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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

Torre Maior Empreendimentos implanta na
Ponta da Praia o Hotel Comfort Santos, uma
bandeira da Atlantica Hotels Internacional,
introduzindo um novo conceito hoteleiro na
cidade e contribuindo para amenizar o déficit
de leitos na Baixada Santista..........Págs. 6 e 7.
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O Parque Nacional do Iguaçu comemorou 76 anos de
existência, em janeiro, com a implantação do Espaço
Memória das Cataratas............................................Pág. 8
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Regime de bens no casamento
Acervo FAMS

Paulo Corrêa Jr., 38 anos, eleito com 38.489 votos pelo
Partido Ecológico Nacional (PEN), é um dos três
representantes da Baixada Santista na ALSP.......Pág. 3.
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BRUNO LUIZ BARROS E SILVA

Uma peculiaridade do Carnaval Santista está na história
do Rei Momo: Santos foi a segunda cidade do Brasil a
eleger um Rei da Folia, em 1935...........................Pág. 12.
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Espaço
Memória das
Cataratas:
fotos, objetos
e móveis
antigos
proporcionam
viagem
através do
tempo

Bloco dos
Romanos, de 1937:

agremiações
garantiam a

diversão dos
foliões santistas no

Carnaval

Embora não haja uma regra para lidar com a traição,
algumas medidas podem ajudar o casal que, após o
episódio, busca a reconciliação..............................Pág. 10.
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Não à barbárie!

É difícil acreditar que tenha havido alguém no
planeta que, de um jeito ou de outro, não
tenha tido conhecimento do ato terrorista

direcionado a jornalistas franceses que teimam em
direcionar seu humor e sarcasmo contra temas
considerados para eles grotescos – mas que para
outros não devem ser alvo de riso –, o que, desde já,
poderia gerar um amplo debate sobre “liberdade
com responsabilidade”, ou “minha liberdade
termina onde começa a sua”. O viés da questão,
contudo, não pretende simplesmente estabelecer tais
parâmetros, o que quase sempre há de soar como
censura ou incentivo à autocensura, mas sim o
irrestrito e absoluto direito de alguém expressar com
total liberdade sua visão de mundo, seja ela
distorcida ou não, e ainda que esteja temperada com
ódio e tenha a firme convicção de denegrir,
desmoralizar, enfim, destruir aquilo que lhe parece
lixo. É difícil admitir e defender este direito
fundamental numa sociedade globalizada, sem o
risco de ter que suportar a retaliação sistemática,
que enfim extrapola a vingança e deságua na
barbárie, eis que terá como opção última, de um
lado e de outro (pois agora as forças estão
polarizadas!), arrebatar a vida de quem, na sua
concepção, lhe ofende. Que o digam os milhões ou

mais de um bilhão de famintos e sedentos oprimidos
cotidianamente, excluídos de qualquer resquício de
dignidade. Afinal, tirar a vida de quem ultraja, a
cada minuto, o fiapo de vida que lhe resta, poderia
parecer lógico na intrincada relação de poder entre
os humanos. Não, absolutamente, não! Se o direito à
vida, este dom inexplicável (no mínimo!), é direito
natural, tirar a vida de outro é ato desumano, seja
qual for o motivo. É neste polêmico contexto que,
diante do recente episódio em Paris, preocupa e
causa tristeza este rancor alimentado no Brasil, e
possivelmente em outros países, sobre a aplicação
da pena de morte como solução para conter os altos
índices de criminalidade, especialmente os crimes
hediondos, e porque não incluir também o tráfico de
drogas, como na Indonésia, e os crimes de colarinho
branco! Para o autor de estupro, enforcamento; se o
caso é tráfico de entorpecente, cadeira elétrica;
desvio do dinheiro público, injeção letal. Ora, o
criminoso há de ter sempre direito ao devido
processo legal e, se condenado, à punição
proporcional. Ao se ponderar que é melhor matar,
pois ocorrem distorções no sistema, e elas ocorrem
aos borbotões, é necessário corrigi-las para torná-lo
eficaz. Impor a morte ao homem é institucionalizar a
barbárie; é negar a condição humana.
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Oregime de bens é o conjunto de
regras que os nubentes devem

escolher para definir juridicamente
como os bens do casal serão
administrados durante o casamento.
Ele deve ser escolhido quando os
noivos fazem o pedido da
habilitação do casamento.

O regime de bens obedece a três
princípios básicos: o da
imutabilidade, o da irrevogabilidade e
o da livre estipulação. Dá-se a
imutabilidade e, consequentemente,
a irrevogabilidade, para garantir o
interesse dos cônjuges e de terceiros,
isto é, evitar que uma das partes
tente obter vantagens em seu
benefício em detrimento da outra.

Porém, a imutabilidade não é
absoluta de acordo com o artigo
1.639, § 2°, do Código Civil, o qual
autoriza a mudança do regime ao
dispor que “é admissível alteração
do regime de bens, mediante
autorização judicial em pedido
motivado de ambos os cônjuges,
apurada a procedência das razões
invocadas e ressalvados os direitos
de terceiros”. E tal motivação não
pode ser sustentada unilateralmente

ou por iniciativa de apenas um dos
cônjuges em processo litigioso, visto
que a redação explicita a expressão
“de ambos”.

