Capa: A Engeplus Construtora e Incorporadora Ltda. Opinião
está realizando obra de ampliação da Santa
Casa de Santos, que compreende 840 metros
quadrados no 5º andar, Ala B, e representará
mais 26 leitos de maternidade..........Págs. 6 e 7.
Capa: fotos Leandro Ayres e Luiz Carlos Ferraz.
Divulgação

Evento terá
modalidades
dos nativos,
além das
tradicionais,
como
atletismo e
natação

Turismo
Brasil receberá mais de 2 mil atletas na primeira edição
dos Jogos Mundiais Indígenas no país, em Palmas, no
Tocantins, de 23 de outubro a 1º de novembro.......Pág. 9.

Arq & Decor
Pormade desenvolveu o kit porta pronta de correr que
alia a vantagem do sistema com a qualidade e perfeição
no acabamento..........................................................Pág. 8.
Leandro Ayres

M

Muda, Brasil!

uita coisa mudou no Brasil desde que
o ex-metalúrgico Lula, líder do
movimento sindical no final da
década de 70, no ABC, alcançou a condição
de ex-presidente da República, e passou a ser
acossado pela revista Veja, de forma
descarada e corajosa, como o chefe do
estupendo esquema de corrupção que
envergonha este país... Em diferentes
segmentos da área social é forçoso reconhecer,
na esteira do citado movimento, que os
avanços foram magníficos nos últimos 12 anos,
fruto da efetiva mudança nas prioridades das
políticas públicas. No campo ético, contudo –
apesar de se tentar convencer que a corrupção
sempre existiu (o que é verdade!), mas era
varrida para debaixo do tapete –, implantouse, desde então, exatamente na linha do tempo
dos referidos avanços sociais, um espetacular
sistema de desvio do dinheiro público, não só
para locupletar os partícipes da organização
criminosa, mas também estabelecer a
perpetuação no poder, e assim retroalimentar
a perversa engrenagem... Depois do
sepultamento do famoso “rouba, mas faz”,
lema de governantes desde os anos 50, ao
associar sua imagem às grandes construções
civis, é chegada a hora de banir de cena a
máxima rasteira do “rouba, mas se investe no
social”. Diferente de outros escândalos de

corrupção registrados no Brasil, agora é
possível avaliar que muita coisa parece estar
mudando no país, pois, a partir de uma
sequência de ações muito bem articuladas
pelo juiz federal Sergio Moro, do Paraná,
muitos corruptos estão indo para a cadeia,
alguns dos quais já foram condenados a penas
que chegam a 15 anos de prisão, ainda que um
ou outro tenha sido beneficiado por eventual
acordo de delação premiada, com a redução
da pena e mudança de regime. Tudo bem, está
na lei! Espera-se, apenas, que esses criminosos
que estão sendo punidos não sejam esquecidos
pelas autoridades, especialmente as fiscais,
pois, ainda que paguem com a restrição
parcial de sua liberdade e devolvam alguns
dos milhões de dólares desviados, é bem
possível que, como estelionatários
contumazes, continuem se favorecendo com os
milhões de dólares guardados em paraísos
fiscais pelo mundo... No mais, é alvissareiro o
rumo da Operação Lava-Jato, eis que há
diretores de várias empreiteiras e políticos
graúdos que continuam há alguns meses
vendo o sol nascer quadrado. Até quando?
Difícil prever. Uma coisa é certa: os céticos de
todos os matizes têm hoje o que comemorar,
pois não é possível mais ter dúvida de que
muita coisa vai continuar mudando neste
Brasil. Para melhor.

Aplicação da “duty to mitigate
the loss” no direito brasileiro
Murray - Advogados

GELCY BUENO ALVES MARTINS

Gelcy Martins: partes devem
agir com lealdade e
confiança recíprocas

A
Imagens & PPalavras
alavras

Apresentações e
exposição de artes na
Casa da Frontaria
Azulejada

Festival do Café agitou em julho o Centro Histórico de
Santos, com apresentações de música ao vivo, exposições
de artes, gravura, pintura, fotografia.....................Pág. 04.
Sandra Netto

Espaço
conta com
showroom
de
produtos
e sala de
estética

Autoestima
Com linha de produtos diferenciados, a Bel Col
Cosméticos está com revenda em Santos, com foco no
atendimento ao profissional de estética.................Pág. 10
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teoria do “duty to mitigate the
loss” ou o “dever do credor de
mitigar seus próprios prejuízos”
consiste na obrigação do credor de
buscar evitar o agravamento da
situação do devedor, isto é, o credor
de uma obrigação precisa colaborar
com o devedor ao tomar medidas
cabíveis para buscar que o dano
sofrido se restrinja às menores
proporções possíveis. A ideia do
dever de mitigar significa que o
credor não pode querer piorar o
estado do devedor, agravando assim
o seu próprio prejuízo.
O dever de mitigar o próprio
dano à parte prejudicada ou credora
de indenização por responsabilidade
civil decorre do princípio da boa-fé
objetiva o qual assegura que as
partes devem agir com lealdade e
confiança recíprocas.
Embora essa teoria tenha sido

desenvolvida pelo direito americano,
a cláusula geral de boa-fé e a vedação
ao abuso do direito levam a
conclusão de que o “duty to mitigate
the loss” se insere perfeitamente na
aplicação do direito civil brasileiro e
dos princípios constitucionais
fundamentais e, por isso, já está
sendo aplicado pelos nossos
Tribunais no momento de verificar a
forma e o quantum indenizatório.

Assim se verifica no Enunciado
nº 169 - III Jornada de Direito Civil,
que nos remete ao disposto no artigo
422 do Código Civil: “O princípio
da boa-fé objetiva deve levar o
credor a evitar o agravamento do
próprio prejuízo”.
Parece não haver dúvidas de que
a teoria do “duty to mitigate the
loss” visa a equidade, a boa-fé, a
justa causa e demais critérios éticos,
conferindo maior poder ao juiz para
encontrar a solução mais justa nos
casos em que se discute
indenizações por responsabilidade
civil.
Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

Sino-brasileiro com design italiano
Divulgação

Motor 1.5 de 4 cilindros
em linha do Celer
surpreende positivamente
NELSON TUCCI

P

rimeiro modelo da Chery
fabricado a partir deste ano
no Brasil, em Jacareí, no
interior do Estado de São Paulo, o
Celer tem design avançado – pudera,
é design italiano! Reestilizado, com
faróis moderníssimos e recortes na
lataria, agrada aos olhos;
especialmente, o modelo hatch.
O espaço interno é generoso,
oferecendo conforto aos passageiros.
Painel (incluso conta-giros) e
console cumprem bem a função, mas
o acabamento ainda está devendo.
Trincos de portas em material
plástico parecem muito frágeis, a
exemplo de outros itens
plastificados.
No início estranha-se o pedal
baixo do freio e o tamanho

