Capa: A SRW Engenharia está concluindo em Santos
a construção de três empreendimentos
imobiliários – um residencial com serviços na
Vila Rica e dois corporativos, na Encruzilhada
e na Vila Mathias –, que têm em comum o
respeito à mobilidade urbana..........Págs. 5 a 7.
Capa: Leandro Ayres, Marcos Labanca e Divulgação.
Divulgação

Aparelho de
radiofrequência
fracionada promove
tratamento intenso

Autoestima
Tecnologia “Sublative” do E-Matrix é um forte aliado
no tratamento da estria branca, que preocupa mulheres
das mais variadas idades..........................................Pág. 11.
Acervo FAMS

Imóvel localizado
no Centro Histórico
de Santos é
tombado pelo
Condephaat,
Condepasa e Iphan

Santos e suas histórias
Prédio da Bolsa Oficial do Café possui influências de
vários estilos arquitetônicos, apresentando três fachadas
independentes..........................................................Pág. 12.

Imagens & PPalavras
alavras
Projeto fotográfico coletivo de lactantes, “Amamentando
amor” está em busca de apoio visando transformar-se em
exposição itinerante em 2016..................................Pág. 4
Marcos Labanca/Divulgação

Luz da lua
ilumina o
passeio nas
Cataratas

Turismo
Realizado durante a lua cheia, o próximo Luau das
Cataratas já está programado para 26 de dezembro, no
Parque Nacional do Iguaçu....................................Pág. 9.
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Opinião

Assombrações

P

referia não falar da vergonha que,
como brasileiro, sinto do meu país em
face aos acontecimentos dos últimos
meses, das últimas semanas, enfim, dos últimos
dias, mas isso não é possível, pois a cada dia é
um novo escândalo, ou desdobramento de um
antigo, que surge para me atormentar e,
naturalmente, aborrecer muitos – sim, somos
muitos que ainda buscam o bem e repudiam a
canalhice de alguns – sim, eles são apenas
alguns, mas que, ocupando cargos
estratégicos nos poderes da República (sim,
nos três poderes da República!) e
mancomunados com um bando de empresários
safados, escolheram o caminho do crime para
gerar a fortuna que alimenta o fantástico
esquema de corrupção que, afinal, dita os
rumos do país. O mais dramático nem é tanto
este sentimento de otário que a maioria, como
eu, sente no seu dia a dia, mas simplesmente
porque tudo acontece à custa da miséria do
povo, do trabalhador brasileiro que sobrevive
na vala da marginalidade, sem vislumbrar
qualquer possibilidade de ter uma vida digna,

abandonado na fila da saúde, sem educação,
sem segurança pública, sem cultura, enfim, sem
o mínimo respeito às suas necessidades
básicas. O cenário é terrível no âmbito federal,
com esses criminosos de colarinho branco
agindo livremente em Brasília e em todo canto
por onde se esparramam suas representações e
escritórios regionais, e também causa nojo a
diuturna roubalheira em governos de estados
e municípios. Sem ter como se salvar, não há
como não ver relação entre as quadrilhas
encasteladas no poder, que assaltam o erário
descaradamente, como nos escândalos do
Mensalão e do Petrolão – que a cada dia
emerge na mídia com mais uma prisão, a mais
recente de um senador em pleno mandato! –,
com as quadrilhas que, agindo à margem da
lei e, vá lá, se aproveitando da omissão
irresponsável dessas autoridades palacianas,
fomentam tragédias, como a patrocinada pela
Samarco Mineração S.A. na região de
Mariana, em Minas Gerais – que a cada dia
assombra com mais um corpo encontrado na
lama que dizimou o rio Doce...

