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Construção Sustentável.
Material Ecológico.
Conheça o tijolo de solocimento. (Pag:08).

Sabesp explica, Programa Onda Limpa e Mambu Branco

Japoneses desenvolvem
Entrevista com o Superintendente da Sabesp - Unidade de Negócio Baixada Santista
(Pag:10 e 11) radiador automotivo composto
de óleo de mamona. (Pág: 08)
UALP - União das Associações
do Litoral Paulista, quer uma
participação maior na Diretoria
E x e c u t i v a d a FA E A S P.
(Pág:02)

Salário Mínimo Profissional.
Falta ética no cumprimento da
lei. (Pag: 05)

Atençao Arquitetos e
Urbanistas, vem aí o CAU/BR
Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil. (Pag: 03)

Comercial Azevedo

abre loja
especializada na cidade de
Mongaguá. (Pág: 03)

Uma lição de Vida, com

Um Mundo mais Justo, é o desejo
Lydia da Silva Gonçalves. (Pag:09) Eng. Joaquim Kornink Filho - Superintendente Sabesp - Unidade de Negocio Baixada Santista do GT Mulher. (Pag:02)
Na seção “Entrevista do Mês” vamos conhecer um pouco sobre a
Veja como foi a Noite da Paz, a apresentação oficial do coral
vida
profiisonal do arquiteto Paulo Sergio Gurzoni. O jornal Vento Sul
“Pedra que Canta”, na Igreja Matriz de Santana, no centro de
recebeu
Gurzoni na sede da Associação de Engenheiros e Arquitetos
Itanhaém. O público lotou a igreja, várias homenagens foram feitas e
de
Itanhaém
e falou sobre sua carreira e sua vida.
tornou a apresentação oficial em um verdadeiro sucesso cultural.
Leia
na
página
04.
Leia na página 06.
Eng.Eloisa Mota
Presidente Crea-SP Eng.José Tadeu da Silva
Conselheira Arq.Alessandra Curadi Joazeiro

O presidente do CREA-SP,
eng. José Tadeu da Silva,
recebeu em Sessão Solene,
realizada na Câmara
Municipal de São Paulo, a
Comenda Jornalística
Hipólito José da Costa.
Leia na página 03.

Entrada dos Coralista - Igreja Matriz Nossa Sra de Santana.

Arq. Paulo Sergio Gurzoni
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Palavra do PRESIDENTE

Vinicius Camba de Almeida - presidente AEAI

No último mês de abril
completamos um ano na gestão
da Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Itanhaém. As
propostas de recuperação do
prestígio e representatividade da
entidade estão sendo
alcançadas. As metas foram
idealizadas em conjunto nas
assembléias, uma nova forma de
gerenciar, esta mais participativa,
onde não somente os erros são
apontados como também
atividades de ações para corrigir e
mudar nossas atitudes. Dinamizar
o envolvimento dos profissionais
da área tecnológica através de
eventos e projetos foram os pilares
desta mudança, destacam-se
nesta categoria o projeto de
“Valorização Profissional”, bem
como o lançamento da parceria
com o Coral “Pedra que Canta” e a
AEAI. Outrossim, há que se citar a
reativação do site, este mais
interativo; e o Jornal Vento Sul,
com páginas coloridas com uma
configaração mais jornalística,
com alcance ao público maior.
Aproveito a oportunidade para
agradecer todos os
colaboradores, todos os
associados que continuam
acreditando nesta gestão e
principalmente a diretoria da
entidade que não mede esforços
para concretizar os projetos.
Boa leitura, abraços.
Ninguém melhor que todos nós
juntos!

UALP e a FAEASP

No último dia 08 de agosto,
em reunião realizada no Clube
Tumiaru, em São Vicente, os
presidentes das associações que
compõem a UALP - União das
Associações do Litoral Paulista,
em unanimidade, após longo
debate estabeleceram que; além
dos nomes que já representam o
litoral na diretoria executiva e
Conselho da FAEASP, como:
Murilo Barleta da AEA Santos e
Gustavo Melo da AEA Bertioga,
encaminharão como indicação, o
nome do Eng. Civil Alexander
Ramos, da AEA Praia Grande,
para compor a nova diretoria.
O encontro foi patrocinado pela
Associação de Engenheiros e
Arquitetos de São Vicente, que
tem como presidente o Eng.
Eletricista e de Segurança do
Trabalho Nizio Cabral e teve a
presença de sua diretoria.

ecos urbanos
O tema proposto pelo Depto
de São Paulo do Instituto e
aprovado pelo conselho da Bienal
Internacional de Arquitetura de
São Paulo em sua oitava edição,
foca a qualificação de áreas
degradadas em centros urbanos a
partir de megaeventos e usa a
Copa de 2014 como pano de
fundo. A 8ª BIA acontecerá de 31
de outubro a 6 de dezembro de
2009 no Pavilhão da Bienal, no
Parque do Ibirapuera. A temática,
ECO URBANOS, é uma alusão
direta á proposta desta edição
sobre o potencial para grandes
transformações dos centros
urbanos e metropolitanos, que
sediam eventos de porte
internacional. Não faltarão
atrativos para as visitas e
participação do público.
8ª Bienal Internacional de
Arquitetura de São Paulo, você
não pode perder!l

Um mundo mais justo.
É o desejo do GT Mulher Confea/Crea

As conquistas das mulheres
brasileiras a partir da década de
setenta, demosntram a
importância dos movimentos
feministas e grupos de mulheres
atuando no país. Foi com muita
discussão e empenho que elas
conseguiram colocar na pauta do
legislativo e da sociedade as suas
reivindicações. Com isso, foi
possível chamar a atenção do
estado para a especialidade da
condição feminina e a
necessidade de criação de
políticas públicas, voltadas para o
enfrentamento e superação das
privações, discriminações e
opressões vivenciadas pelas
mulheres. Mesmo assim, a
condição da mulher ainda hoje
não é confortável, pois falta muito
a conquistar. Sabendo disso, o
Grupo de Trabalho Mulher do
Confea/Crea realizou nos dias 30
e 31 de julho, em Salvador, seu 1º
Forum Temático.
O GT Mulher se mobiliza há mais
de dois anos, para discutir as
formas de inclusão da mulher no
mercado de trabalho e em cargos
de liderança, e para promover sua
valorização.

