Capa: Helbor

Empreendimentos S.A. e Serlam
Incorporação e Construção Ltda. entregaram
em fevereiro o Residencial My Way Ponta da
Praia, em Santos, com 100% das unidades
vendidas, coroando um projeto ajustado às
necessidades do mercado..................Págs. 6 e 7.
Capa: fotos Leandro Ayres e Luiz Carlos Ferraz.

Política
Eleito com 123.138 votos, o ex-vereador Caio França
(PSB), 26 anos, é um dos dois representantes da Baixada
Santista na Assembleia Legislativa do Estado......Pág. 5.
Luiz Carlos Ferraz

Puente la Reina:
ponte que dá
nome à cidade,
um dos ícones do
Caminho de
Santiago

Pedras do Caminho
Revelando segredos de suas peregrinações pelo Caminho
de Santiago, o jornalista Luiz Carlos Ferraz lança livros
na Pinacoteca Benedicto Calixto...................Págs. 3 e 9.
Acervo FAMS

Pinacoteca Benedicto
Calixto: a história do
belo casarão branco
na orla da praia do
Boqueirão

condenará as empresas e pessoas que assaltaram os
cofres públicos, e a decisão repercutirá, como já
repercute toda a fase processual, no Legislativo, que
haverá de adotar medidas enérgicas para expurgar
os políticos desonestos – projetando ao Executivo um
rol de providências que deverá e já está sendo
adotada, como o afastamento de servidores
corruptos e proibindo a contratação de empresas
que adotam e admitem práticas esquisitas. Aos
derrotados, resta continuar mobilizados e tentar a
conquista do poder pelas urnas, daqui a quatro
anos, mediante a apresentação de proposta que
consiga sensibilizar a maioria dos eleitores. A
natureza da democracia brasileira não há de
extrapolar o sentido grego da demokratia, de demos,
“povo”, e kratos, “poder”, que se aplica ao sistema
político no qual o poder é exercido pelo povo através
do sufrágio universal. É o sistema adotado e
aplicado aqui, ainda que com sérios desvios e que
estão sendo corrigidos num processo que parece
interminável, mas muito melhor do que a ditadura
militar que o povo derrubou de forma legítima.
Achar que a democracia admita outra forma de
alternância de poder que não as urnas é aventura
espúria e não deve prosperar nas mentes e corações
brasileiros.

Por um código de conduta e
confidencialidade dos empregados
Murray Neto: as relações de
emprego se modificaram,
mas a legislação não

O

Divulgação

Sydney:
capital do
estado de
Nova Gales do
Sul e cidade
mais populosa
da Austrália e
Oceania

Turismo
Há motivos de sobra para o brasileiro que pretende se
mudar para a Austrália, com destaque para a segurança,
clima, oferta de emprego e programas de estudo....Pág. 8
Perspectiva

N

ão tem sentido a voz desesperada desta
minoria barulhenta, ou nem tanto, pregando
o impeachment da presidente Dilma
Rousseff. Proposta mais que destrambelhada, Dilma
foi mantida no cargo de forma democrática em
eleição livre vencida pela maioria do povo brasileiro
e, se suas ações são e devem ser questionadas, isto
tem que ser feito dentro dos padrões das melhores
democracias, respeitando o Estado de Direito e em
harmonia com o princípio da tripartição dos
poderes, conforme a teoria desenvolvida por
Montesquieu, em sua célebre obra “O Espírito das
Leis”. Além do flagrante desespero, a articulação
rasteira que prolifera nas redes sociais fede como
vício da ditadura, habituada ao caminho golpista
para derrubar governos legítimos. O Brasil tem uma
governanta – anta ou não (aquiete-se!), esta é outra
questão – reeleita pelo voto popular. Se não foi o seu,
perdeu. Mas foi o voto da maioria dos eleitores do
Brasil. Se a facção e seguidores derrotados não se
conformam, devem sim espernear, denunciar, fazer
oposição, conforme admite o regime democrático. O
escândalo da Petrobras, que serve de mote, não é o
primeiro e nem será o último deste país contaminado
por dirigentes, enfim, por um sistema corrupto. As
denúncias estão sendo apuradas pelo Judiciário, que

Murray - Advogados

A Pinacoteca Benedicto Calixto foi criada em Santos,
nos anos 1990 , no antigo casarão que pertenceu à família
do exportador de café Francisco da Costa Pires.Pág. 12.
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Opinião

Brasil possui legislação
trabalhista antiga e complexa. É
necessária ampla revisão nesse
segmento do direito. Mas tratar de
revisão de normas trabalhistas dá
sempre ensejo a discussões
apaixonadas, ideologizadas e, muitas
vezes, demagógicas. Rever a
legislação trabalhista e atualizá-la no
que for necessário não significa
retirar direitos dos trabalhadores.
Pelo contrário, pode, sim, servir
para preencher lacunas e evitar
contendas entre empregados e
empregadores. As relações de
emprego se modificaram, mas a
legislação não.
Na medida em que a legislação
for silente, ou obscura em vários
aspectos, é necessário que as
empresas tomem a iniciativa de
adotar medidas preventivas para
evitar possíveis e futuras disputas
judiciais. Por exemplo, é
recomendável que as empresas

tenham claramente estabelecidas
políticas de utilização da internet, emails e aparelhos de informática de
propriedade da empresa. Igualmente,
que tenham um código de conduta
do empregado, por meio do qual a
empresa faz saber aos seus
empregados as regras de conduta a
serem seguidas, em questões éticas,

relações interpessoais no ambiente
de trabalho, dentre outras. As
empresas também devem ter por
escrito regras anticorrupção a serem
seguidas por seus funcionários. Esse
documento se faz muito mais
necessário na medida em que o
Brasil promulgou a sua própria lei
anticorrupção.
Todos esses documentos devem
ser claros e de pleno conhecimento
dos empregados. Melhor que cada
um deles assine ter ciência e que
concordam com a integralidade desse
conteúdo. Assim as empresas
estarão tomando importantes
medidas preventivas no âmbito
trabalhista.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Cidade

Sediar a preparação de atletas
Pedro Rezende

Guarujá Golf Club:
tapetes de grama muito
bem cuidados,
infraestrutura, sossego...