Estatuto da Pessoa com Deficiência
GELCY BUENO ALVES MARTINS

Murray - Advogados

N

o início de 2016 entrará em
vigor a Lei nº 13.146/2015, que
instituirá o chamado “Estatuto da
Pessoa com Deficiência”, destinada a
assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com
deficiência, visando a sua inclusão
social e cidadania.
É, sem dúvida, um sistema
normativo inclusivo, que homenageia
o princípio da dignidade da pessoa
humana e, quanto a isso, não merece
retoques. Porém, ao perscrutarmos
mais profundamente o texto legal,
percebemos que estamos diante de
mais uma “criação legislativa” que,
embora traga importante mudança
no regime das incapacidades do
Código Civil brasileiro, no que toca
ao portador de transtorno mental,
também traz insegurança por conta
dos atropelos à legislação hoje
vigente.
O atual Código Civil, em seus
artigos 3º e 4º, traz um rol de
pessoas consideradas incapazes e dá
a elas especial proteção quando da
prática dos atos da vida civil. Nesse

contexto, seria desnecessária nova
intervenção legislativa para esse fim.
Já o Estatuto terá como
premissa básica que o deficiente tem
uma qualidade que os difere das
demais pessoas, mas não uma
doença. Assim, o deficiente terá
igualdade de direitos e deveres com
relação aos não deficientes. Defende
que a deficiência não é, em princípio,
causadora de limitações à capacidade
civil. Por isso, o chamado EPD irá
revogar expressamente os incisos II
e III do artigo 3º do Código Civil.
Doravante haverá apenas uma causa
de incapacidade absoluta, qual seja,
ser a pessoa menor de 16 anos.

Gelcy Bueno: insegurança
ao portador de transtorno
mental
Não serão mais considerados
absolutamente incapazes “os que,
por enfermidade ou deficiência
mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses
atos” e “os que, mesmo por causa
transitória, não puderem exprimir
sua vontade”. Com a vigência da
nova lei, portanto, todas as pessoas
que foram interditadas em razão de
enfermidade ou deficiência mental
passam a serem consideradas
plenamente capazes. A lei terá
eficácia imediata e o levantamento da
interdição será desnecessário.
Aí está o grande equívoco: há
pessoas que por fatores físicos e ou
psicológicos são incapazes de
manifestar sua vontade, mas passam
a ser capazes por força da nova lei.
Será necessário, portanto, nova
intervenção judicial para a proteção
daqueles que já estavam agasalhados
pela lei civil.
Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

Bonito e gostoso. É o Peugeot 2008!
Fotos Divulgação

Controle de tração com
cinco modos de
funcionamento
NELSON TUCCI

E

ncaramos o Peugeot 2008
Griffe THP e fomos conferir
se o slogan “o carro que
desafia a beleza” só apresentava
mais um rostinho bonito pelas ruas
brazilis ou se o cabra era bom de
briga mesmo. O SUV realmente é
bonito – e muito! E, também,
gostoso de dirigir.
Com 4 cilindros, 16 válvulas e
motor turbo (THP), oferece 173 cv
(no etanol) e anda bem. Responde
rápido, sempre que solicitado; tem
uma suspensão macia, porém segura
e confiável; um charmoso e bemvindo volante esportivo, em couro;
controle eletrônico de estabilidade;
freios ABS e REF – com distribuição
eletrônica de frenagem, mais
acendimento automático dos faróis

(sensor crepuscular); acionamento
automático do limpador de parabrisas (sensor de chuva) e até
controle de tração, com cinco modos
de funcionamento (barro, areia, neve,
normal, off). De quebra, vem com os
sensores de estacionamento traseiros
e dianteiros.
O teto solar panorâmico também

Manual
Mfmea - Fmea
de Máquinas

2008: 4 cilindros, 16
válvulas e motor turbo
lhe confere esportividade. A caixa de
mudanças é manual, com 6 marchas,
bancos revestidos em couro muito
confortáveis e apoios de cabeça
precisos. A central multimídia touch
screen colorida de 7" integrada ao
painel e os comandos no volante
facilitam bem a vida do motorista.
Só não sei por que o carro não
tem abertura interna para o tanque
de combustível. E outro detalhe, que
leva a pensar que o engenheiro que o
projetou nunca deve tê-lo dirigido: a
alavanca de ajuste do volante é tão
saliente e próxima da chave de seta
que atrapalha.
No geral, o SUV 2008 Griffe
THP agradou bastante. Em nosso
teste, rendeu 13,5 km/litro, a
gasolina, na estrada, e 11,9 km/litro
na cidade. Já no etanol o consumo
foi de 8 km/l na cidade e de 9,8 km/
litro na estrada.