024

ATENÇÃO Profissional
Não esqueça, na ART
coloque o código
Eng. Flávio Martine de Oliveira - Presidente da UALP - Eng. Alexander Ramos - Indicado para a Faeasp

No fórum foram abordados temas
como a contribuição da mulher
para um mundo mais justo, os
movimentos sociais e o fomento à
participação das mulheres nas
instâncias de poder e decisão,
educação para mulheres negras,
a mulher e soberania alimentar,
entre outros. Os temas são de
caráter nacional, mas levam em
consideração, especialmente, a
realidade da mulher negra baiana.
O Grupo de Trabalho da Mulher SP, que a Conselheira Alessandra
Curadi Joazeiro Cucorocio,
coordenou duranbte 3 anos e atua
como membro pelo quarto ano,
realizará no dia 21 de setembro o
Fórum Temático na sede do CREA
Rebouças em SP. Em breve será
divulgada a programação para
que todas as profissionais possam
fazer suas inscrições .
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Comercial Azevedo de Mongaguá, abre loja especializada. Não fique maluco,

fale com quem
entende!

Contabilidade e Assessoria
Carla Mesquita de Souza

Kátia Mesquita de Souza

Téc.Cont.CRC 1SP235123/0-3

Téc.Cont.CRC 1SP1760003/01

(13)

3426-1039
3427-3532

e-mail: adhonai@uol.com.br
Rua Humberto Ladallardo, 216 - Savoy - Itanhaém - SP - cep: 11740-000

Gerente Laelson Luiz da Silva - Comercial Azevedo - Madeiras em Geral - Portas e Esquadrias

A Comercial Azevedo,
tradicional loja de materiais para
construção na cidade de
Mongaguá, a partir de abril,
inaugurou mais uma loja na
cidade. Buscando novos
mercados, essa nova loja está
direcionada a produtos de
marcenaria, madeiras em geral,
portas e esquadrias.
“ São mais de 5.000 itens; só em
exposição de portas e janelas são
quase 200 modelos em um único
expositor inédito na região.
Estamos trabalhando com os
principais fornecedores como
Eucatex, Fórmica, Sayerlack,
BCF, Rocha entre outros. Nossa
equipe de vendas é totalmente
treinada pelos fornecedores.

para atender todo o litoral sul”;
palavras do gerente Laelson Luiz
da Silva, 38 anos, casado, três
filhos, á dois anos na empresa,
onde participou de todo o
planejamento e execução da nova
loja. Outro ponto importante é a
entrega Expressa para os
profissionais,” comprouentregou”. Antenada com o
mercado, a Comercial Azevedo
também trabalha com madeira
reflorestada. Os profissionais
também estão sendo qualificados
através de treinamentos
específicos, participando do
Clube da Madeira. Vale a pena
conferir. Entre no site:
www.comercialazevedo.com.br
ou veja o anuncio na pág.06

Profissão de Arquieto
Associação Paulista
de Imprensa homenageia e Urbanista poderá
o CREA-SP
ter conselho próprio.
Atualmente, a

Eng.Eloisa Claudia Mota
Presidente Crea-sp Eng. José Tadeu da Silva
Conselheira Arq. Alessandra Curadi Joazeiro

O presidente do Cea-SP, eng.
José Tadeu da Silva, recebeu, em
Sessão Solene realizada na
Câmara Municipal de São Paulo, a
Comenda Jornalística Hipólito
José da Costa, concedida pela
Associação Paulista de Imprensa
em homenagem ao Jubileu de
Diamante do Conselho paulista.
Completados em maio, 75 anos
de criação do Crea-sp têm sido
motivo de várias homenagens.
Em 18 de maio último, a
Assembleia Legislativa do estado
de São Paulo homenageou o
Conselho, numa proposta do
deputado estadual João Caramez
(PSDB), em sessão solene que
contou com a presença de
autoridades do estado de São
Paulo e do presidente do Confea,
eng. Marcos Túlio de Melo.

regulamentação e a fiscalização
dessas atividades são feitas pelo
Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Confea);
mas está sendo criado o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR). A proposta do
Executivo normatiza
as
atribuições de arquitetos e
urbanistas. Pelo projeto, entre as
tarefas desses profissionais,
estão a direção de obras e a
elaboração de orçamento, seja no
campo da arquitetura
propriamente dita, da arquitetura
de interiores ou do planejamento
urbano, entre outros. Segundo o
texto, o CAU/BR especificará as
áreas de atuação privativas de
arquitetos e urbanistas e as áreas
compartilhadas com outras
profissões regulamentadas.
Caberá ainda ao CAU/BR manter
um cadastro nacional das escolas
e faculdades de Arquitetura e
Urbanismo, com o currículo dos
cursos oferecidos.
Para exercer a profissão, o
arquiteto e urbanista deverá ter
registro profissional no CAU de
seu estado. Esse registro
permitirá sua atuação em todo o
País. Os requisitos para o
exercício da profissão serão a
capacidade civil e o diploma de
graduação em Arquitetura e
Urbanismo, emitido por faculdade
reconhecida pelo Ministério da
Educação. Também deverão
registrar-se no CAU as empresas
de arquitetura e urbanismo.
O acervo técnico, segundo o texto,
é propriedade do arquiteto e
urbanista e é composto por todas
as atividades por ele
desenvolvidas.

Para comprovar a autoria ou a
participação em uma obra, o
profissional poderá registrar seus
projetos e trabalhos técnicos ou
de criação no CAU. Qualquer
alteração em trabalho de autoria
de um arquiteto só poderá ser feita
com consentimento por escrito da
pessoa detentora dos direitos
autorais. No que diz respeito à
conduta ética, algumas das
infrações citadas no projeto são o
registro no CAU de projeto ou
trabalho que não haja sido
efetivamente desenvolvido e a
reprodução do projeto de outro
profissional sem autorização.
Profissionais infratores poderão
ser punidos com advertência,
suspensão do exercício da
profissão, cancelamento do
registro e multa. Os arquitetos e
urbanistas com registros nos
atuais Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (Crea), serão
automaticamente registrados nos
CAUs. Os Creas enviarão aos
CAUs a relação dos arquitetos e
urbanistas inscritos até 30 dias
após a instalação do CAU. Com a
criação dos conselhos de
arquitetura, a sigla Crea passa a
designar Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia. Da
mesma forma, Confea passará a
ser a sigla para o Conselho
Federal de Engenharia e
Agronomia. Segundo os ministros
do Trabalho, Carlos Lupi, e do
Planejamento, Paulo Bernardo
Silva, que assinam o projeto de lei,
a criação do CAU/BR está de
acordo com a determinação do
Supremo Tribunal Federal e
configura-se como conselho
profissional de natureza jurídica
de direito público. O projeto será
analisado em carater conclusivo
pelas comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público;
de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça Cidadania.
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Entrevista do Mês