Após 112 anos, golfe
retornará aos Jogos
Olímpicos de 2016

U

ma área com mais de 250
mil metros quadrados de
Mata Atlântica, tapetes de
grama muito bem cuidados, driving
range (local de treinos) na água, com
bolinhas flutuantes, e raias com
relevos desafiadores são algumas das
características do Guarujá Golf
Club. A entidade quer sediar a
preparação de atletas para os Jogos
Olímpicos de 2016, no Rio, na
modalidade que retorna à
competição 112 anos após ser
suprimida devido a confusão entre
atletas. “Serão 150 países
participando e o Brasil não dispõe
de muitos campos de golfe,
especialmente no nível do mar”,
afirma o presidente do Guarujá Golf
Club, Anselmo Aragon: “Além das

exclusividades e da exuberante fauna
e flora, outro fator que favorece o
nosso clube é o clima. Os treinos
devem acontecer em campos que
apresentem condições semelhantes
às do torneio. A tacada de 100 jardas
aqui é de 110 em outros lugares com
maior altitude. Ou seja, estamos

entre as melhores opções”.
De acordo com o dirigente, que
está há um ano no cargo, o clube
possui medidas oficiais, sendo que o
campo não tem nem nove ou 18
buracos, como preconizam as
normas. O Guarujá Golf Club tem
11 buracos, outra inovação:

“Estamos entre os cinco melhores
campos brasileiros de nove buracos.
E por que isso? Porque é desafiador.
A mata é predominante. É como
jogar no meio da Mata Atlântica.
Imagine um golfista estrangeiro
vendo isso? Ele vai ficar maluco”.
Outro ponto a ser destacado é
que São Paulo é muito próximo do
Rio de Janeiro, onde serão realizados
os Jogos Olímpicos. E nesse
contexto o Golf Club está muito
bem localizado: “Nossa
infraestrutura é completa, com
vestuários e utensílios afins,
restaurante de comida italiana”. O
sossego é outro atrativo para o
golfista. O clube recebe poucos
jogadores durante a semana, o que,
em termos de golfe, é muito bom.

Centro na ZN
visa incentivar
negócios

A

Prefeitura de Santos abriu
licitação para construir na
Praça Bruno Barbosa, bairro
Castelo, Zona Noroeste, o Centro
de Comércio e Artesanato
Regional. O objetivo é ampliar e
diversificar a vocação turística
da cidade e beneficiar os cerca de
100 mil moradores da região
mais populosa do município. O
edital estabelece que a obra será
executada em 10 meses, com
custo de R$ 2.081.437,42. O
Centro terá 505 metros
quadrados de área construída e
contará com 40 boxes para
venda de produtos típicos e de
alimentação, além de serviços de
apoio ao turista. A praça do
entorno também está sendo
reurbanizada para permitir total
acessibilidade ao Centro.
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POR
LUIZ
CARLOS
FERRAZ

 Denúncias de poluição sonora em Santos podem ser feitas à

Ouvidoria, de segunda a sexta-feira, pelo telefone 0800.112056, no Paço,
à Praça Mauá, s/nº, térreo, por e-mail ouvidoria@santos.sp.gov.br ou
no site www.santos.sp.gov.br Para denunciar à noite e aos finais de
semana, deve ser acionada a Guarda Municipal pelo telefone 193.
 Nove em cada 10 consumidores

 Pesquisa Nacional sobre

virtuais (93%) estão satisfeitos com
as compras feitas pela internet
apurou pesquisa nacional realizada
pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). O estudo revela que 81%
dos entrevistados teve a primeira
experiência de compra virtual antes
de 2013, o que indica que este tipo
de comprador está cada vez mais
experiente. A pesquisa está
disponível em www.spcbrasil.org.br/
imprensa/pesquisas

Liquidação de Cheques elaborada
pela TeleCheque, serviço da
MultiCrédito, revela que o índice de
inadimplência em cheque passou de
2,34% em dezembro para 2,94% em
janeiro – crescimento de 25,6%. Em
relação a janeiro de 2014, entretanto,
o índice de inadimplência registrou
queda de 1,4%, passando de 2,98%
para 2,94%. A pesquisa revelou que
o sexo masculino apresentou
inadimplência maior, de 3,11%,
enquanto as mulheres tiveram índice
de inadimplência de 2,80%.

 Para tornar público o impacto das instituições financeiras na

sociedade, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC,
lançou em www.idec.org.br a versão brasileira do Guia dos Bancos
Responsáveis – GBR 2015, projeto integrado por Indonésia, Holanda,
França, Bélgica, Japão e Suécia, que também realizam o “Fair Finance
Guide International”, o Guia Internacional de Finanças Responsáveis.
 Para selecionar 40 jovens à

Turma Básica de Audiovisual das
Oficinas Querô, em Santos, as
inscrições estão abertas até 15 de
março para jovens entre 14 e 18
anos, estudantes de escolas
públicas de Santos, São Vicente,
Praia Grande e Cubatão e de
baixa renda familiar. Mais em
www.institutoquero.org

 Secretaria de Estado da Educação
abriu cadastro para alunos que
apresentam restrição alimentar, que
podem ter à disposição um cardápio
servido na merenda escolar
compatível a intolerância à lactose
ou glúten, hipertensão, alergias
diversas e diabetes. A informação
sobre a condição alimentar deve ser
feita na secretaria escolar ou na
diretoria da unidade de ensino.

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
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São Vicente instala
primeiro CIC da região
Julio Cesar/SICS-PMSV

Também foi entregue o
Centro de Referência e
Apoio a Vítimas

O

primeiro Centro Integrado
da Cidadania (CIC) da
Baixada Santista foi
inaugurado em fevereiro, na sede do
Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (Cejusc), Vila
Valença, em São Vicente, com a
presença do secretário de Estado da
Justiça e Defesa da Cidadania,
Aloísio de Toledo César, o prefeito
Luis Cláudio Bili, entre outras
autoridades.
O CIC visa proporcionar
participação popular e garantir
formas alternativas de acesso à
justiça. A população terá palestras
sobre temas diversos, oficinas
culturais, orientações sociais e
jurídicas, mediação comunitária de
conflitos, reuniões do Conselho
Local de Integração da Cidadania
(Clic), além de cursos e eventos em
parceria com diversos órgãos.
Também será possível emitir
documentos pessoais, como
carteiras de identidade e de trabalho,
segunda via de certidões de

Autoridades descerram placa alusiva ao novo equipamento
nascimento, casamento e óbito.
O atendimento será de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas, com
informações pelo telefone (13)
3467.2997.
No local também foi inaugurado
o Centro de Referência e Apoio a
Vítimas (Cravi) que atenderá em
esquema de plantão às sextas-feiras,
das 9 às 15 horas. Será oferecido
apoio psicológico, social e jurídico, a
vítimas diretas e indiretas de crimes
violentos, como homicídio,
latrocínio e ameaça.

CMI – São Vicente também
passou a contar com nova sede do
Conselho Municipal do Idoso (CMI
SV), no Parque Bitaru. De segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas, o
Conselho recebe denúncias de vários
tipos, desde transporte público que
não parou para atender ao idoso, a
maus tratos e abandono. A nova sede
permitirá ampliar projetos, como o
Selo da Melhor Idade e a campanha
“O Jovem de Hoje é o Idoso de
Amanhã”. Para denunciar é preciso
ir à sede ou ligar ao Disque 100.

