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Capa: fotos Leandro Ayres e Divulgação.

Em sintonia com a tendência do mercado em
Praia Grande, que cada vez mais atrai
empreendimentos de elevado padrão, a
Construperes está realizando o Cristal
Residence, na Avenida Presidente Castelo
Branco, 460, no Canto do Forte......Págs. 5 a 7.
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Quem não se encanta com o belo prédio onde está
abrigado o Museu de Pesca? No passado distante, aquele
lugar foi ocupado por uma fortaleza......................Pág. 12

Ampla, irrestrita e permanente
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Museu de Pesca de
Santos: de fortaleza,
passando por escola

de marinheiros...

Eduardo Murray: “Muitos
brasileiros perderam suas
vidas pelo irracionalismo do
terror”
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Maria Fumaça 353: na
antiga linha que

ligava o Rio de
Janeiro a São Paulo no

início do século XX

Kyowa lançou coleção de tapetes inspirados na cultura
indígena brasileira e convidou o arquiteto Fabrício Forg
para assinar a vitrine de loja em Santos................Pág. 8.
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Guararema, no interior de São Paulo, ganhará opção
ferroviária de passeio turístico em trecho de 5,5 km, entre
as estações Central e Luiz Carlos..........................Pág. 9.

TTTTTurismourismourismourismourismo

Coletivo fotográfico “Olhares” inaugurou o Galpão
Tremendão, em Santos, que prevê atividades ligadas à
Arte, Cultura e Bem-Estar.......................................Pág. 04.
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“Olhares”: 44
imagens de 11
fotógrafos

AComissão Nacional da Verdade
foi instituída pela Lei nº

12.528, de 18.11.2011, e, apesar de
algumas fragilidades no que diz
respeito à sua forma de atuação,
desenvolveu papel absolutamente
fundamental para o processo de
redemocratização do País, ao
desvendar uma série de barbáries
cometidas pelo Estado Brasileiro,
através das forças armadas, e por
muitos dos seus agentes.

Apesar da grande importância de
sua criação, um dos aspectos frágeis
da Comissão Nacional da Verdade
foi a sua instituição por prazo
determinado de tempo de atuação.
Deveria ela ter sido constituída
como órgão de atuação permanente,
já que o Estado, com o seu dever de
transparência, deve aparelhar-se
para mostrar ao povo a História tal
qual como ocorreu.

Muitos brasileiros perderam
suas vidas pelo irracionalismo do
terror. O pavor aos regimes
comunistas era tão grande, que o

eticamente frágil Estado Brasileiro
apequenou-se ao rechaçar grupos
sociais que deveriam ter o direito de
expressarem-se, independentemente
do comunismo ser, de fato, uma
enorme estupidez.

As forças armadas, tão respeitas
e dignificadas em outros países, tais
como o Reino Unido, Estados
Unidos e França, por exemplo,
constituindo um elemento
importantíssimo de formação do
caráter e união do povo, e que tanto
contribuíram, no passado recente,

para a defesa dos mais nobres ideais
da nossa civilização, tendo
combatido e triunfado sobre as
loucuras do nazismo, do fascismo e
de tantos outros regimes que
tentaram rebaixar a condição
humana, foram seriamente
maculadas pelo caráter torto dos
governantes brasileiros à época da
ditadura.

Esperamos que a Comissão
Nacional da Verdade possa tornar-se
mais ampla, irrestrita e permanente
para que se possa estudar, de forma
mais apropriada, o que foi a ditadura
militar brasileira e principalmente
quais foram os elementos que
acabaram por contribuir para a sua
escalada, justamente para que a
sociedade nunca mais passe por este
sofrimento.

Eduardo Augusto Murray é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Questão de fé

P or mais fé que um indivíduo possa ter, é
forçoso admitir que há questões nas
quais a fé, ainda que em abundância,

não é suficiente. Pode ser sim bálsamo a
aquietar a alma, resignar o coração,
tranquilizar o cidadão que a elege – o que em
todos os casos não é pouco... –, mas resolver
um problema social de forma definitiva,
absoluta, como, por exemplo, impor fim à
injustiça, não!; recorrer à fé apenas não
parece ser razoável. Não se trata de
questionar o poder supremo da fé, aquela que
“move montanhas” e que é celebrada em
escritos sagrados, muito menos de ofender,
menosprezar ou blasfemar contra os que
pregam a necessidade de tê-la, por afinal se
reconhecer o trabalho despojado que homens
e mulheres realizam, seja na codificação dos
mistérios da criação divina, com a promessa
de um porvir aventurado, seja na
disseminação de pensamentos virtuosos.
Infelizmente, a fé não é, pelo menos não parece
ser, satisfatória, por exemplo, para saciar a
fome dos miseráveis, aniquilar a
criminalidade, cessar as guerras, proteger o
meio ambiente, garantir mais educação e
saúde ao povo, muito menos extirpar a

corrupção. No caso deste vício que assola
nosso país, para o qual a sociedade clama
pela aplicação da lei, cominando severa pena
para o agente, seja ativo ou passivo, a fé
poderia ter o condão de desestimular a
reincidência – o que quase nunca acontece.
Afinal, no âmbito dessa corrupção endêmica,
que atinge praticamente toda a sociedade,
mas de forma peculiar as esferas de governo, a
realidade aponta que também não adianta ter
fé no funcionamento vigilante do Judiciário,
pois de per si, ainda que fervorosa, ela não
garantirá que a pena seja justa e exemplar e o
criminoso a cumpra. Quando se estabelece o
processo, o que já é caso de comemoração, via
de regra a punição não alcança o ladrão do
dinheiro público; e quando isso acontece, não
há fé que o mantenha encarcerado. Quando
muito o infrator será mantido em cela especial,
com todas as mordomias, ou cumprirá a pena
em casa, ainda que lhe tenha sido imposta a
utilização de tornozeleira eletrônica – o que,
a bem da verdade, sempre causará dúvidas
sobre o uso efetivo. Ora, enfim, se a fé não se
aplica a esta e outras muitas situações, o que
afinal tem que ser feito para resolver de vez os
desatinos da humanidade?

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião



Mercado Premium injeta otimismo
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NELSON TUCCI

Divulgação

Veículos & Negócios

Os números são auspiciosos:
crescimento de 31% nas
vendas no primeiro

quadrimestre do ano e market share
de 65% do mercado de importados.
Ótimos motivos para apostar na alta
deste segmento e investir R$ 500
milhões sem susto.

A tradicional montadora alemã
Mercedes-Benz tem planos ousados
para um futuro breve. Até 2020
prevê atingir a liderança mundial de
vendas dos automóveis Premium. E
a corrida já começou. De acordo com
a empresa, radicada no Brasil desde
1956 – início da indústria brasileira
neste setor –, a construção da fábrica
de Iracemápolis faz parte desta
estratégia.