O

Instituto da Qualidade
Automotiva (IQA),
organismo de certificação
acreditado pela Coordenação
Geral de Acreditação do Inmetro,
anuncia que já está disponível em
português a segunda edição do
manual Mfmea - Fmea de
Máquinas (Análise de Modos e
Efeitos de Falha Potencial para
Ferramentas e Equipamentos),
da Aiag (Automotive Industry
Action Group). Adaptação do
Fmea, manual difundido no setor
automotivo, a Mfmea é
considerada a principal
publicação para o
desenvolvimento de máquinas,
equipamentos e ferramentas.
Para utilização, é recomendado o
conhecimento da metodologia,
diz Rodrigo Lopes, coordenador
de Marketing do IQA.

Perspectiva

Novembro/2015

3

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

POR
LUIZ
CARLOS
FERRAZ

 Para ajudar mutuários inadimplentes – segundo o Serviço de Proteção

ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) mais de 57 milhões de brasileiros estão inadimplentes!
– a Associação dos Mutuários de São Paulo e Adjacências (Amspa)
lançou a 6ª edição da “Cartilha do Mutuário – Volume Inadimplência no
Crédito Habitacional”. No formato de perguntas e respostas, o
informativo contém 11 questões cruciais, que ajudam a orientar, de forma
simples e prática, as principais dúvidas dos consumidores que estão com
o pagamento em atraso do financiamento imobiliário. Download é
gratuito no link www.amspa.com.br/novo/noticias/cartilha-do-mutuario6a-edicao-inadimplencia-no-credito-habitacional/
Reprodução

 Prefeitura de Santos aciona entre

18 de dezembro e 10 de fevereiro a
Operação Verão, com o reforço de
mais 300 policiais e o patrulhamento
de 216 guardas municipais na orla.
Esquema vai garantir a segurança nas
festas de final de ano e inclui a
instalação junto ao canal 3 de Posto
Avançado de Comando compartilhado
entre Guarda Municipal e Polícias
Civil e Militar. Apoio motorizado de 35
viaturas e motocicletas, responsáveis
pelo patrulhamento, e das câmeras do
Sistema Informatizado de
Monitoramento (SIM).

 Versão on-line do

“Acertando suas
Contas”, da Boa
Vista SCPC, segue
disponível até 12
de dezembro no
portal
www.acertandosuascontas.com.br
para consumidores de todo o Brasil.
Pesquisas da Boa Vista SCPC
mostram que o consumidor vai
gastar menos com presentes neste
Natal, com valor médio de R$ 48
por pessoa, o que significa uma
redução de 5,5% em comparação
com o ano passado.

“Parabéns ao prefeito Paulo Alexandre”, diz o leitor Gunther
Bantel em e-mail ao Perspectiva: “Foi o prefeito – pai –
quem criou a primeira comissão de estudos para implantação
de ciclovias em Santos”. Integraram a Comissão, além de
Gunther, Luiz Guimarães, José Geraldo Gomes Barbosa e outros cidadãos
santistas. “Que Paulo Alexandre não desista de implantar 400 km de
ciclovias na cidade, que tem 550 km de ruas e avenidas. Também que mande
estudar um projeto novo para a entrada da cidade, no Saboó, objetivando
construir um elevado, desde a Nossa Senhora de Fátima até a entrada do
Túnel Rubens Ferreira Martins, inspirado no sobreposto da Avenida
Niemeyer no Rio. Ninguém cria, só copia!!!”, frisa Gunther Bantel.
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

