cobertura exclusiva ao lazer, com diferentes espaços, como Spa com sauna...

...salão de festas, espaço
gourmet, fitness e playground,
piscinas adulto e infantil, que
serão entregues equipados e
decorados
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Osistema Touchdoor – a
fechadura eletrônica com

controle biométrico – e outros
produtos iHouse estão sendo
instalados no IL Terrazzo pela
Microhelp, empresa especializada
em automação residencial e
comercial. Conforme detalhou o
diretor comercial André Luiz
Torresi, além de responsável pelo
projeto e instalação, a Microhelp
também é credenciada para venda e
manutenção da tecnologia iHouse.

“A partir do momento em que o
cliente recebe a chave do
apartamento, ele já pode nos
contatar para que façamos um
projeto englobando todos os
aparelhos eletrônicos de áudio e

Recursos da “Casa Inteligente”
vídeo, além de iluminação, chuveiro,
ar condicionado, persianas; os quais
podem ser acionados pelo próprio
interruptor e também remotamente,
via tablet ou celulares que rodam as
plataformas Android e iOS”,
explicou.

Torresi destacou também que,
através da automação, o morador
saberá, por exemplo, qual o seu
consumo de energia e de que forma
poderá economizar, como só acender
as luzes no exato momento em que
estiver nos ambientes. “A
automação é sinônimo de
comodidade e de praticidade, e,
neste momento em que vivemos com
falta de água, falta de energia, é uma
poderosa ferramenta de

sustentabilidade, proporcionando
mais economia de recursos”,
detalhou o diretor.

Entre as inúmeras vantagens
do sistema iHouse de automação
residencial, o engenheiro da
Microhelp, Gabriel Domingues
Grimello, que desenvolve os
projetos de automação, citou a não
utilização de fios: “Os
equipamentos são instalados e se
comunicam por rede mesh wireless.
Além de não exigir tanta
manutenção, a instalação é simples e
não precisa quebrar nada ou fazer
mudanças na alvenaria do imóvel,
pois são utilizadas as próprias
caixas de parede 4x4 já
existentes”.

Leandro Ayres

IL Terrazzo:
empreendimento
envolveu
tradicionais
empresas e
renomados
profissionais

comandos elétricos, informou o
diretor da empresa Edélcio Teodoro
Tostes.

A Arcon Tec Ar Condicionado
instalou a infraestrutura em todos os
ambientes e áreas comuns do edifício
para o novo sistema de ar
condicionado “Inverter”, que
permite operar com economia de
energia de até 40% em relação ao
sistema convencional. A eficiência do
Inverter no resfriamento impede a
redução da capacidade quando há
sobrecarga na operação. Além disso,
o sistema oferece flexibilidade na
instalação: a unidade externa pode
ficar com uma distância de até 20
metros a mais do que o split normal.
Outra característica são os filtros de
íons desodorizantes e antibactericida

a base de catequina da maça.
A Thema Telefonia forneceu o

sistema 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 parceria
Helbor/Serlam pela entrega do
Residencial IL Terrazzo e informou
que a automação envolveu o acesso a
todas as dependências do
condomínio, onde foram instaladas
câmeras, sistema de gravação digital,
interfonia e telefonia.

As pedras naturais foram
fornecidas pela Tutte Marmoraria.
Segundo especificou o arquiteto
Marcelo Gallegã, a empresa forneceu
granito branco Itaunas para as pias

da cozinha e
churrasqueira;
mármore travertino
nacional para os
lavatórios dos banhos;
travertino nacional
para as áreas comuns
e requadração dos
elevadores; granito
amarelo Icaraí
flameado para o piso
das piscinas e
escadarias da entrada;
mármore travertino
nacional e granito

branco Itaunas para as soleiras e
baguetes; granito verde Ubatuba
para a fonte da entrada; granito
branco Itaunas para a bancada do
espaço gourmet; e mármore
travertino romano resinado para o
piso e parede do hall social do
térreo, hall da cobertura, bancadas da
guarita, piscina, sauna e lavabo da
piscina.