Arquiteto Paulo Sergio Gurzoni

Arq.Paulo Sergio Gurzoni e sua filha Sabrina

O profissional entrevistado
este mês é o Arquiteto Paulo
Sergio Gurzoni, de 52 anos, 4
filhos; Sabrina 08 anos, Thais 18
anos, Tatiana 20 anos e Thiago 23
anos; Paulo fala sobre sua vida
pessoal e profissional.
Paulo, fale um pouco de sua
vida acadêmica. Onde você
estudou?
- Eu me formei na Faculdade Braz
Cubas de Mogi das Cruzes em
1981. Com 16 anos eu já
trabalhava com meu tio em uma
construtora. Todo o conhecimento
que eu tenho aprendi com meu tio
o sr. Rubens Ferreira de Souza.
Os tipos das obras, era mais de
residênciais ou comerciais?
- Trabalhei em várias obras como o
Hotel Maksud Plaza em São Paulo,
boate Regine’s, Shopping Ibirapuera.
Trabalhei muito na

parte de obras com
acabamento final. Aprendi a
entregar obras no prazo. Nos
contratos do meu tio, naquela
época, tinha uma multa por
atraso e prêmio, no caso do
que fosse entregue antes do
prazo. Ele sempre ganhava os
prêmios.
Você sempre trabalhou em
projetos ou na execução?
- Nos dois; fazia os projetos e
administrava as obras. Ao
mesmo tempo, meu tio tinha
também uma marcenaria no
Cambuci, em São Paulo. Só
trabalhavamos com
decoradores, fizemos grandes
obras e muitos móveis
planejados.

- Em 1996 eu vendi a marcenaria.
Meu sócio tinha falecido; perdi um
grande amigo, Hélio Max.Llogo
em seguida faleceu meu pai,
então, resolvi montar meu
escritório aqui em Itanhaém, e
estou até hoje.
Você gosta da profissão de
arquiteto?
- A minha vida inteira me dediquei
á arquitetura. Com 12 anos de
idade eu já fazia maquetes e fiz
muitas ao longo da minha vida,
principalmente de prédios
residênciais. Usava material
importado. Hoje, só tem uns três
escritórios especializados em
maquetes. Eu tinha uma casa aqui
há muito tempo, no Verde Mar.
Todos os fins de semana eu vinha
pra Itanhaém. Hoje eu trabalho
aqui, no litoral norte e em São
Paulo.

Av. Prof.Vicente Caetano de Lima, 920 - Chácara Cibratel - Itanhaém -SP

- Onde você mora, e quais foram
seus principais trabalhos na
cidade?
Hoje eu moro na Chácara das
Tâmaras. Fiz muitas piscinas
aqui na cidade, e acabei me
especializando em piscinas.
Tenho muitos projetos realizados
no bairro do Cibratel. Comecei
com meu escritório na 4ª Agência
Imóveis com o Toninho, onde eu
fiz a base de meus clientes. Fiquei
muitos anos na 4ª Agência, aliás
de onde eu jamais deveria ter
saido. Depois, com a minha
construtora, naquela época a
Luciana Zion era a presidente; eu
construí a sede da associação.
Tivemos a ajuda de muitos
comerciantes e do CREA-SP. Foi
legal, porque a inauguração oficial
da AEA Itanhaém, aconteceu no
dia do meu aniversário, 20 de
novembro. Nessa época com a
construtora eu comecei a
trabalhar com a Sabesp. Fiz muita
obra interna.
Então a sua ligação com a
Associação é mais do que de
um associado?
- Sem dúvida. A Associação tem um

Desde 1989

Arquiteto Paulo Sergio Gurzoni em atendimento no
projeto de Valorização Profissional

É difícil, mas não impossível. Ele
está subindo os degraus um de
cada vez.
Você participou da Campanha
de Valorização Profissional.
Qual a sua opinião sobre aquele
tipo de trabalho?
- Só tenho uma pergunta a ser
feita; quando vai ter outra?
Sensacional. Eu fui o segundo
colocado, em atendimento. Esse
tipo de projeto nos ajuda no dia a
dia, e traz novos clientes e novas
idéias. O evento foi muito bem
organizado e divulgado. Vocês
podem contar comigo sempre.
Quero participar de tudo, não
importa o dia e a hora, estarei
sempre a disposição.
Paulo, obrigado pela sua
entrevista.
- Eu é que agradeço, e parabéns
pelo Jornal Vento Sul. É muito
importante para nós terum espaço
para expôr as idéias. É um
importante meio de comunicação
e informação. Parabéns a todos.

importante papel na vida da cidade e
principalmente dos profissionais.
Faço parte dela desde aquela época e
vejo que o caminho é este mesmo,
unindo-se todos cada vez mais. O que
se está precisando, na minha opinião,
é trazer novos sócios, novas idéias.

Qual a sua opinião sobre a atual
gestão da AEA Itanhaém?
- Sem comentários. Tem novas
idéias, diferença de visão do
caminho a ser seguido. O
Vinícius, atual presidente, tem
uma visão diferente, de
vanguarda.

AQUI TEM produtos
ecologicamente
corretos
Garantia Mínima
15 Anos

Madeiras
Telhas
Esquadrias em Geral

MADEIREIRA

Trabalhei um ano para o Banco
Itaú. Trabalhava a noite e dormia
de dia, no interior de São Paulo,
adaptando as agências,
reformando e fazendo banheiros
para deficiêntes físicos nas
agências.