Já o parágrafo único do artigo
1.640 do CC estabelece o princípio
da livre estipulação ao prever que
“poderão os nubentes, no processo
de habilitação, optar por qualquer
dos regimes que este código regula.
Quanto à forma, reduzir-se-á a
termo a opção pela comunhão
parcial, fazendo-se o pacto
antenupcial por escritura pública,
nas demais escolhas”. Contudo não
será válida qualquer cláusula que

isente um dos cônjuges dos deveres
conjugais. E não tendo optado por
um regime de bens específico ou
sendo este nulo ou inválido, o regime
adotado será o da comunhão parcial.

Os regimes de bens no
casamento regulados pelo Código
Civil são os seguintes: comunhão
parcial de bens, comunhão universal
de bens, separação total de bens e
participação final nos aquestos.

Os bens que os cônjuges
possuíam antes do casamento e
aqueles que adquiriram após,
permanecem próprios de cada um,
como se fosse uma separação total
de bens. Porém, se houver a
dissolução do casamento (divórcio
ou óbito), os bens que foram
adquiridos durante o casamento
serão partilhados em comum.

Bruno Luiz Barros e Silva é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Bruno Luiz: regime de bens
obedece a três princípios:
da imutabilidade, da
irrevogabilidade e da livre
estipulação
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         Temos muitas
pessoas vivendo em
palafitas. Em Santos,
o alto custo dos
terrenos transforma a
ampliação de
programas destinados
a famílias de baixa
renda em sonhos
inalcançáveis.

“

Paulo Corrêa Jr.

Política

A Baixada Santista estará
representada na Assembleia
Legislativa do Estado de São

Paulo por três deputados estaduais:
Paulo Corrêa Jr., 38 anos, eleito
com 38.489 votos pelo Partido
Ecológico Nacional (PEN); Caio
França (PSB), 26 anos, e Cássio
Navarro (PMDB), 36 anos. Dando
continuidade à série de entrevistas
com os representantes políticos
eleitos em 5 de outubro (nas edições
anteriores foram publicadas
matérias com os deputados federais
João Paulo Tavares Papa, PSDB,
Beto Mansur, PRB, e Marcelo
Squassoni, PRB), o Perspectiva
ouviu as opiniões do bacharel em
Direito e jornalista Paulo Corrêa Jr.
“Quero que a população saiba que
ao assumir a primeira vez o
mandato de deputado estadual,
reitero o meu compromisso com a
Baixada Santista”, afirma, ao
prometer que trabalhará pelo
desenvolvimento e a melhoria da
qualidade de vida da população.

Como o sr. avalia sua eleição
para a Assembleia Legislativa?

Não foi fácil. Tivemos uma
disputa acirrada com outro
candidato do PEN, Mário Botion,
mas o ultrapassamos nos últimos
minutos do encerramento da
apuração. Digo que foi tenso, como
um jogo de basquete decidido numa
prorrogação. Já participei de outras
eleições, mas essa foi a mais difícil.

O que Santos, enfim, a
Região Metropolitana da Baixada
Santista, pode esperar de sua
ação como deputado estadual?

Nossa bandeira é o social e a
saúde. Vamos trabalhar junto ao
governo do Estado para criarmos

programas sociais e em prol da
saúde, para que a população tenha
atendimentos especializados e de
qualidade, e não mais apenas ações
paliativas. Precisamos, por exemplo,
enfrentar o déficit habitacional em
nossa região. Temos muitas pessoas
vivendo em palafitas, em situações
precárias, sem moradias dignas.
Vamos batalhar para mudar esse
cenário. Tenho certeza que a
responsabilidade é grande e vai
aumentar no dia a dia. Vou dar o
melhor para trazer tudo que a
Baixada merece e necessita. Serei
muito exigente.

Qual será sua estratégia?
Vamos estender as articulações e

experiências desde o planejamento
até a avaliação, com a finalidade de

obter resultados satisfatórios nas
questões mais complexas que estão
na nossa região. Os cidadãos devem

ser considerados em sua totalidade e
não fragmentados, com respostas
apenas às demandas. Vamos
trabalhar em constante união com os
setores governamentais para que
respondam às necessidades da
sociedade de forma completa.
Durante a campanha percorremos
várias regiões nas quais me atualizei
sobre os principais problemas.
Foram várias visitas aos moradores
que relataram seus anseios e
frustrações. Agora estamos
realizando reuniões com autoridades
para unir os esforços.

Como pretende administrar
sua ação parlamentar em relação
ao governo Alckmin?

Sempre ressalto que serei
imparcial, pois cobrarei o que for
necessário, fiscalizarei. E sem dúvida
no que concordar, assinarei e
ajudarei a colocar os projetos em
prática. Como sempre digo, “não
tenho alianças com ninguém”. E
baseado nisso trabalharei
defendendo o que for melhor para a
população.

Como o sr. enumera as
principais necessidades da
região?