Retenção no distrato da casa
própria lidera reclamações
O
atraso na entrega do imóvel
já não é o líder nas queixas
de mutuários contra construtoras.
Agora, o vilão da vez é o valor
incorreto na rescisão do contrato.
“A valorização do imóvel por
conta do INCC e a dificuldade
financeira são dos dois principais
motivos que têm levado o distrato
da compra da casa própria.
Infelizmente, o que era para ser
um momento de alívio tem trazido
muitas dores de cabeça para o
consumidor porque a construtora
quer reter um percentual, que gira
em torno de 30 a 60%, do valor já
pago pelo dono do bem, quando
no máximo deveria ser de 10%”,
afirma Marco Aurélio Luz,
presidente da Associação dos
Mutuários de São Paulo e
Adjacências, a Amspa.
Vícios ou defeitos de

construção; taxas abusivas como
SATI e corretagem; cobrança de
juros sobre juros, pagamento do
condomínio antes das chaves, taxa
de evolução de obra, leilões de
imóveis e saldo devedor que não
diminui foram outras reclamações
recebidas pela Amspa durante o ano
de 2014. Para aqueles mutuários
que estão com problemas, seja
contra construtoras ou bancos, Luz
aconselha primeiramente tentar um
acordo.
De acordo com dados da
Amspa, de janeiro a dezembro de
2014, na Baixada Santista, houve
723 reclamações de mutuários,
referentes às construtoras e bancos.
Dessas, 284 dos reclamantes deram
entrada na Justiça. O balanço
representa um aumento de 9 % nas
queixas e um crescimento de 5 %
nas ações impetradas junto ao

Poder Judiciário. Os dados são
comparativos a 2013, quando
houve 664 descontentes e 271
ações judiciais. Das 723 queixas
em 2014, 60% delas estão na
cidade de Santos, 20% na Praia
Grande, 15% no Guarujá, 9% em
São Vicente e 5% em outras
cidades da Baixada Santista. O
balanço revela o ranking dos
aborrecimentos: dificuldade no
distrato na compra da casa
própria (25%), atraso na obra
(23%), seguido das taxas SATI e
corretagem (16%), leilões de
imóveis (10%), problemas no
imóvel, ou seja, vícios ou defeitos
na obra (9%), cobrança de juros
sobre juros (8%), saldo devedor
que não diminui (4%), pagamento
do condomínio antes das chaves
(3%) e taxa de evolução de obra
(2%).

Política

“Vou trabalhar incansavelmente”
“Sempre admirei o
governador Alckmin pela
postura de homem público
sério e reto”

Divulgação

E

leito com 123.138 votos, o
ex-vereador Caio França
(PSB), 26 anos, é um dos
dois representantes da Baixada
Santista na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. O outro é
Paulo Correa Júnior (PEN), nosso
entrevistado na edição de janeiro
passado. A região, aliás, teria três
deputados, porém, Cássio Navarro
(PMDB), de Praia Grande, que
obteve 50.093 votos, foi rebaixado a
suplente após retotalização dos
votos feita pelo Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a
pedido do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), deixando a vaga
para Vanessa Damo (PMDB), do
Grande ABC, que somou 80.684
votos. “Digo que vou trabalhar
incansavelmente pelo
desenvolvimento da nossa região”,
declarou Caio, em entrevista ao
jornal Perspectiva: “A Baixada
deve ser protagonista nos próximos
anos com investimentos do governo
estadual”.
Como o sr. avalia sua eleição
para a Assembleia Legislativa?
Tenho muito a agradecer pela
confiança. Tive uma excelente
votação na Baixada e isso aumenta a
responsabilidade. Creio que depois
de uma eleição conturbada em 2012,
para prefeito de São Vicente,
conseguimos dar a volta por cima.
O que São Vicente, enfim, a
Região Metropolitana da Baixada
Santista pode esperar de sua ação
como deputado estadual?
A Baixada Santista contará com
o nosso mandato em todos os
sentidos. Tanto para ajudar com
emendas, como para influenciar em

“

Depois de uma
eleição conturbada em
2012, para prefeito de
São Vicente,
conseguimos dar a
volta por cima...
Caio França

Como o sr. avalia as
principais necessidades da
região?
A Baixada Santista tem um
potencial muito grande de
crescimento econômico. Porém, as
desigualdades sociais ainda são
grandes. Temos problemas sérios de
mobilidade urbana, habitação, saúde
e segurança. Estou muito animado e
acredito que posso contribuir muito
para diminuir essa desigualdade.
ações de interesse público. Pretendo
estar sempre próximo das pessoas
para facilitar a atuação.

Douglas Gomes/Imprensa PRB

Beto: na
posse,
eleição
para
cargo na
mesa da
Câmara
Federal

Qual será sua estratégia
visando colaborar com soluções
para os problemas da região?
Creio que a proximidade com as
cidades facilita a atuação. Além
disso, o fato de ser jovem possibilita
ter muita energia e boa vontade. Já
estive com praticamente todos os
prefeitos para traçar um diagnóstico
regional.
Como o sr. pretende
administrar sua ação
parlamentar em relação ao
governo Alckmin, considerando o
fato de seu pai, Márcio França,
ser o atual vice-governador do
Estado?
Vale salientar eu sempre admirei
o governador Alckmin pela postura
de homem público sério e reto.

Beto assume 1ª secretaria

C

umprindo seu quinto mandato parlamentar, Beto Mansur (PRB) foi
eleito para a 1ª secretaria da Câmara dos Deputados. O ex-prefeito
de Santos é um dos três deputados federais que representam a Região
Metropolitana da Baixada Santista em Brasília, ao lado do também exprefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa (PSDB) e do ex-vereador de
Guarujá, Marcelo Squassoni (PRB).