Arquiteto
PAULO SERGIO GURZONI
R. Felicio de Lima, 62 Belas Artes - Itanhaém - SP
Fone:(13) 3426-6608/ 3427-2739
e-mail: gurzoni1@itelefonica.com.br

3426-4000
falecom@madeireiracaete.com.br

(13)

e-mail:

Fax: 3427-4224

CAETÉ

KM 328 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
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Salário Minimo Profissional
Falta ética, no cumprimento da Lei.
Tem sido norma corrente
nos últimos anos, a abertura
de processos da fiscalização
do CREA-SP com relação às
jornadas de trabalho dos
profissionais Arquitetos, que
atuam como prestadores de
serviço para mais de uma
empresa.
As relações do trabalho vêm
sendo alteradas para vínculos
empregatícios, por tanto, é
necessário afirmar
categoricamente que essas
novas modalidades não podem
se furtar a cumprir as
legilações em vigor na
regulação do exercício
profissional, conforme nossa
Constituição Profissional-Lei
Federal nº 5194 de 24/12/66,
que regula o exercício das
profissões de Engenheiro,
Arquiteto e de Engenheiro
Agrônomo, como também o
Código de Ética Profissional,
resolução 1002 de 26/11/2002,
ou ainda a Lei Federal CLT
4950/66 que preconiza o
Salário Mínimo Profissional.
Nesse sentido, o uso do título
profissional é facultado
somente ao profissional
devidamente habilitado e
regularmente registrado no
CREA, é considerado exercício
legal da profissão - artigo 6º da
lei 5194/66- “A pessoa física ou
jurídica que realiza atos ou
presta serviços públicos ou
privados, sem registro no
Conselho; que desempenha
atividades não previstas nas
atribuições, que empresta o
nome sem sua devida
participação, que continua em
atividade mesmo após
suspensão, e a firma,
organização ou sociedade não
habilitadas que exercem
atribuições reservadas aos
profissionais da área
tecnológica.
O código de Ética Profissional
enuncia os fundamentos éticos
e as condutas necessárias à
boa e honesta prática das
profissões da Engenharia,

da Arquitetura, da Agronomia, da
Geologia, da Geografia e da
Meteorologia e relaciona direitos e
deveres de seus profissionais.
Constitui-se infração ética todo
ato cometido pelo profissional que
atente contra os princípios éticos,
descumpra os deveres do ofício,
pratique condutas expressamente
vedadas ou lese direitos
reconhecidos de outrem.
Considerando que a profissão
realiza-se pelo cumprimento
responsável e competente dos
compromissos profissionais,
munindo-se de técnicas
adequadas, assegurando os
resultados propostos e a
qualidade satisfatória nos
serviços e produtos e obervando a
segurança nos seus
procedimentos, entende-se que a
profissão é praticada através do
relacionamento honesto, justo e
com espírito progressista dos
profissionais para com os
gestores; operadores,
destinatários, beneficiários e
colaboradores de seus serviços,
com igualdade de tratamento
entre os profissionais e com
lealdade na competição.
Assim, faltar com a verdade ao
fornecer informações quando os
vínculos e jornadas de trabalho
caracteriza falta ética do
profissional que se dispõe a
colaborar com uma versão dos
fatos que incorre no
descumprimento de todas as
legislações acima mencionadas;
e nessa medida, não só cabe a
abertura de processo para
apuração de falta de ética contra o
mesmo, como também a abertura
de processo administrativo contra
a empresa empregadora e
eventual denúncia ao ministério
Público por dano à sociedade..
Por tudo o que foi exposto, além
de considerarmos que vivemos
em uma sociedade de consumo
que entende que serviços são
produtos, e dessa feita, aplicam o
Código de Proteção e Defesa ao
Consumidor, mais do que meras
mercadorias, devemos atuar de
forma a sermos tratados e
também tratemos a todos no
exercício e na construção da
Cidadania de todos e pelo bem
comum.
Arquiteta e Urbanista´- Professora
Débora Frazato Verde.

Eleições na
FAEASP

A diretoria executiva da
Federação das Associações de
Engenharia e Arquitetura e
Agronomia do Estado de São
Paulo, através de seu presidente,
e na forma prevista no art.11 em
conformidade
com o que
determina o 7ºdo artigo 55 das
disposições estatutárias em vigor,
comunica que a eleição para
renovação da diretoria executiva e
conselho fiscal, triênio 2009/2012,
será realizado no dia 22 de agosto
de 2009, a partir das 09:00 horas,
na Câmara Municipal de Mogi
Guaçu, sita a Rua José Colombo,
nº 235 - Morro do Ouro - Mogi
Guaçu/SP, município sede do
exercício trienal da presidência da
FAEASP.

MADEIRAS
CIMENTO
AREIA
PEDRA
FERRAGENS
TINTAS
BLOCOS
ELÉTRICA

Quem se inscrever para
participar da Semana Oficial da
Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia (Soeaa) até 31 de
agosto pagará R$ 260. Os que
esperarem até 31 de outubro
para efetuar a inscrição,
investirão R$ 280.
Interessados de última hora,
que se inscreverem a partir de
novembro, pagarão R$ 300.
Para estudantes, os valores
são diferentes. Até 31/agosto o
investimento será de R$ 130. A
taxa vai para R$ 140 para
aqueles que se inscreverem
até 31/Outubro. A partir de
novembro, as inscrições
ficaram em R$ 150. A
Comissão organizadora da
Soeaa propôs esses valores,
e m
b u s c a
d a
autosustentabilidade da
Soeaa. O evento acontecerá de
02 a 05 de dezembro de 2009,
em Manaus.

e-mail: msj.itanhaem@uol.com.br

Rua Antonio José Perosa, 12.241
Gaivota - Itanhaém - SP

(13)

3429-229

ATENÇÃO

ANUNCIE JÁ!

Profissional
Não esqueça, na ART
coloque
o código
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3422-5206

(13)

Fale com a gente:

e-mail : ventosul@aeaitanhaem.com.br
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Apresentação Oficial do Coral Pedra que Canta

Coral Pedra que Canta - Apresentação Oficial Noite da Paz - Igreja Matriz de Santana - Centro - Itanhaém - SP

Visite nosso
Show Roon

Porta e Janelas
Pisos e Revestimentos

Loja Especializada
em produtos p/Marcenaria
CADA COR UMA SENSAÇÃO

3446-3262

Apesar da chuva e do frio, a
apresentação oficial do Coral
Pedra que Canta, no evento Noite
da Paz, na Igreja Matriz de
Santana, no último dia 26 de julho,
foi um grande sucesso. O evento
teve início por volta das 20:30
horas. Após os agradecimentos
aos presentes. Com a igreja
llotada, o diretor de marketing da
Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Itanhaém passou a
palavra ao presidente Vinícius
Camba de Almeida. Vinicius
salientou a importância do coral
no marketing cultural e agradeceu
também a presença de todos.
Após a cerimônia inicial, foram
anunciados os coralistas, que
entraram pela porta da frente da
Igreja, cantando a música
“Itanhaém também faz Samba” ,
distribuindo ao público as
bandeirinhas da paz. Logo em
seguida foi anunciado a entrada
do maestro Rubens Galzerano.