Educação, saúde e segurança são
assuntos de anseio nacional. Em
nossa região, no setor da educação,
precisamos valorizar o professor. E
o Estado deixa muito a desejar.
Nossas crianças precisam de atenção
constante. Há poucos dias tivemos o
resultado do ENEM, e nele 529 mil
alunos zeraram e apenas 250 tiveram
nota máxima em redação. O país
necessita uma educação estruturada,
esta é a base para termos um país
melhor. Por isso, é preciso propor
novas perspectivas de vida,
baseadas na educação, em atividades
técnicas profissionalizantes, no
esporte, na cultura e no lazer. O
ensino de tempo integral assim como
um trabalho em conjunto com os

pais também são necessários como
ferramentas para conseguir a
ascensão social da família. Já na área
da saúde vamos trabalhar para haver
atendimento digno aos munícipes.
Um dos exemplos é contra a falta de
órteses, usadas por pacientes em
fase de tratamento. E também
lutaremos por um Hospital Regional
em São Vicente, cidade que carece de
tratamento de alta complexidade.
Vamos buscar também, junto ao
governador, medidas efetivas para
combater a violência. Outro tema é a
mobilidade urbana. Com os
congestionamentos que acontecem
no porto de Santos as cidades
param, literalmente. Durante esses
meses visitei várias empresas do
porto para discutir soluções e acabar
de vez com os congestionamentos.

Quais as suas propostas para
enfrentar o déficit habitacional?

Este é um problema que
merecerá total atenção de nossa
parte. Precisamos que o governador
olhe melhor para a situação. Temos
muitas pessoas vivendo em
palafitas, em situações precárias.
Hoje a oferta de terrenos para os
projetos habitacionais tem sido um
dos problemas. Em Santos, além
dessa carência, o alto custo dos
terrenos transforma a ampliação de
programas destinados a famílias de
baixa renda em sonhos inalcançáveis.
O primeiro passo é batalhar para
obter financiamentos públicos.

Considerando a importância
da construção civil, como o sr.
pretende incentivar este
segmento?

Precisamos estimular o
crescimento econômico em nossa
região e a construção civil é um setor
fundamental para este crescimento,
pois é responsável pela geração de
empregos direta e indiretamente.
Porém, este setor necessita de uma
reforma tributária.

“Vou dar o melhor para
trazer tudo que a Baixada
merece e necessita”

Paulo Corrêa
Jr.: “Cobrarei o

que for
necessário”

Enfrentar o déficit habitacional da região
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Ogovernador Geraldo
Alckmin sancionou em
janeiro o Projeto de Lei

Complementar nº 58, de 2013, que
institui o sistema de pontuação
diferenciada para negros, pardos e
indígenas em concursos do Governo
do Estado de São Paulo. Estudos
realizados pelo Estado
demonstraram a baixa
representatividade desses segmentos
nos quadros funcionais do serviço
público paulista, em comparação aos
percentuais de raça ou cor
declarados em pesquisas
demográficas.

“São Paulo é a terra de todos os
povos e etnias”, afirmou o
governador: “Com essa lei, estamos
dando um passo importante para a
igualdade de oportunidades”.
Alckmin reforçou que a medida
mantém a meritocracia em todas as
esferas da administração pública
estadual e destacou outras ações
afirmativas adotadas pelo Estado,

como a pontuação diferenciada nos
vestibulares das Etecs e Fatecs, o
reconhecimento de áreas
quilombolas e a criminalização de
qualquer tipo de discriminação.

Embora a redução da
desigualdade racial tenha avançado
bastante no país, em especial no
Estado de São Paulo, a sanção do
PLC assegura ainda mais as
conquistas, visando promover a
igualdade de oportunidades e a
democratização no mercado de
trabalho para a população negra,
parda e indígena, nas contratações

do setor público estadual. Os
candidatos que se enquadrarem nesta
lei participarão dos concursos
públicos em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se
refere ao conteúdo das provas e a
avaliação de desempenho. O sistema
consiste na aplicação de fatores de
equiparação, mediante acréscimos
percentuais na pontuação final dos
candidatos beneficiários, em cada
fase do concurso público. A
composição dos fatores de
equiparação será editada no prazo de
90 dias.

Edson Lopes Jr./GESP

Inclusão de negros,
pardos e indígenas na
administração pública

Lei visa igualdade racial
Alckmin:
lideranças
raciais na
cerimônia
de sanção
da nova lei

 Unisanta, Universidade Santa
Cecília, de Santos, programou cursos
de pós-graduação para o primeiro
semestre do ano, com informações e
inscrições na Secretaria de Extensão,
na Rua Oswaldo Cruz, 244,
Boqueirão. Os diferentes cursos
envolvem 13 áreas do conhecimento,
com várias opções de duração e
horário. As aulas serão ministradas
pelo corpo discente da universidade
e profissionais convidados, como a
jornalista argentina Fabiana Monti
Audero, responsável na área de
Comunicação pelo “Laboratório de
Registro para Viagens”, e em Línguas
pelo “Bate Papo em Espanhol para
Viagens”. Mais em
www.unisanta.br/posgraduacao

 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) elaborou a
cartilha “Financiamento de Veículos: principais cuidados” para divulgar
as novas regras, no caso de inadimplência, para retomada de carros,
motos e produtos automotivos financiados. Com apenas um dia de atraso
no pagamento da parcela, o banco já pode enviar uma notificação para o
devedor, iniciando o processo de busca que pode recuperar o veículo em
menos de uma semana, sem que haja tempo para negociação da dívida
ou correção de eventuais falhas no processo de pagamento.

 TeleCheque, serviço da
MultiCrédito, disponibiliza ao
consumidor a renegociação de
débitos por meio de canal especial
em seu site www.telecheque.com.br,
bastando selecionar a opção
“Consumidor” e em seguida o link
“Recupere seu Crédito” e a opção
“Quero recuperar um cheque que
está em poder da TeleCheque”.
Após a digitação de CPF e endereço
de e-mail será feito um login e
rapidamente serão apresentadas as
opções de renegociação. Em caso de
dúvidas, mais informações na
Central de Atendimento no 0800
282 8855.

