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Por meio de mais uma parceria de sucesso, o
Grupo Mendes entregou em junho a nova sede
do Brasil Futebol Clube, no Bairro Aparecida,
em Santos. Acordo envolveu permuta de parte
da área do terreno do Brasil.............Págs. 5 a 7.
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Casa Cor Paraná 2015 apresenta tendências em
arquitetura, decoração e design, em 48 ambientes
residenciais, comerciais, corporativos.....................Pág. 8.
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Roteiro “Caminho das Águas – Ecoturismo, Turismo
Pedagógico, Cultura e História – Litoral Norte de SP”
será lançado oficialmente em julho........................Pág. 9.
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Projeto Jardim das Artes funciona desde 1995 na praça
Luiz La Scala Jr., na Ponta da Praia, atrás do Aquário
Municipal de Santos................................................Pág. 04.
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Projeto Jardim das
Artes: levar mais

expositores a
participar

Transformações sociais

E ntre tantos efeitos imediatos e mediatos
em que é possível projetar a dimensão
desta formidável onda de corrupção

que assola o país, preocupa a capacidade
devastadora de tornar ineficiente o princípio
constitucional da presunção de inocência,
aquele que ensina que todo e qualquer
cidadão é inocente até prova em contrário.
Hoje, de forma avessa, ainda que possam ser
admitidas honrosas exceções (o que,
convenhamos, é raríssimo!!!), todo e qualquer
cidadão é culpado até prova em contrário,
não apenas o cidadão que trata da coisa
pública, como o servidor de todos os níveis de
governo e políticos em geral, mas, inclusive,
talvez principalmente, no ambiente
corporativo e do terceiro setor, aquele que
presta serviços de interesse à comunidade e é
parceiro da administração pública, eis que

tanto numa ponta quanto na outra proliferam
os corruptos de todo gênero e de qualquer
ideologia, ativos e passivos. As suspeitas,
infelizmente, contaminam as mais comezinhas
relações, não sendo exagero identificá-las
desde o momento em que se compra o pão para
o café da manhã, e se duvida da qualidade do
produto, ou enquanto se aguarda na fila do
ônibus ou do posto de saúde, e invade a
nefasta sensação de se estar sendo ludibriado.
E por onde andará a Justiça e o Ministério
Público, que parecem nada ou pouco fazer
para dar uma resposta a estes conflitos de
direitos? Para o observador comum é difícil
prever os resultados dessa crise de
credibilidade, que pode até ser passageira, ou,
pelo contrário, ter vigor para durar ainda por
muito tempo e gerar sérias transformações em
nossa sociedade.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

MemóriaMemóriaMemóriaMemóriaMemória

Os produtos viciados são aqueles
que de modo geral apresentam

problemas, tornando-os impróprios
para o uso ou lhes diminuído o seu
valor. Alguns exemplos de produtos
impróprios ao uso e consumo: os
que estejam fora do prazo de
validade, os deteriorados,
adulterados, falsificados, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde, em
desacordo com as normas
regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação e os
que, por algum motivo, se revelam
inadequados ao fim a que se
destinam.

Ocorrendo o vício do produto a
responsabilidade é de todos os
envolvidos no fornecimento (o
fabricante, o produtor e o
comerciante), podendo o
consumidor se socorrer a qualquer
um deles. Sendo vítima da aquisição
de um produto defeituoso, se deve
primeiramente procurar o
fornecedor, mas quando os produtos
são fornecidos in natura e não fazem
referência ao fornecedor, ou quando
a pesagem ou a medição for feita
pelo próprio comerciante, a
responsabilidade se torna apenas do
comerciante.

O prazo previsto em lei para o
consumidor ver resolvido o seu

problema é de 30 dias, caso seja
extrapolado esse prazo o
consumidor tem a possibilidade de
fazer uso das opções previstas no
art. 18, § 1º, inc. I, II ou III, do
CDC. Exceto se o produto for
essencial, se a substituição da parte
viciada puder comprometer a
qualidade ou características do
produto, ou se a substituição da
parte viciada gerar diminuição do
valor da coisa, pois não haverá
necessidade de o consumidor
respeitar o prazo de 30 dias,
podendo de imediato ingressar no
Poder Judiciário e escolher uma das
hipóteses do artigo 18:

1) a substituição do produto por
outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso. Com a
substituição do produto, o
consumidor terá direito a um novo

da mesma marca e espécie, ou,
mediante restituição ou
complementação da diferença de
preço, a um outro de espécie, marca
ou modelo diversos;

2) a restituição imediata da
quantia paga, monetariamente
atualizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos. O
consumidor terá seu dinheiro
devolvido e o contrato será
rescindido;

3) o abatimento proporcional do
preço. O consumidor poderá
demandar a restituição da quantia
gasta no conserto do produto
defeituoso.

O início da contagem dos prazos
varia. Se o vício for de fácil
percepção, o prazo começa a fluir a
partir da entrega do bem ao
consumidor. Já se tratando de vício
oculto, isto é, de difícil percepção, o
prazo só começar a correr quando
ficar evidenciado o problema.
Considera-se também o tempo útil
do bem a fim de não responsabilizar
por um tempo indefinido o
fornecedor.

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

Barros e Silva: hipóteses
sobre produtos com vício
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Veículos & Negócios

Estamos em situação
de empate com a
Rússia e só

perdemos para Índia,
China e Estados Unidos
no quesito mundial de
mortes por acidente de trânsito. O
Brasil registra a média de 45.000
mortes por ano. Desse total, 14.000
(ou 31%) envolvem motos. Mais
que os prejuízos de US$ 15 bilhões
anuais (avarias com propriedade,
custos médico-hospitalares, perda
de produção, deslocamentos de
agentes policiais e de trânsito), estão
as vidas. E estas, definitivamente,
não podem ser calculadas em dólares
ou reais, porque não têm preço.

Então, vamos combinar: esses
números horrorosos precisam

mudar. E já.
Se cada de um nós

fizer a sua parte a coisa
melhora. Precaução e
responsabilidade total ao
volante, sempre. Em
segundo lugar, verificar as condições
do veículo, especialmente quando
viajamos.

É em julho, de férias escolares e
de várias pessoas, que o movimento
nas estradas cresce. A Arval Brasil,
especializada em terceirização e
gestão de frotas de veículos, elencou
dicas básicas que podem contornar
problemas e acidentes: 1) Cansaço:
evite dirigir com a sensação de olhos

pesados e bocejos constantes;
2) Respeito à sinalização: ela
está presente nas vias para
proteger motoristas e
pedestres; 3) Pneus:
verifique seu estado antes de
viajar; 4) Óleo do motor:
verifique o nível e confira a

hora de trocar; 5) Excesso de
velocidade: respeite os limites; 6)
Uso de celular: aumenta em até
400% o risco de acidentes; 7)
Ingestão de álcool: causa reações
mais lentas e a falta de noção da
velocidade; 8) Freios: verifique
discos e pastilhas; 9) Palhetas do
para-brisa: cheque se estão com
ruído, trepidação. Se sim, troque-as.