A Magenta Alumínio Ltda.
participou de mais este residencial e
fortaleceu a tradicional parceria com
a Serlam/Helbor. No IL Terrazzo
foram executadas janelas com
persiana integrada nos dormitórios,
o que aumenta o conforto térmico e
acústico e colabora com a
valorização do empreendimento,
afirmou o diretor João Magenta.



Com 121 hotéis no México,
prevendo ampliar para 320 até

2020, o Grupo Posadas promoveu
evento na capital paulista para
divulgar a marca Gamma, uma das
sete do grupo. Segundo Juancho
Sueyro, vice-presidente de vendas
da rede para a Europa, Ásia e
América do Sul, a Gamma tem
parâmetros flexíveis e oferece a seus
investidores duas características
inovadoras: um esquema de
funcionamento e licenciamento, que
absorve a operação do Posadas, e
um modelo de franquia pura, por
meio do qual os proprietários dos
empreendimentos mantêm a
operação e o Posadas fornece apoio
à marca.

Atualmente, existem cinco
Gamma Fiesta Inn no México:

320 hotéis até 2020!
Morelia, Tijuana, León, Monterrey
e Cidade Obregón, com a
perspectiva de se trabalhar com a
conversão de hotéis independentes.
“É uma alternativa de investimento
que permite que o empreendimento
mantenha sua identidade,
particularidades e até seu nome”,
explica Sueyro, ao detalhar que o
prefixo Gamma antecede o nome do
hotel, e ele ganha também uma
bandeira: by Fiesta Inn ou by
Fiestamericana.

O mercado brasileiro é o quarto
maior para a rede, ficando depois
dos Estados Unidos, Canadá e do
mercado mexicano local. Hoje, o
Brasil representa 38% das vendas.
No período, 114 mil passageiros
brasileiros desembarcaram em
Cancun.

Para conectar espaços e paisagens
de Brodowski, no interior do

Estado de São Paulo, com a memória
de Cândido Portinari, o Museu Casa
de Portinari lançou a campanha
“Caminhos de Portinari”. O projeto
é um desdobramento da mostra
“Narrativas de uma vida: um pintor,
um tempo, um lugar...”, que aborda
como as memórias e a vivência de
Portinari na cidade influenciaram sua
identidade e tornaram-se referências
importantes para a construção de
sua linguagem, tanto nas artes
plásticas quanto na poesia. Após
percorrer a exposição no museu da
Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo, administrado em parceria
com a ACAM Portinari, o público
recebe livreto com textos
informativos, trechos de narrativas
do artista e espaços para a inclusão
de recordações e fotos. O material
inclui mapa de pontos destacados
pelo artista em seus trabalhos, como
a casa de Candinho, a Igreja Santo
Antonio, a praça Candido Portinari,
o coreto Lauro José Almeida Pinto,
o bebedouro público de animais e a
antiga estação ferroviária.

Lembranças de
Portinari em
Brodowski

Salvador já se prepara para
realizar um Carnaval ainda
mais movimentado em 2015,

confiante em pesquisa divulgada
pela Secretaria de Desenvolvimento
e Cultura (Sedes), em parceria com a
Associação Brasileira de Indústria de
Hotéis - Seção Bahia (ABIH-BA),
na qual 94% dos turistas que
visitaram a capital baiana durante a
Copa do Mundo responderam que
pretendem retornar em breve. Como
base nessa tendência, o Deville
Prime Salvador lançou promoção
para os foliões que pretendem curtir
a festa sem abrir mão do sossego,
com diárias a partir de R$ 659,00
(mais taxas) em apartamentos single
ou double da categoria luxo, que
valerão para os cinco dias de festa.
Além de usufruir da infraestrutura
do hotel, que inclui piscinas, pista
de cooper, academia e ampla área
verde, o hóspede tem a disposição

Deville Prime
Salvador: promoção

especial para os
foliões

Carnaval 2015 em Salvador

serviços gratuitos, como wifi,
estacionamento e café da manhã
internacional, com “ilha de
tapiocas”.