Cidadania

 As 5.000 escolas da Secretaria
da Educação do Estado de São
Paulo, sendo 161 delas na
Baixada Santista, estão abertas
para receber novos alunos, entre
eles os nascidos fora do Brasil.
O cadastro pode ser feito em
qualquer escola da rede. No caso
dos imigrantes, é possível
apresentar o Registro Nacional
de Estrangeiro (RNE) para a
matrícula.

 Para atender os condomínios de
Santos que necessitam adquirir cadeiras
de rodas, conforme a lei municipal nº 864/
2014, a Loja Ortopédica a Casa da
Esperança de Santos oferece o
equipamento com preço promocional.
Assim, o condomínio cumpre a lei e
contribui para o atendimento de centenas
de crianças e adolescentes com
deficiência física e intelectual. Telefone (13)
3278.7802.
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Ovalor das construções com
projetos registrados para
receber certificações de obra

sustentável, os chamados prédios
“verdes”, atinge 10% do total do
PIB de edificações – subdivisão do
PIB da construção civil que exclui
obras de infraestrutura. Em 2010, os
prédios “verdes” não ultrapassavam
3% do PIB setorial. O valor total
dos imóveis que reivindicam o selo
sustentável atingiu R$ 13,6 bilhões
em 2012, em comparação com um
PIB de edificações de R$ 163
bilhões no mesmo período, segundo
estudo realizado pela EY, a antiga
auditoria Ernst & Young.

O levantamento compreende
dados sobre a movimentação
econômica da construção verde no

“Verdes” já são 10% do PIB do setor

Shopping RioMar Fortaleza: projeto do Grupo JCPM foi inaugurado em 28 de
outubro passado. Apresenta redução de 55% de resíduos gerados no canteiro de
obras e reciclagem de 92%, 60% de redução de consumo de água e 40% de
redução de energia, por meio de iluminação natural privilegiada, e também conta
com sistema de irrigação automatizado com uso de 100% de água de poço,
sistema de esgoto a vácuo e integração à paisagem.

Divulgação

Levantamento foca a
movimentação econômica
da construção verde

Sustentabilidade

Brasil e evidencia
aumento da
participação de
empreendimentos
sustentáveis na
composição do
PIB de
Edificações ao
longo dos
últimos três
anos.

Segundo Ana
Rocha Melhado,
diretora da
consultoria
proActive,
quando os
projetos
certificados
começaram a ser
desenvolvidos,
as construtoras
viam esse tipo de
investimento
como custo

adicional: “Hoje já entendem que o
investimento feito a curto prazo
pode até ser maior, mas ele é
recuperado na velocidade de venda
das unidades ou na eficiência de
gestão na fase de operação do
empreendimento, por exemplo, além
de reduzir em até 10% os custos de
manutenção em um condomínio, em
razão da gestão eficiente da água e da
energia, por meio da redução do
consumo”.

O mercado de construções
verdes atinge diversos segmentos,
como escolas, hospitais, estádios e
edificações comerciais, residenciais,
entre outros, e os fundos
imobiliários têm incluído a
certificação como exigência para
receber investimentos. Assim, além
de colaborar com o meio ambiente e
com a qualidade de vida de seus
usuários e vizinhos, esses
empreendimentos agregam vantagens
financeiras.
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Construção

ATorre Maior
Empreendimentos está
implantando na Ponta da

Praia o Hotel Comfort Santos, uma
bandeira da Atlantica Hotels
Internacional. Localizado na Avenida
Rei Alberto I, 177, junto aos clubes
náuticos, a estratégia de mercado do
empreendimento considerou o
reconhecido déficit de leitos para
hospedagem na cidade e região, além
de avaliar diferentes fatores, como o
cenário econômico e a projeção de
investimentos no setor portuário e
na cadeia de óleo e gás.

A Torre Maior foi idealizada
pelos irmãos engenheiros Júlio e
Lélio Console Simões, com o
objetivo de investir na construção
civil por meio de empreendimentos
residenciais e comerciais. “Iremos
introduzir um novo conceito
hoteleiro na cidade, por meio da
conhecida e renomada rede
Atlantica”, afirmam os diretores da
empresa, ao frisar que construção foi
viabilizada com recursos de um pool
de investidores.

Com área construída de
10.961,03 metros quadrados e
implantada em terreno com 1.123.71
metros quadrados, a torre única
compreende 18 pavimentos: um
subsolo para autos; no térreo, lobby,
recepção e restaurantes; três
mezaninos de estacionamento; um
pavimento com salões de festas/
auditório e foyer; um pavimento
com sala de eventos, reuniões e
business center; 13 pavimentos de
estadia, contemplando 161 suítes
hoteleiras, sendo 130 simples e 31
de long stay; e cobertura com
piscina, sauna, fitness center e
choperia bar.

Atualmente, o edifício está em
fase final de construção, com
pequenos ajustes no acabamento e
sendo mobiliado pela Padrão Argil,
visando a entrega para a operadora
hoteleira Atlantica, que através da
bandeira Comfort, administrará o
empreendimento.

Para a construção do edifício, a
Torre Maior selou uma série de
parcerias, contratando para executar
o projeto a Incorbase Engenharia e
atribuindo o gerenciamento à MHA
Engenharia.