Juliano Caretta, coordenador de
Treinamento Técnico da Monroe diz
que um amortecedor desgastado ou

danificado pode comprometer a
capacidade de frenagem do
automóvel, exigindo até 2,5 metros a
mais de distância necessária para
frear, a uma velocidade de 80 km/h.
A Monroe aconselha checagem a
cada 10 mil quilômetros ou
conforme orientação do fabricante
do veículo. A troca preventiva é
recomendada quando o veículo
atingir 40 mil quilômetros rodados
ou quando o motorista notar
problemas de dirigibilidade.

Na linha do “melhor prevenir do
que remediar”, a Luxcar
disponibiliza kit viagem:
antiembaçante, minicompressor de
ar, cabo de transferência (para uma
eventual “chupeta”), além de
desodorizador, procurando estimular
o conforto aos passageiros.

Acatadas essas recomendações,
faça uma excelente viagem!

Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Hora de prevenção redobrada!
Julho, mês de férias
escolares, o movimento
cresce nas estradas...

Luxcar: no kit viagem,
cabo de transferência e
minicompressor de ar

O Sindicato da Indústria da
Reparação de Veículos e

Acessórios do Estado de São
Paulo (Sindirepa-SP) lança, em
parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae-SP),
a cartilha “Oficinas Mecânicas”
que orienta como montar e
manter uma oficina, com
informações sobre toda a parte
de legislação, instalações e
gestão. “A iniciativa é muito
importante, pois o empresário
tem à mão um guia prático que
serve para quem já está no
negócio e precisa estar
informado sobre as necessidades
e também para os que estão
iniciando e podem ficar a par das
exigências da abertura de uma
oficina”, diz Antonio Fiola,
presidente do Sindirepa.

Como montar
uma oficina
mecânica
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DISCUTIR a ideia de mobilidade
urbana e a importância do uso da
bicicleta, além de levantar questões
sobre qualidade de vida, relações
urbanas, sustentabilidade e espaços
públicos, são os principais objetivos
do projeto “Am I Invisible?”,
promovido pela organização
“Bicycle Utopia”, fundada pela
fotógrafa norte-americana Jeanne
Hilary. Em 2013 e 2014, o projeto
realizou várias ações em Nova York,
como concurso fotográfico,
exposições e debates, sobre esse
tema importante nos dias de hoje.

A convite de Sylvia Sanchez,
fotógrafa e professora da
Panamericana Escola de Arte e
Design, a edição do projeto “Am I
Invisible?” deste ano será feita numa

Prêmio discute mobilidade urbana
parceria entre Nova York e São
Paulo. O objetivo é apontar e
debater aspectos em torno da
bicicleta e da mobilidade urbana,
criando um diálogo entre as duas
metrópoles, através da arte e da
fotografia. Assim, foi lançado o
prêmio “Invisível? SP | NYC”, com
o tema “Que São Paulo se torna
visível por causa da bicicleta?”.

Para participar, os interessados
devem enviar suas imagens para
www.cicloutopia.com As fotos
ficarão concentradas no site, o que
possibilita um diálogo visual entre as
duas cidades. Uma comissão
julgadora – de São Paulo, Daniele
Dal Col, Elcio Ohnuma e Renata
Falzoni; e de Nova York, Karen
Overton, Louise Weinberg e Zanna

Gilbert – analisará as fotografias e as
melhores imagens serão premiadas.
A Panamericana Escola de Arte e
Design oferecerá bolsa de estudos
para cursos de curta duração aos
autores dos dois melhores trabalhos.

“O colapso de São Paulo está
fortalecendo um personagem que
sempre esteve discreto nas ruas. A
bicicleta passou a ganhar cada vez
mais adeptos e destaque. Falar sobre
bike é falar sobre a cidade, sobre
qualidade de vida, relações humanas,
acessos democráticos. Por isso,tanto
em SP quanto em NY, é fundamental
que se dialogue com essa questão. E
que melhor maneira de engajar as
pessoas e tornar tudo isso visível do
que a arte e a fotografia?”, afirma
Sylvia Sanchez.

DESDE 1995 funciona na praça
Luiz La Scala Jr., na Ponta da Praia,
atrás do Aquário Municipal de
Santos, o projeto Jardim das Artes,
administrado pela Coordenadoria de
Galerias e Museus da Prefeitura.
Trata-se de exposição de artes
plásticas e fotografias, promovida
por artistas da cidade com finalidade
comercial.

No princípio, o projeto contava
com mais de 30 artistas plásticos
que tomavam a praça com seus
quadros, embelezando e atraindo
público para o local. Hoje, no
entanto, por diversos fatores, o
Jardim das Artes conta com apenas
quatro expositores, sendo três
artistas plásticos e um fotógrafo –
que ainda mantém o propósito de
aproximar a arte do público.

A ideia é levar mais expositores
para fazer parte do projeto,
tornando-o ainda mais relevante para
a cidade. O interessado em expor
seus trabalhos de qualquer arte
visual (artes plásticas, fotografia,
gravura, desenho, caricatura,
xilogravura etc.) deve se inscrever na
Coordenadoria de Galerias e Museus
de Santos, na Avenida Pinheiro
Machado, 48, 5º andar, das 9 às 12
horas e das 14 às 17 horas, munido
de duas fotos 3x4, CPF, RG,
comprovante de residência e fotos

dos trabalhos desenvolvidos, que
serão avaliados por uma comissão.
Não é necessário pagar pela
inscrição, mas o expositor pagará
bimestralmente o valor de R$ 58,00,
pela ocupação do espaço público.

A praça é muito procurada por
casais de namorados, casais com
filhos pequenos, idosos e aqueles
que saem da visitação do Aquário
(turistas em sua maioria), que
encontram neste local um refúgio de

paz e
descontração. A
Coordenadoria
de Galerias e
Museus de
Santos estima
que em final de

semana de sol a praça recebe público
de cerca de 15 mil pessoas, entre às
10 e 20 horas. Em feriados e durante
as férias escolares este número
dobra. Em dias de mau tempo não há
exposição, pois o local não dispõe
de cobertura.

Serviço – O Jardim das Artes
funciona na Praça Luiz La Scala Jr.,
na Ponta da Praia, em Santos, aos
sábados, domingos e feriados, das
10 às 20 horas.

