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Praia Grande: viver com
mais qualidade de vida

Com 23 quilômetros de extensão, a costa de Praia Grande é dividida em 11 praias.
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C

onsiderada uma das cidades que mais cresce no Brasil, a Praia
Grande é o endereço certo para quem busca tranquilidade,
qualidade de vida e, ao mesmo tempo, desenvolvimento
econômico. O município vem se beneficiando fortemente da onda
de investimentos que aporta na Baixada Santista por conta das
descobertas do pré-sal e da ampliação do Porto de Santos.
Para se ter ideia, a Praia Grande poderá ganhar mais de 200
galpões industrias e um pequeno aeroporto para transporte de
cargas, numa área total de 5 milhões de metros quadrados. Seria
o Complexo Empresarial Andaraguá, que deverá alavancar ainda
mais a economia da cidade. O projeto, que ficaria distante somente
17 km do Porto de Santos, aguarda o licenciamento ambiental
para ter início. Seriam R$ 520 milhões de investimentos e 15 mil
empregos.
A Praia Grande não para de crescer e melhorar sua infraestrurura.
Um bom exemplo foi a construção da “Via Expressa Sul”: 10 km
de vias expressas que ligam o Boqueirão ao bairro da Vila Mirim,
uma das áreas que mais cresce no município. Além disso, a via é
cercada por 60 km de ciclovias ladeadas por um lindo jardim.
Outra curiosidade da cidade é a sua segurança, que melhora a cada
ano. Um dos motivos disso foi a iniciativa da Prefeitura de instalar
mais de 1.200 câmeras de vídeo ao longo dos locais de maior
movimento. Com isso, os índices de ocorrências policiais cairam
cerca de 60%. A Praia Grande é a cidade com o maior número de
câmeras de vigilância das américas.

Foto: Alexandra Giulietti/Secom

Turismo

Ciclovia à beira mar: uma das atrações mais charmosas da cidade.

Atrações para todos os públicos

C

om 23 km de extensão, a costa da Praia
Grande é dividida em
11 praias: Forte, Boqueirão,
Guilhermina, Aviação, Tupi,
Ocian, Vila Mirim, Vila Caiçara, Jardim Real, Balneário
Florida e Solemar. São opções para todos os públicos,
e com uma infraestrutura de
quiosques que oferecem variedade e qualidade em comes e bebes.
Esta infraestrutura inclui também uma imensa e charmosa
ciclovia, parte dela instalada à beira mar. Pedalar na
Praia Grande não é só um
passeio gratificante devido
à paisagem exuberante de
suas praias, mas também
uma atividade segura pela
quantidade de ciclovias espalhadas em diversos pontos da

cidade. Com mais de 70 km
construídos, Praia Grande é a
cidade com maior número de
ciclovias na Baixada Santista
e uma das cinco principais
em todo o País. A Associação Brasileira de Ciclistas já
homenageou Praia Grande
com o troféu “Cidade Amiga
da Bicicleta”.
Outra atração é o Portinho.
Tradicional ponto de encontro de grupos de amigos e
famílias, na margem do Mar
Pequeno, o local tem fácil
acesso a partir do Portal da
Cidade. Oferece 26 quiosques equipados com churrasqueira, mesa e bancos.
Há também um píer de 150
metros para pesca e locação
de barcos.
Entre as 11 praias da cidade,
um dos destaques é Imirim. A

praia tem cerca de 2 km, sendo de mar aberto, com areias
finas e compactas. No calçadão está localizada a estátua
de Iemanjá onde, em dezembro, acontece a Festa em homenagem à entidade.
Na área cultural, a cidade
conta com opções como a
Galeria Nilton Zonotti, o Palácio das Artes, o Teatro Serafim Gonzalez e o Museu da
Cidade. O Palácio das Artes,
por exemplo, é um complexo
cultural com 6 mil metros quadrados. Visto de fora, o centro cultural apresenta fachada
com ares neoclássicos, com
apliques e pintura jateada.
Por dentro, o projeto segue
o estilo contemporâneo, com
espaços amplos e mobília
moderna. O local abriga exposições diversas.
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Qualidade De Vida

Vitrine
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Relaxando na banheira

Modelo da Heaven Spas traz sofisticações como tela de LCD, DVD player e iluminação com LED.