Amamentando amor
Fotos Barbieri & Buono

Projeto está a procura de
locais e patrocinadores
para ajudar mães
LEANDRO AYRES
UM projeto fotográfico está
fazendo muito sucesso na mídia e já
foi notícia na rede Globo
através do telejornal JT e no
canal da internet G1. Refiro-me
ao “Amamentando amor”,
ensaio fotográfico coletivo de
lactantes que deverá se
transformar em exposição
itinerante em 2016.
A ideia surgiu do desejo da
mãe Samantha Mezacasa em
fazer fotos amamentando sua filha e,
através de um grupo no Facebook,
encontrou várias outras mães que
também tinham este desejo de iniciar
um movimento para chamar a
atenção de possíveis candidatos para
produzir este ensaio fotográfico
coletivo. Após ler a publicação, os
fotógrafos Carolina Barbieri e Paulo
Buono, decidiram fazer o trabalho de
forma voluntária, sem custo para as
mamães. “Decidimos encarar o
desafio de fotografar lindas mulheres
que são apaixonadas pelos seus
filhos e levantam a bandeira que
amamentar é um ato de amor”, disse
Carolina, 30 anos, formada em
Negócios da Moda e que há 3 anos

Fotografia
de Santos
cruza
fronteiras
FABIANO Ignácio, Tom Leal,
Eduardo Samaro, André Luiz Salibi e
Manequinho Correia integram o
seleto grupo de fotógrafos
profissionais de diversos segmentos,
radicados na Baixada Santista, que
levarão seus trabalhos a vários
países. O projeto, batizado de Foto
Made in Brazil, consiste na
distribuição de fotografias
produzidas pelo quinteto durante
viagens já programadas. A primeira
fase teve início em outubro, com a
ida de Fabiano a Paris, na França.
Para a primeira viagem, cada
fotógrafo selecionou 10 imagens
autorais e destas foram feitas 10
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Sessão de fotos no Orquidário de
Santos: programando exposição
fotografa em seu estúdio no bairro
do Embaré em Santos, o Barbieri &
Buono.
A primeira sessão de fotos
aconteceu no Orquidário de Santos
em 15 de novembro e contou com a
presença de oito mamães e seus
bebês. O resultado deste ensaio
pode ser visto em
www.facebook.com/
amamentandoamor Outro ensaio
fotográfico coletivo foi programado
para o dia 19 no emissário
submarino, no José Menino, com
mães e seus bebês clicadas por
vários fotógrafos amadores e
profissionais. Destas sessões uma
curadoria espera selecionar de 20 a

30 imagens que serão impressas em
painéis que farão parte de exposição
fotográfica.
Samantha Mezacasa, Carolina
Barbieri e Paulo Buono estão
criando campanhas na internet para
ajudar mães com dificuldades
financeiras, psicológicas e de saúde,
fazendo a ponte entre essas mães
necessitadas, com pessoas que
queiram ajudar, especialistas e
empresários que tenham vontade em
doar seus dons, talentos e recursos
para quem realmente precisa. O
projeto está a procura de locais e
patrocinadores. Mais informações
no telefone (13) 97403.4780 e
amamentandoamor@gmail.com

Fotos Fabiano Ignácio

convite da Galeria
Heclectik Art no
respeitado salão
“Carrousel du Louvre”. As
fotos também foram
distribuídas na região de
Montmartre, conhecido
reduto de artistas e
entusiastas das artes. Os
próximos roteiros incluem
África do Sul e Ilhas
cópias numeradas e assinadas pelos
autores. As imagens foram
distribuídas por Fabiano e sua
esposa, a artista plástica Simone
Anjos, em diversos centros de
cultura e arte, como o Museu do
Louvre. Neste famoso museu o
fotógrafo expôs uma de suas obras a

Maurício.
Para registrar e compartilhar as
reações dos estrangeiros que
receberão as fotos diretamente das
mãos dos fotógrafos, o processo de
distribuição será documentado em
fotos e vídeos, que serão postados
no site do projeto.
A preocupação com a
manutenção do meio ambiente foi
lembrada na impressão das fotos que
utilizaram papéis originários de
reflorestamento e tinta que não
possui metais pesados,
humanizando o processo.
Mais informações em
www.fotomadeinbrazil.com.br