Fone/Fax

3424-2074
Ligue
JÁ!

Após as devidas apresentações
do maestro, o coral cantou o hino
de Santana, em comemoração a
Padroeira da Matriz. O padre
Albino entrou com a imagem da
santa, que foi colocada no altar
principal da igreja. Padre Albino,
em suas palavras, agradeceu a
presença de todos e salientou a
importância daquela
comemoração. Recebeu também
o broche comemorativo do coral
Pedra que Canta. A coralista
Solange Oliveira de Azevedo,
também foi homenageada pelo
seu trabalho e dedicação ao coral.

creci 53.392

Após as homenagens iniciais o
coral começou a sua
apresentação com a música
“Itanhaém também faz Samba”
agora com a regência do maestro
Rubens Galzerano. Em seguida
foram apresentados as seguintes
canções: Pompa e Circunstancia,
Va Pensiero, Cantiga por Luciana,
Lua Branca, Sapato Velho e
Carnavalito Humahuaqueño.
Antes da apresentação final, foi
homenageada a coralista
Elizabeth CuryBechir Watanabe.

A coralista Severina Nascimento
Silva, conduziu a homenagem.
Elizebeth recebeu flôres, um
cartão com as assinaturas de
todos os coralistas, o broche
oficial do coral Pedra que Canta e
um cartão de aço da Associação
de Engenheiros e Arquitetos de
Itanhaém. Elizabeth aproveitou o
momento e em nome de todos os
coralistas também homenageou o
diretor de marketing da
associação, Sr.Rubens, pela
iniciativa e pelo trabalho
desenvolvido com o coral Pedra
que Canta. Em seguida todos
foram convidados a cantar junto
com o coral Pedra que Canta a
música, Como é grande o meu
amor por você, de Roberto Carlos.
Noite inesquecível.
Uma Noite da Paz!

Fotos: Elis Watanabe
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Todas as fotos do evento Noite da Paz - Coral Pedra que Canta
estão disponíveis em nosso site: www.aeaitanhaem.com.br

Você vai construir ou reformar ?
Fale com um profissional da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém.

Conheça nosso site:

www.aeaitanhaem.com.br
Clique em profissionais e veja as principais obras,
os dados técnicos e comerciais, tudo fácil e rápido.

SISTEMA

+ de 6.000 cores
* Automotiva
* Imobiliária
* Impermeabilizantes

LOCAÇÃO

ANDAIMES
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Andaimes - Betoneiras - Rompedores

3426-4752

3422-1615

(13)

Av. Rui Barbosa, 870 - Centro - Itanhaém - SP
e-mail:mastertintas@globo.com

(enfrente ao Fórum)

Celular Empresarial

9117-9958
Av. Marginal, 4010 - Jd. Magalhães - Itanhaém - SP

Fente Pista - (ao lado dos Bombeiros)

COMÉRCIO DE MADEIRAS EM GERAL

Pontaletes - Lenha - Tábua
Sarrafos - Vigas e Pranchas
Fone/Fax: 3426-2381
Formica - MDF - Eucatex e Esquadrias
Av. Marginal, 2.255 - Jd. Laranjeiras - Itanhaém - SP (Próx.ao Trevo do Satélite) e-mail: mesquita.madeiras@uol.com.br

3426-2079 / 3427-4854

(13)
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Japoneses desenvolvem radiador
Pneus Transformados
para autos composto de óleo de mamona
em CIMENTO

MARMORARIA

A empresa japonesa Denso

A mistura é simples: 95% de
terra e 5% de cimento. Vem daí o
nome do tijolo de solo-cimento,
que ganhou destaque com a maior
procura por materiais ecológicos,
embora já usado no Brasil há
decadas. Motivos não faltam para
essa classificação. Sua
fabricação não envolve queima de
energia (ao contrário do tijolo
cerâmico comum), já que as
peças são compactadas a frio
numa prensa que garante prumos
perfeitos. O desenho inteligente,
com pequenos encaixes e furos
centralizados, permite assentálas com o mínimo de argamassa e
embutir a tubulação hidráulica e
elétrica, gerando menos entulho.
Além disso, contribui para o
desempenho térmico das
paredes, porque os vãos formam
uma barreira natural ao calor ou
ao frio intensos. Outra vantagem
do bom design reflete no tempo e
no custo da construção: na ponta
do lápis, até 30% de economia. É
mais fácil e rápido construir com
solo-cimento, reduzindo as
despesas com mão-de-obra, que
não precisa ser especializada, e
com o uso de armassas.

Não esqueça, na ART
coloque
o código
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apresentou um novo radiador para
automóveis, construído com uma
resina vegetal derivada do óleo de
mamona. O equipamento começa
a ser produzido em escala
industrial, e deverá estar nos
primeiros carros do segundo
semestre deste ano.
Praticamente a totalidade dos
radiadores de automóveis
fabricados hoje é feita de
alumínio. O novo bio-radiador é
construído com uma resina
extraída de óleo de mamona, além
de materiais petroquímicos e fibra
de vidro. Os ingredientes
derivados de óleo de mamona
representam 40% da resina.
A resina é produzida por meio de
uma reação química entre dois
compostos orgânicos, derivados
do óleo de mamona e do petróleo.
|O material é reforçado com fibra
de vidro, adicionada para
aumentar a resistência mecânica
do radiador.
Até agora vinha sendo difícil o
desenvolvimento de peças
automotivas a partir de resinas
vegetais, devido às altas
temperaturas que esses
componentes devem suportar no
compartimento do motor. A
empresa resolveu este problema
criando um produto híbrido.
Outra vantagem do novo
radiador à base de resina vegetal,
é a sua alta resistência ao cloreto
de cálcio, um material utilizado
nas rodovias de países sujeitos à
queda de neve, para derreter o
gelo que se forma sobre as pistas.
O radiador desenvolvido no Japão
é sete vezes ou mais resistente ao
cloreto de cálcio e pode ser
produzido a um custo mais baixo
do que os componentes similares,
atualmente projetados para
regiões frias. A empresa afirmou,
em nota, que pretende utilizar a
resina para fabricar outros
componentes para automóveis.