(pequeno) do vidro traseiro, mas
nada que não se acostume depois de
umas duas horas de volante. Todos
os comandos são simples e bem
resolvidos, facilitando a vida do
motorista.
As cinco marchas têm uma
relação muito longa, como eram os
carros “nacionais” mais antigos, o
que pode roubar um pouco de
potência no final.
A direção hidráulica é boa, mas a
suspensão macia demais dá a
sensação de insegurança nas curvas,
a uma velocidade acima de 70 km.
Essa falta de agarrar o asfalto nas
curvas incomoda.
O motor 1.5 de 4 cilindros em
linha (entregando 113 cv de
potência) é o ponto alto do Celer.
Enche rápido, retomando com
facilidade a rotação e oferecendo
tranquilidade nas ultrapassagens.
Surpreende positivamente.
Em nosso teste, o consumo
ficou assim: etanol, na estrada: 9,8 l/

Celer: com
etanol,
certamente,
ele fica mais
valente

km; etanol + gasolina (tanque meio a
meio), na estrada: 12,5 l/km; gasolina
aditivada, na cidade: 11,3 l/km; e
gasolina comum, na estrada: 13,3 l/
km. Com etanol, certamente, ele fica
mais valente.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Painel e console adequados

Incentivo a
práticas
ambientais

E

stão abertas até 31 de
agosto as inscrições para a
6ª edição do Prêmio MercedesBenz de Responsabilidade
Ambiental, pelo site
www1.mercedes-benz.com.br/
hotsite/premioambiental/
Poderão concorrer fornecedores
e concessionários com novos
projetos de preservação ao meio
ambiente. Por meio de duas
categorias, serão reveladas as
melhores práticas ambientais. Na
primeira, serão reconhecidas
três iniciativas entre todos os
fornecedores da empresa e na
segunda serão premiados três
projetos das revendas de
veículos comerciais (Sprinter,
Caminhão e Ônibus). No total,
serão seis vencedores entre os
parceiros de negócios da
Mercedes-Benz.
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 O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou

campanha que critica a inadequação do Núcleo de Apoio Técnico e
Mediação (NAT), criado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP),
para analisar pedidos de tratamentos médicos em planos de saúde. O
NAT será composto por operadoras e pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e poderá analisar, antes do juiz, pedidos de cobertura
de procedimentos médicos que foram negados pelas operadoras a seus
consumidores. Para o Idec, o NAT pode prejudicar o direito à vida e à
saúde do consumidor e o direito à inafastabilidade da jurisdição.
 A falta de confiança e de segurança

 Rogério Santos, diretor da

são os principais motivos que levam
o consumidor mobile brasileiro a não
fazer compras no ambiente online,
revela a Pesquisa Consumidor
Digital, realizada pelo Centro de
Inteligência Padrão (CIP) e pela
MeSeems, que traçou o perfil desse
consumidor, verificando seus
hábitos de consumo via
smartphones e tablets. Entre os
entrevistados, apenas 21,9%
realizam compras mensalmente por
smartphones e 18,8% por tablets.
Quase metade dos usuários (48,4%)
de tablets e 38,1% de smartphones
não realizam compras pelos
dispositivos, pela falta de confiança
e de segurança, que desmotiva
49,6% por smartphones e 37,4%
por tablets.

RealtON, listou cinco dicas para
quem quer aproveitar a baixa de
preços e investir em um imóvel: 1.
Fique de olho em ofertas relâmpago,
2. Use sua reserva com inteligência,
aproveitando para negociar o valor
de entrada, por exemplo, 3. Tenha
um bom consultor, 4. Aposte no
estoque existente, e 5. Pense como
investidor: os preços vão subir e
isso não deve demorar.
 As vagas de emprego abertas
pelas empresas no Brasil caíram
14,1% em junho, em relação ao
mesmo mês do ano passado,
completando um ano seguido de
queda no ritmo de abertura de
vagas, avalia a Catho-Fipe.

 Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo

(Arpen-SP) lançou plataforma online para busca e localização de óbitos de
pessoas registradas como desconhecidas. A ferramenta, em
www.registrocivil.org.br, reúne a base de dados de óbitos de nove Estados
brasileiros, composta por quase 10 milhões de registros, sendo 53 mil deles
de pessoas cujos registros de óbitos foram feitos como desconhecidos em
razão da ausência de identificação no momento do falecimento.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

Imagens & Palavras

Festival agita Santos
Isabela Carrari

Prefeito Paulo
Alexandre visitou
exposição de fotos
do autor da página,
na Casa da
Frontaria
Azulejada: público
prestigiou a
mostra nos quatro
dias de festival

LEANDRO AYRES
DE 9 a 12 de julho, no Centro
Histórico de Santos, aconteceu a
primeira edição do Festival Santos
Café, promovido pela Secretaria
Municipal de Turismo. Vários
eventos integraram o festival, como
apresentações de música ao vivo,
exposições de artes em cerâmica,
gravura, pintura, fotografia,
antiguidades e manufaturados
decorativos teatro de fantoches,
estátuas vivas. Houve ainda o
espaço kids com monitores, que
contou com brinquedoteca, teatro de
fantoches, musicais e pintura facial
deixando as crianças à vontade para
se divertirem – e um alívio para os
pais que queriam passear para
aproveitar as 40 atrações.
Para atrair turistas e santistas foi
montada uma diversificada estrutura
de atrações e guias turísticos que
mostraram e contaram a história dos
pontos turísticos do Centro
Histórico, berço da cidade, e onde a
influência comercial do café se fez (e
ainda se faz) mais presente. A
adesão dos santistas e turistas ao
festival foi imediata e superou as
expectativas dos organizadores. Os
números impressionaram: 37 mil
visitantes nos quatro dias de evento!
A grande vedete do festival, claro,
foi a degustação de cafés de vários
tipos e procedências. Nada menos
que 27 mil cafezinhos foram
distribuídos nos stands em frente à
Casa da Frontaria Azulejada e na
Bolsa Oficial do Café. O produzido

Leandro Ayres

no sul de Minas era bastante
cobiçado pelos visitantes que
formavam filas para conseguir um
copinho. O prefeito de Santos,
Paulo Alexandre Barbosa, visitou o
Festival e, satisfeito com os
resultados, já anunciou a segunda
edição para 2016.
O Festival Santos Café teve
como finalidade reafirmar a condição
do grão como produto-chave na
construção da história da cidade de

Santos, que, embora não produza o
alimento, o exporta desde o século
XIX, trazido dos campos
produtores de Minas Gerais, São
Paulo e Espírito Santo. O porto de
Santos é responsável pela
exportação de aproximadamente 2
milhões e 500 mil toneladas desta
commodity, representando 82% do
volume total que sai do país. Os
principais destinos são Alemanha,
Itália, Estados Unidos e Japão.