Projeto Jardim das Artes
Ideia é levar mais
expositores para fazer
parte da iniciativa

Fotos Leandro Ayres

Jardim das
Artes:
exposição de
arte visual

� Para incentivar os futuros jornalistas a refletir sobre o seu papel na
construção de uma sociedade inclusiva para as pessoas com deficiência, a
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo
promove o Prêmio de Jornalismo “Rui Bianchi”, que premiará as melhores
reportagens elaboradas de março a setembro deste ano por alunos do 3° e 4°
ano da graduação de jornalismo de todo país que já foram veiculadas por suas
faculdades. Inscrições em http://premiodejornalismo.sedpcd.sp.gov.br até 30
de setembro.

� Adão Lopes, CEO da
Varitus Brasil, que atua no
setor de tecnologia da
informação, elencou cinco
motivos para se digitalizar
os documentos de uma
empresa: 1. Mais
economia para a empresa;
2. Segurança para os
documentos; 3. Acesso aos
documentos de qualquer
lugar; 4. Solução
profissional; e 5. Depósito
externo.

� Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) alerta
que os cartórios não ligam e nem mandam e-mail para informar sobre
um boleto não pago ou cheques sem fundos, estratégia comumente
utilizada pelos golpistas. A manifestação se deve ao aumento na taxa de
inadimplência do consumidor, com destaque para os cheques sem fundos,
conforme pesquisa da Serasa Experian, que estimula o golpe do título
protestado, em que falsários se passam por funcionários de cartórios
para intimar o consumidor a quitar determinada dívida.

� Fundação Procon-SP, órgão vinculado à
Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania do Governo do Estado de São
Paulo, multou as operadoras de telefonia
móvel OI, TIM, Claro e Vivo, por quebra
de contrato e bloqueio de internet móvel
nos planos vendidos como ilimitados. As
multas por empresa foram as seguintes: OI
– R$ 8.002.807,00; TIM – R$
6.648.653,00; Claro – R$ 4.553.653,00; e
Vivo/Telefônica – R$ 3.553.986,67. “Estas
empresas burlaram e continuam burlando o
artigo 6º do Código de Defesa do
Consumidor, que estipula os direitos
básicos do consumidor, principalmente
quanto ao direito à
informação adequada e
clara na contratação de
produtos e serviços”,
afirma a diretora-executiva
do Procon-SP, Ivete
Maria Ribeiro.

� Estão abertas até 31 de julho as inscrições
para a 7ª edição do Concurso Moda Inclusiva,
aberto para estudantes de cursos técnicos,
universitários e profissionais da área não só
do Brasil, mas de todo o mundo, no site http:/
/modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/inscricao

Final de semana de
sol: público de cerca

de 15 mil pessoas
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Por meio de mais uma parceria
de sucesso, o Grupo Mendes
entregou em junho a nova

sede do tradicional Brasil Futebol
Clube, presidido por Antonio
Coelho Correa, no Bairro Aparecida,
em Santos. O acordo envolveu a área
do terreno do Brasil, de
aproximadamente 21 mil metros
quadrados, com o clube ficando com
14 mil metros quadrados e
recebendo a construção de uma nova
sede, com todos os equipamentos
para seu funcionamento e
fortalecimento social, e o terreno
restante ficando para o Grupo
Mendes, que projeta a implantação
de duas torres residenciais de alto
padrão.

O projeto para ocupação dos 14
mil metros quadrados do Brasil FC
foi elaborado pelo arquiteto Roberto
Saviello e a obra realizada pela
Miramar Construtora, do Grupo
Mendes. O conceito adotado visou
compatibilizar o desenvolvimento
das diferentes modalidades
esportivas priorizadas pelo clube,
como futebol de campo, atletismo,
ginástica olímpica, entre outros, com
a implantação de espaços modernos,
e ao mesmo tempo criar
dependências inéditas, como um
amplo salão de festas.

Afirma Saviello: “No conceito

arquitetônico procuramos atender as
premissas do clube e, ao mesmo
tempo, propor uma arquitetura leve
e contemporânea, que mostrasse a
jovialidade de uma agremiação
centenária. O diferencial no projeto,
e já está se notando este fenômeno, é
a valorização do entorno e no bairro,
o advento de novos sócios antes da
inauguração e a aceitação da
população em relação ao novo bem
que a cidade recebe”.

Conforme destaca o arquiteto, o
Brasil FC sempre foi um diferencial
em Santos no tocante ao esporte
amador, com dedicação centenária
aos esportes e tradição em forjar
atletas de várias categorias. De
forma geral, com o advento da
informática e outros atrativos, a
frequência e interesse por clubes foi
se deteriorando, e levando os
mesmos quase a fechar as portas.
“Com iniciativa do Grupo Mendes,
recuperamos o Clube de Regatas
Vasco da Gama, na Ponta da Praia,
hoje um sucesso perante a
população santista”, conta Saviello,
observando que com o Brasil FC
também acontecia a mesma situação:
“Mais uma vez o Grupo Mendes,
em acordo com a diretoria do clube,
decidiu recuperar este patrimônio
para a cidade”.

Saviello detalhou que a nova
sede terá, no piso térreo, recepção,
secretaria, elevador para portadores
de necessidades especiais, sala de
visitas com exposição de troféus,
pista de atletismo emborrachada,

fitness, salas de artes marciais e
multiuso, vestiários, lanchonete com
vista para o campo de futebol em
grama sintética, na dimensão de 55 x
90 metros, piscina semiolímpica, de
25 x 12,5 metros, com 1,40 metro de
profundidade, cinco raias, com
infraestrutura para aquecimento,
prainha para lazer e piscina infantil,
quadra poliesportiva coberta com
arquibancada, campo de futebol
society de 25 x 40 (Fut 6 Oficial) e
churrasqueiras. No piso superior,
salão de festas com foyer para
eventos e locações, sanitários, salão
para ginástica olímpica, atendendo
todas as modalidades atuais.

A área descoberta predomina na
nova sede do Brasil FC, sendo que a
área bruta de construção totaliza
aproximadamente 8 mil metros
quadrados. “É um projeto bem
estruturado, no qual foram
encaixadas muitas modalidades de
forma consistente”, destacou o
coordenador das obras da Miramar,
engenheiro André Fernandes, ao
frisar que, além dos espaços
esportivos, foi criado o salão de
festas: “Esta é uma grande novidade
para os associados, que nunca
tiveram uma área para eventos”.

Sobre a obra, Fernandes disse
que, a nível estrutural, o projeto
adotou soluções que combinam o
concreto e a estrutura metálica na
cobertura, o que proporciona maior
eficiência na ocupação. Foi utilizada
fundação direta, por meio de
sapatas.

A nova sede
do Brasil FC!