ROMARCO

O descarte de pneus em lixões,
valas e córregos tem causado
preocupação entre
ambientalistas, em especial pela
demora na decomposição do
material, que permite a
proliferação de insetos e até a
emissão de gases tóxicos, no
processo de queima da borracha a
céu aberto. De acordo com a
Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP) e a Reciclanip,
entidade que trata da coleta e
destinação de pneus no Brasil,
apesar do processo ainda ser
pouco conhecido, somente em
2007, cerca de 70% do total de
pneus sem vida útil coletados
foram eliminados em fornos de
cimento. Ou seja,
aproximadamente 32 milhões de
pneus foram coprocessados.

Mármores Nacionais e Importados, Granitos e Ardósia.

Pias - Lavatórios - Soleiras - Escadas - Fachadas - Pisos - Pingadeiras

Atendemos em todo território NACIONAL
(13)

3422-4551

Itanhaém - SP

(13)

3224-4156

Santos - SP

Av. Senador Feijó, 309 - Centro

3232-7360

ANUNCIE JÁ! Não fique nervo

3422-5206

(13)

Fale com a gente:

e-mail : ventosul@aeaitanhaem.com.br

Atenção Profissional

Fale com
Se você quiser enviar sugestões ao CREA-SP, referente ao exercício da
profissão, entre em contato com a arquiteta Alessandra, ela representa
a AEA-Itanhaém no CREA-SP. Escreva para:
contato@aeaitanhaem.com.br

Consulte a Seção

ONDE COMPRAR
em nosso site:

www.aeaitanhaem.com.br
Bons Negócios!
é uma publicação da Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém
AEAI - Rua Aécio Mennucci, 271 - Fazendinha - Itanhaém - SP
cep: 11740-000 - Fone:(13) 3422-5206
www.aeaitanhaem.com.br - e-mail:contato@aeaitanhaem.com.br

Aceitamos

enfrente ao COMPRE BEM

Av. Rui Barbosa, 762 - Centro - Itanhaém - SP

(13)

e-mail:romarcosantos@uol.com.br

Cartões Telefônicos Recargas Celulares e Fixo

3427-5953

3422-4957

Av. Prof. Vicente Caetano Lima, 2.250/2.280 - Jd. Iemanjá - Km 325,5 Trevo da Cesp
e-mail:romarco@uol.com.br
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Pássaro preso não conhece o infinito

Bloco tem nome...

união. Tenho cinco filhos, quinze
netos e bisnetos. Sinto-me feliz,
orgulhosa, agora muito mais
ainda.
Mosaico Caiçara, esse é o título
do segundo livro, quando será
lançado?
- A educação é tudo. Será lançado
no dia 11 de setembro na Faita.
Depois vamos fazer o lançamento
na Biblioteca Municipal. O terceiro
livro já estou começando a faze,r
e vai ser um histórico da cidade de
Itanhaém e Peruíbe, tudo aquilo
que eu vivi e a transformação dos
tempos e das pessoas. São mais
de sete décadas.

Lydia da Silva Gonçalves

Em uma tarde tranquila,
conhecemos uma pessoa que
além de coralista, é poeta,
escritora, pequena empresária,
mãe, avó, bisavó. No auge dos
seus 73 anos, vamos conhecer
uma pessoa inteligente, feliz com
a vida. Começou a estudar aos 65
anos, e no mês de setembro
estará lançando seu segundo
livro. Vamos conhecer um pouco
de Lydia da Silva Gonçalves.
A senhora começou a estudar
aos 65 anos de idade?
- Isso mesmo, quando jovem eu
não tinha como estudar. Era tudo
muito longe. Só tinha trem, eu
morava em um sitio e o transporte
para a cidade era muito dificil, e
também precisava ajudar a
família na lavoura. Aos 65 anos
comecei meus estudos, apreendi
a ler e escrever. Depois fiz dois
anos na Faita, de História
Regional e agora estou cursando
Pedagogia.
A Felicidade esta a sua espera.
Este foi o seu primeiro livro?

- Meu primeiro livro é um
desabafo; as pessoas analfabetas
devem procurar uma escola, e
através do estudo, tornar-se
gente. Publiquei este livro em
2008.
Onde a senhora nasceu?
- Nasci em Itanhaém, sou caiçara,
filha da terra. Na noite em que nós
cantamos na igreja matriz, fiquei
emocionada porque fui batizada
nesta igreja no dia 25 de
dezembro de 1936. Nasci em
agosto e fui batizada em
dezembro. Nunca imaginei que
um dia eu iria cantar na igreja em
que fui batizada. Moro no mesmo
sitio onde nasci, uma herança de
meu avô. Trabalhei na roça,
plantava mandioca, vivia da terra
e do mar.
A senhora está lançando seu
segundo livro?
- Meu segundo livro vai falar dos
costumes e da vida caiçara. Eu
nasci na divisa. Peruibe era uma
vila. Tenho dez irmãos, hoje são
nove. Casei cedo, faz quarenta
anos do segundo casamento.

ATENÇÃO
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Depois que a senhora
apreendeu a ler e escrever, sua
vida mudou?
- Quando você não sabe ler, você
não sabe falar, não sabe se
comunicar. A leitura é tudo na vida
de uma pessoa. Itanhaém mudou
muito, perdeu o romantismo, as
pessoas não são mais amigas. Eu
sinto a diferença todos os dias. Os
valores morais mudaram muito,
veio a modernidade, mas foi-se a
amizade sincera e pura sem
interesses. Até o sol não é mais o
mesmo. O caiçara vivia em função
da natureza; hoje o tempo está
diferente, tudo mudou.
A senhora gosta de cantar?
- Eu sempre cantei. Cantava na
Folia de Reis, na festa do Boi
Bumba e na Festa do Divino.
Quando entrei na faculdade fiz
parte do coral da Faita e depois fui
para o Municipal e hoje estou no
Coral Pedra que Canta.
Qual o segredo de tanta
vitalidade?
- Viver o hoje, cada minuto com

Bechelli
PRODUTOS DE CONCRETO

Não é pedrisco, nem areia, é tecnologia em concreto.