A nova planta se situará a 150

Até 2020, Mercedes-Benz
pretende atingir liderança
mundial no segmento

km da capital, em área de 2,5
milhões de metros quadrados e de
140 mil metros quadrados de área
construída. Entre montagem bruta,
pintura, montagem final, logística e
qualidade, a Mercedes-Benz deverá
gerar 600 empregos diretos e outros
3.000 indiretos, considerando toda a
cadeia (fornecedores diretos e

indiretos e ampliação da rede de
concessionários).

É ali, na bucólica Iracemápolis
(no passado, distrito de Limeira) que
serão produzidos o sedã Classe C e
o SUV GLA. A terraplenagem do
terreno já foi feita e a pedra
fundamental lançada. De acordo com
a empresa serão investidos mais de

R$ 500 milhões na cidade para a
construção da nova fábrica, que
iniciará suas atividades no próximo
ano. E a partir da inauguração dessa
unidade, a Mercedes-Benz do Brasil
será a única do setor automotivo a
produzir, na América Latina,
caminhões, ônibus, vans e
automóveis.

Segundo Chris Wittke, gerente
sênior da Engenharia de Manufatura
da marca em Iracemápolis, essa nova
fase da construção é mais um passo
para a concretização da produção de
automóveis Mercedes-Benz no
mercado brasileiro. “Vamos produzir
o Classe C, que há anos é sucesso de
vendas no Brasil, e o SUV GLA, que
chegou ano passado no mercado
brasileiro e já é o carro-chefe da
marca e uma das principais apostas

para o mercado Premium no País”.
Crescimento – A Mercedes

registrou, nos primeiros quatro
meses de 2015, crescimento de 31%
nas vendas de automóveis Premium
no mercado brasileiro. Nesse
período, foram vendidas 4.238
unidades, em comparação ao
primeiro quadrimestre 2014, quando
foram comercializados 3.242
veículos.

Somente no mês de abril foram
1.294 automóveis emplacados, um
aumento de 62% em comparação aos
800 veículos vendidos no mesmo
período de 2014. Nesse período, os
modelos Classe C e GLA foram
responsáveis por 65% dos
resultados, com 566 e 284
emplacamentos, respectivamente.

Por ora a empresa prefere não
falar sobre índice de nacionalização e
garante que não haverá
transferências de linhas de outras
unidades (Campinas, São Bernardo
do Campo e Juiz de Fora).

SUV GLA: uma espécie de
cereja do bolo da marca
da estrela
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Imagens & Palavras

� Agência Bradesco da Avenida Pinheiro Machado, 656 e 658, Campo
Grande, em Santos, foi autuada e multada pela Prefeitura em R$
5.938,13, pela demora no atendimento a clientes. Cabe recurso.
Conforme estabelecem as leis municipais 2331/2005 e 2825/2012, o
tempo máximo de espera não pode ultrapassar 15 minutos em dias
normais, 20 minutos em vésperas e pós feriados e 30 minutos em dias de
pagamento de funcionários públicos. Reclamações devem ser feitas na
Ouvidoria Municipal, no térreo do Paço, no Centro Histórico, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, mediante apresentação do
protocolo de senha entregue pelo banco. Informações
ouvidoria@santos.sp.gov.br e telefones 0800.112056 e 3201.5000.

� Associação dos Mutuários de São
Paulo e Adjacências (Amspa) aponta
cinco situações, consideradas
“ciladas”, que podem prejudicar a
compra de imóvel pronto e
comprometer o sonho da casa
própria: 1. Proprietário do imóvel
com processo judicial. 2. Imóvel
ocupado. 3. Vício aparente e oculto.
4. Juros abusivos. 5. Risco de
inadimplência. Informe-se na
Amspa: 0800 7779230 (para
mutuários fora de São Paulo), (11)
3292.9230 (Sé), (13) 3252.1665
(Santos) e www.amspa.org.br

� Ao distribuir exemplar atual do
Código de Defesa do Consumidor
(CDC) a 14 mil comerciantes da
região, o Sindicato do Comércio
Varejista da Baixada Santista, com
sede em Santos, orienta: 1. Coloque
o CDC em local visível; 2. Tenha
atenção redobrada com a fixação de
preços; 3. Nas vendas realizadas a
prazo, seja claro sobre prestações e
acréscimos; 4. Verifique a data de
validade dos produtos; 5. Ninguém
pode falar que desconhece a lei, pois
as multas são pesadas e as
orientações são realizadas.

� Empresas públicas e privadas que possuem o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) no Estado de São Paulo
com 100 ou mais funcionários têm prazo até 31 de julho para
se inscrever no II Prêmio Melhores Empresas para
Trabalhadores com Deficiência e apresentar suas experiências
de inclusão profissional de pessoas com deficiência. Entre os
aspectos a serem avaliados no ambiente das empresas, a
promoção da política dos direitos da pessoa com deficiência
e igualdade de oportunidades. A iniciativa é da Secretaria de

Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe). Para inscrição gratuita e maiores informações,
os interessados devem acessar o site http://pmetcd.sedpcd.sp.gov.br

“OLHARES” é o coletivo
fotográfico organizado pela artista
plástica e gerente cultural Simone
Anjos juntamente com o fotógrafo
Fabiano Ignácio, que aconteceu de
28 de abril a 15 de maio, no Galpão
Tremendão, em Santos.

A mostra contou com 44
imagens de 11 fotógrafos, impressas
em linguagem fine art, que
provocavam e surpreendiam o
visitante revelando aspectos de
Santos e de vários outros locais ao
redor do mundo. O objetivo foi
revelar novos talentos regionais
nesta arte e a de promover o Galpão
Tremendão como um novo (e
ótimo!) local para eventos culturais
em Santos. A vernissage foi muito
bem organizada e contou com ampla
cobertura da imprensa. A
performance do multi-instrumentista
Zero Beto também agradou os cerca
de 500 visitantes.

GRUPO criado no Facebook
(facebook.com/melhordesantos) e
Instagram (@melhordesantos) há 5
anos se tornou notório pelo volume
de fotos publicadas (mais de 5 mil
até hoje!) tendo a cidade de Santos
como tema. Este é o “Melhor de
Santos”, criado por Marcos
Comune, que tem na fotografia e na
cidade de Santos duas de suas
maiores paixões. A partir do sucesso
no Facebook, Comune teve a ideia
de criar um coletivo fotográfico com
algumas das imagens publicadas na
rede social e para isso convidou 20
fotógrafos e cada qual apresentará
duas imagens de sua autoria
impressas em tamanho 30x45 que
serão emolduradas e expostas na
Pinacoteca Benedicto Calixto, em
Santos. O projeto também
contempla a impressão de fotolivro
com as imagens que serão
apresentadas na exposição. A mostra
está prevista para o período de 26
de janeiro a 28 de fevereiro de 2016
e fará parte das comemorações pelo

O GALPÃO Tremendão prevê atividades ligadas à Arte, Cultura e Bem-Estar. A coordenadora Simone Anjos
explica que, além de exposições artísticas, o local abrigará oficinas, com o objetivo de estimular a transmissão e
a troca de ideias e conhecimentos, com atividades para toda a família. O Galpão é uma iniciativa do empresário
santista Ivo Moreira, que reforma um antigo edifício de sua propriedade, na Rua Brás Cubas, 404, Vila Mathias,
para adequá-lo à realização dos eventos.