46 anos dedicados à fotografia
Reprodução

O CLUBE Foto Amigos de Santos
(CFAS) é uma entidade sem fins
lucrativos, que tem como finalidade
o convívio dos aficionados pela arte
fotográfica. Criado em 7 de março de
1969 por fotógrafos e entusiastas
durante uma reunião dos membros
no extinto restaurante Baleia, no
bairro do Boqueirão, é considerado
um dos clubes foto-amadores mais
ativos em atividade no país. Com
esta disposição, foi declarado de
utilidade pública municipal, pela Lei
nº 4483/1982, e estadual, pela Lei nº
5692/1987, além de estar registrado
junto ao Ministério da Cultura e
filiado à Confederação Brasileira de
Fotografia.
Desde a sua fundação a entidade
tem sido fundamental ao
crescimento da prática fotográfica na
região e na conservação do acervo,
4
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www.fotoamigos.com.br
boa parte remanescente da era
analógica, em papel fotográfico e
filme. Um legado de inestimável
valor histórico! A sede social dispõe
de estúdio fotográfico, biblioteca
especializada, galeria de arte e um
museu fotográfico que vale a visita.
O CFAS possui atualmente em
seu quadro 120 associados. Estes
podem gozar de toda a estrutura que

o clube oferece: cursos para
iniciantes e iniciados, workshops,
palestras, concursos internos,
passeios fotográficos e exposições.
Todas estas ferramentas servem para
atender a crescente demanda de
entusiastas que pretendem se
profissionalizar nesta área cada vez
mais concorrida. Para se associar o
candidato deverá preencher um
formulário de inscrição que será
analisado pelos membros diretores e,
se aprovado, o postulante deverá
pagar uma mensalidade.
O CFAS funciona na Rua
Paraná, 212, Vila Mathias, as
segundas, quartas e sextas-feiras, das
19 às 22 horas, e aos sábados, das
14 às 18 horas, telefones (13)
3235.7478 e 3327.2327,
www.fotoamigos.com.br, e-mail
fotoamigos@fotoamigos.com.br

Caminho de Santiago

Impulso à peregrinação!
Comitê amplia o status de Patrimônio Mundial da Unesco
Fotos Luiz Carlos Ferraz

Peregrino: honras ao Senhor

Os passos do
rei Alfonso II

I

naugurei a série de peregrinações a
Santiago de Compostela em 2009
pelos 800 quilômetros do Caminho
Francês, a partir de Saint Jean Pied
de Port. Em 2010, Ano Santo
Compostelano, percorri os 240
quilômetros do Caminho Português,
desde Oporto, e dois anos depois,
em 2012, atravessei os 180
quilômetros do Caminho Aragonês,
no trecho entre Somport, nos
Pirineus, a Puente la Reina. Em
2013, desafiei os 420 quilômetros do
Caminho Sanabrês, desde Zamora,
na Vía de la Plata.
Este ano era o momento de
corrigir o que considerava uma falha,
de ainda não ter peregrinado o
primeiro dos Caminhos de Santiago,
o Primitivo, com cerca de 320
quilômetros, que atravessa a
Cordilheira Cantábrica, entre
Oviedo, no Principado das Astúrias,
e Santiago de Compostela. Afinal, é
uma máxima no Caminho:
– Quien va a Compostela y no
visita al Salvador, honra al criado y
se olvida del Señor.
A frase alude à Catedral de San
Salvador de Oviedo, cuja Câmara
Santa guarda inúmeras relíquias,
como uma das duas peças do Santo
Sudário, a que protegeu a cabeça de
Jesus após sua crucificação – a
outra, que abrigou o corpo de Jesus,
está em Turim, na Itália.
Em junho enfrentei o desafio,
que será relatado em livro, com a
perspectiva de repetir os passos de
Alfonso II, o Casto (759/760 – 842),
rei das Astúrias de 791 a 842. Conta
a tradição que no primeiro terço do
século IX (possivelmente, entre 815
e 825) o sepulcro de pedra com três
corpos, do apóstolo Tiago Maior e
seus discípulos Teodoro e Atanásio,
foi descoberto pelo eremita Pelayo
(ou Paio), que comunicou o bispo
Teodomiro, de Iria Flávia. Este
acionou o rei Alfonso II, que saiu da
capital do reino, em Oviedo, e com
seu séquito foi até a região que viria
a ser chamada de Campus Stelae, ou
Compostela, onde mandou construir
uma igreja, hoje a fantástica Catedral
– dando início ao fenômeno da
peregrinação...

Caminho Primitivo atravessa a Cordilheira Cantábrica,
entre Astúrias e Galícia. Com a extensão do status,
perspectiva de investimentos no rico patrimônio,
como as magníficas muralhas romanas de Lugo

LUIZ CARLOS FERRAZ

N

a esteira do êxito pelas
comemorações do 8º
centenário da peregrinação
de Francisco, de Assis a Santiago de
Compostela, o Caminho de Santiago,
na Espanha, foi contemplado em
julho com um magnífico impulso
internacional. Após uma expectativa
de mais de 20 anos, finalmente o
Comitê do Patrimônio Mundial da
Unesco, a Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura, reunido em Bonn, na
Alemanha, estendeu o status de
Patrimônio Mundial aos quatro

Caminhos de Santiago que
movimentam o Norte do país. Desde
1993, a classificação envolvia apenas
o Caminho Francês, com seus 800
quilômetros a partir de Saint Jean
Pied de Port, na França – o mais
conhecido entre os Caminhos que há
12 séculos inspiram a veneração às
relíquias de Tiago Maior, um dos 12
apóstolos de Jesus, que formam uma
das três principais rotas de
peregrinação do mundo cristão, ao
lado de Jerusalém e Roma.
O reconhecimento projeta a
perspectiva de investimentos na
restauração do rico patrimônio
artístico, histórico, arquitetônico,

cultural da região – que envolve
diversas Províncias, como Vizcaya,
Cantábria, La Rioja, Astúrias, Lugo e
A Coruña, estas duas que formam a
Galícia – e corrige um erro
fundamental. A partir de agora, está
elevado à categoria de Patrimônio
Mundial o Caminho Primitivo, o
primeiro entre os Caminhos de
Santiago. Junto com o Primitivo –
que tive o entusiasmo de peregrinar
em junho passado –, passaram a ser
Patrimônio Mundial o Caminho do
Norte, de Irún a Arzúa, quando se
encontra com o Caminho Francês; o
Caminho Vasco Riojano, de Irún até
Santo Domingo de la Calzada,

seguindo pelo Caminho Francês; e o
Caminho de Liébana, um trecho de
grande interesse, que liga San Vicente
de la Barquera, no Caminho do
Norte, ao Mosteiro de Santo Toríbio
de Liébana. O monge Toríbio de
Astorga viveu em meados do século
VIII e em 776 escreveu o livro
“Comentário sobre o Apocalipse”
para explicar o incrível texto de São
João. Também é de sua autoria o
hino litúrgico “O Dei Verbum”, no
qual chama Santiago, muito antes de
serem encontradas suas relíquias, de
“cabeça de ouro refulgente da
Espanha” e “nosso protetor e
patrono especial”.

Livros revelam
peregrinações pelo
Caminho de
Santiago

Caminho
Primitivo:
andando
sobre
pedras...