Construção
Fotos Sandra Netto

Respeito à
mobilidade
urbana!

estacionamento de veículos, no
térreo do Quantum estão
distribuídos a portaria, hall social e
serviço, recepção e administração.
No mezanino estão distribuídos
alguns dos espaços de lazer: piscinas
adulto e infantil, sauna, spa com
descanso, playground,
churrasqueira. Na cobertura, mais
lazer e convivência: salão de festas,
espaço gourmet, fitness, sala de
massagem, lounge laundry, sky
lounge com wi-fi, salão de jogos.
O residencial tem projeto
assinado pelo arquiteto Antonio
Cláudio e está na fase de decoração
das áreas comuns, com programação
de entrega em dezembro. A
decoração de interiores do Quantum
foi desenvolvida pelas arquitetas
Andressa Malagó e Patrícia
Zangirolami, que buscaram
harmonizar tons neutros do
artesanato brasileiro e materiais
naturais, remetendo a um conceito
de aconchego e bem-estar. O desafio
visou atender o perfil do morador,
pensando num público jovem e
família. O conceito no hall de
entrada, assim como nos dois
pavimentos das áreas de lazer.

Para morar, trabalhar ou
investir, empreendimentos que
combinam com a cidade

A

postando na histórica
capacidade de retorno
financeiro do mercado
imobiliário do litoral paulista, a SRW
Engenharia está concluindo em
Santos a construção de três
empreendimentos – um residencial
com serviços e dois corporativos –,
que contemplam diferentes
necessidades e estilos. Os projetos
foram realizados em pontos
estratégicos da cidade e têm em
comum o respeito à mobilidade
urbana, além do elevado padrão de
qualidade da SRW, presente na
tecnologia construtiva e no
acabamento esmerado. Os
empreendimentos possuem câmeras
em todos os pisos e áreas comuns
com controle DVR (Digital Video
Recorder) da guarita.
“Uma das premissas da SRW,
como a maioria das empresas locais,
é a preocupação com a qualidade de
vida da população, o que resulta em
planejamento e execução de
empreendimentos de acordo com o
porte da cidade”, frisa o engenheiro
Wilson Roberto da Silva, diretor
executivo da SRW, ao diferenciar o
Quantum Plus Residence, e os
corporativos Legacy Tower e
Edifício Joaquim Távora de outros
empreendimentos, que, sem essa
preocupação com a cidade,
descaracterizam a região onde são
implantados pelo excesso de
unidades, o que torna complicada a
convivência entre condôminos e
atrapalha a mobilidade urbana.
A SRW atua há 25 anos e soma
cerca de 427 mil metros quadrados

de construção em mais de 30
empreendimentos em Santos, São
Vicente, Guarujá, Praia Grande,
Bertioga e capital. A empresa foi
fundada pelo engenheiro Wilson
Roberto da Silva e hoje trabalha
junto o pai, o engenheiro Wilson da
Silva, com 90 anos, participando dos
projetos e acompanhando as obras
nos canteiros. É este conhecimento
do mercado imobiliário de Santos e
litoral que faz com que a empresa
adote uma postura responsável em
relação à cidade.
“Desde a escolha do terreno, a
SRW prioriza o local que tenha
mobilidade e que ofereça facilidade
de ir e vir”, explica Roberto, citando,
como exemplo, a realização dos dois
empreendimentos corporativos. De
qualquer um dos locais, detalha o
engenheiro – seja da Avenida
Conselheiro Nébias, 444, Bairro
Encruzilhada, onde está o Legacy
Tower, ou da Joaquim Távora, 128,
na Vila Mathias, onde foi
implantado o Edifício Joaquim
Távora –, é possível chegar-se
rapidamente a todos os bairros.
“Mobilidade urbana é fundamental”,
frisa o diretor da SRW.