Sandra Netto

Parceria com o Grupo
Mendes dinamiza clube
centenário

Novas instalações do Brasil FC: entre os equipamentos esportivos, campo de futebol em grama
sintética, na dimensão de 55 x 90 metros, e pista de atletismo emborrachada
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O projeto incluiu sistema que só
existe no Centro de Treinamento do
Santos Futebol Clube, implantando
uma drenagem no campo de futebol
profissional (11) do tipo espinha de
peixe. Existem três valas principais,
com camada de brita aproximada de
30 cm, que integrada a valas
secundárias e transversais fazem o
escoamento da água, por meio de
drenagem superficial e drenagem
profunda. Por meio de sistema de
canaletas em volta do campo, a água
segue para o sistema público de
drenagem pluvial.

Os dois campos são em grama
sintética, com projeto desenvolvido
por consórcio liderado pela Lisonda,
especializada em pisos esportivos. A
grama importada possui base
drenante, o que garante o bom
funcionamento de todo sistema de
drenagem. No ginásio poliesportivo
o piso é de poliuretano flexível,
dotado de amortecedor, com garantia
de 10 anos.

Conforme especificou o
engenheiro André Fernandes, o
acabamento da obra utilizou
produtos de primeira qualidade
visando o mínimo de manutenção.
As escadas de serviço, por exemplo,
são em mármore. Já as portas são
em madeira maciça, assim como os
tacos no piso do palco. Nas áreas
frias foi utilizado porcelanato. Toda
a iluminação é em Led, com sensores
de presença, visando controle e
economia no consumo de energia.

Sobre a iluminação do campo de
futebol, o coordenador das obras da
Miramar disse que são quatro
postes de 18 metros cada um, com
luminárias importadas, cada holofote
com 1.000 watts, com vida útil de
cerca de 10 mil horas. Ele contou
que foi feito estudo luminotécnico,

exigindo mínimo de 150 lumens de
luminosidade e, após testes, foi
constatada média de 200 lumens,
ideal para a realização de jogos
noturnos.

Para garantir o abastecimento de
água para todo o complexo
esportivo e social foi construída
caixa d’água de concreto, com
capacidade para 90.000 litros de
água, em duas células, cada para

45.000 litros de água. O projeto
definiu ainda a possibilidade de ser
implantado sistema de
aproveitamento da água da cobertura
e do sistema de drenagem do campo,
bastando apenas a realização de
obras complementares.

A nova sede conta com gerador
de energia Stemac, empresa nacional
líder de mercado e com filiais em
todo país. Com 83 KVA de potência,
o equipamento tem seu acionamento
automático no caso de falta de
energia, e será utilizado para atender
cargas das áreas comuns, garantindo
o funcionamento de elevador,
iluminação de corredores e
escadarias, bombas de água,
iluminação de emergência, câmeras
de segurança e portaria. A solução
em energia aplicada no clube possui
características diferenciadas para
ambientes agressivos, como
resistência de desumidificação,
proteção com dupla impregnação e
pintura especial.

Entre outras empresas que
atuam na obra, os serviços de
rebaixamento do lençol freático
foram realizados pela Drenamar
Locação de Equipamentos. De
acordo com o diretor Marcelo
Franco, a empresa atua no ramo de
locação de equipamentos para
rebaixamento do lençol freático

desde 1985: “Os equipamentos
utilizados registram baixo consumo
de energia”.

Visando economia e agilidade na
obra, a Miramar Construtora adotou
formas prontas para concreto da
Madewal System. Conforme destaca
o diretor comercial da empresa, as
formas são desenvolvidas de acordo
com a estrutura do empreendimento,
tendo um projeto específico para
cada etapa obra: “As formas são
fabricadas com chapas de madeira
compensada revestida com tego
filme e madeira de reflorestamento,
podendo assim atender as
diversidades de projetos
arquitetônicos e estruturais, o que
confere ao concreto um perfeito
acabamento”. A Madewal conta
também com a Brasviga
Escoramento Metálico, formando

assim uma solução completa para
obra.

A Lisonda fez o campo de
futebol 11 profissional e o de
futebol 7 society coberto, em grama
sintética, além do piso do ginásio
poliesportivo em poliuretano
flexível. Especializada em pisos
esportivos, a empresa realizou
também a pista de atletismo com
piso de borracha sintético,
contornando todo o campo de
futebol profissional. Os dois
campos são em grama sintética de
última geração, importada da China,
e apresenta um eficiente sistema de
drenagem. O projeto dos pisos
esportivos foi desenvolvimento por
meio de consórcio liderado pela
Lisonda, com parceria da Flex Grass,
que forneceu e instalou a grama
sintética, como também executou o

Leandro Ayres

Nova sede do Brasil FC:
projeto diferenciado

desenvolvido pelo Grupo
Mendes dá ânimo à entidade

centenária, que já atrai novos
sócios, além de valorizar o

entorno e o patrimônio
esportivo de Santos
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sistema de drenagem em espinha de
peixe do campo de futebol
profissional.

O mobiliário foi comprado da
MCM Representações. Segundo
informou o diretor Miguel Ferrari, a
MCM forneceu o conjunto de
mobiliários confeccionados com as
cores do clube, em vermelho e

branco. Ferrari detalhou que entre
outros móveis, foram adquiridos
sofás e poltronas, para o hall e as
áreas sociais; espreguiçadeiras para a
piscina (referência Trópico) na cor
branca; mesas (referência Lupe) e
cadeiras (referência Malba) para a
cantina; 50 mesas e cadeiras
estofadas (referência Embaixador)

para o salão social; móveis para as
salas de escritório (referência
Atenas); e os bancos dos vestiários.
Conforme destacou o empresário, a
MCM Representações é
especializada em assessorar seus
clientes, atuando como facilitadora
na busca de soluções mobiliárias
para atender a necessidade de cada
projeto. “Representando várias
empresas conceituadas no mercado
nacional de móveis, criamos uma
parceria que encurta a relação entre
fabricantes e empreendedores”,
frisou Ferrari, ao relacionar que
desde 1994, a empresa dedica-se aos
setores gastronômico, hoteleiro e
similares, que representam
expressivo percentual de
crescimento no país: “Graças ao
sucesso alcançado, ampliamos nosso
atendimento a condomínios,

Sandra Netto

construtoras, residences, flats,
clínicas médicas, laboratórios e
hospitais, entre outros ambientes
corporativos”.

A Incomar Esquadrias Técnicas
fabricou e instalou as esquadrias de
alumínio branco nas janelas, breezes
e portas, informou o diretor Ronaldo
Domingues Alves, ao destacar que
os perfis foram fornecidos pela ASA
Alumínio. Já os vidros usados são
laminados e incolores e foram
fornecidos pela DNA Vidros.