Quais as suas propostas para
enfrentar o déficit habitacional?
Com relação a habitação, os
governos federal e estadual precisam
aumentar os investimentos. Além
disso, os municípios precisam
contribuir com áreas para a
construção de conjuntos
habitacionais. Não podemos
esquecer de controlar as invasões,
que será um problema eterno.
Considerando o potencial da
construção civil na Baixada
Santista como o sr. pretende
incentivar este segmento?
Creio que precisamos muito do
pequeno e grande investidor da
construção civil. As parcerias em
relação à isenção ou diminuição de
tributos em locais menos
desenvolvidos pode ser um caminho.
Além, claro, da desburocratização de
alguns órgãos.
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Construção
Sandra Netto

My Way Ponta da Praia:
torre única possui 27
pavimentos,
totalizando 216
apartamentos de 1 e 2
dormitórios

My Way Ponta da Praia

Ajustado ao
mercado
Qualidade e preço
garantem sucesso nas
vendas
SANDRA NETTO

N

este momento em que o
mercado imobiliário de
Santos não vive seus
melhores dias, acertar o alvo, ou
seja, viabilizar com sucesso o
empreendimento, é motivo de grande
satisfação. Este sentimento é a

marca da parceria entre a Helbor
Empreendimentos S.A. e Serlam
Incorporação e Construção Ltda.,
que entregou em fevereiro o
Residencial My Way Ponta da Praia,
com 100% de suas unidades
vendidas, coroando um projeto
ajustado às necessidades do
mercado, cada vez mais em busca de
qualidade com preço justo.
Implantado na Rua Egydio
Martins, 160, em terreno com 2.190
metros quadrados, a torre única

possui 27 pavimentos, totalizando
216 apartamentos de 1 e 2
dormitórios, com 1 suíte, com áreas
privativas de 48,36 m2 e 77,50 m2,
respectivamente, com 1 ou 2 vagas
de garagem. A obra foi executada
pela Serlam, dirigida pelo engenheiro
Sérgio Novaes, que atua há 40 anos
na construção civil do litoral
paulista. O projeto de arquitetura é
da Marchi Arquitetura, o projeto de
decoração de Janaína Leibovitch
Arquitetos e o projeto paisagístico
de Benedito Abbud Arquitetura
Paisagística.
“Este empreendimento é um
sucesso”, comemora Novaes. “O
My Way Ponta da Praia foi muito
bem recebido, pois atendeu um
público que busca qualidade e preço.
Acho que o caminho é esse, fazer
um produto bom e que caiba no
bolso do comprador”. Além dos
apartamentos com espaços bem
divididos, o diretor da Serlam
destaca as diversas áreas de lazer,
entregues equipadas e decoradas,
distribuídas no mezanino do 4º
andar, que contemplam espaço
gourmet, salão de festas, salão de
jogos, brinquedoteca, sauna, beauty
care, fitness, playground, spa com
descanso, piscinas adulto e infantil,
estar, churrasqueira e forno de pizza
6
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e espelho d’água.
A Serlam possui o nível “A” no
Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H)
e é tradicional parceira da Helbor,
com a realização de inúmeros
empreendimentos residenciais e
comerciais em Santos e cidades da
região. O elevado padrão de
qualidade é um dos diferenciais nas

várias fases da obra, o que exige a
aplicação de modernos sistemas de
gestão, especialmente em relação aos
resíduos da construção, visando a
preservação do meio ambiente,
conforme destacou o engenheiro
Novaes. Neste sentido, além de
adotar a coleta seletiva, sempre que
possível antes do descarte final o
material foi reciclado e utilizado. No
aspecto da sustentabilidade, o
projeto também contemplou a
implantação de caixa retardadora de
água pluvial, visando não onerar a
rede.
Para que os sistemas funcionem
de forma adequada, junto aos
encarregados da obra atuam o
encarregado pelo sistema de
qualidade, que realiza auditorias
mensais, nas quais são gerados
relatórios, em seguida encaminhados
ao engenheiro responsável, para que
tome eventuais medidas corretivas.
Já no pós-venda, a Serlam possui
um SAC, atendido por equipe de
manutenção própria e com solução
de 95% dos casos em até 72 horas,
salvo quando se trata de problema
urgente. “Temos equipe de
manutenção com cinco funcionários
de diferentes especialidades, pronta
para atender qualquer tipo de
chamado”, frisa o diretor da
empresa: “Com todos esses
cuidados, a Serlam entrega todos os
empreendimentos no prazo com um
padrão de qualidade invejável,

Construção
Sandra Netto

My Way
Ponta da
Praia: áreas
de lazer
equipadas e
decoradas

mantido ao longo dos 40 anos em
que atua no mercado da construção.
Esta é a razão da satisfação de
nossos clientes”.
As fundações foram executadas
pela Fundesp Fundações Especiais,
em estacas escavadas com lama
estabilizante, com diâmetros
variando de 80 cm a 130 cm, até 55
metros de profundidade, detalhou o
diretor técnico da Fundesp, William
Roberto Antunes.
Visando economia e agilidade na
obra, a Serlam adotou fôrmas
prontas para concreto da Madewal
System. Conforme destaca a diretora
comercial Deliane Rossetto, “para
atender sempre com qualidade e
tecnologia nossos clientes, no
segmento da construção em
concreto, e com o objetivo de

preservar os
nossos
recursos
naturais, a
Madewal
sistema de
fôrmas préfabricadas se
apresenta
como uma
solução viável
para o
máximo
reaproveitamento da
matéria-prima
e maior
precisão nas
estruturas, com menor custo da
obra”. Deliane acrescentou que as
fôrmas são desenvolvidas com
chapas de madeira compensada de
alto desempenho, confeccionadas
com cola fenólica WBP resistente à
umidade, revestidas com tego filme e
madeiras de reflorestamento, com
espessuras variadas para atender as
diversidades de projetos
arquitetônicos e estruturais, o que
confere ao concreto um perfeito
acabamento.
A Serlam utilizou blocos
cerâmicos da City. Conforme
destaca o fabricante, graças à
tecnologia exclusiva da City é
possível ter no Brasil o bloco
7x19x39 cm de alto desempenho,
que otimiza o espaço mantendo as
propriedades de resistência e

isolamento térmico. Este bloco foi
utilizado no My Way Ponta da Praia
para a construção do shaft – que é
um espaço vertical por onde passam
as instalações hidráulicas e
sanitárias: “As tubulações de água
quente, água fria, ventilação e esgoto
ficam acessíveis para manutenção,
sem a necessidade de quebra das
paredes”.
O engenheiro Lucelino da Costa
Laranjeira, da 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, estações elevatórias de água
e esgoto, centros operacionais,
esportivos e comerciais, entre
outros, a LCL tem também se
dedicado nos últimos anos a
projetos de condomínios
residenciais. Para atender às
demandas elétricas da edificação
foram previstas duas entradas de
energia, sendo uma em baixa tensão
para atender exclusivamente os
apartamentos, e outra em média
tensão para atender todo sistema
condominial. Um sistema gerador
garante o funcionamento da
administração condominial em 100%
do sistema de iluminação e tomadas
de uso geral, assim como um
elevador, bombas de drenagem e
água fria, salão de festas e outras
cargas importantes. As instalações
elétricas dos apartamentos atendem
aos pontos de utilidades usuais para
a tipologia, como luz, tomadas,
telefone, interfone, tv a cabo, ar
condicionado e outros, com destaque
para a distribuição baseada em
layout do mobiliário, conforme
previsto pelo projeto de arquitetura.
Já 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, e um
sistema pressurizador para atender
os três últimos pavimentos,
garantem as pressões estáticas e
dinâmicas dentro de valores
otimizados para cada apartamento.
Para o sistema de drenagem
profunda foram previstos três
sistemas de captação e recalque,
sendo um deles exclusivo para os
poços dos elevadores, detalhou o
engenheiro Laranjeira.
A Thema Soluções forneceu o
sistema de monitoramento de
câmeras, central de portaria,