Mistérios
nas pedras
do Caminho

M

inhas peregrinações geraram a
publicação de quatro livros: a
trilogia “Pedras do Caminho” (“Meu
Encontro no Caminho de Santiago”,
“Sentido do Perdão” e “Busca sem
Fim”) e “Descobrindo novos
Caminhos”, que iniciou nova série
sobre outros Caminhos de Santiago
– e que terá seu segundo momento
com “Passos do Amor”, com
lançamento programado para este
ano, que aborda a célebre

peregrinação de São Francisco,
realizada em 1214, de Assis a
Santiago de Compostela – um trajeto
de 2.500 quilômetros, que
reconstitui em 2014, de trem,
ônibus, carro, em companhia de
minha esposa, a jornalista Sandra
Netto. Os títulos estão à venda na
Realejo Livros, no Gonzaga, em
Santos, ou pelo e-mail
titan.com@uol.com.br
#pedrasdocaminho
Perspectiva
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Construção

Santa Casa de Santos

Ação social beneficia hospital
Leandro Ayres

Engeplus realiza a
ampliação do 5º andar,
Ala B, com mais 26 leitos

C

onceituada construtora da
Baixada Santista, a Engeplus
Construtora e Incorporadora
Ltda. está realizando obra de
ampliação da Santa Casa de
Misericórdia de Santos, que
compreende 840 metros quadrados
no 5º andar, Ala B. O hospital conta
com recursos específicos para a
melhoria, que representará novos
leitos de maternidade para atender
SUS e particular, e que reforçarão o
setor de maternidade já existente no
4º andar, Ala H.
Executada em parceria com
tradicionais fornecedores, a obra se
integra ao portfólio da Engeplus
como mais uma ação social da
empresa, em reconhecimento a tudo
que a Santa Casa representa para a
comunidade de Santos e litoral.
“Nosso compromisso de honra é
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não ter lucro”, afirmam os diretores
da Engeplus, engenheiros Roberto
Luiz Barroso e Roberto Luiz
Barroso Filho: “Se por ventura for
apurado algum resultado positivo,
reverteremos para a Santa Casa”.
O projeto arquitetônico foi
elaborado pela Alegria Arquitetura e
contempla 26 leitos de maternidade,
todos com suíte, salas exclusivas de
enfermagem, medicação, exames e
curativos, quarto de plantonista,
copa e banheiros de funcionários. O
acabamento utilizará materiais de
primeira linha, com piso e bancadas
em granito. A entrega está
programada para março de 2016,
com acessos e sistemas elétricos e
hidráulicos integrados à
infraestrutura do hospital, e
inauguração após instalação de
móveis e equipamentos.
A solidariedade da Engeplus com
a Santa Casa não é recente e já se
traduziu em outras duas
intervenções realizadas no hospital,
na construção do Hospital Dia e na

Um dos
desafios é
realizar os
trabalhos com
o hospital
funcionando
normalmente

modernização da Ala Torres
Homem. Trabalhando em sintonia e
total transparência com a provedoria
e o Departamento de Manutenção
Geral (DMG) do hospital, a
construtora também assume
imprevistos. Um exemplo logo no
início do contrato, em março
passado, foi o entulho encontrado na
laje onde acontece a ampliação, o
que obrigou despesas com a
remoção, destinação final e limpeza
da área, totalmente custeadas pela
empresa. “Como a construção é
antiga, deveremos encontrar casos
não previstos, que estamos
assumindo integralmente”, explica o
engenheiro Carlos Alberto Indame,
coordenador das obras da Engeplus,
ao salientar que outro grande desafio
é realizar os trabalhos com o
hospital funcionando normalmente,
com pessoas internadas nos andares
inferiores.
Em respeito à saúde dos
pacientes, a Engeplus conta, além da
experiência de seus profissionais e
parceiros, com a excelente solução
do projeto estrutural, que adotou o
uso de estrutura metálica, resultando
numa obra mais limpa e com menos
barulho que no sistema
convencional. “O ruído na
movimentação de materiais é mínimo
e, além disso, todos os operários
estão orientados a falar baixo e
somente o necessário, tudo para
perturbar o mínimo possível os
pacientes”, frisa Indame.
A logística garante o bom
andamento da obra. Após a fase de

limpeza, toda a laje foi
impermeabilizada, ao mesmo tempo
em que aconteceu, por etapas, a
retirada das telhas do antigo telhado
e a implantação da estrutura metálica
sobre os arranques (sapatas) de
pilares encontrados no local. “Esses
arranques já existiam e estavam bem
conservados. Eles foram deixados já
com o objetivo de uma futura
ampliação, que agora se concretiza”,
explicou o coordenador das obras da
construtora, frisando que para
garantir a integridade dos arranques
foram realizadas provas de carga
pela Teste Engenharia, do engenheiro
Franco Pagani, tradicional parceiro

da Engeplus e da
Santa Casa.
A estrutura
metálica, que
está 70%
concluída, é
implantada pela
Elmo
Coberturas,
antiga parceira da
Santa Casa.
Segundo
detalhou o diretor Elmo Liberato da
Rocha, a estrutura é construída na
oficina da empresa, em módulos tipo
tesoura, vigas, suporte de piso
técnico, suporte para ar
condicionado e do forro. Esses
módulos chegam prontos para serem
soldados nas junções e depois são
integrados ao conjunto da estrutura.
Parceira da Elmo há 15 anos, a DN
Aço é fornecedora de todo material
da estrutura. A empresa atua em
conformidade com as normas
técnicas e, além da certificação ISO,
é amiga da criança.
A Tofix Engenharia e Construção
participa da obra desde o início.

Construção
Conforme detalhou o diretor,
arquiteto Gustavo Araújo Nunes, a
empresa fez a desmontagem técnica,
com a retirada das antigas telhas de
barro tipo francesa. Já o
caibramento, mediante o reuso de
cerca de 65% do ripamento, foi
fixado com martelo pneumático. A
empresa faz a colocação das novas
telhas metálicas, com acabamento
emborrachado, acompanhando o
padrão arquitetônico do hospital.
Fortalecendo a parceria com a
Engeplus, a Magenta Alumínio Ltda.
fornecerá as esquadrias de alumínio:
“Estamos honrados em participar
dessa importante obra para a
cidade”, afirmou o diretor João
Magenta: “Vamos atender com
nossa equipe, preparada para
executar os serviços de forma
silenciosa, visando não incomodar os
pacientes do hospital”.
Para quem passa na frente do
prédio da Santa Casa, na R. Dr.
Cláudio Luís da Costa, 50, Bairro
Jabaquara, já é possível avistar a
estrutura da nova ala, na extremidade
do lado direito, acima do quarto
andar. Por enquanto, será realizado
apenas um andar – o 5º, Ala B –,
mas está nos planos do hospital a
construção de um quinto andar
também no lado esquerdo, além de
um perpendicular a parte central, o
que alinhará a altura na fachada da
Santa Casa.
Além da obra da Santa Casa, a
Engeplus realiza três edifícios em
Santos: o comercial Fuschini
Miranda, na Vila Mathias, com
entrega prevista para dezembro
deste ano; o residencial Ilha de
Capri, no Embaré, em fase de
acabamento, com previsão de
entrega no final de março de 2016; e
o residencial Ibiza, com obras
iniciadas no Embaré.