Com relação ao Quantum, o
engenheiro Roberto explica que o
conceito de mobilidade se resume em
estar muito perto de tudo aquilo que
é necessário em termos de

Quantum: ponto nobre da
Vila Rica, a 50 metros da
Conselheiro Nébias e a duas
quadras do Tênis Clube

infraestrutura de serviços, como
agência bancária, padaria,
supermercado, centro comercial,
escola, farmácia, bastando uma
rápida caminhada. O
empreendimento está localizado na
Rua Dr. Samuel Baccarat, 59, em
ponto nobre da Vila Rica, a 50
metros da Avenida Conselheiro
Nébias e a duas quadras do Tênis
Clube, em uma rua muito sossegada.
Com unidades para venda e
locação, o empreendimento
apresenta apartamentos de 1 e 2
dormitórios, com 1 ou 2 suítes, de
53 a 85 metros quadrados, dotados
de serviços diferenciados: os
básicos, inclusos no condomínio,
envolvem concièrge, arrumação
diária do apartamento, controle de
acesso 24 horas, serviços gerais,
manutenção e limpeza das áreas
comuns, administração do
condomínio. Já os serviços pay-peruse garantem limpeza do
apartamento, serviços de lavanderia,
personal trainer, apoio para festas e
eventos, dog walker, baby-sitter,
massagista, delivery de
supermercado e restaurante,
manutenção do apartamento,
informática, motoboy, conserto de
bicicletas, pedicure e manicure.
Com o subsolo destinado a

Espaço fitness do Quantum estão equipados com aparelhos de
ginástica da Movement, linha Edge
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Corporativos para diferentes
áreas de negócios

O

s dois empreendimentos
corporativos realizados pela
SRW Engenharia oferecem
várias opções de uso, de acordo com
a característica do negócio do cliente.
O Legacy Tower está implantado em
terreno de 1.500 metros quadrados,
na Avenida Conselheiro Nébias, 444,
esquina com Rua Borges. A
localização é estratégica, numa das
mais importantes avenidas da
cidade, com fácil acesso a qualquer
ponto da Ilha de São Vicente,
municípios vizinhos e capital
paulista.
Atualmente na fase de
decoração, a entrega está programada
para dezembro. O projeto
arquitetônico é de autoria do
arquiteto Antonio Cláudio, e
segundo o diretor da SRW, Wilson
Roberto da Silva, o empreendimento
adota o padrão dos melhores
corporativos da capital paulista. Já a
decoração interior é realizada pelas

arquitetas Andressa Malagó e
Patrícia Zangirolami, que visaram
compensar a sobriedade do hall de
entrada com cores neutras, criando
um ambiente clean e sofisticado, que
se integra ao lounge café que
funcionará no térreo.
Com imponente fachada, a torre
única conta com infraestrutura
moderna e completa: plataforma
elevatória para portador de
necessidades especiais (PNE), lobby
com pé-direito duplo, controle de

acesso com catraca eletrônica,
sistema wi-fi nas áreas comuns,
serviço de valet, vaga para carga e
descarga, bicicletário,
estacionamento para PNE,
infraestruturas para ar-condicionado
e para piso elevado, ampla área
técnica, áreas comuns entregues
decoradas.
No mezanino, o projeto
combinou várias alternativas de uso
e muita tecnologia em três amplas
salas de reuniões e apresentações,
lounge, uma sala de apoio e
estacionamento, com serviço de
valet.
A excelente distribuição dos
espaços proporciona inteligentes
opções de conjuntos com terraço, a
partir de 41 metros quadrados
privativos, double com 86 metros
quadrados, 103 metros quadrados e
276 metros quadrados, ou andar
corporativo de 554 metros
quadrados com terraços.
Sandra Netto

Legacy Tower:
torre única tem
localização
privilegiada e
adota o padrão
dos melhores
corporativos da
capital paulista
6
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Construção
Sandra Netto