O Deville Prime Salvador fica na
praia de Itapuã e garante uma estadia
relaxante mesmo em meio à folia.
Segundo a gerente geral da unidade,
Sandra Haas, o lugar é perfeito para
quem busca aproveitar o melhor do
Carnaval sem estar esgotado na hora
de voltar para casa: “Como qualquer

feriado, o Carnaval também deve ser
um momento de descanso, mesmo
em meio à agitação. Por isso, para
estar ‘inteiro’ na Quarta-feira de
Cinzas é importante estar bem
instalado, em um local sossegado,
onde seja possível relaxar nos
poucos momentos de pausa entre
uma folia e outra”.

Informações e reservas pelo
telefone (71) 2106.8500 ou
www.deville.com.br

Juancho
Sueyro, ao
centro,
anunciou
metas do
planejamento
estratégico

Divulgação

Estadia relaxante na
praia de Itapuã, em meio
à festa popular

Divulgação
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Localizado na praia do Julião, em
Ilhabela, o TW Guaimbê

Exclusive Suítes tem jeito de “casa
de praia pé na areia”, cercada pela
água azul-turquesa do oceano e o
verde da Mata Atlântica. Dirigido
por Thiago Wertheimer, este TW é o
primeiro de cinco novos
investimentos. O conceito guest
house é definido pelo empresário:
“É como se hospedar na casa de seu
grande amigo. Quero que o nosso
cliente se sinta em casa”.

Cada detalhe foi pensado para
surpreender o hóspede. Um conceito
de receber bem, aliado a serviços que
privilegiam o bem-estar, a
privacidade e o conforto. A sala
principal do hotel revela um
ambiente aconchegante e elegante,
lembrando a sala de estar de uma
residência de praia.

As 16 suítes do TW Guaimbê
foram decoradas por Suzana
Schermann e são equipadas com
cama queen size, cofre, telefone, ar

TW Guaimbê:
algumas
suítes
possuem
sacada
individual
com vista
para o mar

Conceito guest house
em Ilhabela

condicionado tipo split, TV de tela
plana, aquecimento central de água,
secador de cabelos, roupa de cama
de algodão egípcio, chinelos
personalizados do hotel, entre
outros mimos. Algumas suítes
possuem sacada individual com vista
para o mar. A estrutura inclui áreas
de lazer e solarium decorado com
camas e puffes, além de serviço de
piscina com spray de água gelada
para o hóspede se refrescar. O
paisagismo preserva a flora local e
conta com espelhos d’água que
inspiram à sauna, com serviço de
massagens relaxantes.

O restaurante do hotel possui
varanda coberta com vista para o
mar e oferece o melhor da
gastronomia nacional com toques
internacionais, além de carta de
vinhos especiais. Na praia o serviço
inclui puffes e camas para os
hóspedes. Reservas pelo telefone
(12) 3894.9304 e
www.twguaimbe.com.br

Divulgação
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As quatro torres do Horizon
Residence Premium,
totalizando 70.000 metros

quadrados de área construída, foram
entregues em Campinas, no interior
do Estado de São Paulo. O
empreendimento compreende 368
unidades, com plantas de 119, 129 e
135 metros quadrados, e foi
implantado em terreno de 16.566,17
metros quadrados pela Brookfield
Incorporações. Entre os diferenciais,
o Horizon Residence Premium
conquistou a certificação AQUA-

Ações garantem qualidade
de vida e proteção ao meio
ambiente

Empreendimento obtém AQUA-HQE

HQE, com assessoria da proActive
Consultoria.

De origem francesa, a
certificação AQUA-HQE foi
adaptada ao Brasil pela Fundação
Vanzolini e garante que o
empreendimento atendeu padrões de
sustentabilidade, gerando menos
impacto na natureza. Na fase de
obra, por exemplo, reciclou 3.400
toneladas de resíduos, o que resultou
na redução do uso de 4.080
caçambas, sendo 2.534 caçambas de
resíduos da obra, 206 de sacarias,
110 de gesso e 570 caçambas de
resíduos de madeira.