interfones, automatização dos
portões de garagem, laudo técnico
junto à operadora Vivo e distribuição
da rede de telefonia. O diretor
comercial João Henrique da Silva
destaca que a empresa está sediada
em Santos desde 1987 e possui
equipe treinada junto aos
fabricantes, fornecendo, instalando e
prestando serviços de manutenção
dos equipamentos, além de
consultoria necessária à atualização
do sistema e aumento da segurança
patrimonial. Ao apresentar
congratulações à Serlam pela entrega
do My Way Ponta da Praia, o
diretor da Thema informou que a
automação envolveu o acesso a
todas as dependências do

condomínio, onde foram instaladas
câmeras, sistema de gravação digital,
automatização, interfonia e telefonia.
A Magenta Alumínio Ltda.
participou de mais este
empreendimento fortalecendo a
parceria com a Serlam. A empresa
forneceu e instalou todas as
esquadrias de alumínio, ferro e aço
inox. “Destacam-se o brise e a pele
de vidro instalados na fachada do
edifício”, afirmou o diretor João
Magenta: “Trabalhamos esta obra
com cronograma antecipado de
montagem e instalação, além de
equipes distintas de acordo com o
tipo de esquadria, afim de
acompanhar o ritmo acelerado do
empreendimento”.
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POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

10 bons motivos para
morar na Austrália

Divulgação

Baía do
Sancho: a
número 1 na
avaliação dos
internautas do
Trip Advisor

Divulgação

Vista noturna de Perth: capital
e maior cidade do estado
australiano da Austrália
Ocidental

No Brasil, a melhor
praia do mundo!
A

Mesmo após a crise
econômica mundial, país
mantém economia estável

A

MQuality, de São Paulo,
que oferece consultoria em
imigração e intercâmbio
para a Austrália, listou bons motivos
para o brasileiro que pretende se
mudar para o país da Oceania, com
destaque para a segurança, clima,
oferta de emprego e programas de
estudo. A terra dos cangurus é uma
das principais apostas entre os
brasileiros que querem morar no
exterior, diz a empresa.
Hospitalidade – O povo
australiano recebe bem os
estrangeiros. “A cordialidade e o

respeito pela diversidade é uma das
marcas registradas dessa
população”, afirma MaCson
Queiroz, agente imigratório da
MQuality.
Educação – O sistema de
educação pública até o segundo grau
é muito bom. Cursos técnicos e
superiores são pagos, mas o governo
oferece excelentes linhas de crédito.
Trabalho – Mesmo após a crise
econômica mundial, país mantém
economia estável.
Clima e Natureza – Na
Austrália, o clima é temperado
durante a maior parte do ano e o
tempo é agradável.
Cultura e Gastronomia – A
cultura aborígine ainda é muito viva.
No Território Norte é possível

mergulhar na história dos primeiros
habitantes da região.
Esportes e Lazer – Surfe, rugby,
cricket, golfe e futebol australiano
são os principais esportes na
Austrália, que sedia várias
competições todos os anos.
Segurança – É grande a sensação
de estar seguro nas ruas e até mesmo
nas praias mais movimentadas.
Saúde – O sistema conhecido
como Medicare é considerado um
dos melhores do mundo.
Transportes – O transporte
público é eficiente, pontual, seguro,
limpo e moderno.
Qualidade de Vida – O país tem
o segundo mais elevado Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
Mais em www.mquality.com.br

Leve o pet para o hotel fazenda
P

ara quem quer viajar e não
abre mão da companhia do
amigo de estimação, três hotéis
fazenda no interior do Estado de
São Paulo oferecem pacotes que
incluem a estadia do pet. Os
pacotes de duas noites estão com
preços promocionais.
No Hotel Fazenda Campo dos
Sonhos, em Socorro, as diárias
são formadas por quatro refeições
no sistema de self-service, e inclui
toda área de lazer do hotel, com
8
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passeios a cavalos, charretes,
pedalinho, quadriciclo, barcos,
bicicletas, triciclos e monitoria
adulto e infantil.
A opção pela pensão completa
no Hotel Fazenda Hípica Atibaia
inclui café da manhã, almoço e
jantar servidos em restaurantes
próprios, com acesso às áreas
sociais, piscinas, sauna, salão de
jogos, passeios de charrete,
trenzinho, quadras esportivas. Há
monitores para adultos e crianças a

partir dos três anos com
atividades todos os finais de
semana.
Na Pousada Sabiá, em Brotas,
o café da manhã está incluído na
diária. Os chalés são de madeira,
com cama de casal ou duas de
solteiro, beliche (nos maiores), TV,
frigobar, ventilador, acesso à
internet wifi. Além da piscina, há
área para churrasco, salão de
jogos, lago para pesca esportiva,
muita área verde.

Baía do Sancho, em Fernando
de Noronha, no estado de
Pernambuco, venceu pelo segundo
ano consecutivo o Travellers’ Choice
2015, prêmio realizado pelo site de
viagem Trip Advisor. A pesquisa
considera as melhores avaliações dos
usuários que visitaram praias
brasileiras e estrangeiras nos últimos
12 meses.
O TripAdvisor está presente em
45 países e possui 315 milhões de
visitantes ao mês, com mais de 200
milhões de avaliações. Dados de
julho de 2014, registraram 3,6
milhões de visitas na versão
brasileira do endereço eletrônico. O
prêmio Travellers’ Choice 2015
também elegeu os hotéis mais bem
avaliados pelos colaboradores e,
mais uma vez, o Brasil emplacou um
empreendimento entre os 10
melhores.
No final do ano passado,
Fernando de Noronha destacou-se

entre as melhores práticas de gestão
e inovação no Índice
Competitividade, uma iniciativa do
Ministério do Turismo em parceria
com o Sebrae. Com o projeto Mais
Noronha, adotado pelo arquipélago,
turistas que desejam visitar a região
podem adquirir pacotes de viagem
com descontos de até 30% na baixa
temporada (abril a junho),
minimizando os impactos da queda
de arrecadação no destino com a
sazonalidade.
Fernando de Noronha é o
destino mais desejado pelos
brasileiros, segundo estudo do
Ministério do Turismo (2012). O
arquipélago é um santuário
ecológico, com vida marinha
exuberante e praias de águas
cristalinas para a prática de
mergulho e surfe. O Morro Dois
irmãos, no mirante de mesmo nome,
é um dos principais pontos de
contemplação da natureza.