Joaquim Távora:
utilização de materiais
duráveis e de fácil
manutenção

Moderno centro de convenção

T

ambém voltado ao segmento
comercial, o Edifício Joaquim
Távora está localizado na
Rua Joaquim Távora, 128, esquina
com Rua Júlio Conceição. O
endereço na Vila Mathias oferece
fácil acesso a qualquer ponto da Ilha
de São Vicente e é muito próximo
aos principais hospitais da cidade.
As salas comerciais estão
disponíveis a partir de 84 metros
quadrados, sendo que o andar
corporativo contempla 580 metros
quadrados.
Conforme avalia o diretor da
SRW, engenheiro Wilson Roberto da
Silva, o Joaquim Távora é um
empreendimento corporativo
diferenciado, que priorizou as
garagens, distribuídas em seis
andares e totalizando 299 vagas,
com serviço de valet. Acima, no
primeiro pavimento, o
empreendimento conta com centro
de convenção multiuso com foyer,
salão para eventos, salas de
treinamento e ampla academia de
ginástica. E também possui espaços
reservados ao lazer, estudos e
relaxamento. O acesso no térreo é
por meio de catraca eletrônica, com
sistema de wi-fi nas áreas comuns.
A torre única é formada por
subsolo, térreo, quatro sobressolos,
piso de uso comum e 15 andarestipo. “É o único prédio
verdadeiramente corporativo em
Santos, com laje aberta em todos os
andares, cada com 580 metros
quadrados de área privativa”, afirma

o diretor da SRW, ao destacar que a
fachada combinada revestimento
cerâmico e caixilharia de ponta.
Viabilizado em conjunto com a
Freeman Incorporações, o
empreendimento é exclusivo para
locação e, no momento, analisa
propostas para locação do prédio
inteiro. Entre outros diferenciais, o
Joaquim Távora é atendido por
duas escadas de incêndio e possui
controle digital de funcionamento
do sistema sprinkler, de combate a
incêndio, e bombas. Todos os
andares oferecem espaço técnico e
são dotados de banheiro e copa no

interior das salas, e infraestrutura
para receber o sistema cassete de arcondicionado e piso elevado.
O projeto arquitetônico é do
escritório LL Arquitetura Ltda., das
arquitetas Lucienne Guido e Lúcia
Lia. Parceiro de inúmeros
empreendimentos da SRW, o
escritório também é responsável
pela arquitetura de interiores das
áreas comuns, do hall de entrada, da
área do centro de convenções e
academia. Nos espaços foi aplicado
o conceito de sustentabilidade, com
utilização de materiais duráveis e de
fácil manutenção. As profissionais
destacaram que no pavimento do
centro de convenções – e em todos
os andares-tipo – há desnível na laje
para colocação de piso elevado, o
que facilita implantar qualquer tipo
de infraestrutura. Além disso, o
centro de convenções possui
divisórias acústicas removíveis, o
que garante a flexibilidade do uso,
de acordo com a necessidade do
evento.

Parceria eficiente
com fornecedores

A

realização do Quantum Plus
Residence e dos corporativos
Legacy Tower e Edifício
Joaquim Távora conta com a eficiente
parceria da SRW Engenharia com
tradicionais empresas e renomados
profissionais do setor.
A Fundesp - Fundações Especiais
Ltda. foi responsável pela execução das
fundações nas obras da SRW
Engenharia – Quantum Residence e
Joaquim Távora –, conforme declarou o
engenheiro William R. Antunes, diretor
da Fundesp. A empresa é especializada
na área da engenharia de fundações e
geotecnia, com grande atuação na
Baixada Santista, e ocupa posição de
prestígio no panorama da construção
civil nacional, graças a sua política de
investimentos em novos equipamentos
e tecnologia de ponta, bem como pela
alta qualidade dos seus serviços.
O controle de qualidade do
concreto foi feito pela Teste
Engenharia, do engenheiro Franco
Pagani, que atua no mercado desde
1964.
Os projetos das instalações
prediais foram elaborados pela Prohidel
Projetos de Instalações Hidráulicas e
Elétricas, dirigida pelo engenheiro Luiz
Rogério Mesquita Freitas. Ele explicou
que os projetos privilegiam a economia
do consumo de água, destacando-se a
infraestrutura para futura implantação
de sistema de medição de água,
instalação de válvulas redutoras de
pressão e bacias com descarga dupla
de 3 e 6 litros. “Devido a grande
evolução tecnológica nos últimos
tempos na construção civil, os projetos
de sistemas prediais estão cada vez
mais complexos, requerendo atenção
em várias vertentes, como aplicação de
novas tecnologias, diversidade de
materiais, métodos construtivos
inovadores, sempre com a observância
das normas vigentes”, frisou Luiz
Rogério.
Parceira na obra do Legacy Tower,
a Ril Fix Revestimentos Metálicos
forneceu e instalou o revestimento de
ACM, na cor grafite metálico, em sua
fachada. A empresa tem ampla
experiência em revestimentos em ACM
(Painel de Alumínio Composto) e Brise,
contando com equipes especializadas,
pátio fabril totalmente automatizado e
um atendimento personalizado. Tudo
isso fez com que o Legacy Tower fosse