Segundo a diretora da proActive,
Ana Rocha Melhado, a certificação
confirma a preocupação com a

qualidade de vida dos
usuários e proteção ao
meio ambiente: “O
projeto do Horizon é
exemplo de construção
sustentável com ações
de preservação dos
recursos, de redução
dos resíduos e da
gestão patrimonial
(durabilidade,
adaptabilidade,
conservação,
manutenção, custos nas
fases de uso e
operação). No
empreendimento
também foi dada
atenção especial às

condições de conforto, saúde e
acessibilidade dos usuários, além da
vizinhança e equipe de produção,
com a criação de uma completa
infraestrutura de lazer e integração”.
O empreendimento possui
diferentes opções de lazer, entre
elas, pista de caminhada, dog walk,
redário, playground, quadra de areia,
quadra recreativa, praça de
alongamento, bicicletário, piscinas,
espaços churrasqueira/pizza, espaço
zen, fitness, sala de massagem,
espaço gourmet, salão de festas,
brinquedoteca, enoteca, espaço
mulher e lan house.

Entre as ações sustentáveis
adotadas na Horizon, destaque para
a coleta seletiva de resíduos, com
instalação de coletores seletivos nas
áreas comuns e áreas de
armazenamento. Todas as unidades
possuem área de triagem e
armazenamento dos resíduos
domésticos.

Horizon Residence
Premium: certificação

demonstra preocupação
com qualidade de vida e

proteção ambiental

Fotos Divulgação

Sustentabilidade



10     Outubro/2014     Perspectiva

D  oença típica do Verão,
facilitada pela concentração

de pessoas no mesmo espaço, a
conjuntivite também ocorre
durante a Primavera, conhecida
como “conjuntivite primaveril”,
geralmente causada pelo pólen
espalhado no ar. Os principais
sinais e sintomas da doença são
olhos avermelhados, pálpebras
grudadas ao despertar, visão
borrada, sensação de “areia nos
olhos”, olhos lacrimejados,
fotofobia (intolerância a luz) e
secreção constante no canto dos
olhos ou nas margens das
pálpebras.

“A conjuntivite é uma
inflamação da membrana
transparente que reveste todo o
globo ocular, localizada sobre a
parte branca dos olhos. A
infecção viral ou bacteriana
dura, em média, 15 dias. Ela é
contagiosa até o
desaparecimento dos sintomas”,
explica o médico oftalmologista
Ewerton Giacondino Magalhães
Silva, do Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE).

A conjuntivite infecciosa pode
ocorrer pelo contato físico ou
objetos contaminados. A
inflamação também pode ser
contraída por reação alérgica a
poluentes ou substâncias
irritantes, como poluição e cloro
de piscinas. O indivíduo
contaminado deve afastar-se do
convívio social. O médico indica
alguns métodos de prevenção:
evitar coçar os olhos e lavar
mãos e rosto com água e sabão
várias vezes ao dia. Para
aqueles que já estão
contaminados, recomenda-se
lavar os olhos com água fervida
(depois de fria) e manter os olhos
secos e limpos.

O Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público
Estadual (Iamspe) registrou um
aumento de 45% dos casos da
doença no HSPE entre 2011 e
2013, durante o Verão. De
acordo com o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia
(CBO), a conjuntivite é uma das
maiores causas de afastamento
temporário do trabalho,
permitindo que o empregado
permaneça ausente por 15 dias
ou até sua recuperação total.

Momento de
prevenir a
conjuntivite

Procurado entre as mulheres
por trazer resultados
satisfatórios, o peeling é

procedimento estético que visa à
melhora de marcas de expressão,
manchas e envelhecimento da pele.
Contudo, é importante saber que
existem diversos tipos de peeling no
mercado, exigindo que a interessada
verifique qual é o ideal para sua pele.

O peeling promove uma
esfoliação não cirúrgica que estimula
a renovação celular da epiderme, o
que aumenta a produção de
colágeno, deixando a pele firme,
reduzindo rugas finas e diminuindo
visualmente os poros dilatados.
Segundo a fisioterapeuta Ana
Carolina Markesz, o tratamento é
bastante eficiente e atende diversos
objetivos: “Ele auxilia desde a
mulher que tem problemas com a
oleosidade, até aquela que sofre com
manchas causadas pelo sol”.

Especialista em Luz Intensa

Peeling de
cristal e
diamante:
indicações e
dicas para cuidar
da pele após o
tratamento

Pulsada (IPL) da rede de clínicas
D’pil, Ana Carolina alerta que é
preciso verificar qual o tipo de
peeling ideal para cada pele e os
cuidados necessários após cada
sessão. Na D’pil a cliente encontra

dois tipos de
peeling, o de
cristal e o de
diamante. O de
cristal é
recomendado para
peles mais
maduras e tem
como objetivo
remover marcas e
melhorar o
aspecto da pele,
tratando cravos,
manchas e rugas,

sendo necessária uma esfoliação
mais profunda. Já o de diamante é
indicado para as peles mais jovens e
tem como intuito renovar as células,
clarear manchas e ajudar na
prevenção de acne. Porém,

ONannai Resort & Spa, na praia
de Muro Alto, Sul de

Pernambuco, criou um novo pacote
no Nannai Spa By L’Occitane, o
Programa Verão Karité. Trata-se de
um ritual com banho e massagem
que resgata a beleza, nutrição e
hidratação da pele, graças à ação da
manteiga de karité. Com duração de
três horas, o tratamento é finalizado
com degustação de frutas secas
servido no jardim do Spa.
Adquirindo o ritual, o cliente ganha
15 minutos de massagem facial.
Ocupando 1.700 metros quadrados,
o Spa oferece áreas de relaxamento e
diversos ambientes de tratamento,

Spa
L’Occitane
no Nannai:
descanso,
conforto e
privacidade

Tratamento utiliza
manteiga de karité

como sauna úmida e seca; três salas
individuais; três salas duplas; três
suítes duplas com banheira na
varanda; e circuito com jatos de água
em piscina.

Reconhecido pelo tratamento
diferenciado oferecido aos hóspedes,
por sua arquitetura tropical e seus
bangalôs com piscinas privativas,
rica gastronomia e o maior Spa
L’Occitane da América Latina, o
resort é indicado para aqueles que
procuram descanso, conforto e
privacidade. O Nannai Resort & Spa
está localizado na rodovia PE 09,
com acesso em Ipojuca, Muro Alto
Km 3, Pernambuco.

eventualmente algumas peles mais
jovens apresentam sinais que exigem
um tratamento mais profundo.
Nestes casos, é recomendado o uso
do peeling de cristal.

Para obter um resultado
satisfatório é necessário, em média,
cinco sessões. Mas como cada
indivíduo possui uma fisiologia
diferente, esse número pode variar.
Entre cada sessão é preciso um
intervalo de 15 dias e, apesar de não
ser um tratamento definitivo, os
resultados obtidos são muito
satisfatórios.

Confira algumas recomendações
de Ana Carolina a serem seguidas
após o tratamento:
� Deixar a descamação ocorrer
naturalmente sem remover eventuais
peles soltas;
� Utilizar hidratante;
� Não deixar a pele exposta ao sol;
� Usar sempre protetor solar fator
30 (mesmo na sombra e em dias
nublados);
� Prefira cosméticos antialérgicos
para evitar irritações.

Mais informações em
www.dpilbrasil.com.br

Esfoliação não cirúrgica
estimula a renovação
celular da epiderme

Divulgação

N egócio que pode ser rentável,
a implantação de clínica de

estética exige planejamento para
evitar futuros problemas, seja com
o consumidor, seja com os órgãos
fiscalizadores. Confira alguns
passos que devem ser seguidos:
� Definir o público alvo,
pesquisando hábitos e
preferências.
� Escolher local, priorizando
infraestrutura, segurança e
estacionamento.
� Estabelecer o preço dos
serviços, que deve estar ajustado
ao padrão escolhido, em relação
ao público e local.
� Criar ambiente aconchegante e

Dicas para montar
clínica de estética

cordial, a partir do atendimento ao
telefone para marcar horário,
passando por todas as fases, até o
próximo agendamento.
� Procurar parcerias com
médicos, nutricionistas,
educadores físicos, visando
tratamento multidisciplinar.
� Instalar mobiliário e
equipamentos específicos e
seguros.

A Presmam, empresa que atua
no mercado do litoral paulista há
23 anos, dispõe de equipamentos
com registro na Anvisa, que após
a compra garantem treinamento e
assistência técnica com calibração
e emissão de laudo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○

O peeling ideal para a sua pele
Divulgação
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Lívio
Tragtenberg:

músico e
compositor
paulistano
ministrou

palestra,
lançou o CD

“Prelúdicos 1-12” e apresentou suas obras ao piano, como uma
das atrações do 48º Festival Música Nova “Gilberto Mendes”, com

apresentações em Santos, Ribeirão Preto e São Paulo.

Divulgação

� Parceria entre a CPFL Energia
e Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica
(Abradee) programou o XXI
Seminário Nacional de
Distribuição de Energia Elétrica,
de 8 e 13 de novembro, no
Mendes Convention Center, em
Santos. Na pauta, o futuro do
setor.

� Praia do Tombo e Marinas
Nacionais, em Guarujá, a
Prainha, no Rio de Janeiro, e a
Marina Costabella, em Angra
dos Reis, são candidatas a
Bandeira Azul para a temporada
2014/2015. A certificação
internacional garante que as
praias e marinas cumprem a
legislação ambiental, qualidade
da água, segurança de
equipamentos e gestão.

� Shows de Fagner, Pitty e
homenagem ao Rei do Baião Luiz
Gonzaga, agitarão o festival da
cultura nordestina “Cubatão
Danado de Bom 2014”, de 13 a
16 de novembro, no Kartódromo
Municipal.

� Dirigido a prefeitos,
vereadores e gestores públicos,
II Congresso Paranaense de
Cidades Digitais será realizado
em Foz do Iguaçu, dias 27 e 28
de novembro, tendo como tema
“Transformando municípios em
Cidades Inteligentes”.

� Interessados em participar da
33ª temporada da encenação da
Fundação da Vila de São Vicente,
para o período de 21 a 25 de
janeiro de 2015, dentro das
comemorações do 483º
aniversário da cidade, podem se
inscrever nas Oficinas Culturais
da Prefeitura. É necessário ter
mais de 14 anos, com
apresentação de cópias do RG e
comprovante de residência.

� Com expectativa de
movimentar R$ 240 milhões na
cidade de São Paulo, somente na
cadeia do turismo, acontece de
30 de outubro até 9 de novembro
o Salão Internacional do
Automóvel, no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, para um
público de 750 mil pessoas.

� Parabéns dr. Alberto Murray
Neto por ter o competente
Murray Advogados, com sede na
capital paulista, indicado
novamente pela publicação
britânica Who’s Who Legal Brazil
2014, entre os mais
recomendados nas categorias
governança corporativa, fusões e
aquisições e mineração.

Cristofer
Mickenhagen: festa
agitou São Paulo
para comemorar os
35 anos da Black
Tie e o
reposicionamento
da marca com a
nova flagship, a
Black Tie Village,
focada nas
tendências
internacionais da
moda bridal e
festa.

Adelmar Kunh,
diretor comercial

da fabricante de
pias GhelPlus:

empresa laureada
no Prêmio

Anamaco 2014, em
São Paulo, que

reconhece as
melhores indústrias

de material de
construção.

GhelPlus também
recebeu menção

honrosa na
categoria Grandes

Clientes.

Jon Anderson, líder do Yes, a banda britânica ícone do rock
progressivo, e Cunha Jr., apresentador do Metrópolis, da TV
Cultura: entre tantas revelações, Anderson falou de seu
novo projeto com o músico francês, violinista e compositor
de jazz Jean-Luc Ponty.

Divulgação

Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Jair Magri Divulgação

Tomas Catafay, diretor da Hyundai, com diretores da Associação
de Engenheiros e Arquitetos de Santos, Claudia Viana, Ademar

Salgosa Júnior e Carlos Passos: em outubro, Hyundai Elevadores
promoveu encontro na sede da AEAS,com apoio do SindusCon-SP,

para apresentar sua linha de elevadores e escadas rolantes e
sistemas automatizados de estacionamento para veículos.