Pamella Florentino, Ivo Moreira, Simone Anjos, Fabiano Ignácio,
Claudia Espinoza e Maria Claudia Gomes: responsáveis pelo

sucesso do coletivo “Olhares”

As fotografias foram
selecionadas por uma bancada
composta por fotógrafos santistas
renomados, como Berenice
Kauffmann, Tom Leal, Tadeu
Nascimento, Gino Pasquato,
Adilson Felix, e o artista plástico
Jadir Battaglia, que conferiram ao
coletivo a excelência da qualidade
dos materiais apresentados.

“Olhares” inaugura espaço
Exposição revela aspectos
de Santos e outros locais
do mundo

aniversário de Santos. Os fotógrafos
participantes são Adriano Azevedo,
Alexandre Andreazzi, André Jaconi,
Bruno Scarpa, Marcos Comune,
Dorigley Ferreira, Flávia Gomes,
Laura Pedrido, Leandro Ayres,
Leguth Edson, Lourdes Carvalho,
Luiz Alexandre, Luíz Otávio,
Marcelo Duarte, Márcia Mendes,
Marcus Cabaleiro, Murilo Tadei,
Nilo Piccoli, Raphael Fascini e
Rubens Carvalho.

O projeto prevê o lançamento de
um livro fotográfico com capa

robusta e páginas grossas contendo
as imagens da exposição, que já é
vendido a R$ 60,00 cada. As vendas
desta publicação fazem parte do
financiamento, por meio de
crowdfunding, que possibilitará a
realização do projeto.

Crowdfunding – É o sistema de
financiamento onde qualquer pessoa
pode ajudar um projeto a se realizar
através de investimento monetário.
No caso da ExposiSantos o
investimento mínimo é de R$ 15,00
e assim ter seu nome grafado no rol
de apoiadores do projeto em uma
página do livro de fotos. Com R$
30,00 o colaborador recebe uma
ampliação da foto escolhida no
tamanho 20x30 personalizada com
seu nome mais seu nome impresso
no livro na lista de colaboradores. O
prazo para apoiar O projeto
terminará em 30 de julho.
Interessado em ajudar? Contato por
e-mail exposisantos@gmail.com,
pelo facebook.com/melhordesantos
ou whatsapp (13) 98124.0609.

Participaram com seus trabalhos
os fotógrafos André Luiz Salibi,
Alexandre Malanima, Eduardo
Amaro Silva, Fulvia Rodrigues, Kaio
Poppi, Karina Poppi, Manequinho
Correia, Marcus Cabaleiro, Osvaldo
Vasconcelos, Renato Atalaia e
Sabrina Cavicchia, cada qual com seu
olhar artístico sobre os locais que
visitaram.

André Salibi/Divulgação

Crowdfunding para “ExposiSantos”

Logo do
grupo
no Face

Reprodução
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Construção
Leandro Ayres

Requinte na
Praia Grande

Cristal Residence

Custo benefício atrai moradores e investidores

Em sintonia com a tendência
do mercado em Praia Grande,
que cada vez mais atrai

empreendimentos de elevado
padrão, a Construperes está
realizando o Cristal Residence, na
Avenida Presidente Castelo Branco,
460, no Canto do Forte. A torre
única possui 26 pavimentos,
totalizando 20 mil metros quadrados
de área construída, e além de atender
o morador e investidor do litoral está
focado no cliente da capital, Grande
ABC e interior, que sonha continuar
trabalhando no planalto, mas tendo
residência fixa de frente para o mar.

De estilo contemporâneo, o
projeto é de autoria do arquiteto
Dante Scalzaretto e contempla 68
confortáveis apartamentos-tipo, de
três suítes, com sala integrada ao
terraço gourmet com churrasqueira,
entre outras comodidades. As
unidades laterais tem área de 137
metros quadrados, enquanto as de
frente para o mar possuem 200
metros quadrados. Há ainda três
coberturas duplex com área de 280
metros quadrados, tipo sobrado,
com parte social com piscina no
primeiro piso e área íntima acima.

Os espaços de lazer do Cristal
Residence estão distribuídos no 5º
pavimento, que oferece vista
privilegiada para o mar, destacando
piscina aquecida, deck seco e deck
molhado, Spa, saunas com descanso,
salão de festas com terraço, espaço
gourmet, enoteca, cinema,
brinquedoteca, salão de jogos, sala
de ginástica, snack bar.

Com qualidade e diferenciais
como dos melhores
empreendimentos de Santos, o
Cristal Residence apresenta
excelente custo benefício, na melhor
localização de Praia Grande. “O
mercado imobiliário de Praia Grande
opera com preços atraentes e boas
condições de negociação”, garante
Inácio Lopes, diretor da
Construperes: “De forma geral,
animados com a modernização da
cidade, os construtores têm adotado
este novo conceito, investindo na
qualidade, utilizando material de
primeira, alta tecnologia e moderno
design”.

O Cristal Residence reforça essa
tendência de Praia Grande. “Nosso
empreendimento está sendo muito
bem recepcionado, não só por
investidores de Praia Grande, mas
do Grande ABC e capital, que estão
descobrindo as vantagens de morar
na praia em vez dos condomínios no
interior e Grande São Paulo, tipo
AlphaVille”. Segundo o empresário,
com a contínua modernização da
rodovia dos Imigrantes, com novas
pistas e viadutos, ficou muito fácil
trabalhar na capital ou ABC e morar
na praia, de frente para o mar.

Elogiando a administração do
prefeito Alberto Mourão, Inácio
enfatiza as inúmeras vantagens do
município, que oferece uma orla bem
equipada, com iluminação adequada
e dotada de eficiente sistema de
monitoramento por câmeras. “Quem
conheceu Praia Grande há 10 anos,
se chegar hoje se surpreende”, diz o
empresário, ao comentar a qualidade
da água do mar e citar, em especial, o
trecho do Canto do Forte, onde é
possível praticar stand up, por
exemplo, e avistar tartarugas e até
golfinhos.

Ao mesmo tempo em que
alavanca os negócios imobiliários, a
estratégia do mercado de Praia
Grande também atrai a presença de
empresas de São Paulo e da Baixada
Santista. Inácio relata que
recentemente um grupo de Santos
anunciou a construção de
empreendimento multiuso, com
shopping center e torres residencial
e comercial. Há pouco também foi
revelada a negociação de área bem
localizada junto à Via Expressa, nas
proximidades da Curva do S, e que
inclui uma grande gleba de terra,
onde já se comenta a possível
implantação de um estádio de
futebol.

Investindo nessa nova realidade
de Praia Grande, ao mesmo tempo
em que executa o Cristal Residence a
Construperes elabora estudos para
seu futuro lançamento, em terreno
de 2 mil metros, de frente ao mar,
também no Canto do Forte. “A ideia
é lançar mais um residencial,
denominado Platinum, e que terá um
novo conceito de apartamento,
mantendo o elevado padrão de
qualidade da construtora”.

Cristal Residence:
68 apartamentos-

tipo, de três suítes,
com sala integrada

ao terraço
gourmet, área de

lazer com enoteca,
entre outras

comodidades

SANDRA NETTO
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Construção
Leandro Ayres

OCristal Residence está
sendo implantado com a
participação de renomadas

empresas e profissionais da
construção civil. Para facilitar o
cliente, a Construperes decorou dois
apartamentos, com projetos da
arquiteta Carina Fontes, que também
decorou as áreas comuns.

O projeto estrutural foi
elaborado pela Iraha Engenharia.
Conforme destacaram os diretores,
engenheiros civis Choei Iraha e Júlio
Choan Iraha, “o Cristal Residence
significa um novo conceito de
construir com tecnologia e
acabamento de ponta”.

A Harco Engenharia executou o
projeto e a instalação do sistema de
pressurização de escada de
emergência. Segundo o engenheiro
Edgard Lopes Hernandes, trata-se
do conjunto de moto ventiladores,
que insufla o ar na caixa de escada
com a finalidade evitar a infiltração
de fumaça na eventualidade de
incêndio, e está em conformidade
com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) NBR 9077 e Instrução
Técnica do Corpo de Bombeiros -
IT - CB 13/01.

A alvenaria utilizou blocos
cerâmicos da Cerâmica Treviso.
Segundo o diretor André Cicilliato,
foram usados blocos nos tamanhos
19x19x29, 11,5x19x29 e 14x19x29,
que são paletizados e normatizados
pela ABNT NBR. Além dos blocos,
cuja entrega obedeceu pontualmente

o cronograma da obra, a Treviso
também forneceu as telhas para a
cobertura do empreendimento.

A Manoel Marchetti Indústria e
Comércio Ltda. forneceu o kit porta
pronta Alamo para os apartamentos
do Cristal Residence. Na entrada
social foi instalado o kit porta
pronta decorativa, enquanto no
interior foi utilizado o kit porta
pronta lisa (ambos com dobradiça,
fechadura e puxador em inox
fornecidos pela construtora).
Conforme destacou o fabricante, o
kit porta pronta Alamo proporciona
ao projeto redução de mão de obra
para instalação, maior qualidade na
montagem do conjunto, evitando o
desperdício, padronização e
harmonização arquitetônica. O kit
porta pronta é composto por
caixilho, folha de porta, guarnições
reguláveis (utilizando MDF Ultra e
Adesivo PUR, ambos resistentes a
água), amortecedor de borracha para
melhor vedação e calços na parte
inferior dos caixilhos, para evitar o

contato com o piso – o que confere
confiabilidade, exatidão e qualidade
ao produto. Além disso, atende aos
requisitos definidos na NBR
15930:2, que é a norma do
segmento, de acordo com os critérios
de desempenho estabelecidos na
NBR 15.575.

A Cerâmica Atlas forneceu
pastilha de porcelana que foi
utilizada na fachada e na piscina. Por
se tratar de produto de baixa
absorção de água, < 0,5%, e baixa
expansão por umidade, este
revestimento é o ideal para o uso em
fachadas, principalmente em prédios
no litoral, declarou Fernando Ferraz,
da J.F Ferraz & Cia. Ltda,
representante da Atlas na Baixada
Santista e Litoral. A fachada utilizou
a pastilha porcelanizada 5x5, na cor
Branca, enquanto nas piscinas a
opção foi a pastilha porcelanizada
5x5, cor Juquei. Fernando Ferraz
acrescentou que o uso do formato
5x5, torna mais harmoniosa a
fachada do edifício de alto padrão:

Parceria com renomadas
empresas e profissionais

M elhor acessibilidade, mais
segurança e conforto são

alguns dos benefícios que virão
com a revitalização do calçadão
da orla de Praia Grande, que em
sua primeira fase contemplará
mais de nove quilômetros, entre os
bairros Canto do Forte e Mirim.
As obras estão atualmente no
bairro Boqueirão, próximo à
Avenida Costa e Silva.

No total, 1.800 lâmpadas de
vapor metálico, com 400 watts,
iluminarão o calçadão. Estão
sendo instalados 150 novos postes
e feita a substituição da iluminação
de outros 300 postes cada um com
quatro luminárias.

Para melhorar a circulação de
pedestres, as floreiras estão sendo
recuadas, possibilitando área livre
de circulação de pedestres de 4
metros de largura, o que
incentivará a prática de
caminhadas e corrida. As
palmeiras serão relocadas e a
ciclovia repavimentada e pintada.
Haverá ainda a substituição de

cerca de 500 lixeiras e serão
colocados 600 novos bancos com
encostos.

Nove locais, denominados de
Espaço Família, serão
implantados inicialmente do Canto
do Forte ao Mirim, com projetores
de luz de vapor metálico, voltados
para a faixa de areia. O projeto
abrigará ainda playgrounds,
quadras para a prática de
futevôlei, vôlei e tênis de praia,
slackline, academia esportiva para
a população, com equipamentos
adaptados para deficientes, além
de banheiros masculino e
feminino.

De acordo com o prefeito
Alberto Mourão, a intenção é
futuramente colocar rampas de
acesso do calçadão para a praia:
“Tudo isso significa mais
flexibilidade de as pessoas
caminharem, além de mais
segurança por causa da
iluminação. As pessoas se sentirão
mais seguras e também mais
confortáveis”.

Mais segurança na
revitalização da orla

Cristal Residence:
ampla sala
integrada ao
terraço
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Construção
Fotos Leandro Ayres

“Esta é uma tendência de mercado e
a Praia Grande está antenada nesta
novidade arquitetônica”.

Todas as pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Santista.
Conforme destacou o diretor Fábio
Glerean, foram utilizados mármores
e granitos, nacionais e importados,
em diversas composições que
valorizam o empreendimento. “É
excelente ser parceiro da
Construperes, pois a empresa é
muito caprichosa, dá valor ao
mármore a granito, e utiliza o que há
de melhor para garantir o
investimento do cliente”. Entre os
diferenciais, Glerean cita que a
fachada recebeu detalhes em
mármore marron imperador, da
Espanha, enquanto o hall social tem
o piso de marmoglass branco com
tabeira do belo mármore marrom
imperador. A requadração dos
elevadores é em mármore travertino.
A área de lazer recebeu granito
preto, bancada do espaço gourmet e
lavatórios em granito quartzo
branco. No snack bar, granito café
imperial. A piscina recebeu bordas
de mármore branco flameado,
mesmo material utilizado no deck
seco e molhado, para não escorregar.
Nos apartamentos, o acabamento é
esmerado: no lavabo, a cuba de
mármore quartzo branco foi entregue
montada e instalada, conforme
projeto desenvolvido pela arquiteta
Carina Fontes. Na cozinha, a
bancada de granito preto tem 7
metros de comprimento.

A Solar Beach Sistemas de
Aquecimento é especializada em
produtos de conforto para
construção civil para uso residencial,
comercial e industrial, atuando junto
ao cliente desde o projeto até a
conclusão da obra. Fundada em
2001, a empresa tem suporte técnico
especializado em energia alternativa
para aquecedor solar e a gás, bomba
e pressurizador para saunas e
piscinas. “Nosso compromisso é
oferecer produtos de qualidade”,
orgulha-se o diretor Roberto Salim,
ao informar que no Cristal
Residence, a Solar Beach instalou os
aquecedores, bombas e acessórios
para as piscinas cobertas e

aquecidas, saunas e Spa da área de
lazer coletiva e piscinas das
coberturas.

A Eletro-Bombas Praia Grande
Ltda. forneceu bombas de recalque
d’água, bombas para drenagem de
águas pluviais e esgotos, bombas de
piscina e as bombas para combate a
incêndios, e seus respectivos
dispositivos de proteção,
equipamentos das saunas seca e
úmida, informaram as diretoras da
empresa, Andréa, Regiane e Sabrina
Palombo, ao destacarem que a partir
de janeiro de 2016 será concretizada
a fusão entre a Eletro-Bombas Praia
Grande Ltda. e a Assetech Comércio
de Produtos Elétricos e Hidráulicos
e Serviços Técnicos Ltda.

O empreendimento é equipado
com três elevadores de alta
tecnologia da marca Atlas Schindler,
dotados do sistema de identificação
biométrica.

Apartamentos possuem
terraço com churrasqueira:
bela vista para a praia do
Canto do Forte

Cristal Residence: na
cozinha, bancada de
granito preto tem 7
metros de comprimento
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Arq & Decor

ACaesarstone, que fabrica
superfícies de quartzo,

apresenta a nova cor 5131 Calacatta
Nuvo, inspirada no mármore
calacata. Com veios acinzentados
que se destacam sobre um fundo
branco de base opaca, o produto
combina a beleza da pedra com a

Calacatta Nuvo:
inspirada no mármore

Resistente, 93% de quartzo!
resistência, durabilidade e a
facilidade de manutenção da
superfície desenvolvida pela
Caesarstone, comercializada em
chapas de 306 cm x 144 cm x 2 cm,
com acabamento polido. Como as
demais coleções da marca, a 5131
Calacatta Nuvo é composta em até
93% de quartzo, um dos materiais
mais resistentes da natureza.

A Caesarstone possui

diversidade de linhas, com variedade
de tonalidades e acabamentos,
permitindo infinitas possibilidades
de design, desde projetos
residenciais a empreendimentos
comerciais. Os usos mais comuns
são em bancadas de cozinha,
varandas gourmet, frontões, pisos de
alto tráfego, lavatórios de banheiro,
painéis verticais, bancos e mesas.
Mais em www.caesarstone.com.br

Divulgação

Fotos Sandra Netto

S anchez Light
Store oferece

opções de
iluminação infantil temática de vários super-
heróis, com destaque para as arandelas Startec da
linha Marvel Kids: Iron Man, Spider-Man,
Incrível Hulk... Showroom Sanchez Light Store,
com interessantes novidades em iluminação,
funciona junto à Elétrica Sanchez, na Rua Luiz de
Camões, 198, loja 3, em Santos.

Iluminando
com super-
heróis

A certar na escolha da cuba
pode garantir uma pia sem

respingos quando se aciona a
torneira. Para isso é importante
que a cuba tenha altura superior a
12 cm e um desenho que facilita a
vazão. Decidida a enfrentar o
problema, a Icasa ampliou o leque
de opções que aliam praticidade,
resistência e, claro, pias secas, e
dotou a linha de cubas com os
modelos ICA 10 e ICA 11, ambos
de apoio com mesa. O primeiro é
retangular e o segundo tem o
formato oval. As duas têm desenho

Design garante pia
sem respingos

Divulgação

Cuba de apoio com mesa

clean e combinam com banheiros e
lavabos modernos, em seis cores:
branco, palha, areia, cinza-claro,
verde-claro e preto.

Spider-Man e Iron Man:
arandelas divertidas

Na vanguarda das tendências
do design e decoração, a
Kyowa Tapeçaria lançou

coleção de tapetes inspirados em
símbolos da cultura indígena
brasileira. Para apresentar a
novidade, a empresa convidou o
arquiteto Fabrício Forg para
participar do projeto Vitrine Design
e assinar o espaço da loja do
Gonzaga, na Avenida Washington
Luis, 370, em Santos. A nova
coleção é fabricada pela Tapetes São

Carlos e traz as cores e os traços
inspirados no trabalho produzido
pelos primeiros habitantes de nosso
país. Já os grafismos da nova
coleção da Kyowa, numa parceria
com a Ong Opção Brasil,
reproduzem os desenhos e símbolos
presentes nos corpos e no
artesanato dos habitantes das tribos,
em momentos importantes da
comunidade, como festas e
cerimônias religiosas.

As seis peças da coleção são
produzidas de forma sustentável e
com 100% das matérias-primas
recicladas. “A nova coleção da
Kyowa reforça a vanguarda da
empresa quando falamos de

tendências”, afirma Walid Abdouni,
diretor executivo da Kyowa:
“Pensar na cultura indígena é pensar
em sustentabilidade e como
podemos oferecer cada vez mais
soluções que despertem o interesse
de nossos consumidores, reduzindo
o impacto ambiental”.

Para a vitrine, Fabrício Forg
reproduz o clima das aldeias,
resgatando a importância da
geometria sagrada estampada nos
tapetes como obras de arte. A base
do projeto mescla diferentes peças
produzidas por designers brasileiros,
remetendo aos bancos e redes, os
primeiros móveis produzidos na
Terra do Pau Brasil.

Decorando com a
cultura indígena
Peças da coleção são
produzidas de forma
sustentável

Divulgação

Nova
coleção da
Kyowa é
fabricada
pela
Tapetes São
Carlos
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Ointerior de São Paulo
ganhará opção ferroviária de
passeio turístico, no trecho

de 5,5 quilômetros, entre as estações
Central e Luiz Carlos, em
Guararema, no interior do Estado,
conforme autorização da Agência
Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT). De acordo com a
Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF) a previsão é que
a locomotiva comece a transportar
turistas a partir do segundo
semestre.

O trecho autorizado pela ANTT
fazia parte da antiga linha que ligava
o Rio de Janeiro a São Paulo no
início do século XX e está localizado
próximo a centros emissores de
turistas, como as cidades de Mogi
das Cruzes e São José dos Campos,
além da própria capital paulista.
Foram reformados a Maria Fumaça
353, conhecida como “Velha
Senhora”, e três vagões de
passageiros, que terão capacidade
para transportar 130 turistas.

As duas estações que compõem
o passeio também foram
revitalizadas nos moldes das
construções originais. Helio Gazetta,
diretor administrativo da ABPF
Campinas, afirma que a autorização

para o passeio é uma conquista para
o turismo e para a preservação da
história local: “O passeio percorre
uma região de montanhas e rios, que
oferece ao visitante a sensação de
voltar ao passado, na época das
longas viagens de trem”.

Além de Guararema, há mais 24
autorizações para a operação de
trens turísticos. Alguns deles
contaram com apoio do Ministério
do Turismo (MTur) para serem
implantados. Só para o de São José
do Rio Preto, conhecido como Trem
Caipira, a pasta repassou mais de
R$ 700 mil. Mesmo desativadas,
algumas estações ferroviárias atraem
turistas e funcionam como polos
culturais. A estação de Joinville, em

Santa Catarina, por exemplo, é hoje
patrimônio histórico do estado e
ponto turístico da cidade. Ela
recebeu R$ 220 mil do Ministério do
Turismo para reforma e está aberta
para visitações, com entrada
gratuita.

O MTur já investiu, desde 2004,
cerca de R$ 20 milhões na
recuperação de estações,
implantação de trens turísticos e
recuperação de trechos ferroviários,
um segmento que ajuda a preservar o
patrimônio histórico e movimenta o
turismo brasileiro. O uso da malha
ferroviária ajuda, ainda, a gerar
emprego e renda, promove a
integração regional e diminui a
ociosidade de trechos ferroviários.

Em breve, Guararema
terá trem turístico

P ara incentivar o
funcionamento de Conselhos

Municipais de Turismo, a
Secretaria de Estado de Turismo
de São Paulo lançou um guia de
criação e fortalecimento desses
órgãos. Segundo o secretário
Roberto de Lucena, o Conselho é
ferramenta essencial na
promoção e estruturação do
turismo, para coordenar,
promover e executar ações
voltadas ao desenvolvimento do
setor dentro da cidade. A
publicação pode ser acessada no
site da secretaria em
www.turismo.sp.gov.br/
imprensa/publicacoes.html

Guia fomenta
Conselhos de
Turismo

Conhecida como “Capital do
mergulho ecológico”,

Bombinhas, no litoral de Santa
Catarina, possui outros atrativos,
como o Museu Naval Casa do
Homem do Mar e a Capela
Imaculada Conceição. Para conhecer
a região, o Bombinhas Summer
Beach & Spa criou pacotes
especiais, que incluem café da
manhã, jantar, estacionamento e
internet wifi.

Localizado a 300 metros da praia
de Bombas e a 6 km da praia de
Mariscal, o Bombinhas Summer
Beach & Spa dispõe de piscinas
adulto e infantil e piscina aquecida.
As acomodações são equipadas com
ar condicionado, varanda e cozinha.
O hotel conta com restaurante, lan
house, brinquedoteca, playground,
sala de jogos, espaço fitness, cinema,
deck molhado e sala para eventos.

Descobrindo o litoral
de Santa Catarina

Para quem busca exclusivamente
descanso é possível desfrutar a
sauna seca e serviços de Spa, como
massagens, banhos e tratamentos.

Se a ideia é explorar a natureza,
Bombinhas conta com 39 praias.
Entre outras opções, vale a pena
programar visitas aos Mirantes de
Mariscal e de Bombas e Morro do
Macaco, refúgios que permitem
visualizar toda a região. O pôr do
sol na Baia de Zimbros é outra
atração. No local, é possível alugar
equipamentos e mergulhar, com
aulas para iniciantes. Mais em
www.bombinhassummerbeach.com.br

Divulgação

Opções de esportes
náuticos e mergulho

Thiago Araújo/Divulgação

Bombinhas
Summer Beach
& Spa: pacotes
especiais para
descansar e
explorar a
natureza

Maria Fumaça 353: “Velha Senhora” voltará à atividade

Divulgação

Trecho fazia parte da
linha que ligava o Rio de
Janeiro a São Paulo

Arede de hotéis Privé está com
tarifas especiais para quem

busca diversão, comodidade e
relaxamento durante o feriado de
Corpus Christi, de 4 a 7 de junho.
Localizado em Caldas Novas, Goiás,
os seis empreendimentos do grupo
são ótima opção de hospedagem
para quem deseja desfrutar de ampla
estrutura na estância hidrotermal de
águas quentes. Os hotéis Privé,
Privé Boulevard Suíte Hotel, Privé
Riviera Park Hotel, Marina Flat &
Náutica, Náutico Flat Service e
Enseada Residence contam com
equipe de recreação e diversas
programações diárias de lazer e
atividades nas piscinas de águas

termais, em todas as unidades.
Durante o período, os hóspedes
terão acesso gratuito ao Privé
Diversão, que contempla os parques
aquáticos Water Park, Clube Privé e
Náutico Praia Clube. Informações
em www.hoteisprive.com.br

Nas revigorantes
águas termais

Hóspedes têm acesso gratuito
ao Náutico Praia Clube

Divulgação



10     Maio/2015     Perspectiva

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○

Além de aumentar os níveis do
bom colesterol e proteger as

artérias, gerando benefícios ao
coração, o consumo moderado de
vinho pode reduzir o risco de
deficiência visual a longo prazo,
sugere estudo realizado na
Universidade de Wisconsin, nos
Estados Unidos. Frise-se que a
bebida não é indicada para gestantes,
pessoas diabéticas, hipertensas ou
com tendência ao alcoolismo.

Os pesquisadores analisaram
dados de 6.000 pessoas entre 43 e
84 anos durante período de 20 anos,
levando em conta seu estilo de vida e
hábitos como fumar, beber e se
exercitar. Quando se concentraram
no consumo de vinho, detectaram
que 7,8% dos abstêmios
desenvolveram doenças oculares
contra 2,7% daqueles que
consumiam vinho regularmente e 4%
dos que ingeriam a bebida
ocasionalmente.

Na opinião do médico
oftalmologista Renato Neves,
diretor-presidente do Eye Care
Hospital de Olhos, de São Paulo, é
importante considerar esse tipo de
estudo com cautela. “Por algum
motivo, uma taça de vinho tinto por
dia parece contribuir de fato com a
saúde em geral. Talvez por sua ação
antioxidante, através dos flavonoides
e do resveratrol – polifenol
encontrado no vinho tinto e que
também está envolvido em estudos
de prevenção contra alguns tipos de
câncer. Com relação à saúde ocular,
ela certamente se beneficia quando o
paciente tem boa circulação e
pressão sanguínea”.

Neves alerta para o fato de que,
se a pessoa não conseguir consumir
a bebida moderadamente e passar
dos limites, poderá correr riscos
desnecessários: “O primeiro
problema é o alcoolismo. Mas quem
excede no consumo de álcool
também tem risco aumentado para
hipertensão, níveis altos de
triglicérides e colesterol ruim, danos
ao fígado, obesidade, determinados
tipos de câncer e complicações na
saúde ocular”. Além dos efeitos
temporários, como visão embaçada
ou presença de pontos luminosos na
imagem, o médico diz que pode
haver alteração da visão periférica e
até mesmo danos à habilidade de
enxergar as cores em contraste. No
caso dos alcoólatras, os vasos
sanguíneos que irrigam o globo
ocular aumentam de tamanho,
fazendo com que os olhos estejam
sempre vermelhos.

Vinho pode
combater
perda de visão

Entre tantas indicações, a
acupuntura também pode
colaborar no tratamento da

depressão, que afeta de 5% a 15%
da população mundial. Os sintomas
da depressão muitas vezes iniciam
com choro constante, tristeza
profunda, baixa autoestima e
pessimismo em relação à vida. A
perda pelo prazer de viver e de
realizar as atividades cotidianas gera
dificuldade de convívio nos
ambientes sociais e até insônia.
Neste caso, a acupuntura pode
estimular os hormônios da alegria, da
dor e do sono, de acordo com a idade
e sexo do paciente, auxiliando no
tratamento da depressão.

A acupuntura, além de visar o
equilíbrio, pode ajudar a solucionar
diversos problemas de saúde e
emocionais, frisa a
neuroacupunturista Aparecida
Enomoto. Especialista em

Tratando a depressão

acupuntura, ela afirma que a técnica
foca o Sistema Nervoso Central,
sendo uma ótima forma de relaxar,
pois dispersa a ansiedade e as
tensões, equilibrando o Yin e Yang,
que compõem o Princípio Único da
Vida. O aumento dos hormônios da
alegria e do bem-estar auxilia no
tratamento do doente.

Cada sessão de acupuntura para
casos de depressão dura cerca de 30
minutos e é recomendada uma por

semana durante três meses, após
avaliação do profissional
acupunturista. Após este período é
feita reavaliação. O processo tem se
mostrado eficiente para tratar tanto
distúrbios, como insônia, ansiedade,
falta de libido, dores, quanto
doenças mais complexas, como
síndrome do pânico, mal de
Alzheimer, entre outras. Mais
informações no site
www.acupunturaenomoto.com.br

Divulgação

Acupuntura pode
estimular os hormônios da
alegria, da dor e do sono

G êmeos que fumam
apresentam um

envelhecimento facial mais
precoce, em comparação com
seus gêmeos idênticos não
fumantes, relata um estudo
publicado no Plastic and
Reconstructive Surgery, jornal da
Sociedade Americana de
Cirurgiões Plásticos (ASPS). “O
estudo revela diferenças
significativas no envelhecimento
facial entre gêmeos com história
de tabagismo”, informa o
cirurgião plástico Ruben
Penteado, diretor do Centro de
Medicina Integrada: “Os
resultados também sugerem que
os efeitos do tabagismo sobre o
envelhecimento facial são mais
evidentes nos dois terços
inferiores do rosto”.

Gêmeos
evidenciam
efeitos do
tabagismo

Godê - Cabelo e Corpo está
atendendo agora no Gonzaga,

em Santos, mantendo a proposta de
oferecer serviços integrados para o
público feminino e masculino. O
novo salão dirigido pelo hairstylist e
fisioterapeuta Camilo de Oliveira e o
artista plástico Marcelo Mathias
funciona na Avenida Presidente
Wilson, 7, loja 6, entre os hotéis
Avenida Palace e Atlântico, na orla
da praia.

A filosofia de trabalho continua
a mesma, afirmam Camilo e
Marcelo, ao frisarem que o Godê
busca a máxima de proporcionar
bem-estar elevando a autoestima do
cliente, oferecendo tratamentos
estéticos com ênfase no cabelo e
corpo. Em outubro, o salão vai
comemorar cinco anos de atividades
e, conforme avaliam os partners,
este era o momento da mudança.

“Estamos agora em um ponto
mais movimentado, mais visível,
com fácil acesso de qualquer local da
cidade”, explica Marcelo, ao revelar
que a preferência pelo Gonzaga foi
em função da paixão de ambos pelo
glamour do bairro, dos seus
shoppings, cinemas, das antigas
discotecas: “É um bairro agitado não
só pelo santista, mas também pelo
turista”.

O atendimento é de terça-feira a

Camilo e cuidados nas
madeixas de Andréa Ciam:
filosofia do salão visa o
bem-estar do cliente

Godê - Cabelo e Corpo agora no Gonzaga

sábado, das 10 às 19 horas, e apenas
com hora marcada, para que o cliente
possa falar sobre sua expectativa,
receber toda atenção e, ao final, ter a
proposta do melhor tratamento, seja
para o cabelo ou corpo. Nesse
sentido, por exemplo, a formação de
Camilo em visagismo permite avaliar
o corte ideal para o formato do
rosto, se o tom dos fios combina
com a pessoa, e considerar ainda o
estilo de vida e vestuário.

Os pacotes especiais continuam,
como o “Dia da Beleza”, que inclui
cabelo e outros serviços, o “Clube
da Escova” – exclusividade Godê –,
onde a participante tem seus cabelos
escovados e hidratados
semanalmente, com descontos no
corte e coloração, além de outras

promoções on-line. “São promoções
que beneficiam não só o cliente
antigo, mas traz novos clientes”,
detalham Camilo e Marcelo, ao

revelarem que o Godê negocia
parceria com uma grande marca de
maquiagem para ampliar o leque de
serviços, ao mesmo tempo em que
investe no site
www.godecabeloecorpo.com.br, na
fanpage no Face: facebook.com/
godecabeloecorpo, e no canal do
Youtube, “Godê de Bolsa”, que
estreia em junho, com dicas para
tratamento de cabelos e beleza.
Telefone (13) 3385.5505.

Carlos Oliveira/Divulgação
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� Com trabalhos em óleo,
nanquim e aquarela, M. Clarice
Sarraf apresenta a exposição
“Contornos do Guarujá”, até 8 de
junho, no Espaço Cultural
Vereador Alberto Marques, na
Câmara de Guarujá.

� De 4 a 7 de junho, 2º Encontro
Brasileiro de Autos Antigos
agitará Águas de Lindoia, no
interior do Estado de São Paulo.

� 7º Encontro Paulista de
Museus (7EPM) acontecerá de
24 a 26 de junho, tendo como
tema a relação dos museus com a
cidade, o território e seus
públicos, com atividades em
quatro locais, três deles no
Parque do Ibirapuera (Museu
Afro, MAM e Bienal) e o Museu
da Imigração, localizado no Brás.

� Dona Odete representará o
Brasil na 17ª edição do Festival
Músicas do Mundo (FMM), entre
17 e 25 de julho, no Castelo de
Sines, no litoral alentejano, em
Portugal.

� Exposição “Ultreia – Viajantes,
caminhantes, peregrinos”, de
Fernando Alves, até 30 de junho
no restaurante Maison do
Bonfim, Carmo, em Olinda,
Pernambuco.

� “Que São Paulo se torna
visível por causa da bicicleta?” é
o tema do prêmio “Invisível? SP
| NYC” de Fotografia e Arte, que
pretende discutir a ideia de
mobilidade urbana e a
importância do uso da bicicleta.
Melhores imagens serão
premiadas pela Panamericana
Escola de Arte e Design. Mais em
www.cicloutopia.com

� Salesiano de Dom Bosco
(SDB), o capixaba Dom Tarcísio
Scaramussa é o novo bispo
Diocesano de Santos, em
substituição a Dom Jacyr
Francisco Braido, gaúcho da
Congregação dos Missionários de
São Carlos, que renunciou ao
completar 75 anos.

� Formada por Tatá Werneck,
Maurício Meirelles, Murilo
Couto, Marco Gonçalves e Nil
Agra, banda Renatinho faz sua
estreia às 18 horas do domingo,
5 de julho, em show gratuito e
aberto ao público, no Parque do
Ibirapuera, em Sampa, no
programa do 6º Festival
Risadaria, de 3 a 26 de julho.

� Casa Cor São Paulo pode ser
visitada até 12 de julho, no
Jockey Club de São Paulo, na
Avenida Lineu de Paula
Machado, 1.173, Cidade Jardim.

José
Ricardo

Siqueira, da
Dafra, e

Vladimir
Zaitseff, da
MV Agusta,

anunciam
novo

modelo de
negócios

para a
marca italiana no Brasil: MV cria subsidiária e a partir de 1º de
junho assume a distribuição e o pós-venda no país, enquanto a

Dafra permanece como montadora.

Divulgação

Roberto Luiz Barroso, Ana
Beatriz Ayrosa Celino
Busnard, Marília Belloc,
Andreia Teixeira e Hélio
Cesário Cardoso: com
muita dedicação do
presidente Roberto
Barroso, Casa da Esperança

de Santos comemorou o Dia das Mães com missa e inauguração da
nova Brinquedoteca, para acolher pacientes e irmãos nos
intervalos das terapias ou enquanto mães/pais/cuidadores
participam dos cursos oferecidos pela instituição. Ao final, foi
servido café da manhã para mães, crianças e adolescentes
atendidos e convidados.

Michael
Barkoczy, o
presidente
da Flytour

(de gravata),
e equipe:

Flytour
Viagens

promoveu
encontro para lançar o 1º Hiper Feirão de Viagens do Brasil, que

acontecerá de 2 a 4 de outubro, em Santos, em parceria com
agentes de viagens, fornecedores e franqueados da empresa.

Fotos Sandra Netto

Sandra Netto

Ramón
Crego, Lúcia
Ratto de
Mesquita
Roma e
Lupércio
Simão
Conde,
eleitos vice-
coordenador,

secretária e coordenador da Câmara Setorial de Incorporação e
Construção Civil da Associação Comercial de Santos (ACS): agilizar
as atividades de construção civil na cidade e buscar uma ligação
mais fluente entre a ACS e os órgãos públicos.

Divulgação/ACS

Gabriele
Barbosa, Miss
Vinhedo,
segundo lugar,
e a nova Miss
São Paulo,
Jéssica
Voltolini Vilela,
representante
de Ribeirão
Preto: beleza e
simpatia
marcaram a 61ª
edição do
disputado
concurso, no
Palácio das
Convenções do
Anhembi, em
São Paulo.

Antonio Salani
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Santos

Prestes a completar seis meses
de funcionamento o Dido’s
Bar & Food trouxe um novo

conceito a Santos. O Dido’s surgiu
depois que dois amigos, Marcelo
Ramos, 26 anos, e Thiago Squarizi,
de 26, e Marcelo Serrão, 51, pai de
Marcelo, decidiram abrir um bar em
Santos. No primeiro projeto a ideia
era mais simples: um bar de
faculdade voltado aos universitários.
Depois, o Dido’s acabou se
tornando um local que atende todos
os públicos: estudantes, famílias e
crianças! “Vimos na Ponta da Praia
uma oportunidade da ideia se
concretizar”, disse Marcelo Ramos.

Segundo o jovem empresário, a
Ponta da Praia estava precisando de
um lugar assim: “O nosso conceito é
unir o ambiente agradável, fazer com
que os nossos clientes se sintam em
casa, além de termos um
atendimento diferenciado.
Procuramos ter um atendimento
mais descolado, despojado”.

A casa oferece vários tipos de
porções, entre elas se destacam o

bolinho Alcapone (massa feita de
carne e calabresa recheado com
mussarela) e as porções grelhadas de
picanha e filé mignon. O grande
diferencial é que as porções são
muito bem servidas: sempre com o
peso de 1 kg!

Entre as bebidas, três drinks
fazem sucesso, a caipiroska de
maracujá com pimenta, a mix de
limas e a caipiroska de tangerina com

gengibre. Fora as sakeritas
e bebidas personalizadas a
gosto do cliente, além, é
claro, da cerveja sempre
trincando!

A decoração temática
da cidade de Santos
encanta os clientes com
suas famosas muretas e a
orla da praia, além de locais
internacionais também
homenageados nas paredes
do Dido’s!

Você encontra o Dido’s
no Facebook

(facebook.com/didosbarsantos),
Instagram (@didosbarsantos) e pelo
telefone (13) 3349.0074.

O Dido’s Bar & Food fica
localizado na Rua Governador
Fernando Costa, 535, Ponta da
Praia, e funciona de domingo à
quinta-feira, das 18 a meia noite e
sexta e sábado, das 18 às 2 horas,
com reservas de mesas de domingo a
quinta.

Cola no
Dido’s!
“Procuramos ter um
atendimento mais
descolado, despojado...”

Dido’s: Ponta da Praia,
em Santos, estava
precisando de um
lugar assim

BRUNO SCARPA

Bruno Scarpa

A té novembro, a orla da
praia de Santos contará com

mais 43 câmeras de
monitoramento, adquiridas pela
Prefeitura da Net Telecom
Informática Ltda., com sede em
São Bernardo do Campo. Com
investimento de R$ 2,2 milhões,
serão instaladas em pontos
estratégicos 36 câmeras fixas e
outras sete do tipo Dome (com
giro horizontal de 360º e vertical
de 180º) para monitoramento e
controle de acesso à praia,
especialmente com relação a
veículos não autorizados a
circular na areia. Atualmente,
Santos conta com 476 câmeras
distribuídas em 26 bairros. Do
total, 235 são fixas, com visão de
até 150 metros sem obstruções,
168 do tipo Dome e 73 com
reconhecimento óptico de
caracteres (OCR).

Orla de Santos
receberá 43
câmeras