Leandro Ayres
Leandro Ayres

Recursos são
provenientes de multa
C
omo todas as Santas Casas
do Brasil, a Santa Casa de
Santos enfrenta dificuldades
financeiras, o que exige
criatividade para continuar
mantendo a qualidade no
atendimento – e, algumas vezes,
sorte e a solidariedade do
empresariado da região. Para
concretizar a atual ampliação de
leitos, houve a conjugação desses
dois fatores: a benemerência da
Engeplus e a sorte, ao se obter
recursos por meio de multa em
ação trabalhista.
O provedor da Santa Casa,
Felix Alberto Ballerini, explicou
que a multa foi aplicada pela
Justiça do Trabalho de Cubatão
contra a Cosipa, hoje Usiminas,
em decorrência de sentença
condenatória, em 1989, na ação
movida pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), devido aos
inúmeros casos de leucopenia
registrados na empresa. A multa,
que era de R$ 4 milhões, foi
atualizada em R$ 20 milhões, dos
quais 87% do valor para a Santa
Casa e o restante para o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).
Com esses recursos, que são
utilizados sob controle do MPT e
da Justiça, a Santa Casa
desenvolve projetos de
modernização, com a preocupação
de suprir a falta de leitos, estimada
por Ballerini em cerca de 1.500,
na região. Assim, parte dos
recursos será investida na
ampliação dos atuais 400 leitos do

hospital, com mais 72 leitos – 26
nesta primeira fase.
Outro lance de sorte foi
encontrar arranques na estrutura
do antigo prédio, que data do final
da década de 20. O achado foi
feito pelo engenheiro Edison de
Almeida, do Departamento de
Manutenção Geral (DMG) da
Santa Casa, que, ao subir na laje
para reforma do andar inferior,
constatou que os pilares tinham
ferros de espera. Foi consultado o
arquivo morto e apurada a
indicação, já naquela época, de se
realizar uma futura ampliação.
Após as provas de carga,
Almeida contou que se optou pela
estrutura metálica, principalmente,
por três motivos: é mais leve que a
estrutura de concreto; a
velocidade de execução é mais
rápida; e a obra gera menos
barulho, pois toda estrutura é feita
na oficina do fornecedor, sendo
montada no local.
Os projetos de modernização
da Santa Casa estão sendo
elaborados pela Alegria
Arquitetura. Segundo o arquiteto
Pedro Alegria, apesar de antigo, o
prédio da Santa Casa é muito bem
planejado no que diz respeito ao
conforto ambiental. No projeto da
Ala B do 5º andar foi mantido o
conceito, apenas compatibilizando
o tamanho dos quartos,
infraestrutura de banheiros com
acessibilidade e equipamentos
modernos, como o sistema de ar
condicionado mais econômico.

5º andar Ala B: estrutura metálica está 70% concluída
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Arq & Decor
Fotos Carlos Piratininga/Divulgação

Espaço melhor aproveitado
Divulgação

Porta pronta
de correr:
solução para
quem não
dispõe de
muito
espaço

Além do acabamento
perfeito, produto garante
versatilidade ao projeto

A

Pormade desenvolveu o kit
porta pronta de correr que
alia a vantagem do sistema
com a qualidade e perfeição no
acabamento. O kit é composto de
porta, batentes, guarnições para os
dois lados, fechadura (opcional) e
dobradiças. Tudo vem pronto, com
as opções de pintura primer, branco
final ou verniz.
Segundo a Pormade, com o
batente e as guarnições reguláveis é
possível uma economia de 2 a 7 cm
na largura do batente. Além disso, a
utilização da base em poliuretano
(resistente à umidade) ou composto

de madeira e PVC (à prova d’água)
aumenta a durabilidade da porta.
A porta de correr é excelente
solução para quem não dispõe de
muito espaço. Prática, funcional e
com sua abertura na horizontal, ela
permite a otimização de um cômodo
pequeno, pois economiza um metro

quadrado que
a porta
convencional
ocupa quando
é aberta. É opção também para quem
deseja integrar dois ou mais
ambientes, pois possibilita a
comunicação entre os espaços,
deixando tudo mais amplo e arejado.
Em residências pequenas, elas
podem substituir paredes, deixando
a decoração mais leve e dinâmica.
Divulgação

Durável e
prático na
aplicação
A

lém de decorar o ambiente, o
papel de parede agrega a
praticidade na aplicação e a
durabilidade, resistindo até 30 anos
desde a sua colocação. Segundo
Douglas Alves, da Stilo Arts, de
Taboão da Serra, na Grande São
Paulo, para que o interessado
obtenha uma decoração moderna
com pequeno orçamento, é
importante conhecer informações
básicas sobre o produto.
Ele explica que cada papel tem
um modo diferente de instalação,
sendo que em alguns é exigido passar
cola no papel, enquanto em outros a
cola vai direto na parede. Feito por
profissionais, o processo é rápido e
prático, diferente da pintura. A cola
é a base de água e não deixa odores,
causando menos transtornos até com
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Linha Matiz da Atlas: Mira e Sines, pastilhas de porcelana com
acabamentos que recriam o efeito de desgaste na cor

Desgaste na cor...
C

om o conceito de reunir
elementos rústicos e luxuosos,
para dar um toque de
contemporaneidade na decoração, a
Cerâmica Atlas lança a série Matiz:
pastilhas de porcelana com
acabamentos que recriam o efeito de
desgaste na cor pela ação do tempo.
Em 12 cores, no formato 5x5cm, as
pastilhas podem ser aplicadas em
paredes e pisos, de áreas internas e
externas, e até mesmo em fachadas e
áreas de lazer, como piscinas. São
ideais para espaços rústicos e

despojados, e também para uso em
projetos de reforma que recriam ou
optam por manter características
originais de época da construção.
Extremamente resistentes à
umidade e incidência de luz e calor,
as peças não sofrem alteração de cor
ou mesmo absorvem água, exigindo
simples manutenção e limpeza.
Disponível em placas de 30x30cm,
com Drop System, nas cores Tavira,
Batu, Jamaica, Loulé, Mafra, Pinhal,
Sintra, Horn, Mira, Porttel, Sines e
Soure. www.ceramicaatlas.com.br
Divulgação

Rusticidade
da pedra e
do metal

I
Papel de parede: fácil instalar, pode durar até 30 anos
relação a sujeira.
“Apesar de hoje existir papel de
parede ‘super lavável’, é importante
ressaltar que é uma decoração frágil,
portanto, requer cuidados, como
evitar bater, puxar e molhar
excessivamente”, frisa Douglas: “No
modelo lavável pode passar uma
bucha, do lado menos áspero, com
detergente neutro e esfregar
suavemente e depois passar um
pano limpo e úmido. Assim ele

estará sempre com a aparência de
novo e dura muito mais”. No
acabamento, é possível optar por
cantoneiras nos lugares em que o
papel fica exposto no canto da
parede: “Procuramos saber quais são
as preferências do cliente e deixá-lo
sempre à vontade, orientando sobre
as tendências e mostrando as
combinações, que, muitas vezes, o
próprio catálogo já oferece”.
www.stiloartspapeldeparede.com.br

nspirada na textura da pedra e do
metal desgastados pelo tempo, a
série Argos, porcellanato tuttomassa
da Incepa, atende quem aprecia a
combinação do luxo e do rústico na
composição de espaços. A
diversidade de desenho e as cores
destonalizadas são o ponto forte do
produto, que utiliza tecnologia de
impressão digital em alta definição
para recriar a naturalidade dos
materiais.
Nas medidas 32x59 cm, 60x60
cm e 61x61 cm, nos acabamentos
antracita, titanium, bege e multicor, a
série é indicada para pisos e paredes

Linha Argos da Incepa:
produto destonalizado
internas, como detalhe ou grandes
planos, com opções de junta
retificada de 1 mm e não retificada
de 3 mm. O alto desempenho e
resistência à abrasão é solução para
áreas residenciais internas e
comerciais de tráfego médio.
www.incepa.com.br

Turismo & Lazer
Divulgação

Novas baias
abrigam
animais de
grande porte,
como vacas
leiteiras,
cavalos,
porquinhos,
búfalos, javalis,
entre outros

Atrair e encantar
hóspedes e visitantes
A
fazendinha do resort Barretos
Country Hotel, em Barretos, no
interior do Estado de São Paulo,
recebeu investimento de R$ 300 mil,
ganhando mais espaço e animais
exóticos. O objetivo é proporcionar
diversão única e intensificar o
turismo de vivência praticado pelo
hotel. O espaço, agitado pela equipe
de recreação do resort, está integrado
ao parque aquático e é dedicado a
hóspedes e visitantes.
O espaço aumentou de 7 mil
metros quadrados para cerca de 30
mil metros quadrados. Dos 82
animais que a fazendinha abriga, 30
foram adquiridos recentemente, com
previsão de receber outros animais,
ultrapassando 100 animais. No local
foram construídos cinco piquetes
para os novos animais de pequeno e
médio porte, como lhamas,

Cavalos, bois, além de animais
exóticos, como búfalos,
avestruzes e lhamas

carneiros, cabritos e avestruzes, e
também novas baias para abrigar
animais de grande porte, como vacas
leiteiras, cavalos, porquinhos,
búfalos, javalis, entre outros.
Um orquidário, horta, um lago
para pesca com 900 metros
quadrados e quadras esportivas
também estão sendo construídas na
fazendinha. De acordo com o
gerente geral, Adriano Santos, com o
projeto de ampliação do
empreendimento a expectativa é
aumentar em 20% a ocupação do
hotel e também o day-use do parque
aquático que dá acesso à fazendinha.
www.barretoscountryhotel.com.br

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Brasil sediará os Jogos
Mundiais Indígenas
Divulgação Seji

O Brasil está na
contagem regressiva
para receber mais de
2 mil atletas na
primeira edição dos
Jogos Mundiais
Indígenas no país, que acontecerão
em Palmas, no Tocantins, de 23 de
outubro a 1º de novembro. Ao
evento, organizado pelo Comitê
Intertribal Indígena (ITC) em
parceria com a prefeitura e o
Ministério do Esporte, é esperada a
participação de 24 etnias indígenas
brasileiras, além de 22 etnias
internacionais.
Principal local de competições, a
Vila dos Jogos está localizada no
entorno do Estádio Nilton Santos,
região Sul de Palmas, e se prepara
para receber as estruturas
temporárias, previstas no projeto de
cooperação técnica internacional
entre o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), o
Ministério do Esporte e a Agência
Brasileira de Cooperação (ABC),
vinculada ao Ministério das
Relações Exteriores. A previsão é
que a infraestrutura básica da Vila
esteja concluída no início de agosto.
Entre os países que disputarão
os jogos estão a Argentina, os
Estados Unidos, o Chile, o Paraguai
e o Uruguai. Eles são, também, os
principais países emissores de
estrangeiros para o Brasil, segundo o
novo Anuário Estatístico do
Ministério do Turismo. Outros 17
países também confirmaram a
participação no campeonato.
As modalidades disputadas
estão divididas em jogos tradicionais
praticados pelos nativos, como o

Disputa de
modalidades
tradicionais
praticadas
pelos
nativos

tiro com arco e flecha e o
Xikunahity, futebol de cabeça, e os
jogos ocidentais de competição,
como atletismo e natação.
De acordo com o secretário
Nacional de Políticas de Turismo do
MTur, Júnior Coimbra, o Ministério
do Turismo está empenhado em
monitorar e capacitar a rede hoteleira
de Palmas: “O evento será de grande
visibilidade, uma oportunidade para
os tocantinenses receberem bem os
turistas. A cidade está montando
uma estrutura e a rede hoteleira vem
sendo ampliada. Além disso, pela
duração do evento, será possível
conhecer outros municípios, como o

Jalapão e as
praias
banhadas
pelos rios
Araguaia e
Tocantins”.
Os governos locais vêm
investindo em cursos técnicos de
qualificação profissional para
segmentos ligados à gastronomia e
ao receptivo de meios de
hospedagem. Regiões turísticas fora
da capital, como Jalapão e Cantão,
também serão contempladas com
iniciativas para aprimoramento de
mão de obra no setor turístico.
Palmas é uma cidade planejada e
possui exuberante conjunto
arquitetônico e jardinagem especial.
Entre os atrativos, destaca-se o lago
formado pela usina hidrelétrica de
Lajeado, onde podem ser feitos
passeios de barco e pranchas, além
da vocação
Divulgação Seji
para a prática
do
ecoturismo
entre trilhas,
vales e
cachoeiras.

Vila dos
Jogos
Indígenas

Crise derruba vendas no agenciamento

A

crise econômica está afetando
as vendas de 82,1% das
empresas do agenciamento turístico
do Brasil em 2015, segundo
pesquisa realizada pelo Instituto de
Pesquisas, Estudos e Capacitação
em Turismo (Ipeturis) para o
Sindicato das Empresas de Turismo
no Estado de São Paulo (SindeturSP) com o objetivo de avaliar as
expectativas do setor durante a
temporada de Inverno. Entre as
empresas que indicaram influência
negativa na movimentação, a queda

superior a 20% foi apontada tanto
nas vendas para pessoas físicas
(71,6% das empresas consultadas),
quanto nas vendas para público
corporativo privado (45,1%). Por
sua vez, o setor público apontou
menor redução nas vendas, com
59,4% das empresas, indicando uma
queda de até 10%.
Segundo Ilya Michael Hirsch,
presidente em exercício do SindeturSP, as vendas do setor de
agenciamento turístico para pessoas
físicas foram as mais afetadas

negativamente pelos efeitos da crise
econômica brasileira com variação
média de -39,8%, enquanto que para
o segmento corporativo privado a
queda teve variação média de 25,7%. Mais da metade das
empresas consultadas (67,7%)
acreditam que as vendas voltarão aos
patamares normais no prazo de um
ano. Para uma parcela menor (9,5%),
a queda nas vendas ainda deve
continuar por mais um ou dois anos.
E para (22,9%) delas este período
será superior a dois anos.
Perspectiva
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Revenda Bel Col no
Boqueirão, em Santos:
showroom dos produtos e sala
de estética para treinamento
e demonstração prática para o
profissional

Estética
com
eficácia
Dermocosméticos
diferenciados para
cuidados diários

C

om foco no atendimento ao
profissional de estética
interessado em saber mais
informações sobre como manter a
jovialidade e bem-estar de seus
clientes, a Bel Col Cosméticos está
com revenda autorizada em Santos,
na Avenida Epitácio Pessoa, 62, loja
68, no Centro Comercial Miramar,
Boqueirão. Atuando há mais de 20
anos no mercado brasileiro, os
dermocosméticos Bel Col se
caracterizam pelo rigoroso padrão de
qualidade.

Com a nova loja, o objetivo é
oferecer produtos para tratamentos
estéticos, cosméticos e cuidados
diários para a pele, com eficácia
comprovada.
A Bel Col possui diferenciada
linha facial, com tratamentos para
manchas, acne, olheira e
rejuvenescimento. Na linha corporal,
destaque para os cremes anticelulite
e redutor de medidas. A linha
masculina oferece produtos
exclusivos para o rosto, como a
espuma de barbear e o gel hidratante

pós-barba, que contém
Alphabisabolol, ativo antiinflamatório e cicatrizante.
A linha de proteção solar
contempla produtos com FPS 30 ou
FPS 50, incluindo protetor com FPS
30 e tonalizante, nas cores areia,
bege e bronze. E para diminuir o
brilho da pele e ao mesmo tempo
protegê-la dos efeitos nocivos dos
raios solares, a marca tem a opção
do pó compacto com protetor solar.
Além de showroom dos
produtos, o local conta com sala de

estética equipada para treinamento e
demonstração prática para o
profissional de estética testar e
receber as instruções de melhor
aplicabilidade dos produtos e
equipamentos para limpeza de pele,
hidratação facial até tratamentos
para flacidez e redução da gordura
localizada, ministrados pela
fisioterapeuta Michele Lara, pósgraduada em Dermato-funcional,
Cosmética e Estética.
Segundo Michele, cada vez mais
a preocupação com a aparência

começa cedo: “Jovens, a partir dos
16, 17 anos, se incomodam com a
‘barriguinha’ e mulheres que ainda
não chegaram aos 30 anos estão
aflitas com as linhas de expressão.
Cuidar da face e do corpo
proporciona prazer e eleva a
autoestima”. A fisioterapeuta
destaca a Presmam como parceira,
que vende equipamentos de estética
que podem ser utilizados junto com
os cosméticos, como, por exemplo,
o aparelho Neurodyn Esthetic, da
Ibramed, que dentre outras correntes
possui a “Polarizada”, que faz
permeação de ativos, podendo
ionizar a Vitamina C (Bio C – Bel
Col).
A Bel Col Cosméticos funciona
de segunda-feira à sexta-feira, das 9
às 18 horas, e sábado, das 9 às 13
horas. Mais informações pelo
telefone (13) 3349.4910,
vendas@belcolsantos.com.br e
www.facebook.com/BelColSantos

Casa da Esperança de Santos - 58 anos

Expandir e aprimorar o atendimento!
Luiz Carlos Ferraz

O

projeto de ampliação da Casa
da Esperança de Santos foi
apresentado pelo presidente,
engenheiro Roberto Luiz Barroso,
em julho, durante as comemorações
do 58º aniversário de fundação da
instituição. No dia 16, ao lançar o
Programa de Intervenção Precoce
para Recém Nato de Risco, Barroso
revelou detalhes do projeto ao
prefeito Paulo Alexandre Barbosa,
que visitou as instalações da
entidade. Na semana seguinte, dia
22, o detalhamento do projeto foi
feito no salão de eventos, durante
reunião almoço promovida pelo
Rotary Club de Santos, fundador da
Casa, presidido por Heitor Emiliano
Lopes de Moraes. Na oportunidade
receberam diplomas de associados
honorário e benfeitor,
respectivamente, o vice-presidente
Lamartine Lélio Busnardo e o
jornalista Luiz Carlos Ferraz, editor
do Jornal Perspectiva. No dia do
aniversário, 24, houve café da manhã
de confraternização entre a diretoria,
funcionários e voluntários, com o
presidente explanando sobre o
projeto de ampliação, que tem por
finalidade expandir e aprimorar a
missão da Casa da Esperança no
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Prefeito Paulo
Alexandre
Barbosa,
ladeado por
Heitor
Emiliano
Lopes de
Moraes,
Roberto Luiz
Barroso e
Maria Lúcia
Leal dos
Santos
atendimento de crianças e
adolescentes portadores de
deficiências físicas e intelectuais.

Elaborado pelo engenheiro
Ricardo Soares Gomes de Oliveira
Filho e a arquiteta Daniela Silveira, o

Atendimento ao recém nascido

O

Programa de Intervenção Precoce para Recém Nato de Risco é
mais uma iniciativa pioneira da Casa da Esperança de Santos e
visa recuperar ou amenizar as limitações no Desenvolvimento
Neuropsicomotor (DNPM). A diretora Clínica da Casa, neurologista
infantil Maria Lúcia Leal dos Santos, destacou a importância do
acompanhamento já nos primeiros meses de vida da criança. Essa
atenção será até os 18 meses, quando a alta deve ocorrer nos casos em
que não há alteração no DNPM. Quando o bebê apresentar quadro de
Paralisia Cerebral ou alteração do DNPM, além da fisioterapia
participará do atendimento multidisciplinar – fonoaudiologia, terapia
ocupacional, psicologia – sendo integrado ao quadro de pacientes da
instituição.

projeto necessita do apoio
governamental e da comunidade.
Idealizada pelo médico Samuel
Augusto Leão de Moura, a
instituição atua na reabilitação física,
intelectual e/ou sensorial de crianças
e adolescentes de zero a 18 anos, da
Baixada Santista, litoral Norte e Sul
do Estado. Atualmente, atende 285
pacientes com variadas patologias.
Todo o tratamento é gratuito,
inclusive alimentação, cirurgias
ortopédicas e equipamentos para
reabilitação, como órtese, prótese e
de mobilidade.
Para cumprir sua missão, a Casa
da Esperança possui equipe
multidisciplinar formada por 84
funcionários, entre médicos
(neurologista, ortopedista, pediatra,
oftalmologista), cirurgião dentista,
nutricionista, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, pedagogos,
terapeutas ocupacionais, psicólogos,
assistentes sociais, setor
administrativo e oficina ortopédica.
A Casa oferece toda a estrutura
física (consultórios e salas
climatizadas, piscina terapêutica),
Unidade de Fisioterapia
Respiratória, a Sala de Atividades da
Vida Diária e equipamentos.

Os recursos são provenientes de
donativos, promoções e Tele
Doação. Do setor governamental a
Casa recebe verba das Prefeituras de
Santos, São Vicente e Praia Grande,
Sistema Único de Saúde (SUS) e
doações da Nota Fiscal Paulista. O
orçamento mensal é completado com
fisioterapia a pacientes de planos de
saúde, SUS e particular e
comercialização de peças produzidas
pela oficina ortopédica.
Além do tratamento das
crianças/adolescentes, a instituição
atua no apoio às famílias,
possibilitando, por intermédio do
Núcleo de Promoção de Mães D.
Vanjú, aulas de artesanato, culinária,
panificação e informática, oferecidas
durante o período das terapias dos
pacientes. As aulas contribuem para
o fortalecimento familiar e
possibilitam geração de renda.
O trabalho voluntário envolve
mais de 50 pessoas e o Grupo
Fadinhas, que produz peças
artesanais que são vendidas em
bazar. A Casa da Esperança funciona
na Rua Imperatriz Leopoldina, 15,
Ponta da Praia, (13) 3278.7800.
Mais informações no site
www.casadaesperancasantos.org.br

Gente & Fatos
Fotos Luiz Carlos Ferraz

POR SANDRA NETTO
www.blogdasandranetto.zip.net
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Luiz Carlos Ferraz

 Terceira edição da Semana do

Desconto da Baixada Santista
acontecerá de 5 e 12 de setembro,
coordenada pelo Sindicato do
Comércio Varejista da Baixada
Santista, visando ampliar a
divulgação de ofertas e aumentar
as vendas nas cidades da região.
 “Design em tudo, para todos,

em todos os lugares”, tema da 4ª
edição do DW! Design Weekend,
de 12 a 16 de agosto, em vários
locais da capital paulista,
promovendo a cultura do design
e suas conexões com arquitetura,
arte, decoração, urbanismo,
inclusão social, negócios, moda,
gastronomia e inovação
tecnológica.

Jornalistas
José Carlos
Silvares e
Marta
Silvares,
circulando
pelo
Festival Santos Café, que agitou em julho o Centro Histórico de
Santos, com mais de 40 atrações, movimentando mais de 37 mil
pessoas, obtendo
98% de
aprovação – o que
garante desde já a
versão 2016!

Paulo Sérgio Rodrigues Dias

 No segundo semestre a

Universidade Santa Cecília
disponibiliza cursos de extensão
em diversas áreas, entre as quais,
Línguas, com nova edição do
“Bate papo e escritos em
espanhol para viagens com
nativos”, coordenado pela
professora argentina Fabiana
Monti Audero,
famontis@gmail.com Mais em
www.unisanta.br
 Até 9 de agosto, as crianças
que visitarem o Zoológico de São
Paulo, poderão assistir a peça de
teatro gratuita sobre alimentação
saudável, através de atividades
lúdicas e interativas.
 Empreendedores de São

Vicente ganharam novo local para
abrir ou formalizar uma empresa
na Cidade, a sala do
Microempreendedor Individual
(MEI), que funciona no Banco do
Povo Paulista, junto ao Acessa
São Paulo, na Avenida Presidente
Wilson, 1.126, Itararé.
 Semasa e Prefeitura de Santo
André convidam para o Encontro
de Educação Ambiental do
Grande ABC, de 11 a 13 de
agosto, no Teatro Municipal da
cidade. Programação em
www.semasa.sp.gov.br
 Encerra em 10 de agosto as

inscrições ao El Ojo de
Iberoamérica, de 4 a 6 de
novembro, no Hotel Hilton de
Buenos Aires, Argentina, o
festival internacional de
Publicidade, Comunicação,
Marketing e Entretenimento, que
irá reconhecer a Melhor Ideia
Latina para o Mundo.

Jornalista Luis
Trevisan e o
cirurgião-dentista
Lamartine Lélio
Burnardo, dois
rotarianos de valor:
Trevisan assumiu a
presidência do
Rotary Santos
Noroeste trazendo
recursos para o Projeto Portos de Cultura que beneficiará cerca
de 400 crianças da Zona Noroeste; Lélio, do Rotary Club Santos,
vice-presidente da Casa da Esperança de Santos, foi agraciado
com o Diploma de Associado Honorário, durante as
comemorações do 58º aniversário da tradicional entidade.
Marivaldo
Pimentel,
premiado
designer
internacional, e a
esposa, Tania
Mara Pimentel:
recepção em casa
para comemorar
os 73 anos e a
contagiante
vitalidade de
Mariva, ao lado de
seleto grupo de
queridos amigos.

Um dos
expositores do
Festival Santos
Café, fotógrafo
Leandro Ayres, e
Lis Elisete
Gonçalves.
Divulgação

Frederico Levy,
diretor de
Sustentabilidade
Braztoa, e Magda
Nassar, presidente
da Braztoa 3: até 2
de outubro,
Braztoa aceita
inscrições ao
Prêmio Braztoa de
Sustentabilidade 2015, no site www.braztoa.com.br, visando
reconhecer as melhores iniciativas do mercado turístico.
Divulgação

Pasquale Mancini, chef
do restaurante do
Terraço Itália, e Buddy
Valastro, o Cake Boss: no
tour pela cidade de São
Paulo, Buddy visitou o
ícone gastronômico da
capital paulista.

 Ah! Neste Dia dos Pais, com

eternas saudades do meu, desejo
um dia pleno de muitas alegrias
a todos os papais citados na
página, clientes e leitores...
Perspectiva
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Mesa Litoral

Pedaço de Portugal em Santos
Bruno Scarpa

Ambiente
agradável e
aconchegante:
todo último sábado
do mês tem Noite
do Fado

Tasca do Porto, de
segunda a domingo, no
Centro Histórico
BRUNO SCARPA

C

om dois anos de casa, o
Restaurante Tasca do Porto
é referência em Santos
quando se fala em comida
portuguesa, dirigido pelo empresário
André Losada, 42. Dentre os tantos
pratos servidos no restaurante, se
destacam o Bacalhau à Lagarero, um
bacalhau grelhado com legumes
puxados no azeite, e o Bacalhau Zé
do Pipo, empanado e frito com
molho da casa e purê de batatas.
Todos os sábados durante o
almoço, das 13 às 16 horas, a casa
oferece música tipicamente
portuguesa para descontrair seus
clientes, em ambiente com decoração
100% lusitana.
Na parte de bebidas, se diferem
os licores de Bagaceira, amêndoa
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amarga, Ginginha e Beirão, a
CaipiRoyal, um drink feito com
vinho do Porto e, lógico, uma seleta
carta de vinhos portugueses.
O público é bem variado. A casa
atrai pessoas na faixa etária dos 30

aos 65 anos, ligadas às tradições
lusitanas, e também os trabalhadores
do Centro Histórico no seu dia a dia.
Possui um ambiente muito agradável
e aconchegante, com capacidade para
120 pessoas e um salão de eventos

para 50 pessoas. Todo
último sábado do mês
acontece a Noite do
Fado com músicas
típicas da “Terrinha”.
O Restaurante
Tasca do Porto fica
localizado à Rua XV de
Novembro, 112. O
horário de
funcionamento é de
segunda a domingo ,das
11 às 16 horas. O estabelecimento
está na internet, site
www.tascadoporto.com.br,
www.facebook.com/TascadoPorto,
Instagram @tascadoporto e pelo
telefone (13) 3219.4280.

Muitas opções
no “Inverno
Solidário”
Reprodução

Festa Inverno
2015, o
“Inverno
Solidário”,
encerra
domingo, 2 de
agosto, na Arena Santos, na
Avenida Rangel Pestana, 184, na
Vila Mathias. De terça-feira a
domingo, diversão para toda
família, com área de lazer,
exposição de produtos de 65
artesãos, apresentações musicais
e muitas opções de gastronomia,
em lanchonetes e restaurantes
mantidos por 29 entidades
cadastradas pelo Fundo Social
de Solidariedade de Santos, que
são beneficiadas com toda a
renda arrecadada. Programação
completa no site oficial da
Prefeitura, em
www.santos.sp.gov.br