A Conelight Soluções
Personalizadas em Iluminação
executou o projeto luminotécnico da
nova sede, incluindo fachada, hall

social na entrada da portaria, áreas
sociais de uso comum, destacando a
quadra poliesportiva, salão de festa,
foyer e salas de ginástica e spinning.
A empresa forneceu também as
luminárias externas para as áreas de
paisagismo e churrasqueira, luzes de
emergência e luminárias decorativas
com projetores de longo alcance para
área das piscinas.

Parceira da Miramar
Construtora, a ArquiMármore
Marmoraria forneceu todos os
granitos para o empreendimento.
Segundo especificou o diretor
Marcelo Lemos, foi utilizado o
granito Branco Itaúnas na confecção
de peitoris, soleiras e todos os
lavatórios. Entre os diferenciais,
Lemou destacou os balcões da
recepção e das lanchonetes, as
escadas do clube, assim como as
bordas das piscinas semiolímpica e
infantil, curvas e boleadas em granito
flameado.

Nova sede do Brasil FC:
campo coberto de
futebol society de 25 x
40 (Fut 6 Oficial) em
grama sintética
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Arq & Decor

AQuick-Step, de pisos
laminados, apresenta a Linha

Largo, composta por quatro tipos de
acabamentos, desenvolvidos em
réguas mais longas, com mais de dois
metros de comprimento, e mais
largas. Os laminados Quick-Step se
destacam no mercado pela pelo
design diferenciado e semelhança
com a madeira natural, da aparência
a textura.

Os pisos possuem o sistema de
encaixe Uniclic, sem folga entre as
réguas, proporcionando maior
resistência à umidade e redução de

Aberta até 9 de agosto, a Casa
Cor Paraná 2015 apresenta
tendências em arquitetura,

decoração e design, reunindo, em
imóvel de 3.000 metros quadrados,
48 ambientes residenciais,
comerciais, corporativos,
gastronomia e eventos. Entre os
expositores, a Artfire, que atua no
mercado de biolareiras e câmaras de
combustão a álcool, está presente
em 12 ambientes, revelando a
versatilidade deste tipo de
aquecimento artificial, que, além do
valor estético, possui custo
acessível, desempenho térmico e
facilidade de instalação.

Além da função de aquecer os
ambientes, a lareira é elemento
decorativo em projetos de
arquitetura. É o que muitos
profissionais demonstram na Casa
Cor Paraná. Utilizadas como ponto

Carvalho vintage
cinza: réguas mais
longas e largas

Linha Largo da Quick-Step

Casa Cor Paraná 2015

Entre as vantagens, alto
desempenho térmico e
facilidade de instalação

Aquecida e sustentável

focal do projeto, as lareiras viram a
principal atração do ambiente. No
caso das biolareiras Artfire, a
facilidade de instalação e a
versatilidade do uso de álcool como
combustível são alguns dos
diferenciais.

“As biolareiras Artfire podem
ser usadas em ambientes internos ou
externos, desde que haja ventilação
suficiente para renovação de

oxigênio. Por suas
características, é possível
ter uma biolareira não
apenas em salas, escritórios
ou nos quartos, mas
também em sacadas,
varandas, jardins e até no
banheiro”, explica o
engenheiro Milton Peixoto
Filho.

As lareiras são
chamadas de ecológicas por
utilizarem álcool 92,8°,
energia renovável e limpa.
Muito mais eficientes que
as lareiras convencionais à
lenha, as biolareiras Artfire

têm a vantagem de dispensar a
instalação de dutos de exaustão,
chaminés ou ramais de energia
elétrica. Por não utilizar a lenha
como combustível, nas biolareiras
Artfire não há fumaça, fuligem ou
cheiro durante seu funcionamento.
As chamas são intensas, naturais e
alaranjadas, podendo atingir até 45
cm de altura.

Para se adequar aos projetos, a
Artfire oferece 23 modelos de
queimadores.

Oavançado sistema de encaixe
sem cola para pisos laminados,

denominado 5G (5ª Geração), está
disponível nas linhas Eucafloor
Ambience e Eucafloor Elegance. O
sistema foi desenvolvido pela
Eucatex em parceria com a sueca
Välinge e possui como diferencial a
garantia de instalação rápida, fácil e
precisa, assegurando alinhamento
perfeito e distância entre as réguas.

De acordo com a gerente de
Marketing e Construção Civil da
Eucatex, Flávia Athayde Vibiano, a
tecnologia 5G é excelente opção,
especialmente para quem gosta de
acompanhar as tendências da
decoração: “A instalação do
revestimento com esse sistema é
muito interessante, pois é possível
substituir o piso da mesma forma

Eucafloor
Elegance
Canyon
Black Oak

que trocamos um sofá ou até as
cortinas da nossa casa”.

As réguas da linha Ambience
têm 22 cm de largura, comprimento
de 1,357 m e espessura de 8 mm, e
sua aplicação é indicada tanto para
ambientes residenciais (com 16 anos
de garantia) quanto para projetos
corporativos (7 anos de garantia).

Já as réguas da Elegance têm
largura de 30 cm e valorizam o
resultado final, remetendo a piso
(tábua) de madeira natural. A linha é
indicada tanto para ambientes
residenciais como comerciais (com
16 anos de garantia). Além disso,
possui novo acabamento, o Calgary
Oak, uma textura que valoriza os
desenhos da madeira nas diversas
composições, trazendo um ar de
rusticidade ao piso.

Muito mais prático!

Divulgação

Versatilidade das
biolareiras
apresentada em
12 ambientes

estalos no piso. Outra vantagem do
sistema é a rapidez na instalação,
pois não é necessário cola. A
tecnologia Scratch Guard garante
mais resistência a riscos. Os pisos
da Quick-Step têm garantia de até 25
anos, considerada a maior garantia
do mercado. Mais em
www.quickstep.com.br

Divulgação

Biolareiras:
para ambientes
internos ou
externos
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

AGlobal Study, rede de franquia
de intercâmbio, adotou o

parcelamento em até 24 vezes para
os estudantes que pretendem se
qualificar por meio de intercâmbio
internacional. O financiamento não é
direto com a escola, que indica um
banco para financiamento da viagem,
de acordo com o pacote fechado e as
expectativas do aluno. Outra opção
é o parcelamento em boleto, direto
com a escola. O estudante entra com
20% do valor do intercâmbio à vista
e parcela o restante em oito vezes
sem juros no boleto, sendo que as
parcelas precisam estar quitadas 45
dias antes da data de embarque.