Piso Intertravado

Blocos Estruturais

Blocos Vedação

(13)

Lajota Sextavada

Guias
Lajes Treliça

3422-1795

Rua Emídio de Souza, 1671 - Jd. Oásis - Itanhaém - SP - cep: 11740-000

Você vai construir ou reformar ?
Fale com um profissional da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém.

Conheça nosso site:

www.aeaitanhaem.com.br

~
REQUINTE PORTOES
Marcenaria & Carpintaria

Clique em profissionais e veja as principais obras,
os dados técnicos e comerciais, tudo fácil e rápido.

Basculantes
Escadas
Pivotantes
Sacadas
Deslizantes
Moveis Planejados

3424-3427 www.requinteportoes.com.br

(13)
(13)

9771-5999

Visite nosso site:

e-mail: requinteportoes@yahoo.com.br

Av. Marginal Rodovia, 6.179 - Trevo Jd. Suarão - Itanhaém - SP
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Sabesp explica, Programa Onda Limpa e Mambu Branco
reservatório e distribuição,
integrados ao sistema já
existente.
Como foi analisado o
impacto ambiental na região?
- O impacto ambiental foi
totalmente analisado e estudado
com muita cautela e aprovado
pelos órgãos competentes. Esse
trabalho de estudo e
planejamento foram feitos há no
minimo oito anos atrás. Há pelo
menos cinco anos, já estava tudo
pronto, estudos atualizados,
planejamento. Então começamos
a execução.
A esquerda o Superintendente da Sabesp - Unidade de Negócio Baixada Santista
Eng. Joaquim Hornink Filho. A direita Gerente Setor Itanhaém Mário Benatti Filho.

O

Jornal Vento Sul foi
recebido com muito carinho e
atenção, nas dependências da
Companhia de Saneamento
Básico do estado de São Paulo
(Sabesp) Unidade de Negócio
Baixada Santista. Nessa
oportunidade fizemos uma
entrevista com o Superintendente
da Sabesp o Engenheiro Joaquim
Hornink Filho. Estavam presentes
também, Mario Benatti Filho,
gerente do setor de Itanhaém e a
simpática e atenciosa jornalista do
Depto de Comunicação Irene
Ventura.
Qual o investimento da
Sabesp na Baixada Santista?
- São 2 bilhões de reais, de
Peruíbe a Bertioga. O Programa
Onda Limpa beneficiará nove
municípios da região melhorando
a balneabilidade das 82 praias,
distribuídas em 162 quilômetros
de extensão, Esse conjunto de
obras trará vantagens para cerca
de 1,6 milhões de habitantes
(residentes) e 1,35 milhões de
pessoas na alta temporada.
E o investimento na cidade de
Itanhaém?
- São duas obras de grande porte.
O programa Onda Limpa (Estação
de Tratamento de Esgoto) são
277.932m de redes coletoras;
16.323m de coletores troncos;
24.002 ligações domiciliares; 21
estações elevatorias; 9700m de
linhas de recalque. As obras
atenderão uma população fixa de
84 mil (fixa) e outros 145 mil
(flutuantes). O programa em
Itanhaém está avaliado em torno

a geração de emprego e renda
para 322 pessoas.
Qual a Segunda obra?
- Mambu Branco é uma obra
fantástica. Uma Estação de
Tratamento de Águas, que vai
aumentar a produção;
acompanhando o crescimento da
população, visando também o
aumento dos turistas na região.
É uma obra que vai resolver o
problema de abastecimento nas
épocas sazonais de elevada
população. Hoje, com a estação
existente estamos trabalhando no
limite; mas com essa obra vai
haver uma folga no
abastecimento.
Então não vai faltar mais
água nos finais de ano?
- Com certeza não. Está havendo
uma integração do sistema antigo
com o novo que está sendo
construído. Vamos ter como
direcionar o volume de água de
acordo com o consumo totalmente
automatizado. Hoje isso
acontece, mais de uma forma
manual. Hoje no período das
chuvas, a distribuição de águas e
restringido, o tratamento e
suspenso e logo após as chuvas o
sistema se recompõe
rapidamente.
Quando esse sistema estará
em funcionamento?
- A obra já tem dois anos, e seu
término está previsto para início
de 2011. Não é apenas uma
estação de tratamento; é um
sistema de abastecimento
completo. São várias estações de

Qual a relação da Sabesp
com os agricultores da região?
- A relação com os agricultores
está sendo muito tranquila. A
Sabesp faz um monitoramento da
água; até agora não detectamos
nenhum problema com as
plantações. Não houve nenhum
problema de restrições na
execução da obra. Ela é extensa,
passa por várias fazendas de
banana, chegando até Mongaguá.
Qual a participação da
Prefeitura Municipal de
Itanhaém nesse projeto?
- A participação da Prefeitura é de
forma natural, aliás, com todas
elas, sempre foi um
relacionamento muito produtivo.
Foi apresentado o Plano de
Obras, Itanhaém pertence à
Região Metropolitana da Baixada
Santista, e portanto, todo o
planejamento e execução é feito
em um conjunto de ações que vai
de Peruíbe a Praia Grande.
Qual a importância de
Mambu Branco para a região?
- Mambu Branco vai ter uma
grande participação no
crescimento de todas as cidades
nos próximos vinte anos. Hoje nós
enviamos água de Cubatão para
Santos, ou Guarujá. Com Mambu
Branco em funcionamento todas
as regiões vão receber água
desse sistema. Hoje tem uma
estação em Cubatão, que atende
52% da população da Baixada
Santista. População fixa ou
flutuante. Os restantes são
sistemas isolados.
Porque o nome de Mambu
Branco?

Dois rios abastecem o sistema:
Mambu e Rio Branco.

muitos problemas no
abastecimento.

Como fica a qualidade da
água?
- A qualidade da água de hoje é
excelente. O que vai aumentar é a
distribuição dessa água. Hoje todo
o município é atendido pela água
da Sabesp. O excesso de chuvas
e o aumento da população nos
feriados , finais de ano, que fazem
com que seja reduzida a oferta. A
baixa pressão, dura por volta de
quatro horas, quando temos o alto
consumo. Hoje o consumo
humano normal é de 150 a 200
litros de água dia, a Baixada
Santista gasta a média de 350 a
400 litros por dia. No verão chega
até 450 litros por dia..