Pedras do Caminho

Revelações do Caminho de Santiago
Fotos Luiz Carlos Ferraz

A mística da tradicional
rota de peregrinação na
Pinacoteca de Santos

E

ditor do jornal Perspectiva, o
jornalista Luiz Carlos Ferraz
lança sábado, 14 de março, a
partir das 17 horas, na Pinacoteca
Benedicto Calixto, em Santos, dois
livros sobre o Caminho de Santiago:
“Busca sem fim”, que encerra a
trilogia Pedras do Caminho, e
“Descobrindo novos Caminhos”,
que inaugura série sobre outras rotas
de peregrinação que levam a Santiago
de Compostela, na Espanha.
O evento contempla exposição
de fotos – a partir de 10 de março –,
exibição de vídeos, apresentação de
música celta e do folclore galego,
com o gaiteiro Luiz Henrique
Castiñeiras e a flautista Mila Maia, e
convida o público a se surpreender
com a tradicional rota de
peregrinação cristã, surgida a partir
do século IX, quando foram
encontradas as relíquias de Tiago
Maior, um dos 12 apóstolos de
Jesus, que estão guardadas na cripta
da catedral de Santiago de
Compostela.
“As peregrinações revelam a
busca de autoconhecimento pelo
místico Caminho de Santiago, o que,
de uma forma singela, é a parábola da
luta diária em busca da plena
felicidade”, sintetiza Ferraz, ao
explicar a importância das
peregrinações em sua vida, ora
tirando dúvidas, ora gerando outros
questionamentos, enfim,
proporcionando uma nova visão de
mundo.
Segundo o jornalista, o projeto
Pedras do Caminho foi idealizado
para consolidar três grandes
momentos pessoais: “O primeiro
revelou o encontro comigo mesmo; o

Ferraz no Caminho Sanabrês a Santiago de Compostela,
capital da Galícia, na Espanha, uma das quatro peregrinações
realizadas pelo autor: livros da trilogia “Pedras do Caminho”
relatam 1.653 quilômetros a pé pelos Caminhos de
Santiago, numa busca interior por autoconhecimento,
equilíbrio, experiência, enfim, pela felicidade!
segundo, ensinou-me o sentido do
antes, em Obanos...) o Aragonês se
perdão, não só pelo que faço, mas
encontra com o Caminho Francês. O
especialmente por aquilo de bom
trajeto possui cerca de 190
que deixo de realizar; e o terceiro,
quilômetros e foi peregrinado
enfim, me projetou um sentimento
durante 7 dias em junho de 2012.
de busca sem fim, sem limites, o que Além do aspecto pessoal, ao
foi definitivamente confirmado na
peregrinar o Caminho Aragonês o
quarta
jornalista
peregrinação”.
conheceu o rico
Rota de peregrinação
Reflete o
patrimônio
cristã surgiu a partir do
autor:
histórico,
século IX, quando foram
“Sempre
arquitetônico e
alguém me
cultural
encontradas as relíquias
pergunta:
existente na
de Tiago Maior, um dos
‘Mas é
rota, que cruza
12 apóstolos de Jesus...
preciso ir tão
a comunidade
longe?’.
autônoma do
Sinceramente,
Aragão,
não sei. Talvez não, quem sabe?”.
formada pelas províncias de Huesca,
Em “Busca sem fim”, que
Teruel e Zaragoza.
encerra a trilogia, Ferraz realiza a
A tradição conta que o Santo
tradicional rota tendo a
Graal, o cálice sagrado de Jesus,
oportunidade de relembrar as duas
permaneceu no Monastério de San
peregrinações anteriores e
Juan de la Penã de 1071 até 1399,
aprofundar o impacto do Caminho
após passar por diversas
de Santiago em sua vida. Uma
localidades... O Monastério que o
conquista que ele classifica como
peregrino visitou e revela suas
mais uma etapa em sua busca. O
impressões.
livro é ambientado no Caminho
Em “Descobrindo novos
Aragonês, no trecho entre Somport,
Caminhos”, o jornalista confirma sua
nos Pirineus, na fronteira entre
tese de que sim, essa busca é mesmo
França e Espanha, e Puente la Reina, sem fim no Caminho de Santiago.
quando a partir daí (ou um pouco
Nesta quarta peregrinação, o pano
de fundo é o fantástico Caminho
Sanabrês, uma variante da tradicional
Vía de la Plata, que inicia em Sevilha
e segue até Astorga para encontrarse com o Caminho Francês... Em
Granja de Moreruela, contudo, a Vía
de la Plata oferece a opção de um
Caminho a Oeste, passando por
Puebla de Sanabria, Ourense, entre

outros pueblos, e que é denominado
Caminho Sanabrês, ou Mozárabe,
chegando direto a Santiago de
Compostela. O Caminho Sanabrês
de Ferraz somou cerca de 420
quilômetros e foi peregrinado em 16
dias, em junho de 2013. Em vez de
Granja de Moreruela, o ponto de
partida foi ainda na Vía de La Plata,
em Zamora, um dos mansios da
formidável rede de vias romanas que
funcionou na Península Ibérica e está
descrita no famoso Itinerário
Antonino, do século III.
Com a quarta peregrinação, o
jornalista completou 1.653
quilômetros a pé pelos Caminhos de
Santiago... Como ele afirma no livro:
“Caminhos que levam o peregrino ao
reencontro consigo mesmo, em
busca de conhecimento, de
autoconhecimento, de paz interior,
de momentos de reflexão sobre sua
existência, sobre o que fez, o que faz
e o que ainda pretende fazer nesta
curta, porém, rica, bela, agradável...
experiência de vida. Buen Camino!”
O evento que acontecerá na
Pinacoteca Benedicto Calixto é uma
realização da Titan Comunicação,
com apoio de Pet Memorial,
Engeplus Incorporadora e
Construtora, Apply Auditores

Associados, T-Recupera Engenharia,
Ferreira & Cheganças Materiais para
Construções, Unisanta, Stiletto,
Divena, Capital Serviços Técnicos,
Toledo Corretora de Seguros, Le
Ayres Fotografia Profissional,
Toads, Sweet Salt Gourmet, Jornal
Perspectiva, Rádio City 102 FM e
Prefeitura de Santos.
Metade da renda obtida com a
venda dos livros será doada à Casa
da Esperança de Santos, mantida
pelo Rotary Club de Santos, que
atende crianças e adolescentes
portadores de paralisia cerebral.
Os livros estarão à venda na
Realejo Livros, Bairro Gonzaga,
Santos, e titan.com@uol.com.br,
telefone (13) 3284.2373.
A Pinacoteca Benedicto Calixto
está localizada na Avenida
Bartolomeu de Gusmão, 15, Bairro
Boqueirão, em Santos, com
estacionamento gratuito pela
Avenida Dr. Epitácio Pessoa, 100.
Suas atividades têm patrocínio da
Fundação Benedicto Calixto,
Associação de Amigos da
Pinacoteca, Embraport, Unisanta,
BitCom, Terracom, General Sistema
de Comunicação, Sistema A Tribuna
de Comunicação, Porto Seguro e
Prefeitura de Santos.

Somport: início do
Caminho Aragonês,
na travessia dos
Pirineus
Monastério de San
Juan de la Peña
abrigou o Santo Graal
de 1071 até 1399
Perspectiva

Fevereiro/2015

9

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Benefícios do
pilates para a
coluna

T

odos os músculos da coluna
vertebral são trabalhados
nas aulas de pilates, afirma a
fisioterapeuta e instrutora de
pilates do Fit Body Pilates Spa &
Estética, Karina Ragazzi. “As
técnicas de pilates auxiliam no
fortalecimento da musculatura e
também ajudam na reeducação
corporal”, afirma Karina, ao
alertar que é importante que a
técnica seja aplicada por
profissional capacitado. “Se o
pilates for trabalhado da
maneira inadequada, em vez de
diminuir a dor e fortalecer a
coluna, os exercícios podem
desviar a coluna e causar mais
desconforto”, observa a
fisioterapeuta, frisando que a
modalidade pode ser praticada
por qualquer pessoa
independente da faixa etária:
“Mas, antes de iniciar as aulas, é
importante fazer avaliação física
com profissional qualificado”.
Karina relacionou
tratamentos que ajudam aliviar a
dor na coluna:
Alongamento – É indicado
para aliviar as dores nas costas,
pois ajuda a aumentar a
elasticidade, melhorar a
circulação e a postura. Durante
a sessão, o paciente pode
permanecer deitado na maca
com a cabeça para fora apoiada
na mão do profissional para que
seja feito o alongamento.
Pilates Solo – O aluno faz os
exercícios utilizando a força do
próprio corpo. No solo, o
praticante não conta com a ajuda
dos aparelhos. A vantagem é que
todos os movimentos trabalham
a coluna lombar e o abdômen.
Além disso, fortalece e alonga o
corpo inteiro promovendo um
equilíbrio e o alívio da dor.
Pilates Clínico – Objetiva a
reeducação postural de uma
forma mais dinâmica, rápida e
prazerosa, ao contrário da
técnica do RPG, que é estática
pelo uso de posturas globais. É
realizado através de exercícios
específicos elaborados para
estimular a musculatura que
sustenta a coluna, não causando
impacto nas articulações. Esse
método proporciona melhora na
postura, força muscular,
flexibilidade, respiração,
coordenação motora e equilíbrio.
10
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Tabagismo impacta audibilidade
Divulgação

Perda auditiva
deteriora
qualidade de
vida do
indivíduo

Exames de audiometria
foram realizados em 16
indivíduos

E

studo preliminar
realizado pelo Instituto de
Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (Iamspe) indica
que adultos fumantes apresentam
resultados de audibilidade piores que
os não fumantes. O ambulatório de
Fonoaudiologia do Hospital do
Servidor Público Estadual (HSPE)
realizou exames de audiometria em
16 indivíduos, sendo oito fumantes e
oito não fumantes, com idades entre
18 e 40 anos, para analisar o
impacto do tabagismo na audição.
Além da audiometria
convencional que avalia as
frequências de 250Hz a 8kHz, foi
realizada audiometria de altas
frequências, onde foram testadas as
frequências de 9kHz a 18kHz. Na
análise dos resultados, verificou-se
que indivíduos fumantes, quando
comparados a indivíduos não

fumantes, tendem a apresentar
resultados de audibilidade piores nos
exames de audiometria convencional,
assim como no exame que pesquisou
os limiares em altas frequências.

Para a fonoaudióloga Claudia
Colalto, a pesquisa dos limiares
auditivos na faixa das altas
frequências possibilita o diagnóstico
precoce da perda auditiva, já que

Por uma pele mais jovem
Divulgação

“

Tudo que ingerimos reflete na
pele”, afirma a dermatologista
Daniela Ribeiro, ao frisar que a
alimentação de cada um tem tudo a
ver com a aparência de sua pele.
“Você deve estar pensando: ‘então,
dependendo do que eu comer posso
evitar as rugas?’. Sim, pode. E deve
se preocupar com isso”. Daniela
pondera que tanto a genética quanto
outros fatores, como o tabagismo e a
exposição solar influenciam nas
rugas, flacidez e envelhecimento
como um todo, mas a dieta adequada
pode ajudar a prevenir.
“Uma dúvida muito comum das
mulheres é como aumentar o
colágeno. Podemos dizer que
somente uma pequena parte do
colágeno (cerca de 1%) que
ingerimos através da alimentação
será absorvido e aproveitado. O
restante é descartado. Mas isso não
significa que você não deva ingerir.
Mas sem excessos. Por isso, muitas
vezes indica-se o uso do colágeno
hidrolisado, que será absorvido e
aproveitado muito melhor pelo seu
corpo”, explica a especialista.
Outro item importante para
prevenção no envelhecimento são os
alimentos antioxidantes, já que eles
previnem a formação de radicais
livres e assim diminuem o processo
de envelhecimento. Um dos mais
importantes antioxidantes e que
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Daniela Ribeiro:
dieta adequada
ajuda na prevenção

C, como laranja, limão,
abacaxi,
preferencialmente com as
proteínas, pois aumenta
sua absorção.
. Abuse dos
antioxidantes,
encontrados
principalmente nas frutas
vermelhas, como o
gojiberry, amoras, cereja,
blueberry.
. Evite excessos de
gordura e açúcar.
. Beba 2 litros de água.
ajuda na formação do colágeno é a
vitamina C e por isso também é
recomendada em tratamentos faciais
e como produto para a pele: “A
ingestão de açúcar em excesso
também é um vilão para a pele, pois
promove o processo de glicação,
endurece as fibras de colágeno,
acentuando rugas e flacidez, além de
aumentar a acne”.
Confira as recomendações para
uma pele mais jovem:
. Consuma proteínas, como carnes
vermelhas ou brancas, clara de ovo e
gelatina.
. Consuma frutas ricas em vitamina

essas frequências
costumam ser
prejudicadas
antes das
pesquisadas na
audiometria
convencional (de
250Hz a 8kHz).
“A perda
auditiva interfere,
principalmente,
na compreensão
da fala e deteriora
de maneira
expressiva a
qualidade de vida do indivíduo.
Desta forma, o diagnóstico precoce é
mandatório para evitar sua
progressão e minimizar suas
consequências”, explica Claudia.

Cosméticos
aliados

O

mercado de cosméticos se
adapta ao ritmo da vida
moderna e, em vez de inúmeros
cremes, cada um com uma
função diferente, a indústria
aposta nos produtos
multifuncionais. Para Juliana
Frutuoso, gerente de negócios da
divisão de Health & Personal
Care da Beraca, essa é uma
tendência que se fortalece com o
passar dos anos. Hoje, é comum
encontrar nas prateleiras os BB
Cream, CC Cream e DD Cream,
além de cremes pós-barba com
filtro solar, desodorantes com
ação clareadora das axilas,
xampus a seco, entre outros.
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 Prorrogada até 15 de março,

exposição “100 anos da
Pinacoteca do Estado”, no
Palácio das Artes, em Praia
Grande, reúne 58 obras do acervo
da instituição: desenhos,
gravuras, fotografias, pinturas,
esculturas e objetos, produzidas
desde o século 19 até os dias de
hoje, assinadas por Victor
Brecheret, Cândido Portinari,
Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi,
Almeida Junior, entre outros.
 “Sentimentos e Elementos” é o
livro de poesias de Marcos
Maciel, 22 anos, poeta e ator de
Guarujá, lançado pela editora
Multifoco. Para divulgar a obra,
autor estará em 6 de março, a
partir das 16 horas, na
Biblioteca Municipal Geraldo
Ferraz, em Vicente de Carvalho.

E

Estimado casal Roberto Luiz Barroso e Isa Barroso

ngeplus Construtora e
Incorporadora reuniu
clientes e parceiros para
coquetel, no Buffet Mário,
visando celebrar a realização
do Residencial Santorini, no
Embaré, em Santos. Sob a
direção competente dos
engenheiros Roberto Luiz
Barroso e Roberto Luiz
Barroso Filho, Engeplus
anunciou seu novo
empreendimento imobiliário:
Residencial Ibiza, na Rua São
José, também no Embaré.

O charme de Eliane Barroso e
Roberto Barroso Filho

 Muito sucesso ao novo

secretário do Meio Ambiente de
Santos, Luciano Pereira de Souza,
que lançou mais uma etapa da
Campanha Cidade sem Lixo,
visando reforçar a
conscientização sobre os
prejuízos causados pelo descarte
incorreto de resíduos, como o
aumento nos casos de enchentes,
além do desperdício de matéria
prima que pode ser reciclada.
 Com 2,1 milhões de clientes e a

meta de alcançar a liderança de
mercado, a Amil Dental lançou
sua nova marca, que substitui a
cor verde pela azul, propondo
uma associação mais direta com
a marca Amil, além de transmitir
simplicidade, modernidade e
leveza.
 Bonecos utilizados na cena de

antropofagia da encenação da
Fundação da Vila de São Vicente,
em janeiro, ficarão em exposição
no acervo permanente do Topic
Centro Internacional de Títeres
de Tolosa, na Espanha, e no
Museu da Marioneta de Lisboa,
em Portugal, fruto da parceria
entre a Prefeitura vicentina e as
instituições, por meio das
diretoras, Idoya Otegui Martínez
e Maria José Machado Santos.
 14ª edição do Simpósio
Brasileiro de Impermeabilização,
de 15 a 17 de junho, no Espaço
APAS, em São Paulo, está com as
inscrições abertas. O evento é
promovido pelo Instituto
Brasileiro de Impermeabilização
(IBI) e reunirá especialistas,
profissionais da área e
estudantes em torno do tema “A
relevância da impermeabilização
na construção civil”.

Vera Maria Libânio Dias e Hélvio
Heleno Dias

Fábio Figueiredo e Silvia Figueiredo

Roseli Lenhano, Renato Lenhano,
Maria Couto e Celso Couto
Antonio Salani

Divulgação

Gabriel Escarrer, vicepresidente e CEO da Meliá
Hotels International:
entusiasmado com
indicadores de
performance que
revelam
resultados
positivos e
posicionam a
Meliá como líder
na indústria
hoteleira
espanhola e uma
das mais
reconhecidas
mundialmente.

Altemar Dutra Jr. e Angelo Máximo: o talento de Altemar
Dutra Jr. emocionou o seleto público do Bar do Nelson,
em São Paulo, a casa noturna de Lilian Gonçalves, em
noite musical de alto nível.
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Metrópole

Ano de colocar o mercado
imobiliário em ordem
Luiz Carlos Ferraz

Santos: hora de apurar o
olhar sobre as ofertas que
aparecem no começo do ano

Diferenciar bons
produtos, que devem
valorizar aos poucos

“

Depois de um ano de
encolhimento do mercado, a
hora é de analisar mais e se preparar
para o crescimento que deve
acontecer de forma mais acelerada
apenas em 2016”, afirma Rogério
Santos, que há 27 anos atua no
mercado imobiliário. Diretor da
RealtON, que trabalha com as
maiores incorporadoras do país,
Santos destaca que a hora é de
apurar o olhar sobre as ofertas que
aparecem no começo do ano,
considerando que vários
lançamentos aconteceram no
encerramento de 2014 e 2015 inicia
com grande estoque.
Devido a essa realidade, o
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especialista enfatiza: é preciso saber
diferenciar bons produtos, que
devem valorizar aos poucos, de
unidades sem nenhuma liquidez e
que não vão render: “Contar com
uma boa consultoria ajuda muito a
fugir de ofertas tentadoras para não
acabar com um imóvel parado e que
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não valoriza”. O empresário
enfatiza: “O momento é de traçar
estratégias. Vamos viver um
verdadeiro jogo de xadrez, no qual a
análise vai contar muito, assim como
esperar o melhor momento de fazer
a jogada certa”.
A RealtON trabalhar com

produtos das maiores
incorporadoras do país, reunindo
ofertas de imóveis novos para
beneficiar quem pretende adquirir a
casa própria para morar ou investir e
melhorar a prestação de serviço na
comercialização de novos imóveis
com atendimento personalizado. A
expertise da RealtON em trabalhar
com imóveis em estoque fez com
que muitas incorporadoras
procurassem a empresa desde o
começo para realizar suas vendas e
diminuir o risco de acumular
produto. Sua equipe de especialistas
negocia as unidades diretamente com
incorporadoras renomadas com
capital aberto listado na Bolsa de
Valores e balanços públicos.

Linha de
crédito Finep
para inovação

A

Desenvolve SP – Agência de
Desenvolvimento Paulista,
instituição financeira do Governo
de São Paulo, oferece a partir de
hoje a linha Inovacred Expresso,
da Finep - Inovação e Pesquisa,
empresa pública vinculada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação. O objetivo é
desburocratizar a concessão de
financiamentos para projetos de
inovação de micros e pequenas
empresas. A modalidade vai
financiar atividades relacionadas
à inovação para empresas com
receita bruta anual de até R$ 16
milhões. Com operação mais
simples e limite de financiamento
de até R$ 150 mil, a taxa de juros
é de 0,68% ao mês, com prazo
de pagamento que pode chegar
até 48 meses, incluindo a
carência de 6 a 12 meses.