Parcelamento torna
possível intercâmbio

“Nos esforçamos para atender a
todos os públicos e por isso
buscamos facilitar ao máximo o
aluno”, afirma Flávio Imamura,
fundador da Global Study: “O maior
objetivo de nossa rede é
democratizar o intercâmbio e levar
isso para todas as regiões do Brasil”.

A Global Study oferece cursos
em vários países e serviços como
passagem aérea, acomodação, seguro
viagem, escola e, em alguns destinos,
há a possibilidade de trabalhar. A
empresa opera desde 2007, e possui
parceria com escolas de vários
países, como EUA, Canadá,
Inglaterra, Irlanda e Austrália.

Oroteiro “Caminho das
Águas – Ecoturismo,
Turismo Pedagógico,

Cultura e História – Litoral Norte de
SP” será lançado oficialmente em
julho pelo Instituto Supereco. Para a
a fundadora da entidade, Andrée de
Ridder Vieira, o roteiro é exemplo de
boa prática para as cidades
litorâneas do Corredor de
Biodiversidade da Serra do Mar:
“Esperamos que possa inspirar
outros municípios a adotá-lo como
turismo sustentável, de renda e
conservação”.

A ideia do Caminho das Águas é
resgatar as atrações turísticas e
culturais localizadas entre o Centro
de São Sebastião e o bairro São
Francisco, como o sítio arqueológico
existente a 270 metros de altitude
em meio ao Parque Estadual da Serra

do Mar, a Trilha do Pinheiro, a
Fundação Mar (Fundamar), o
Centro de Biologia Marinha da USP
(Cebimar) e o Balneário dos
Trabalhadores, criado para receber o
turismo de um dia.

O Convento Nossa Senhora do
Amparo data de 1658 e fica no
bairro São Francisco, em São
Sebastião, e é um dos atrativos mais
conhecidos do roteiro. Na rua
Martins do Val, no mesmo bairro, há
diversas construções dos séculos
XIX e XX que ainda preservam suas
fachadas com técnicas que incluem
alvenaria de pedra e as cimalhas
(beirais). O ateliê da ceramista Maria
Aparecida Ivanov, conhecida na
região como Cida, é um local onde se
pode conhecer as tradicionais
panelas de barro. Cida reproduz as
panelas e demais artigos de cerâmica
com a mesma técnica que foi
passada de geração a geração desde a
época dos índios até a chegada dos
africanos, culminando num legado
único de cultura local.

No Centro Histórico de São
Sebastião destaque para a Praça das
Bandeiras, do século XX, e Igreja da
Matriz, do século XVII, primeira
igreja construída no município, que
combina a arquitetura colonial, com
símbolos religiosos e da maçonaria.
O roteiro é composto pela Capela
São Gonçalo, Casa de Câmera e
Cadeia, todos do século XVII, e
Casa Esperança e Casa das Janelas
do século XVIII.

A iniciativa do Supereco integra
o Projeto Tecendo as Águas, com
patrocínio da Petrobras. A Ong atua
há 20 anos com a missão de
promover a educação ambiental
como ferramenta estratégica de
conservação ambiental aliada ao
desenvolvimento humano. Os 23
programas, projetos e intervenções
de educação pela sustentabilidade,
abrangendo todos os Biomas do
Brasil, formaram mais de 11.500
educadores e lideranças
multiplicadoras em educação
ambiental.

Roteiro sustentável

As Secretarias de Tecnologia da
Informação e de Turismo da

Prefeitura de Ubatuba, no litoral
Norte de São Paulo, lançaram o
“Viva Ubatuba”, portal de turismo
oficial do município e aplicativo
móvel para celulares e tablets. As
ferramentas visam divulgar o
potencial turístico da cidade e do
trade, reunindo informações sobre
serviços, atrativos culturais e
naturais do município.

Segundo seus idealizadores, o
site e o aplicativo ajudam o turista a
escolher meios de hospedagem,
restaurantes, locais de compra,
roteiros, espaços de lazer e serviços
de transporte, entre outras
informações obtidas através de um
cadastro feito pela Secretaria de
Turismo. “As ferramentas
permitirão que os turistas e
moradores conheçam melhor as
belezas, atrativos, rotas, eventos e a

Ubatuba investe na
divulgação do turismo

infraestrutura turística de Ubatuba,
possibilitando, entre outras coisas, o
aumento do fluxo de visitantes na
baixa temporada”, diz João
Corbisier, secretário municipal de
Turismo. Para incluir o
estabelecimento no portal e no
aplicativo, o empresário deve estar
devidamente legalizado no
município e possuir cadastro no
Ministério do Turismo (Cadastur).
“Isso amplia a segurança do turista
na busca por informações e fortalece
a presença do município perante o
Governo Federal”, explica Corbisier.

“Quando assumimos a
administração, percebemos que
existiam diferentes portais turísticos
disponíveis na internet, mas nenhum
era oficial e completo. Agora sim
temos um, totalmente desenvolvido
pela equipe da prefeitura”,
comemora Pedro Seno, secretário da
Tecnologia da Informação.

A Expo Milão se estenderá até
31 de outubro com a

participação de lideranças
empresariais, artistas, expoentes
da tecnologia da informação e
grandes nomes do agronegócio
de 144 países. Neste ano, o tema
da feira é “Alimentando o
Planeta, Energia para a vida”. O
Brasil investiu R$ 534 milhões na
montagem de um pavilhão de 4
mil metros quadrados intitulado
“Alimentando o Mundo com
Soluções”. A ideia é mostrar a
capacidade brasileira como um
dos maiores exportadores de
alimentos do mundo.

A vitrine da
Expo Milão

Fotos Divulgação

Resgatar as atrações
turísticas e culturais de
São Sebastião

Casa típica no bairro São Francisco e a ceramista Maria Aparecida Ivanov em seu ateliê

“Viva
Ubatuba”,
portal de
turismo
oficial do
município e
aplicativo
móvel para
celulares e
tablets
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Com origem no ritmo alucinante
das grandes cidades, overdoses

diárias de informações e obrigações
que afetam a saúde emocional, a
Síndrome do Pensamento Acelerado
é uma condição do mundo moderno,
que acomete milhares de pessoas.
Segundo especialistas, essa síndrome
não é uma doença, mas, sim, um
sintoma vinculado a um quadro de
transtorno de ansiedade.

O psicólogo e master coach
João Alexandre Borba explica que as
pessoas mais vulneráveis a
desenvolverem esse tipo de
síndrome são aquelas avaliadas por
causa de suas obrigações
profissionais, não podendo se
desligar delas nem por um segundo:
“Bons exemplos são médicos,
jornalistas e executivos. A pressão
profissional, juntamente ao excesso
de informações às quais somos
submetidos diariamente, que é
considerado normal, atualmente,
pode abalar o emocional de alguém”.