A Associação de
Engenheiros e Arquitetos de
Itanhaém está a disposição
para participar das campanhas
e apoiar as ações do uso
racional da água. Falta muita
informação a população?
- Não falta informação, mas as
vezes ela não chega. A o término
do projeto Onda Limpa, Itanhaém
vai ficar somente com 25% da
cidade sem esgoto. A captação do
esgoto aumenta a balneabilidade
das praias, a saúde melhora,
diminui a mortalidade infantil. A
participação da população quanto
ao uso, é muito importante.

Como a Sabesp vai resolver
esse problema de desperdício?
- Estamos trabalhando o lado
cultural, conscientizando as
pessoas de que o consumo deve
ficar entre 150 a 200 litros. Lavar
o carro, calçada, encher as
piscinas móveis, tudo isso
complica cada vez mais o
abastecimento. Nós temos a
cultura do desperdício. A água da
piscina não é tratada, ela é
trocada com muita facilidade.
Estamos fortalecendo, junto as
Prefeituras, as campanhas de uso
racional da água.
No verão a situação fica ainda
pior?
- É um trabalho sem fim,
principalmente no verão. Outro
detalhe é a quantidade de
pessoas nas casas. Essa cultura
também complica o consumo.
Uma casa com seis pessoas
chega a triplicar , e isso causa

Os profissionais que estão
trabalhando nas obras, são de
Itanhaém?
- A contratação é feita em função
da necessidade local. Não sei
precisar quantas pessoas são de
Itanhaém. Mas o maior problema
nosso é encontrar mão de obra, de
uma forma geral. A empreiteira
tem interesse em contratar o
funcionário da própria cidade. A
preferência sempre foi na mão de
obra local. As duas obras, Onda
Limpa e Mambu Branco, contam
com quase 900 profissionais. A
economia local está se
beneficiando com este
investimento da Sabesp.
As obras chegaram a parar
em Itanhaém?
- As obras nunca param, pois são
várias frentes. Aconteceu foi que
na região temos dois contratos.
Um dos contratos ... continua na pag:11
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teve uma execução muito rápida, acima do nosso planejamento
financeiro. Colocamos a obra em seu ritmo normal. Até dezembro
estaremos com 80% das obras realizado, e até o final de 2010 estará tudo
pronto em pleno funcionamento.
Como ficam as condições da estrada Mambu?
- A estrada Mambu é de terra, e vamos deixa-la nas mesmas condições
em que a encontramos. Não está prevista a pavimentação na obra. A
movimentação na estrada não vai ser grande, não vai ser necessário ter
uma nova linha de ônibus por causa da estação de tratamento. O que
fizemos foi elevar o leito dela, pois o terreno é muito arenoso.
As ruas foram asfaltadas, foram tiradas as lajotas, agora vem o
esgoto e a Sabesp quebra tudo. Não teve um cronograma entre a
Sabesp e a prefeitura?
- A programação entre as duas existe, mas se trata de uma programação
pequena. Em uma obra como essa é muito complicado trabalhar em
conjunto. O prefeito segurou o asfalto ao máximo, mas ele foi obrigado a
fazer a pavimentação. A Sabesp rompe o asfalto, mas deixa como
encontrou.
Dentro do planejamento de obra geral, essa situação representa muito
pouco. Foi inevitável esse problema, de acordo com a grandiosidade da
obra.
Os moradores acabam sendo incomodados duas vezes e a culpa
não é da Sabesp?
- Hoje nós estamos reformando uma casa e morando dentro. Pedimos
desculpas, a responsabilidade do buraco é nossa, temos que deixar a rua
igual ou melhor. As reclamações devem ser feitas pelo telefone 195.
Reclame, o atendimento é em 24 horas.
Como fica os vazamentos de água?
- O vazamento de água está dentro dos parâmetros normais. Não existe
sistema público sem vazamento. Ele acontece por causa do solo, que se
move muito. A tubulação sofre todo o tempo. O tráfego de veículos
também é responsavel pelos vazamentos. Por isso pedimos que
qualquer problema que a população tenha , reclame. Ligue 195 em 24
horas temos que resolver o problema. Peço desculpas pelo transtorno,

Água. Sabendo usar, não vai faltar.
Uma

das grandes tarefas da
Sabesp, além de operar na
captação e distribuição de água,
na coleta e tratamento de esgotos,
deve atuar como agente
educador, orientando a sociedade
quanto ao uso racional de um dos
bens mais valiosos para o ser
humano: a água. Mesmo obtendo
receita com sua venda, a empresa
adota como estímulo à economia
e á preservação desse recurso
natural, cada vez mais ameaçado
pela degradação dos mananciais
e pelo desperdício de água
potável. Um mau exemplo é lavar
a calçada, atividade proibida em
vários países desenvolvidos.
Além do desperdício, a atitude
contribui para a obstrução de
galerias pluviais. Nas temporadas
de verão, quando há aumento no
consumo, por conta de fatores
como as altas temperaturas e por
ser período de férias, a empresa
procura intensificar suas ações
educativas. Na temporada
2008/2009, a Sabesp lançou a
campanha “Água. Sabendo usar,
não vai faltar”, utilizando recursos
de computação gráfica para
mostrar, de forma didática, o
volume desperdiçado em
diferentes usos inadequados da
água.

Exemplos de Desperdício.
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CBPL
construtora

3427-7434

Construções

ELÉTRICA - HIDRÁULICA - TINTAS - FERRAGENS - TIJOLO(13)- PEDRA - AREIAComerciais
***Convênio com os Cartões: CONSTRUCARD - VISA - MASTERCARD - SOROCRED***

3427-7024

(13)

Residênciais
Av. 31 de Março, 603 - Belas Artes - Itanhaém - SP Rua Zeferino Soares, 139 - Centro - Itanhaém - SP Reformas
email: casa-marques@hotmail.com

e-mail: cbpl-construtora@uol.com.br

Mão de Obra Especializada

Nextel ID: 90*15109

IDRALAR
Materiais Hidráulicos e Elétricos

Como TIGRE, só tem TIGRE

3422-5500

o
(13)

Direto Vendas

ID:

84*18320

idralar@uol.com.br
Rua Alberto Simões, 1.291 - Cidade Anchieta - Itanhaém - SP
e-mail:

