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Capa: fotos Leandro Ayres e Divulgação.

Em fase de acabamento, o Residencial Ericeira
II está sendo realizado na Rua Colômbia, 50,
Boqueirão, em Santos, pela Nova Linha
Construtora e Empreendimentos Imobiliários,
com apartamentos de 1 e 2 dormitórios e uma
vaga na garagem...............................Págs. 6 e 7.
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avaliar as condições
físicas de cada um para
definir como os
exercícios serão
inseridos no
treinamento
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Pesquisa do Ministério do Turismo apurou aumento de
32,1% para 34,2% de pessoas que manifestaram intenção
de viajar pelo país nos próximos seis meses............Pág. 8
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Considerações sobre a Eireli
Acervo FAMS

Vereador em Guarujá, Marcelo Squassoni, 47 anos, forma
a bancada de três deputados federais que representará a
Baixada Santista em Brasília.................................Pág. 3.
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ANA CLAUDIA VIEIRA SARTO

Formar trabalhadores, cidadãos conscientes, era o lema
de João Octávio dos Santos, que criou em 1908, em
Santos, um modelo de escola inédito no país.......Pág. 12.
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abrigou o
primeiro curso
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Questão de estética e também de saúde, ter a musculatura
do glúteo dura exige treinamento específico, combinando
planejamento, disciplina e boa alimentação..........Pág. 10.
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Modalidade empresarial
instituída pela Lei nº 12.441/

2011, a Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (Eireli)
consiste em empresa de uma única
pessoa titular da totalidade do
capital social, devidamente
integralizado, que não poderá ser
inferior a 100 vezes o maior salário-
mínimo vigente no País.

Um dos principais aspectos da
Eireli é a possibilidade do exercício
da atividade empresarial por um
único empresário e sem
comprometer seu patrimônio
pessoal, ou seja, permite a
diferenciação entre o patrimônio
particular e o empresarial.

Ao nome empresarial deverá ser
incluída a expressão “Eireli” após a
firma ou a denominação social da
empresa individual de
responsabilidade limitada.
Adicionalmente é permitida a
transformação de outras formas
societárias em Eireli, sendo possível
ainda a inserção de uma Eireli como
Simples Nacional, usufruindo das

vantagens deste modelo de
tributação, conforme artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, alterado
pela Lei Complementar nº 139/2011,
ou de seu enquadramento no regime
ordinário, quando este for necessário
ou mais conveniente aos interesses
do empresário.

Importante observar que a
pessoa natural que constituir uma
Eireli só poderá figurar em uma
única sociedade dessa modalidade.

A Eireli será regulamentada, no
que couber, pelas normas aplicáveis
às sociedades limitadas.

Em 5 de dezembro de 2013, o
Departamento de Registro
Empresarial e Integração (DREI)
publicou a Instrução Normativa nº
10/2013, que aprovou o Manual de
Atos da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada,
estabelecendo normas a serem
observadas para o registro e
arquivamento dos atos da Empresa
Individual de Responsabilidade
Limitada perante às Juntas
Comerciais de cada Estado.

Diante das facilidades acima
expostas, em 2014 houve um
crescimento expressivo na
constituição de empresas Eireli,
crescimento também impulsionado
pela formalização das empresas que
anteriormente trabalhavam na
informalidade.

Ana Claudia Vieira Sarto é
advogada do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Ana Claudia: crescimento
impulsionado pela
formalização das empresas
que trabalhavam na
informalidade

Vitória às virtudes

E mbora seja tema recorrente em
editoriais e artigos da hora, a
corrupção não me sensibiliza

nesta última mensagem de 2014 – eis
que já dito e repetido que a prática está
longe de ter solução aqui, na Europa,
nos EUA, enfim, em qualquer parte do
mundo, pois simplesmente está
impregnada no DNA humano... Penso
que este importante lapso, quando se
celebra o nascimento do Salvador, exige
reflexões que enalteçam as virtudes, até
porque neste nosso breve caminho as
opções sempre se apresentam
polarizadas: cultivar as virtudes ou
mergulhar nos vícios; acompanhar os
bons ou aliar-se aos criminosos; semear
a prosperidade ou promover a
destruição, e assim por diante. Estou
convicto que ao serem perseguidas as
coisas boas, elas inevitavelmente
correrão atrás de nós. Assim, apesar da
máxima que determina que se cavem
masmorras aos vícios, a contrario sensu
escolho ignorá-los, na fé de que a

esperança prevalecerá quando a busca
visa provar a capacidade virtuosa.
Ainda que se esteja de olhos vendados,
por exemplo, a confiança reconhece o
guia, com absoluta paciência e
tolerância. Afinal, para que servem as
roupas bem cortadas em fino tecido se o
traje não se encaixa no modelo
despojado de vaidades? Sim, a melhor
estratégia há de ser sempre agir com
moderação, como pregou o sábio grego,
mesmo que sejamos questionados a
cada momento e tendo que provar os
efeitos benéficos desta transformação –
como se pudessem persistir dúvidas de
que mais vale ser livre e lutar por
princípios singelos, como liberdade,
igualdade, fraternidade, entre outros.
Sim, mais honesto ainda é imaginar o
ideal sugerido pelo poeta, de um
planeta sem ganância, sem fome e sem
motivos para matar, no qual todas as
pessoas, como irmãos, possam viver em
paz e partilhar o mundo. Que vençam as
virtudes em 2015!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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         O setor produtivo
paga muito caro pela
burocracia do poder
público e isso também
esbarra na questão
trabalhista, que sofre
do mesmo mal. É
preciso simplificar os
impostos e também as
leis.

“

Marcelo Squassoni

Política

D espedindo-se do terceiro
mandato como vereador em
Guarujá – o último dos

quais como presidente do
Legislativo –, o advogado e
empresário Marcelo Squassoni, 47
anos, forma a bancada que
representará a Região
Metropolitana da Baixada Santista
na Câmara Federal, ao lado dos ex-
prefeitos de Santos, João Paulo
Tavares Papa e Beto Mansur (leia
entrevistas nas edições de outubro e
novembro). Squassoni foi eleito pelo
PRB, o Partido Republicano
Brasileiro, com 30.015 votos. Em
sua passagem pelo Legislativo,
criou a lei que acabou com a
isenção fiscal, de IPTU e ISS, que
era concedida a clubes milionários
de Guarujá, e revogou o artigo 13,
da Resolução nº 17/2012, que
concedia gratificações exorbitantes a
servidores do Legislativo. Ele deu a
seguinte entrevista ao jornal
Perspectiva.

O que Guarujá, enfim, os
municípios da região
metropolitana podem esperar de
sua ação como deputado federal?

Acima de tudo, um interlocutor
que buscará mediar soluções entre a
esfera municipal e federal. É
fundamental ampliar o diálogo com
os municípios. Quero fazer de meu
gabinete em Brasília um instrumento
de mediação com a esfera federal e
assim permitir o direcionamento de
verbas e emendas para áreas que
necessitam de maiores repasses e
investimentos. Antes disso, é
preciso conhecer as demandas das
câmaras e das prefeituras de cada
cidade. Já iniciei este trabalho em
Bertioga, pois fui à Câmara em
novembro, falei com todos os
vereadores, assim como com o

Trabalhar em conjunto
com a bancada eleita pela
região

Marcelo
Squassoni:

“Quero ser um
deputado da
região, e não
de uma única

cidade”

Ampliar o diálogo com os municípios

prefeito Mauro Orlandini, a quem
me coloquei à disposição desde já.
Até fevereiro quero visitar as
câmaras e prefeituras de todas as
cidades para fazer esta aproximação.

Como o sr. avalia as
principais necessidades da
RMBS?

Nossos desafios não estão
restritos apenas aos modais de
transporte, que todos apontam
como a grande deficiência, mas
principalmente na formulação de
políticas públicas unificadas, que
tragam mais investimentos à saúde, à
segurança, e à educação, assim como
estimulem o potencial de áreas
estratégicas que interferem na
economia regional. O fim da
cobrança da taxa de laudêmio, por
exemplo, é algo que precisa ser

pensado, pois afeta demais os
proprietários e investidores de toda
região e muito pouco contribui para
a arrecadação da União. Trata-se de

uma cobrança arcaica, injusta, que
bitributa o contribuinte que já paga
IPTU, ITBI, taxas de certidões e de
transferências nas compras de seus
imóveis.

Qual será sua estratégia em
Brasília visando colaborar com
soluções para os problemas?

Trabalhar em conjunto com a
bancada eleita pela região em busca
de recursos e investimentos que
possam de fato fazer da Baixada
Santista uma região metropolitana, e
também ouvir as autoridades dos
municípios, que são quem de fato
conhecem as demandas de suas
cidades. Eu e os demais deputados
eleitos temos conversado bastante a
esse respeito e estamos
empenhados. No caso da segurança,
especificamente, quero buscar o

maior volume de recursos possível
para que as cidades da região
ampliem os efetivos de suas guardas,
sejam capacitados e, se necessário,
armados, de modo a complementar o
trabalho das polícias civil e militar.
Defendo a redução da maioridade
penal para 16 anos, como forma de
coibir o avanço da violência, mesmo
sabendo dos empecilhos jurídicos
existentes. Entendo que essa questão
é essencial para que tenhamos
avanços. Outra área que merece
atenção é a saúde, principalmente
nas regiões mais pobres de nossa
região.

Quais as suas propostas para
enfrentar o déficit habitacional?

Considero exitoso o Programa
Minha Casa, Minha Vida, pela
conquista de grandes avanços na
diminuição do déficit habitacional no
país. Na Baixada Santista, contudo,
há muito a avançar, começando pela
questão do laudêmio, a qual já me
referi, que é a ponta do iceberg.
Temos dificuldades em razão da
pouca oferta de terrenos e da
valorização dos imóveis, que
encarece demais os custos dos
projetos e, consequentemente, dos
financiamentos oferecidos.

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

Com mais oportunidades de se
expandir, o que começa pela questão
tributária. O setor produtivo paga
muito caro pela burocracia do poder
público e isso também esbarra na
questão trabalhista, que sofre do
mesmo mal. É preciso simplificar os
impostos e também as leis. Ou seja,
torná-los mais claros e
compreensíveis, o que só será
possível com reformas. Infelizmente
o Custo Brasil continua sendo um
ponto negativo para quem pretende
investir no país e gerar empregos.
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Meio ambiente

 Muita diversão e conhecimento em
janeiro no Catavento Cultural e
Educacional, museu de ciência e
tecnologia da Secretaria de Estado da
Cultura, no Palácio das Indústrias,
Parque Dom Pedro II, Centro de São
Paulo. Programação completa em
www.cataventocultural.org.br

 Brascontrol Indústria e Comércio Ltda., que venceu a licitação em
Santos para fornecer e implantar semáforos em tempo real, mais
conhecidos como semáforos inteligentes, inicia em janeiro a
contagem de veículos nas vias onde os aparelhos serão instalados,
seguida da implantação dos controladores. Em agosto terá início a
operação do sistema.

Três das nove cidades da
Região Metropolitana da
Baixada Santista foram

certificadas no programa Município
VerdeAzul, do governo do Estado,
criado para estimular os municípios
a participar da política ambiental.
Bertioga, a melhor colocada, ficou
em 93º lugar, com nota 81,60;
Santos, em 104º, com 80,88; e
Itanhaém, em 106º, com 80,81. O
município de São Paulo melhor
avaliado é Botucatu, no interior do
Estado, com 98,02. Em último, ficou
Aguaí, também no interior, com –
4,03!

A avaliação leva em consideração
questões como tratamento do
esgoto, destino dos resíduos sólidos
e educação ambiental. Em dezembro,
118 de 610 municípios paulistas
foram premiados em cerimônia no
Palácio dos Bandeirantes, na capital
paulista. Na ocasião, foi entregue
também o Prêmio Franco Montoro
para municípios que se destacaram
em sua bacia hidrográfica.

O ranking completo está em
www.ambiente.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2014/12/ranking-
municipio-verdeazul-2014.pdf

Rubens Rizek: secretário do Meio Ambiente detalhou avanços
na política ambiental do Estado de São Paulo

São Paulo incentiva
política ambiental
Programa Município
VerdeAzul certifica três
cidades da região

Esta é a sétima edição do
programa Município VerdeAzul. A
comparação com a versão de 2013 é
positiva, considerando que desta vez
foram certificados 118 municípios
contra 67. A nota média também
teve acréscimo de mais de um ponto,
de 85,5 para 86,9. Confira os
resultados do programa:

 334 municípios apresentaram
Planos de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos contra 219 em
2013;

O s municípios pré-certificados
no programa têm agora

prazo de 60 dias para correções
de deficiências no aterro sanitário
ou no sistema de esgotos. É o caso
de Praia Grande que se
posicionou no 235º lugar, com
nota 61,63. A pior situação na
Região Metropolitana da Baixada
Santista está em Peruíbe, onde o
descarte do lixo urbano é feito num
aterro sanitário completamente
irregular. O município está no
590º lugar, com nota 1,23! Veja a
posição das outras cidades: 315º,
Mongaguá, 48,15; 327º, Guarujá,
46,20; 549º, Cubatão, 9,21; 577º,
São Vicente, 3,56.

Lançado em junho de 2007, o
Município VerdeAzul tem como
principal proposta descentralizar
a agenda ambiental paulista,

 258 municípios apresentaram
Programas Municipais de Educação
Ambiental, contra 203 no ano
passado;

 344 municípios com viveiros de
mudas;

 290 municípios apresentaram
articulações intermunicipais voltadas
às questões ambientais;

 361 municípios participaram do
treinamento do Corpo de Bombeiros
para prevenção e controle de
incêndios e de desastres naturais.

ganhando eficiência na gestão
ambiental e valorizando a base da
sociedade. Os municípios recebem
uma nota ambiental, que varia de
zero a 100, e avalia o seu
desempenho em 10 diretivas. São
avaliadas ações nas seguintes
áreas: esgoto tratado, resíduos
sólidos, biodiversidade, arborização
urbana, educação ambiental, cidade

sustentável, gestão das
águas, qualidade do ar,
estrutura ambiental e
conselho ambiental. As
prefeituras com nota
acima de 80 são
reconhecidas pelo exemplo

ambiental e recebem o prêmio
Município VerdeAzul. O
certificado, que reconhece a boa
gestão ambiental, garante à
administração municipal a
prioridade na captação de
recursos com o Governo do
Estado, por meio do Fundo
Estadual de Prevenção e Controle
da Poluição (Fecop).

Pré-certificados têm prazo para correções

Divulgação

 Para acolher e facilitar o acesso a
direitos fundamentais a estrangeiros que
chegam a São Paulo, foi criado o Centro
de Integração da Cidadania do Imigrante
(CIC do Imigrante), no Complexo Barra
Funda, na capital paulista.

 Estudo da Fundação
Seade com base no
Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e
Emprego apurou que os
empregos formais celetistas
no Estado de São Paulo
continuam crescendo: no 3º
trimestre do ano,
ampliaram-se em 49.268
postos de trabalho,
resultado de 1.538.869
admissões e 1.489.601
desligamentos. Com essa
movimentação, o número de
empregos formais celetistas
no Estado, ao final do 3º
trimestre, foi de 12.978.023,
0,4% superior ao registrado
no 2º trimestre. No ano, o
estoque de empregos
cresceu 1,7%, com a
criação de 214.831 postos
de trabalho.

Aterro sanitário de
Peruíbe: município
está no 590º lugar,
com nota 1,23!

Divulgação

 Na semana em que se comemora o Natal e o Ano Novo, os postos
Poupatempo da capital, Grande São Paulo, interior e litoral funcionarão
normalmente nas segundas e terças. Na quarta, 24, ficam abertos até as
12 horas; e na quarta, 31, e nas quintas, sextas e sábados, permanecem
fechados. Mais informações no site www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo
Disque Poupatempo, no 0800 772 36 33.

Sala Lego, no Catavento

Rodolfo Clix
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Construção

Bem localizado, com
preço compatível

Residencial Ericeira II

Em fase de acabamento
no Bairro Boqueirão, em
Santos

Luiz Carlos Ferraz

ANova Linha Construtora e
Empreendimentos
Imobiliários está

preparando a entrega de mais um
edifício em Santos, o Residencial
Ericeira II, na Rua Colômbia, 50,
Boqueirão. Segundo o diretor,
engenheiro Marco Aurélio Silva
Figueiredo, trata-se do terceiro
empreendimento desenvolvido na
cidade desde o seu retorno e de seu
pai Jaime Antonio Amaral
Figueiredo ao Brasil, há cerca de
nove anos, após período de
investimentos na construção civil em
Portugal.

Marco Aurélio destaca que o
projeto do Ericeira II apresenta
unidades com excelente padrão da

qualidade e mais amplas em relação à
concorrência. São 52 apartamentos,
de 1 e 2 dormitórios, com uma vaga
demarcada na garagem,  variando de
60 a 81 metros quadrados de área
útil. As unidades estão distribuídas
em 13 andares-tipo, totalizando
cerca de 6.000 metros quadrados de
construção. Os itens de lazer
ocupam a cobertura coletiva, com
salão de festas, dois espaços
gourmet, copa, fitness e vestiários.

Além do espaço interno, o
diretor da Nova Linha enfatiza que a
localização é outro diferencial e
marca dos empreendimentos da
empresa. “Com esta estratégia
conseguimos ter boa receptividade e
excelente velocidade de vendas”,
frisa Marco Aurélio, ao informar que
o Ericeira II atende tanto moradores
locais, quando veranistas, em
especial do interior de São Paulo:
“Nosso produto é bom, bem

localizado e com
preço compatível.
Aliás, esta estratégia
já é adotada por
várias construtoras”.
Com essa
disposição, a
empresa já programa
a construção de mais
um residencial no
Bairro Boqueirão.

O Ericeira II está
na fase de
acabamento. Entre as
comodidades, o
empreendimento é
equipado com
elevadores Atlas
Schindler, dotados de
tração elétrica sem
casa de máquinas. O
projeto também
contempla pré-
instalação para
aquecimento a gás e
pré-instalação para
ar condicionado
split. A medição de
gás e água é
individualizada, com
entrega dos
apartamentos com
hidrômetro instalado.

Especialistas nas
necessidades do
projeto hidráulico, os
diretores da
Comercial Casa
D’Água, Ricardo e
Joaquim Batista,
detalharam que todo material
hidráulico foi fornecido pela
empresa, assim como o material
básico utilizado na obra. “A
Comercial Casa D’Água trabalha
com as melhores marcas do mercado
em materiais hidráulicos, elétricos e
básicos, com experiência desde 1977
no atendimento às construtoras
tradicionais da Baixada Santista,
entre as quais a Nova Linha”,
afirmam Ricardo e Joaquim.

A ME Hidráulica Instalações e
Manutenção executou a hidráulica
no Ericeira II, com tubulações de
água e esgoto em PVC, água quente
em CPVC Tigre e tubulação para o
Corpo de Bombeiros em cobre.
Conforme detalharam os diretores
Marinaldo S. da Silva e Edson

Cavalcante, a empresa também
instalou a infraestrutura para gás
com tubulação de cobre, drenos de ar
condicionado, bombas de drenagem,
bombas de recalque, além de louças e
metais.

Toda a mão de obra de corte e

dobra da ferragem, que envolve a
armação da estrutura da obra, foi
feita pela Cavalcante Construções
Civis, que também executou a
fundação direta e forneceu a mão de
obra estrutural. Conforme informou
o diretor Antônio Lins Cavalcante, a

Ericeira II:  unidades
distribuídas em 13
andares-tipo,
totalizando cerca
de 6.000 metros
quadrados de
construção
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Luiz Carlos Ferraz

empresa atuou com máquinas
elétricas, o que deu rapidez nos
trabalhos de corte, dobra e armação
de pilares, vigas e lajes.

A Magenta Alumínio Ltda
participou de mais esta obra,
fortalecendo a parceria com a Nova
Linha Construtora. Conforme
afirmou o diretor João Magenta, a
empresa forneceu e instalou todas as
esquadrias de alumínio na cor branca
para o empreendimento.

As pedras naturais decorativas
foram fornecidas pela ABC
Mármores e Granitos, dirigida por
Osmar Fraga de Oliveira. Ele
detalhou que o residencial utiliza o
mármore branco nacional e o granito
amarelo ornamental nas bancadas de
pia da cozinha, banheiros, lavabo,
churrasqueiras, salões de festas, piso
de elevadores, soleiras, batente e
escadaria da entrada, peitoris das
jardineiras. “Nosso cuidado na
colocação e no acabamento já é
conhecido pelos diretores da
construtora, pois o Ericeira II é a
terceira obra que a ABC fornece para
a Nova Linha”, comentou Osmar:
“A contratação é feita na confiança
mútua, uma parceria que nos
orgulha”.

A Solar Beach Sistemas de
Aquecimento é especializada em
produtos de conforto para
construção civil para uso residencial,
comercial e industrial, atuando junto
ao cliente desde o projeto até a
conclusão da obra. Fundada em
2001, a empresa tem suporte técnico
especializado em energia alternativa,
aquecedor solar e a gás, bomba para
saunas e piscinas, pressurizadores e
condicionadores de ar. “Nosso
compromisso é oferecer produtos de
qualidade”, orgulha-se o diretor
Roberto Salim.

A Lewasa, tradicional fornecedor
de equipamentos de segurança para
empreendimentos imobiliários,
parabenizou os diretores da Nova
Linha pelo investimento na cidade
de Santos. “Pela experiência
internacional dos construtores, a
realização de mais este residencial

demonstra sem qualquer dúvida a
confiança no potencial do mercado
da região”, afirmou José Leandro
Sobrinho, diretor da Lewasa.

Com equipe própria, o que
proporciona mais segurança ao
construtor, a M. Felipe de Paiva
EPP foi responsável pela instalação
da infraestrutura para o sistema de
ar condicionado split, com utilização
de tubulação de cobre e
padronização do local para abrigar as
condensadoras das unidades. “Nós
vendemos, instalamos e prestamos
assistência técnica para a marca
Trane direto da fábrica”, frisou o
diretor Luiz Caetano Antunes de
Paiva.

A Spaço Cerâmico, dirigida por
Daniella Marques e Mauro
Marques, forneceu o acabamento de
todos os apartamentos. No piso do
living, sacadas e áreas frias,
porcelanato marfil polido 80x80
(Porto Design); nas sacadas, azulejo
30x60 retificado acetinado (Via
Rosa). A Spaço Cerâmico revende
linhas diferenciadas, produtos
exclusivos e as melhores marcas
nacionais e importadas, com
soluções modernas, sofisticadas e de
bom gosto.

Ericeira II possui unidades com padrão da
qualidade e mais amplas em relação à
concorrência: 52 apartamentos, de 1 e 2
dormitórios, com uma vaga demarcada na
garagem,  variando de 60 a 81 metros
quadrados de área útil.
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Os principais destinos do
país estarão mais
movimentados no período

da alta temporada pelos turistas
brasileiros. Isto é o que projeta
pesquisa mensal do Ministério do
Turismo (MTur), que apurou que
34,2% dos entrevistados
manifestaram intenção de viajar nos
próximos seis meses. O dado, de
novembro, é o maior índice
registrado ao longo deste ano e
supera o percentual referente ao
mesmo período do ano passado, de
32,1%.

Segundo a Sondagem do
Consumidor – Intenção de Viagem,
entre os que manifestaram intenção
de viajar, 79,6% já optaram por
destinos brasileiros. A região
Nordeste continua sendo a mais
procurada pelos viajantes (46%),
seguida das cidades do Sudeste
(25,8%), Sul (17,5%), Norte (7,8%)
e Centro-Oeste (2,9%). Mais da
metade (54,1%) desses turistas
preferem se deslocar a esses

Aumenta intenção de
viajar pelo país
Nos aeroportos são
esperados cerca de 20
milhões de passageiros

destinos de avião, enquanto 28,1%
optam pelo automóvel e 14,7%
utilizam ônibus.

Para o secretário Nacional de
Políticas de Turismo, Vinicius
Lummertz, a disposição para viajar
coincide com o período de férias e
com as festas de final do ano,
quando boa parte dos brasileiros
procura descanso e também visitar
parentes e amigos, além de curtir
destinos de sol e mar.

O movimento nos principais
aeroportos do país deve ser grande.
Em dezembro, são esperados cerca
de 20 milhões de passageiros, um
fluxo 7% maior se comparado ao
mesmo período do ano passado,
segundo a Secretaria de Aviação Civil
(SAC). Para a alta temporada, as
companhias aéreas anunciaram
novos voos, com origem nas cidades
de São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília.

Até 20 de fevereiro, o Barretos
Country Acquapark funcionará

diariamente das 10 às 19 horas. O
parque aquático integra o Barretos
Country Hotel e está localizado na
cidade do interior do estado de São
Paulo. Com a ampliação do horário
de funcionamento, foram reforçadas
em 20% as equipes de atendimento e
também monitoria. O passaporte
que dá acesso ao parque custa R$
55,00. Mais informações em
www.barretoscountryhotel.com.br

Parque
aquático
amplia horário

Divulgação

Elevador Lacerda, em
Salvador, Bahia: 46% dos

entrevistados disseram
preferir as cidades da

região Nordeste

Divulgação

Lazer garantido em Barretos

Divulgação

U m dos
destinos

mais disputados
do Brasil,
Trancoso, na
Bahia, recebe
turistas de todo
o mundo,
especialmente
brasileiros
interessados nas
belezas naturais
e no clima
descontraído do
vilarejo. No Réveillon, uma das
opções é a praia do Taípe,
localizada nas falésias.
“Realizamos a festa para reunir
uma turma animada, em uma data
tão especial, num cenário mágico,
rústico e sofisticado, em torno de
muita música”, afirma Kaco
Duarte, que está à frente do

projeto desde o seu lançamento há
15 anos. A festa acontece em área
de 25 mil metros quadrados na
areia, com DJs que se revezam
entre diversos ritmos durante mais
de 10 horas até o nascer do sol.
Os ingressos para o Réveillon
estão à venda por R$ 700 no site
www.hautestore.com.br

Réveillon na praia do
Taípe, em Trancoso

Divulgação

ORoyal Thermas Resort & Spa,
em Olímpia, no interior do

Estado de São Paulo, já está
operando e preparado para atender o
associado da RDC Férias, conforme
parceria celebrada pelo gerente
comercial do resort, José Almir
Calassa. A RDC Férias administra
sistema de férias programadas e
envolve rede de estabelecimentos
credenciados.

O Royal Thermas Resort & Spa
foi implantado pelo Grupo GR e
contempla 456 apartamentos com
estrutura para eventos corporativos
e lazer, que inclui piscinas
aquecidas, cinema, brinquedoteca,
Spa, atividades recreativas
monitoradas para crianças e adultos,
restaurante, fitness, entre outros
espaços. Localizado ao lado do
parque aquático Thermas dos

Laranjais, é ideal para casal, famílias
com crianças e grupos de viagem,
oferecendo diversão em um só lugar.

Criada em 1992, a RDC é
especialista em planos de férias e
inova com serviços personalizados
dentro dos pacotes contratados. O
mote do atendimento são as
vantagens em programar as viagens
tendo à disposição uma rede de mais
de 800 hotéis conveniados no Brasil
que atende a todos os tipos de
experiências de viagens.

Os planos oferecidos pela RDC
seguem um padrão de até sete diárias
para até três pessoas que podem
usufruí-las em diferentes meses e
viagens. A empresa ainda oferece a
possibilidade de aumento do plano,
podendo optar por adquirir mais
planos e aumentar as diárias em 14,
21 ou 28 diárias.

Royal
Thermas
Resort &
Spa:
estrutura
para eventos
corporativos
e lazer

Parceria atende
associado RDC Férias

Praia do Taípe: cenário rústico e sofisticado

Ficam os associados da Associação dos Jornais do Interior do Estado de
São Paulo – ADJORI-SP, quites com as obrigações estatutárias, convocados
para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de dezembro de
2014, (terça-feira), nas dependências da sede do Jornal Ponto Final, situado
na Av. Utinga, 413, em Santo André-SP, às 9 horas, em primeira chamada, e
às 10 horas, em segunda chamada, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Exame das contas relativas ao ano de 2014;
2. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2015/2016.
A relação dos associados adimplentes com direito a voto está fixada na

sede da Adjori-SP, bem como no local da assembleia.

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

Carlos Alberto Buzano Balladas - Presidente
São Paulo, 3 de dezembro de 2014

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação
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Pioneira no mercado, a Ducha
Star Music é a novidade para

quem tem a música presente em
todos os momentos do dia, inclusive
durante o banho. Com rádio FM, o
modelo foi idealizado com entrada
para cartão MicroSD acompanhado
por um adaptador que permite a
seleção dos arquivos de áudio direto
do computador. A Star Music
também acompanha controle remoto
para regulagem da temperatura e
dispõe de versão turbo
para residências com
baixa pressão
d’água.

Ouvindo
música durante
o banho

Ducha Star
Music: música

em todos os
momentos

Composta por oito padrões
exclusivos, a linha Vivat da

Formica inova com cores fortes, que
seguem tendências internacionais de
decoração. Os padrões favorecem as
composições, em especial porque as
cores têm tonalidades com toque de

Vivat da Formica: padrões favorecem as composições

Tonalidades intensas
Divulgação

cinza para não interferir de forma
intensa no projeto. A Vivat oferece
as cores já consagradas nas pinturas
de móveis em laca, como a turquesa,
coral, azul luna, mirtilo, lemon, terra
fogo, melancia, cacau bistre... Mais
em www.formica.com.br

Arq & Decor
Fotos Divulgação

Combinando
sustentabilidade com o

uso da madeira na decoração
de ambientes internos, a
arquiteta Priscila Maran
transformou lixo no
revestimento Lunghi da Nina
Martinelli. O produto é feito
100% com resíduos: as
sobras de madeira são
cortadas em forma de filetes
e recebem tratamento e
verniz, visando resgatar a
durabilidade e o aspecto
natural da madeira.

Com aspecto rústico, o
Lunghi é apresentado em
placas de 30 x 30 cm, nas
cores tabaco e canela. Ele é
indicado para paredes
internas e possui fácil
assentamento, não sendo
necessário mão de obra
especializada: basta utilizar
cola branca e o ambiente ganha
design e o aconchego da madeira,

Design de resíduos

sem prejudicar o meio ambiente.
Mais em www.ninamartinelli.com.br

Divulgação

Lunghi: placas de 30 x 30 cm, nas
cores tabaco e canela
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Sonho de 100 entre 100
mulheres do planeta (e
também de muitos homens,

afinal, trata-se também de questão
de saúde!), ter a musculatura do
glúteo dura exige treinamento
específico – combinando com
planejamento, disciplina e
alimentação adequada. “Aí sim
haverá resultados, pois executar os
melhores exercícios da maneira
correta é apenas uma parte do
processo todo”, ensina a personal
trainer Marina Haddad, de São
Paulo, ao indicar três exercícios
fundamentais. Ela enfatiza, no
entanto, a necessidade de serem
avaliadas as condições físicas de
cada um e a maneira como esses
exercícios serão inseridos no
treinamento, pois isso fará toda a
diferença.

AGACHAMENTO – Ele tem

Ter o bumbum durinho
para curtir o Verão que
está chegando

Exercícios eficientes para o glúteo

uma alta ativação do quadríceps e do
glúteo. Neste exercício o ideal é
permanecer com o tronco alinhado

ao trilho e pés
afastados na linha
do quadril. Para
iniciantes, com
halteres; para
intermediários/
avançados, no
trilho; e para
avançados, barra
livre. É muito
importante
manter a postura
durante todas as
etapas do
movimento:
extensão de
quadril, extensão
de joelho,
extensão de

tornozelo.
LEG PRESS – É importante

ficar atento à inclinação do apoio do

banco, que pode aumentar ou
diminuir a amplitude do movimento
do quadril. Os pés devem estar
alinhados na largura do quadril.
Deve-se evitar a extensão completa
do joelho, protegendo as articulações
do joelho. Os músculos mais
utilizados durante o exercício são
quadríceps femoral, glúteos e
isquiotibiais.

AFUNDO/AVANÇO – Esse é
um dos melhores exercícios para os
glúteos, afirma Marina. Iniciantes
podem utilizar halteres, enquanto
intermediários /avançado, barra
guiada ou barra livre. Pode-se ainda
utilizar um step à frente, o que
aumenta a utilização do glúteo
máximo. A passada com
deslocamento também é uma ótima
opção.

A personal sugere, antes de
qualquer coisa, que seja consultado o
professor de sua academia para
orientar essas e outras possíveis
variações durante o treino, e também
para adequar os exercícios de
maneira coerente.

Divulgação
Marina: treino,
planejamento,
disciplina e boa
alimentação

Vermelhidão, coceira,
ardor e sensação de

areia nos olhos podem ser
sintomas de olho seco, um
diagnóstico que é
fundamental para que se
possa planejar o tratamento.
Sistêmicas, medicamentosas
e relacionadas ao ambiente
de trabalho, várias são as
causas, que, uma vez
identificada, o médico pode
determinar recomendações
preventivas, como o caso do olho
seco funcional, que terá como
auxiliares o uso de lubrificantes e de
medicações antioxidantes e de ação
no aumento da umidificação ocular,
como o uso de ômega vegetal e
animal.

Segundo a oftalmologista Tania
Schaefer, da Clínica Schaefer
Oftalmologia e Neurologia, de
Curitiba, no Paraná, para quem
trabalha diariamente em frente ao
computador, algumas orientações
podem aliviar os sintomas. “O
recomendado é que a cada 50
minutos seja feito um pequeno
intervalo redirecionando o olhar para
um ponto distante, ao infinito, com
finalidade de relaxamento da
musculatura intrínseca do olho”,

afirma a médica.
A especialista dá dicas para

quem sofre com olho seco: pisque
com frequência, para o
espalhamento da lágrima sobre a
superfície ocular, determinando sua
renovação e proteção; hidratação é
importante, com a ingestão de
líquidos, principalmente de água,
pelo menos dois a três litros de água
ao dia; evite substâncias irritantes,
pois os olhos são sensíveis e muito
expostos; previna-se com Ômega 3,
que tem efeito estimulador da
produção lacrimal e melhora a
qualidade da lágrima; e cuide da
higiene ocular, lavando e cuidando
diariamente as pálpebras e cílios,
para que não entrem agentes
irritativos dentro dos olhos.

Bebel Ritzmann

Os incômodos da
síndrome do olho seco

Uso de computador pode acelerar
secura dos olhos

A constipação intestinal, mais
conhecida como intestino

preso, causa incômodos a 15%
da população brasileira,
afetando mais as mulheres: 75%
das pessoas que sofrem do
intestino preso são do sexo
feminino. Além do desconforto
abdominal e da sensação de
inchaço constante, a doença pode
provocar dores e o quadro pode
ser agravado se o paciente não
procurar ajuda médica. “Várias
são as causas do intestino preso,
mas podemos dividi-las em dois
grandes grupos: as orgânicas e
as idiopáticas”, explica o
gastroenterologista Décio
Chinzon, do laboratório
Lavoisier Medicina Diagnóstica.
As causas orgânicas são
facilmente identificadas:
hipotireoidismo, o uso de
medicamentos que causam
constipação, uma dieta pobre em
fibras, entre outros fatores. Já as
chamadas idiopáticas são
alterações do funcionamento do
intestino que podem estar
relacionadas à inervação,
musculatura ou hormônios.

Se o motivo da constipação
intestinal for orgânico, o fator
casual pode ser eliminado e o
intestino volta a funcionar
normalmente. Quando não é
possível identificar uma causa
objetiva, existem medidas
higienodietéticas que podem
ajudar. “Estimulação por
exercícios físicos, aumento da
ingestão de água, correção da
dieta e alguns medicamentos e
suplementos podem ser indicados
pelo médico para solucionar o
problema”, explica Chinzon.

Os alimentos ricos em fibra,
como frutas e verduras, também
contribuem para melhor
funcionamento do intestino. De
acordo com o especialista, é
recomendado a ingestão de 30
gramas de fibras por dia. “O
problema está muito mais
relacionado ao que se deve
comer do que ao que se deve
evitar comer. Alimentos ricos em
fibras são a base do
tratamento”, explica o médico.
Iogurtes também podem
amenizar o problema, já que são
fontes de probióticos, que
auxiliam no equilíbrio da flora
intestinal.

Intestino preso
afeta 15% dos
brasileiros

E mbora seja grande a
variedade de tratamentos

para ajudar a aliviar a dor e
maximizar a função articular nos
casos de artrose de quadril e
joelho, hoje não existe cura ou
meios de impedir a progressão da
doença. Para que a Terceira Idade
seja realmente prazerosa, o
ortopedista Caio Gonçalves de
Souza, do Hospital das Clínicas de
São Paulo, recomenda:

 Manter-se ativo o máximo que
você puder para o bem das suas
articulações;

Atividade, a
melhor receita
às articulações

 Experimentar diferentes tipos de
atividades físicas. Se alguns
exercícios são desconfortáveis,
experimente outro;

 Evitar ter aumento do peso
corporal, através de boa
alimentação e prática de
exercícios;

 Conversar sempre com o seu
médico e com os outros
profissionais de saúde sobre
prevenção e tratamento da
osteoartrite, principalmente se
você for obeso ou atleta;

 Procure sempre informações
com o seu médico sobre órteses,
terapias, suplementação alimentar,
medicações e cirurgias. Todas são
alternativas terapêuticas que
podem mantê-lo em movimento,
sentindo-se melhor e com menos
dores.



DNA Móveis, DNA Vidros & Alumínio e Empório Portobello Praia Grande
promoveram coquetel em 1º de dezembro para lançar as marcas e
prestar homenagens na Casa Cor Litoral SP, que aconteceu de outubro a

dezembro na Ilha Porchat,
em São Vicente. O evento,
dirigido pelo empresário
Flávio Sanna, reuniu
arquitetos, decoradores,
designers e paisagistas,
que usaram e abusaram da
criatividade e talento para
reinventar espaços,
modificando-os
livremente e
apresentando tendências
de estilo e design.

Casa Cor Litoral SP

Dínamos da DNA
Móveis: o casal Daniel
Sampaio Provenzano
e Elaine Vedovatti
Provenzano

Fotos Sandra Netto
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Viver Bem, 9 anos
Para comemorar os 9 anos de seu

programa Viver Bem, da TV Tribuna, a
jornalista Janaína Hohne e equipe

recepcionaram seleto grupo de
entrevistados com café da manhã no

Santa Marta, em Santos.

Jornalistas
Cristina Guedes
e Janaína Hohne

Nutricionista
Karina Nunes de
Simas e o
pioneiro do surf
Cisco Araña

Luiz Carlos Ferraz Fotos Sandra Netto

Engenheiro Roberto Luiz Barroso,
presidente da Casa da Esperança de Santos,
ladeado pelos rotarianos Pablo Sanchez e
Marco Antonio de Almeida, os “chefs” que
prepararam a deliciosa paella que encerrou
o Bazar de Natal da instituição, que atende
290 crianças e adolescentes com deficiência
física e intelectual.

 21ª Exposição de Presépios
Internacionais do Santuário Santo
Antônio do Valongo pode ser
apreciada até 26 de janeiro, no
Largo Marquês de Monte Alegre,
13, no Centro Histórico de
Santos, de terça a domingo, das 8
às 18 horas.

 Lepri – Finas Cerâmicas
Rústicas participa do Bota Fora
do shopping D&D, na capital
paulista, de 22 de janeiro a 22 de
fevereiro, numa promoção
também válida na loja da marca,
na Alameda Gabriel Monteiro da
Silva.

 “Não está no dicionário”
apresenta 16 trabalhos, entre
esculturas, desenhos e uma
instalação, do desenhista,
gravador e escultor mineiro Luiz
Martins, com curadoria de
Adriano Casanova, no Museu
Belas Artes de São Paulo
(MUBA), até 21 de fevereiro.

 Schutz Santos, dos
empresários Ney e Iri Barbosa,
do Grupo Stiletto, inaugurou no
1º piso do Praiamar Shopping
Center, como a maior loja
franqueada da marca, com 129
metros quadrados.

 “Lugares da Memória.
Resistência e repressão em São
Paulo” até 26 de abril no Museu
da Fortaleza de Santo Amaro da
Barra Grande, em Guarujá,
realização do Memorial da
Resistência de São Paulo e o
Sistema Estadual de Museus
(Sisem-SP), da Secretaria de
Estado da Cultura, em parceria
com a Secretaria Municipal da
Cultura do Guarujá.

 Nutricionista Vanderlí
Marchiori listou sete pecados da
alimentação nesta época de
festas: consumir muita bebida
alcoólica, deixar de tomar o café
da manhã, ficar em jejum até a
meia noite para ter mais fome e
aproveitar mais o cardápio,
comer tudo de uma vez só,
exagerar nas quantidades,
ingerir alimentos que não dão
tanto prazer, mas que são
consumidos por estarem sobre a
da mesa e preparar pratos muito
gordurosos.

 A coluna agradece os inúmeros
votos de Boas Festas e Próspero
2015 que recebe nesses dias,
desejando tudo em dobro aos
amigos, leitores e clientes que nos
prestigiaram durante o ano,
compartilhando seu sucesso e
suas expectativas, na incansável
busca da felicidade.

Carlos Balladas, Raul Christiano de Oliveira Sanchez e
Evaldo Vicente: dirigentes da Adjori-SP, a Associação

dos Jornais do Interior do Estado de São Paulo,
presentes à homenagem ao secretário municipal de

Cultura de Santos, que recebeu da Câmara de Santos o
título de Cidadão Santista, iniciativa do vereador

Jorge Vieira, o Carabina.

Luiz Carlos Ferraz

Arquitetas Juliana
Abad e Cláudia

Viana assinaram
projetos destacados

na Casa Cor Litoral

Carmen Elídia Salci e Rosana Salateo: interessantes peças do
ateliê Carmita Dolls e Patchwork foram destaque no
Sunflower Moda & Arte – Natal 2014, o bazar de moda,
artesanato, decor, shows, que agitou em dezembro o Espaço
Tremendão Santos, na Vila Mathias.

Luiz Carlos Ferraz
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Após processo de restauração
e modernização, o Obelisco
– Mausoléu ao Soldado

Constitucionalista de 1932 –, no
Ibirapuera, na capital paulista, foi
entregue em dezembro pelo
governador Geraldo Alckmin. O
monumento, que recebeu
investimento de R$ 11,4 milhões e
ficou mais de um ano em obras,
pode ser visitado diariamente, das
10 às 16 horas.

Foram realizados projetos de
acessibilidade, acústica, prevenção,
detecção e combate a incêndios,
drenagem de água, pavimentação,
paisagismo e relacionados aos
sistemas hidráulico, elétrico e
telefônico. Durante o restauro a
praça e as paredes do Obelisco
receberam impermeabilização e suas

Mausoléu guarda os restos
mortais de Martins,
Miragaia, Dráuzio e
Camargo (M.M.D.C.)

esculturas de mármore foram
recompostas. Ao longo do processo
de modernização, foram construídos
mais 432 cinerários, onde são
depositadas as urnas com restos
mortais. Agora, o Mausoléu possui
871 cinerários.

Com 81 metros de altura, o

Obelisco é um dos maiores
monumentos da cidade de São Paulo.
O projeto de criação é de autoria do
ítalo-brasileiro Galileo Ugo
Emendabili. A construção, que
ocorreu entre 1947 e 1970, é do
engenheiro alemão Ulrich Edler.
Tombado como patrimônio histórico

da Capital e do Estado, o Obelisco
guarda os restos mortais de Martins,
Miragaia, Dráuzio e Camargo
(M.M.D.C.), estudantes mortos
durante a Revolução de 1932, além
de outros combatentes.

O artista deixou impresso na
história do monumento diversos
símbolos e números relativos à
Revolução Constitucionalista de
1932 e à Maçonaria. As referências
começam pelo tamanho da área, que
tem 1.932 metros quadrados.
Existem no local 33 arcos que
representam os 33 graus da
Maçonaria. Além disso, a base
principal do Mausoléu tem 9
metros; a base externa, 7 metros; e a
altura do piso até a base da escultura
do herói jacente é de 32 metros.
Juntos, os números formam a data
principal da revolução: 9/7/32.

A altura do monumento também
traz referências a essas simbologias.
Do solo ao topo, há 72 metros – que
representam os 72 nomes de Deus
da tradição esotérica hebraica. Neste

caso, a soma dos algarismos resulta
em nove, mais uma vez. A
profundidade do subsolo também é
de 9 metros. Já o salão principal,
onde ficam os restos mortais, conta
com três capelas, que representam o
nascimento, o sacrifício e a
ressurreição de Jesus Cristo. Os
símbolos religiosos fazem associação
com a história da cidade de São
Paulo – a fundação (nascimento), a
Revolução (sacrifício) e a
ressurreição (publicação da
Constituição de 1934).

No centro do Obelisco há a
escultura de Paulo Virgínio, o herói
jacente que repousa em seu leito. A
ideia da escultura é de que o herói
não está morto, mas apenas
descansa, pronto para acordar e lutar
pelos paulistas e atirar de seu
canhão a bala que dá forma ao salão.
O espaço conta ainda com uma
câmara da reflexão, que se trata de
um ambiente mais escuro, cujo
objetivo é levar o visitante a refletir
sobre a morte.

Edson Lopes Jr.

Obelisco restaurado e modernizado
Memória

Obelisco no
Ibirapuera: espaço

está aberto
diariamente para
visitação pública