O profissional cita que os
sintomas são a sensação de estar
sendo esmagado pela rotina, a
impressão de que as 24 horas por
dia são insuficientes para o
cumprimento das tarefas, o
sentimento de apreensão, falta de
memória, déficit de atenção,
irritabilidade e sono alterado. Ele
detalha: “O esgotamento mental é a
principal descrição para a pessoa
que sofre da SPA, transferindo o
cansaço intelectual para o cansaço
físico, o que faz com que o humor
seja muito volátil, também. A
tecnologia tem influência nesse
quadro, pois é lotada de estímulos e
informações que podem cansar a
vista e o cérebro”. Para quem se
identifica com os sintomas, ele
recomenda buscar ajuda profissional:
“O melhor a se fazer é buscar um
estilo de vida que permita fugas do
estresse cotidiano, praticando
atividades físicas e dedicando tempo
ao lazer. Fazer pausas, retomar
alguns hobbys e tentar fazer coisas
sem nenhuma atividade simultânea”.

Síndrome do
Pensamento
Acelerado

Condição é característica do
mundo contemporâneo

Seja para melhorar a saúde, ou
para ficar de bem com o
espelho, muitas pessoas

acabam recorrendo à dieta para
perder peso. Segundo a médica
endocrinologista Suemi Marui, que
integra o corpo clínico do Delboni
Medicina Diagnóstica, de São Paulo,
com o maior acesso a informações
sobre tipos e formas de fazer dieta,
propiciado pela internet, também
gera mais dúvidas naqueles que
precisam fazer mudanças na rotina
alimentar.

“Muitos acabam colocando a
saúde em risco por acreditar em
dietas milagrosas ou por não seguir
as recomendações do seu médico e
cortar por conta própria refeições e
nutrientes importantes para a
manutenção da saúde”, afirma a
médica. Ela ressalta que não basta se
atentar ao que é colocado no prato; é
fundamental aliar atividades físicas
para obter uma perda de peso
saudável e duradoura.

Segundo a endocrinologista, as
pessoas devem lembrar que uma
reeducação alimentar

Mitos e verdades sobre
emagrecimento
Dúvidas de quem tenta
diminuir os números na
balança

complementada com a prática de
uma atividade física regular ajuda
não somente no controle do peso,
como também na manutenção de
toda a saúde: “O sistema
cardiorrespiratório é muito
beneficiado com essa rotina”.

Suemi esclarece alguns mitos e
verdades sobre a perda de peso:

Só a redução de calorias já é
suficiente para a perda de peso?

Mito. Para conseguir um
emagrecimento saudável e sem perda
de massa magra, é preciso aliar a

prática de atividades físicas regulares
à redução de calorias. Segundo
Suemi, muita gente acaba deixando
de lado as atividades físicas, pois em
muitos casos elas levam mais tempo
para serem notadas na balança,
enquanto a dieta traz resultados
mais rápidos. Mas ambas são
importantes, não só para a
manutenção da dieta, como para a
saúde em geral.

Leia a matéria completa no site
do jornal Perspectiva em
www.jornalperspectiva.com.br

OHospital do Coração (HCor),
de São Paulo, desenvolve dois

programas de cuidados clínicos
focados em pacientes com
problemas cardíacos: o programa de
insuficiência cardíaca e o de infarto
agudo do miocárdio. Nestes
programas os pacientes são
acompanhados por seu médico e
uma equipe multidisciplinar
especializada, composta por
enfermeiros, farmacêuticos,
fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogos e assistentes sociais,
durante toda a internação e até um
ano após a alta.

A Insuficiência Cardíaca (IC) é
uma síndrome que decorre do
enfraquecimento do coração e faz
com que este não bombeie sangue de
forma eficaz para todos os órgãos do
corpo. Os principais sintomas são
cansaço, falta de ar, inchaço, entre
outros. Um levantamento realizado
no HCor em 2013 apontou 943
internações hospitalares de
pacientes com IC e de janeiro a
agosto de 2014 foram 548
internações, sendo que 32% eram de
mulheres.

O Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM) ocorre quando há a obstrução
de uma ou mais artérias do coração
e, por isto, o músculo cardíaco não
recebe oxigênio e nutrientes para seu
funcionamento. Os sinais de que
uma pessoa está tendo um infarto
são dor no peito, suor excessivo,
azia, náuseas e vômitos. Em 2013
houve 265 internações hospitalares
de pacientes com infarto agudo do
miocárdio, e de janeiro a agosto
deste ano foram 189 pacientes,
sendo que 30% eram de mulheres.

“O aumento na incidência está
relacionado aos avanços terapêuticos
no tratamento do infarto,
hipertensão arterial e mesmo da
insuficiência cardíaca”, afirma o
cardiologista do Clinic Check up do
HCor, César Jardim. O infarto agudo
do miocárdio é primeira causa de
mortes no país. Há no Brasil cerca
de dois milhões de pacientes com
insuficiência cardíaca.

Programas
atendem
doenças
cardíacas
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Pacientes acompanhados por
seu médico e equipe

multidisciplinar

Perdendo peso: é fundamental aliar atividades físicas à dieta

Estima-se que pelo menos 346
milhões de pessoas sofrem de

algum tipo de diabetes, segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Esse número pode
multiplicar até 2030. O diabetes é
uma doença crônica causada pelo
funcionamento inadequado do
pâncreas que passa a produzir uma
quantidade insuficiente de insulina
ou quando o organismo não absorve
a insulina que produz aumentando a
concentração de glicose no sangue.
Existem dois tipos de diabetes tipo
1 e tipo 2. O tipo 1 é caracterizado
pela ausência de produção de
insulina, já o tipo 2 é o uso
inadequado da insulina.

Além de proporcionar diversos
riscos a saúde, o diabetes pode se
manifestar nos pés causando o pé
diabético. “Quem tem diabetes deve
observar os pés com mais frequência
e procurar por pequenas feridas,
áreas avermelhadas, alterações nas
unhas, bolhas e mudança no formato
dos pés”, alerta a cirurgiã vascular
Karen Rigoni, de São Paulo: “No

Atenção a sintomas do pé diabético
caso de existir algum problema é
importante procurar um médico”.

O pé diabético acontece quando
há presença de úlcera na região
devido a circulação sanguínea ser
deficiente e os níveis de glicemia no
organismo estão descontrolados.
“Qualquer ferida no pé deve ser
diagnosticada e tratada para evitar
complicações”, frisa a cirurgiã. Os
principais sintomas são dores nas
pernas, pés inchados e feridas na

região dos pés que não se curam:
“Nos casos mais graves e avançado
o paciente pode ter que amputar as
pernas ou os pés”.