Sandra Netto

Henrique Pisaneschi, gerente de operações do Voilà Hotel
Rewards no Brasil, o hóspede Raimundo Manoel Machado e

Nelson Garcia, o gerente geral do Deville Prime Porto Alegre:
Raimundo é o associado 30.000 no programa de fidelidade da
rede de Hotéis Deville, o Deville StarClub, e foi premiado na

unidade de Porto Alegre, ao som da gaita típica gaúcha.

Wesley Santos
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Metrópole

Vinte e uma construtoras do
Brasil, Espanha, Itália,
Coreia do Sul, Holanda e

Turquia, organizadas em sete
consórcios e uma concorrendo
isolada, apresentaram propostas de
metodologia à licitação pública para
se pré-qualificarem à execução das
obras do Submerso, o túnel entre
Santos e Guarujá. Trata-se do maior
contrato de obra pública viária na
Baixada Santista, que é licitado pela
Desenvolvimento Rodoviário S/A, a
Dersa, em lote único. O contrato
está orçado em R$ 1,98 bilhão e
contará com recursos do Tesouro do
Estado e financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (Bndes). No
total, o empreendimento envolverá
R$ 2,8 bilhões (data-base junho/

2014), considerando, além das obras,
projetos, gerenciamento,
compensações ambientais e
desapropriações.

As empresas que conseguirem
atender aos requisitos técnicos e
financeiros estarão aptas a
apresentar proposta comercial na
segunda etapa da licitação, cujo
início está previsto para novembro.

Vencerá a proposta comercial que
tiver o menor preço global. O início
da obra está previsto para janeiro de
2015, com duração de 44 meses.

Treze empresas são brasileiras
(JMalucelli, Andrade Gutierrez, CR
Almeida, Camargo Corrêa, Carioca
Engenharia, Odebrecht, OAS,
Queiroz Galvão, Construcap,
Constran, Piacentini Tecenge do

Grupos disputam construção do Submerso

Brasil, Técnica Construções e
Cobrasa Construtora) e nove
estrangeiras, sendo três da Espanha
(Ferrovial Agroman, FCC e
Acciona), três da Itália (Salini
Impregilo, Grandi Lavori Fincosit e
Ing. E. Mantovani), uma da Holanda
(Strukton), uma da Coreia do Sul
(Daewoo) e uma da Turquia (Nurol
Insaat VE Ticaret).

As empresas estão organizadas
em grupos: Consórcio Sigma
(JMalucelli Construtora de Obras,
Grandi lavori e Salini Impregilo);
Consórcio ISG Interligação Santos-
Guarujá (Andrade Gutierrez,
Daewoo e CR Almeida); Consórcio
Construtor Túnel Santos-Guarujá
(Camargo Corrêa, Ferrovial Agroman
e Carioca Engenharia); Consórcio
Construcap – FCC Túnel Santos-
Guarujá (Construcap, FCC

Construcción); Consórcio Nova
Travessia (Constran, Ing. E.
Mantovani e Piacentini Tecenge do
Brasil); Consórcio Túnel Santos-
Guarujá (Odebrecht, Queiroz
Galvão, OAS e Strukton); Consórcio
Novo Acesso (Técnica Construções,
Cobrasa Construtora e Nurol Insaat
VE Ticaret) e, sozinha a espanhola
Acciona Infraestructuras S/A.

O Submerso permitirá o
transporte entre Santos e Guarujá,
reduzirá o tempo de circulação de
veículos, ligará as duas margens do
Porto de Santos e contribuirá para a
diminuição do consumo de
combustíveis e a emissão de gases
poluentes. Inovação e
sustentabilidade são as grandes
características do empreendimento.
O túnel será composto de seis
módulos de concreto pré-moldado,
construídos em uma doca seca no
Guarujá. Após finalizados, serão
rebocados flutuando até o local onde
serão submersos.

Propostas comerciais
serão apresentadas em
novembro

Divulgação

Túnel: investimento total de
R$ 2,8 bilhões, considerando
obras, projetos...