Hotel Comfort Santos

Obra da Torre Maior está
em fase de acabamento e
decoração

Padrão internacional

O projeto arquitetônico foi
desenvolvido pela LL Arquitetura,
das arquitetas Lúcia Maria da Silva
Lia e Lucienne de Almeida Cavaco
Guido, em conjunto com os
profissionais da Atlantica, que
acompanharam as decisões desde o
início. Conforme destacaram Lúcia e
Lucienne, houve necessidade de
adequação ao padrão da Atlantica
Hotels, mais especificamente à
bandeira Comfort, que busca
otimização dos espaços, mas com a
preocupação de atender o conforto
dos usuários. “Porém, não nos

limitamos em criar uma edificação
que atendesse somente seus
requisitos básicos”, frisaram as
arquitetas: “Incluímos mais atrativos
no projeto, através de espaços
funcionais que pudessem inclusive
ser usados não somente pelos
hóspedes, mas também pelos
moradores da cidade, como o
restaurante e a choperia, que estão
em localizações estratégicas para
atrair os visitantes. Também
buscamos, por meio da ambientação
em todos os setores do hotel, uma
interface com a história de Santos.

Hotel Comfort Santos: a torre única compreende 18 pavimentos

Luiz Carlos Ferraz

SANDRA NETTO
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Construção
Trouxemos para os
ambientes, imagens da
história da cidade e
sua arquitetura, do
porto, das praias, do
café, e do jeito de
viver do santista, para
aproximar o hóspede
da cultura santista.
Dessa forma temos
cores alegres, de clima
praiano, misturadas
aos tons do café”.

Os serviços de
rebaixamento do lençol
freático foram
realizados pela
Drenamar Locação de
Equipamentos. De
acordo com o diretor
Marcelo Franco, a
empresa atua no ramo
de locação de
equipamentos para rebaixamento do
lençol freático desde 1985. “Os
equipamentos utilizados registram
baixo consumo de energia”.

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

Na alvenaria foram utilizados os
blocos cerâmicos de vedação das
famílias 9x19x39, 11,5x19x39 e
14x19x39, da Cerâmica City, que
atendeu o projeto com produtos de
acordo com as especificações e
cronograma da obra. O diretor
Constantino Bueno Frollini destacou
que os blocos cerâmicos significam
sustentabilidade na construção, pois
geram menor impacto ambiental se
comparado aos produtos de
concreto. “Um metro quadrado de
parede feita de blocos cerâmicos
necessita de 24% menos água”,
informa, ao acrescentar: “As paredes
com blocos cerâmicos têm impacto
50% menor na emissão de gases de
efeito estufa, principalmente por
utilizarem, em sua fabricação fontes

de energia renováveis, como cavaco
de madeira e biomassas descartadas
por outras indústrias. Também
consomem 43% menos recursos
naturais não renováveis que uma
parede de bloco de concreto”. Além
disso, a alvenaria de cerâmica tem
melhor isolamento térmico, tornando
o ambiente mais agradável e
climatizado de forma natural; e
proporciona melhor vedação à
umidade, resultando em ambiente
mais seco e saudável.

A Citel Montagens Elétricas foi
responsável pelas instalações
elétricas, infraestrutura para Sistema
de Detecção e Alarme de Incêndio,
Sistema de Circuito Fechado de TV,
Sistemas Eletrônicos de
Telecomunicação e Sinal Lógico, de
todo o empreendimento, que dispõe
de uma entrada de energia em Média
Tensão (15KV) e um Grupo
Gerador de Energia de 500 KVA,
com equipamentos de última
geração, tais como cubículos de
medição e proteção de média tensão
em SF6. “O emprego de tais
equipamentos possibilitou a
contratação de tarifa verde junto à
CPFL, sendo que no horário de
ponta o grupo gerador assumirá o
fornecimento de energia. Tal
procedimento irá proporcionar uma
considerável redução de custos

relativos à energia elétrica”,
informou o diretor técnico Odil
Porto Jr.

No Hotel Comfort Santos foram
utilizadas a linha D’Oro, nas janelas
e portas em geral, e a linha Shadow,
na fachada pele de vidro localizada
no térreo, com os perfis da CDA e
acessórios Udinese, fabricados e
instalados pela Unika Esquadrias de
Alumínio. A Unika, conforme
destaca o diretor Rogério Ruiz
Garcia, trabalha com qualidade desde
a elaboração do orçamento,
passando pelo projeto, fabricação,
instalação e, principalmente, dando
todo o suporte necessário durante e
após a entrega da obra.

A Izaias Quirino Serralheria
realizou o trabalho de confecção e
instalação de 380 m2 de estrutura
metálica, com revestimento das
colunas e marquise tipo colmeia,
para a entrada do hotel em ACM
Branco, o que proporciona um
diferencial no empreendimento,
considerando que toda a marquise de
viga I foi coberta de ACM, dando
delicadeza e beleza no acabamento.
A empresa, frisou o diretor Izaias
Quirino, também executou o reforço
estrutural com ART em ferro
galvanizado a fogo para recebimento
da pele de vidro.