Fique atento a alguns dos
sintomas: muitas vezes a pessoa
nem percebe que está com a doença.
Por isso, quem tem diabetes deve
procurar um médico ao sentir perda
de sensibilidade no local, dores,
queimação nos pés e nas pernas,
dormência e fraqueza nas pernas.
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� “Olhares visitam PDA” pode
ser apreciada na Galeria Nilton
Zanotti, no Complexo Cultural
Palácio das Artes, na Avenida
Presidente Costa e Silva, 1.600,
em Praia Grande, com 44
trabalhos de 11 fotógrafos da
Baixada Santista: 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.

� Até o dia 30 de agosto, a
Pinacoteca do Estado de São
Paulo, museu da Secretaria da
Cultura do Estado de São Paulo,
recebe a exposição “Bancos
Indígenas”, criados por
populações do Xingu e da
Amazônia, em formatos de
animais típicos destas regiões.
Também são exibidos desenhos
científicos da “Viagem
Filosófica” de Alexandre
Rodrigues Ferreira, naturalista
português que realizou expedição
de 10 anos pela Amazônia
brasileira do final do século
XVIII, do acervo da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro.

� “Casas – a morada das almas”,
da fotógrafa Zaida Siqueira,
apresenta técnicas construtivas
ancestrais utilizadas no país, até
9 de agosto, no Museu da Casa
Brasileira, capital paulista.
Também de Zaida Siqueira, até 19
de julho, a galeria do Memorial da
América Latina, na capital
paulista, expõe “Ingredientes do
Brasil”, sobre a produção
artesanal de alimentos nas
diversas regiões do país. Eventos
contam com patrocínio da
Cerâmica Atlas.

� Com o tema “Museu: Fórum
das Comunidades”, 7º Encontro
Paulista de Museus acontece de
24 a 26 de junho, na capital
paulista, realizada pela
Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo, por meio do
Sistema Estadual de Museus
(Sisem-SP) e ACAM Portinari.

� Museu Belas Artes de São
Paulo (MuBA) apresenta, até 25
de julho, a mostra “Judith
Lauand: Os anos 50 e a
Construção da Geometria”, com
uma centena de obras da artista
plástica concretista paulista
Judith Lauand, produzidas entre
1950 e 1959. A mostra ocupará
instalações do MuBA e do
Instituto de Arte Contemporânea
(IAC).

Lulli Chiaro estreou “Nunca Deixe de Sonhar” no
Teatro Bradesco, em São Paulo, com participações

especiais, entre as quais Ivan Lins...

Fotos Rodrigo Arrasta

Poeta Fernando Braga autografa exemplar da Antologia 2015, a quinta, da Sociedade dos Poetas Vivos de Santos, lançado no
final de maio: evento contou com a presença de convidados e escritores participantes da Sociedade, que comemoraram mais

esta conquista... Como a poeta Cynira Antunes de Moura, ao lado da amiga Lucinha Braga. Navegar é preciso!

... e na seleta plateia, destaque para os
colegas colunistas Chris Bueno, Ovadia
Saadia e Anna Dennz.

Vice-governador e governador do Amazonas, Henrique de
Oliveira e José Melo, a presidente da Amazonastur, Oreni
Braga, e o marido, empresário José Oliveira: no camarote
oficial do Bumbódromo, no 50º Festival Folclórico de
Parintins 2015, à margem direita do rio Amazonas. Festa foi
acompanhada por mais de 40 mil pessoas: na plateia, o vice-
governador de São Paulo Márcio França, com os filhos...

Do Boi
Caprichoso, o

levantador,
cantor David

Assayag, com sua
acompanhante,
Taynessa Brasil.

Fotos Antonio Salani
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Perto de completar 30 anos, o
Dati Restaurante Pizza Bar e
Sushi é referência em Guarujá

quando se trata de descontração e
entretenimento. O Dati possui
localização privilegiada, bem em
frente à orla da praia da Enseada e
seu público é variado, sendo
frequentado tanto por locais quanto
turistas.

O Dati foi inaugurado na década
de 80 pelos empresários Valiano
Meezadri e Nelson Kadubichei e
atualmente é dirigido por Nelson e
os filhos de Valiano, Alexandre
Meezadri e Adriana Meezadri.

Há cinco anos ocorreu uma

grande transformação no Dati, com
as inovações trazendo mais conforto
e opções para os clientes. O lugar
possui três ambientes: salão
principal, calçada e salão de eventos
com bar e mesa de snooker, com
música de quinta-feira a domingo das
20 à meia noite – e, dependendo do
movimento, até às 2 horas, com
muita MBP e pop rock, nacional e

internacional.
O Dati é especialista em peixes,

frutos do mar, culinária japonesa e
também oferece variada opção de
pizzas. Dentre as delícias da casa
estão a lagosta “Hawaii”, que é
servida dentro de um abacaxi, a meca
“Caiçara”, com frutos do mar, e a
feijoada de frutos do mar com feijão
branco, que raramente é encontrada

na Baixada Santista –
fora o Festival de
Temaki, todos os dias
da semana e que é
sucesso. Já na parte
de bebidas possui
carta com 50 rótulos
de vinhos
selecionados,
prevendo em breve
novidades nos drinks.

O Dati Restaurante Pizza Bar e
Sushi está localizado na Avenida
Miguel Stefano, 1.755, Enseada,
Guarujá, e funciona de domingo a
quinta-feira, das 12 à meia noite,
sexta-feira e sábado das 12 até o
último cliente, com estacionamento
gratuito. Dati na internet em
www.datirestaurante.com.br e no
Facebook /DatiRestaurante.

Vai de
Dati
Com três ambientes, mais
conforto e opções aos
clientes

Mesa Litoral

Dati Restaurante
Pizza Bar e Sushi:
localização
privilegiada,
bem em frente à
orla da praia da
Enseada

F estival de Caldos e Sopas
ibis agita até 31 de julho o

hotel em Santos, na Avenida
Vicente de Carvalho, 50,
Boqueirão. O evento acontece
nas 101 unidades do Brasil, com
opções de visam proporcionar
uma culinária saborosa, simples
e rápida, aos hóspedes e ao
público geral. O menu contou
com consultoria do gerente de
Alimentos & Bebidas da marca,
Lucas Demetrescu, diplomado
pela Le Cordon Bleu. As opções
foram definidas de forma
personalizada com toques
regionais. As unidades que
contam com restaurante
completo oferecem bufê com até
três tipos de sopas e diversos
acompanhamentos, a partir de
R$ 25. Aqueles com bar oferecem
menu à la carte, que inclui sopa
com acompanhamentos a R$ 17.

Caldos e
Sopas no ibis
Santos