O
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s banheiros são ambientes importantes na busca pela qualidade de vida e também podem se
tornar um espaço elegante e confortável. As lojas estão repletas de novidades tecnológicas que podem equipar o
seu banheiro. Um bom exemplo são as
banheiras. Além de contribuírem com a
sensação de aconchego nos banheiros,
elas podem ser muito relaxantes. Quem
resiste, por exemplo, a um banho de
espuma, com ervas medicinais, óleos
aromáticos e sais?
Na antiguidade, o banho de água quente acontecia nas luxuosas thermas, que
eram um prazer para poucos. Depois
surgiram as banheiras domésticas,
em alvenaria, e depois as clássicas,
de ferro esmaltado. Com o avanço da
tecnologia, passaram a ser fabricadas

banheiras de fibra de vidro. Mais recentemente, chegou ao País o conceito de
banheira do tipo SPA.
Existem vários opções no mercado,
como as tradicionais banheiras de hidromassagem, equipadas com um ou
mais jatos de água; a SPA, que tem
capacidade para várias pessoas e é
mais profunda que as convencionais; e
a free-standing, que possibilita flexibilidade ao projeto, já que não necessita
de alvenaria. E, ainda, a vitoriana, fabricada em ferro fundido esmaltado ou
em Quarrycast, um composto de rocha
vulcânica misturada à resina. Porém, a
escolha deve ser cuidadosa, proporcional ao tamanho do banheiro e sua cor
deve combinar com os pisos e azulejos,
para se tornar mais um atrativo na composição do visual do ambiente.

Conforto ao ar livre

A empresa Heaven Spas (www.heavenspas.com.br), por exemplo, oferece banheiras modernas, confortáveis
e com design inovador, como modelo
futurista arredondado em acrílico, com
jatos de hidromassagem, sistema de
borbulhas no assento, ducha manual
retrátil, encosto de cabeça e sensor
de nível. E conta até com LCD, DVD,
iluminação com LED e cromoterapia.
A empresa oferece também modelos
retangulares, que conferem mais estilo
ao espaço.
Já a Doka Bath Works (www.dokabathworks.com.br) traz da Inglaterra a banheira Marlborough da marca Victoria +
Albert, que compõe com requinte e sofisticação os ambientes de banho. Moldada em um bloco único, com design
projetado para conciliar beleza e conforto, o produto tem linhas arredondadas
e é de fácil instalação. Resistente, esta
banheira de imersão é fabricada em
Quarrycast. Sua cor natural é branca.
Luxo e sofisticação é a proposta da Sabbia (www.sabbia.com.br), que acaba
de lançar uma banheira cravejada de
cristais Swarovski. A empresa fabricará uma edição limitada com apenas
10 peças numeradas. Adornada com
4.030 cristais, num trabalho artesanal,
a novidade une beleza, classe e inspira romantismo ao banho de imersão.
Os arquitetos e decoradores podem
usufruir da mobilidade e funcionalidade, que permite colocar a banheira em
qualquer ambiente, bastando adaptá-la
a uma entrada e saída de água.

Roteiro da região

Para relaxar e
curtir o clima
quente, nada
como uma
varanda ou
jardim bem
decorado. Uma
opção é a escolha de móveis
que se adaptem
a ambientes
externos com
conforto e elegância, além de durabilidade para resistir
às intempéries. Pensando nessas necessidades, a Armando Cerello (www.armandocerello.com.br) criou os
bancos Fit e Line em madeira jatobá, com acabamento
em verniz ecoblindagem, ideal para peças que ficam
expostas ao tempo resistirem ao calor e às chuvas.

Quarto aconchegante
Bom gosto na hora
de escolher o jogo
de cama pode
conferir uma cara
nova ao seu quarto, deixando o ambiente renovado e
acolhedor. A Linha
Nóbile da F. A.
Collection (www.
facollection.com.
br) oferece luxo
ao seu enxoval
para a cama com a
qualidade do percal 200 fios. São seis opções de cores e
estampas delicadas e neutras, que combinam com todo
tipo de decoração. Além disso, a linha tem como vantagem a versatilidade, pois é composta por edredons,
cobre-leitos e jogos de cama variados.
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