Todo o edifício é revestido com
produtos da Cerâmica Atlas. A
fachada utilizou cerca de 8.000 m2
de revestimento cerâmico 7,5x7,5, na
cor bege (referência OM 11912), e
pastilhas de porcelana 5x5, nas cores
amarelo (referência B 12994) e telha
(referência B 12995). Por se tratar
de produto de baixa absorção de
água, < 0,5%, e baixa expansão por
umidade, este revestimento é o ideal
para o uso em fachadas,
principalmente em prédios no
litoral.

Luiz Carlos Ferraz
Hotel Comfort Santos: estratégia
de mercado do empreendimento
considerou o reconhecido déficit
de leitos para hospedagem na
cidade e região
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Oprefeito de Socorro, André
Bozola, foi eleito por

aclamação o novo presidente da
Associação das Prefeituras das
Cidades Estância do Estado de São
Paulo (Aprecesp), que congrega 70
estâncias. O evento na Assembleia
Legislativa do Estado teve a
presença do secretário de Estado de
Turismo, Roberto de Lucena, que
colocou a Pasta à disposição do
trade turístico e de técnicos do setor
para “um melhor resultado, em um
trabalho de parceria, para fomentar o
turismo estadual”. Enfatizou
Lucena: “Precisamos de mais
divulgação, tanto em outros Estados
como no exterior, ao lado de
intensificarmos a qualificação
profissional. Vamos ampliar a
participação da nossa Secretaria nas

feiras e eventos, sempre com
rodadas de diálogos e negócios.
Mesmo porque São Paulo é o
melhor destino do País”.

Na mesa de trabalhos, além do
secretário Lucena e do presidente
Bozola, estavam o prefeito de

Raquel Ziskind

André Bozola presidirá a Aprecesp

OParque Nacional do Iguaçu
comemorou 76 anos de
existência com a

implantação do Espaço Memória
das Cataratas, que proporciona ao
visitante a oportunidade de conhecer
um pouco mais sobre a história do
atrativo turístico. A instalação
possui 130 metros quadrados e é
permanente no Centro de Visitantes.
Ela apresenta um variado acervo
com 1.500 fotografias digitalizadas,
todas legendadas e contextualizadas,
e uma série de depoimentos
históricos. O conteúdo pode ser
consultado nos terminais interativos.
No ambiente, as pessoas também
podem apreciar objetos, móveis
antigos, fotografias impressas e
painéis. Uma mídia exclusiva para
vídeos expõe documentários
diariamente.

De acordo com Jorge Pegoraro,
chefe do Parque Nacional do Iguaçu
e idealizador do projeto, o Espaço
Memória das Cataratas é a
consolidação de um longo trabalho
de pesquisa, um ambiente interativo,
democrático, vivo e em constante
atualização da história do parque,
das Cataratas do Iguaçu e da região.

Para dar continuidade e manter o
espaço vivo, Pegoraro convida as
pessoas que possuem fotografias,
quadros, objetos antigos, a procurar
a equipe do Espaço Memória das

Ilhabela e ex-
presidente da
Aprecesp,
Antônio
Colucci, o

deputado federal Herculano Passos
Júnior, Elizabeth Correia, diretora
do DADE (Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das Estâncias),
o deputado João Caramez e Tony
Sando, do São Paulo Convention &
Visitors Bureau.

Cataratas, que atende no local.
“Gostaríamos muito de poder
receber estas doações para
enriquecer cada vez mais o nosso
acervo”. O Projeto Memória das

Cataratas foi lançado, oficialmente,
em 10 de janeiro de 2009, quando o
parque completou 70 anos.
Comunidade acadêmica e diversos
historiadores já destacavam a
importância desse resgate. No ato
ocorreu também o lançamento do
livro “Meu vizinho, o Parque
Nacional do Iguaçu”, de autoria dos
escritores Marcos Sá Corrêa e
Lorenzo Aldé.

De forma itinerante, o até então
Projeto Memória das Cataratas
ganhou visibilidade em feiras,
espaços públicos, eventos, entre
outros lugares. Segundo Pegoraro, a
exposição nestes cinco anos chegou
a milhares de pessoas.

O Espaço Memória das
Cataratas conta com investimentos
da Concessionária Cataratas do
Iguaçu S.A e contribuições da Itaipu
Binacional e Fundo Iguaçu.

Memória das Cataratas
Inauguração marcou o
76º aniversário do parque
em 10 de janeiro

Secretário
Lucena: Pasta
à disposição
do trade e de
técnicos do
setor

Espaço Memória das Cataratas: fotos, objetos, móveis antigos...

Fotos Divulgação

Acervo com 1.500 fotografias

AVindima, tradicional festa que
celebra a colheita da uva, está

agitando São Roque, em São Paulo, e
Bento Gonçalves, no Rio Grande do
Sul. No interior de São Paulo a festa
vai até 8 de fevereiro, com diferentes
atividades, que incluem a tradicional
pisa da uva. Com 60 anos de
história, a Vinícola Góes participa
aos sábados e domingos da recepção
de turistas na Estrada do Vinho, km
9, em Canguera. No parreiral os
visitantes colhem as uvas direto da
videira, enquanto na fábrica todo o
processo da elaboração do vinho é
desvendado e os visitantes têm a
oportunidade de participar da pisa
da uva que acabaram de colher,
dentro da tina, ao som de música
italiana. Ao término do programa é
servido almoço, harmonizado com
vinhos e produtos da vinícola. O
passeio é encerrado com

apresentações de danças italianas.
Em Bento Gonçalves, o

calendário de eventos da uva seguirá
até 15 de março. Neste período, os
visitantes podem mergulhar na
cultura do vinho, com oportunidade
de também participar da pisa da
fruta. As atrações incluem
degustação de vinhos e espumantes
em 74 vinícolas da região. Um dos
destaques da programação é o Jantar
Sob as Estrelas, marcado para 6 de
março. Gilberto Durante, secretário
de turismo de Bento Gonçalves,
estima que entre 70 mil a 80 mil
turistas visitarão a cidade durante os
dias da vindima, o que representa
um crescimento de 7% em
comparação a igual período do ano
passado. “Aqui o turista vivencia
toda a cultura da produção e percebe
que o vinho não é só uma bebida”,
afirma Durante.

Vindima celebra a
colheita da uva

Tradicional
pisa da uva
em São
Roque:
cultura
preservada
em São
Paulo e no
Rio Grande
do Sul

Divulgação
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Embora não haja uma regra
para lidar com a traição,
algumas medidas podem

ajudar o casal que, após o episódio,
busca a reconciliação. “Cada
indivíduo tem uma tolerância para a
infidelidade, alguns são capazes de
perdoar, outros preferem romper
definitivamente o relacionamento”,
avalia a terapeuta e coach Erica
Aidar, ao ponderar que, além de
valores individuais, o grau de
envolvimento afetivo pode sinalizar
a possibilidade ou não do perdão:
“A traição não precisa significar
necessariamente o término de uma
relação, desde que o casal tenha
maturidade para enfrentar o
problema e buscar uma solução para
que tal crise não se instale
definitivamente”.

Erica elenca cinco posturas
essenciais ao casal que decide

Reconciliar após a traição

investir na recuperação pós-traição.
Encare o problema o quanto

antes. “Fazer de conta que está
tudo bem não vai ajudar em nada”,
afirma: “Se a intenção é salvar a
relação, é preciso colocar o dedo na
ferida e agir de forma madura”.

Libere os sentimentos

negativos. Se sentir vontade de
chorar, chore; se for preciso falar o
que está sentindo, fale: “É
importante vivenciar essa dor para
que ela seja curada dando lugar a
uma nova etapa”.

Não tenha medo de falar. Vale
dialogar, questionar e tentar entender

N estes dias de extremo calor,
os cuidados devem ser

redobrados para evitar a
desidratação, caracterizada pela
baixa concentração de água e
sais minerais no corpo. Segundo
a Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo, em média, 24,8
pessoas são internadas por dia
em hospitais públicos do Estado
vítimas da desidratação. Alguns
fatores contribuem para as
crianças serem mais suscetíveis
à desidratação, dentre os quais
está a ocorrência de doenças que
provocam diarreia e vômitos.
Além de oferecer líquidos várias
vezes ao dia às crianças, os
adultos devem ficar atentos à
exposição solar prolongada em
horários inapropriados (entre 9
e 16 horas).

Cuidados
para evitar a
desidratação

Dicas ao casal que decide
investir na recuperação
pós-traição

Erica Aidar: “Encare
o problema o
quanto antes”

Divulgação

porque o outro teve tal
atitude. “O pacto de
confiança foi rompido e
para que seja
restabelecido é necessário
reconquistá-lo”, frisa
Erica.

Fuja da paranoia.
Quem optou por apostar
em uma segunda chance,
deve libertar-se de neuras:
“Não adianta dizer que
perdoou e transformar a
vida do outro em um

martírio. Cada um deve cumprir com
sua promessa”.

Proteja a relação das fofocas.
“A decisão é do casal e palpites não
podem atrapalhar isso”, frisa a
terapeuta: “É fundamental impor
limites e manter-se firme no acordo
estabelecido com seu parceiro”.
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 “Navegar” (foto), do designer
santista Betinho Neto, representa
a cidade na segunda edição da
Fête du Graphisme 2015, a festa
do grafismo que acontece até 8 de
fevereiro, em Paris, na França.

 Combinando esporte e
diversão, a prova de 6k Netshoes
Fun Race acontece em 8 de
fevereiro no Ibirapuera, na
capital paulista, com largada
oficial às 7 horas e opção de
largadas às 7h30 e 8 horas.

 Ensaio fotográfico
“Empurrando Água”, de Cesar
Fraga, mostra no Club
Transatlântico, em São Paulo, um
olhar diferente sobre a cabotagem
no Brasil, o dia a dia de mulheres
e homens que transportam parte
do que é produzido no país, com
apoio da Aliança.

 MuBE, o Museu Brasileiro da
Escultura, na capital paulista,
apresenta de 2 a 5 de fevereiro a
quinta edição da feira Paralela
Móvel, de negócios em design
mobiliário, reunindo criadores,
grandes marcas e compradores.

 “Patrimônio Cultural, Tesouro
da Sociedade” exposição do
Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural de Santos
(Condepasa), Fundação Arquivo
e Memória de Santos (FAMS) e
Scientia Consultoria Científica,
com patrocínio da Comgás, até
27 de fevereiro, na Casa do Trem
Bélico, Rua Tiro 11, 11, Centro
de Santos.

 Presidenta Dilma Rousseff e o
ministro da Defesa, Jaques
Wagner, anunciaram os novos
dirigentes das Forças Armadas:
Marinha, almirante-de-esquadra
Eduardo Barcellar Leal
Ferreira; Exército, general-de-
exército Eduardo Dias da Costa
Villas Bôas; e Força Aérea,
tenente-brigadeiro do ar Nivaldo
Luiz Rossato.

Ricardo Tozzi, ao lado do prefeito Luis Claudio Bili, e
demais intérpretes dos personagens principais da
Encenação da Fundação da Vila de São Vicente 2015 - O
Musical: na coletiva de Imprensa, o entusiasmo em
participar do maior espetáculo de praia do mundo, na
Arena do Gonzaguinha, dirigido pelo secretário municipal
da Cultura, Amauri Alves, no programa comemorativo dos
483 anos de fundação da Cellula Mater.

Fotos Sandra Netto

Júlio Cesar/Seicom-PMSV

Festejando os
48 anos de

emancipação
político-

administrativa
de Praia

Grande, o
prefeito
Alberto

Mourão deu início, literalmente, às obras da quadra poliesportiva
coberta no loteamento Jardim Aloha, no Bairro Nova Mirim, que

integra o Programa Avança PG. Na oportunidade, Mourão anunciou
para este ano a construção de mais seis escolas municipais.

Marcelo Guedes/Decom-PMPG

4ª edição da Fama - Feira de Autores da Mata Atlântica
de Guarujá, até 8 de fevereiro, de sexta-feira a
domingo, das 17 às 23 horas, no Shopping Ferry Boat
Plaza, ao lado do ferry boat de Guarujá. Jornalista Luiz
Carlos Ferraz, editor do Perspectiva, participa com os
dois primeiros volumes da trilogia “Pedras do Caminho”,
sobre o Caminho de Santiago de Compostela, e anuncia
para 14 de março, na Pinacoteca Benedicto Calixto, em
Santos, o lançamento do livro que encerra a trilogia.

Sonia de Lima

Divulgação

Adriana
Santa Rosa

e Susan
Caroline

Dão
Pereira

Carla
Sotelo
Sônego e
Andreia
Freitas de
Abreu

Ecos da Casa Cor Litoral SP, que agitou arquitetos,
decoradores, designers e paisagistas, de outubro a

dezembro de 2014, na Ilha Porchat, em São Vicente.
Penduradas num varal rente à

parede, as fotos de “Ao meu redor”, de Gabriel
Felsberg, podem ser vistas até 12 de fevereiro,
no Zeffiro Restaurante & Rotisseria, na Rua Frei

Caneca, 669, Consolação, capital
paulista.
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Santos prepara a mais animada
festa carnavalesca da Região
Metropolitana da Baixada

Santista, programando três dias de
desfiles na Passarela do Samba
Dráusio da Cruz, na Avenida Afonso
Schmidt, na Zona Noroeste. A
abertura do Carnaval 2015 será no
sábado 14 de fevereiro com
apresentação da Corte Carnavalesca,
seguida pelas duas agremiações
pleiteantes, “Mãos Entrelaçadas” e
“Unidos da Baixada”, e as cinco
escolas do grupo de acesso, “Camisa
Alvinegra”, “Dragões do Castelo”,
“Unidos da Zona Noroeste”,
“Império da Vila” e “Mocidade
Dependente do Samba”. Nos dois

dias seguintes desfilarão as escolas
do Grupo Especial: no domingo 15,
“Bandeirantes do Saboó”, “Real
Mocidade Santista”, “Mocidade
Amazonense”, “União Imperial” e
“Padre Paulo”, e na segunda 16,

“Vila Mathias”, “Sangue Jovem”,
“Unidos dos Morros”, “Brasil” e
“X-9”.

No esforço para resgatar a
qualidade do Carnaval santista, a
Prefeitura anunciou que neste ano,

além dos camarotes, a
arquibancada será
montada no estilo
Fórmula 1, oferecendo
mais comodidade, com
capacidade para receber
público de 10.500
pessoas por noite de
desfile.

A venda de ingressos
teve início em janeiro com

uma novidade. Além de dois postos
fixos, na bilheteria do Teatro
Municipal Braz Cubas (Avenida
Pinheiro Machado, 48, na Vila
Mathias) e na Administração
Regional da Zona Noroeste (Avenida

Carnaval agita Passarela Dráuzio da Cruz
Nossa Senhora de Fátima, 456, na
Caneleira), de segunda a sexta-feira,
das 9 às 18 horas, que pela primeira
vez os ingressos estão sendo
comercializados pela internet, por
meio do site
www.ingressorapido.com.br A
novidade facilita a aquisição pelos
santistas, moradores de cidades
vizinhas e turistas, com o
pagamento podendo ser efetuado
com cartão de crédito, débito ou
boleto bancário.

O preço das entradas é o mesmo
do Carnaval do ano passado: R$
10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-
entrada para estudantes, professores
e maiores de 60 anos). Os postos
fixos aceitam somente dinheiro.
Quem doar um quilo de alimento não
perecível, exceto sal e açúcar,
também paga a metade. Os produtos
serão encaminhados ao Fundo Social
de Solidariedade de Santos. Mais
informações pelo telefone (13)
3226.8000, ramal 8179.

Arquibancada será
montada no estilo
Fórmula 1, oferecendo
mais comodidade ao
público

Metrópole

Ronaldo Andrade/Secor-PMS
Rei Momo João
Paulo Rivera e a
Corte Carnavalesca
de Santos: fazer o
melhor Carnaval do
Litoral