finalizado com rapidez e qualidade,
requisitos indispensáveis em qualquer
obra moderna.
A Construsoares Empreiteira de
Mão de Obra executou os serviços de
acabamento interno, como o contrapiso
e o revestimento cerâmico nas
unidades-tipo do residencial Quantum,
reforçando a parceria com a SRW
Engenharia, reafirmou o diretor Manoel
Soares do Carmo.
A Pórtico Litoral Empreiteira de
Mão de Obra realizou o assentamento
dos revestimentos interno e externo e
executou a limpeza da fachada do
Legacy Tower, consolidando mais uma
vez a fidelização de fornecer serviços
para à SRW Engenharia, assegurou o
diretor da Pórtico Litoral, Pedro Moreira
do Nascimento.
O espaço fitness do Quantum está
equipado com aparelhos de ginástica da
Movement, linha Edge, fornecidos pela
Presmam, de Santos, e foram
sugeridos pela arquiteta Andressa
Malagó. “A SRW tem a preocupação
com a qualidade de vida dos clientes e
por isso optou pelos equipamentos top
nas academias, como o elíptico,
esteiras, bicicleta e estação de
musculação, para cada grupo
muscular”, declarou o diretor da
Presmam, Weder Bonato.
A Itavi Pedras é parceira nos três
empreendimentos da SRW e forneceu e
instalou todos os granitos Branco Dalas
e mármores Branco utilizados nos
lavatórios, pias, soleiras, batente e
pisos de elevadores, entrada social,
churrasqueira, salão de festas e
revestimento das escadarias, enquanto
na piscina a Itavi forneceu e colocou
pedra São Tomé branca com borda
boleada.
Os três empreendimentos estão
equipados com elevadores Atlas
Schindler. O residencial Quantum
possui dois elevadores da linha S5300
Extension, que não necessitam de cada
de máquinas, entre outros benefícios
que resultam em conforto e
funcionamento eficiente. O corporativo
Legacy, assim como o Joaquim Távora,
possuem cinco elevadores da linha Neo
Lift, sendo que um deles tem
dimensões para o transporte de maca.
Segundo a Atlas Schindler, todos os
elevadores possuem características
que proporcionam performance
diferenciada.
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Arq & Decor
Fotos de Reinaldo Ortlieb

Novidades que vão
iluminar o Natal
Fotos Sandra Netto

T

Multistrato Sucupira e Multistrato Legno Demolição Guaiuvira: pisos da Indusparquet

Village Arte Decor agita interior
No programa,
apresentações musicais,
exposições de arte...

M

ostra de arquitetura,
design e paisagismo, o
Village Arte Decor
acontece até 13 de dezembro nas
antigas instalações de uma usina, na
Avenida Comendador Pedro
Morganti, 4.848, bairro Monte
Alegre, em Piracicaba, no interior do
Estado de São Paulo. A primeira

Licitação de
aeroportos
será em 2016

O

governador Geraldo
Alckmin anunciou a
concessão de cinco aeroportos
do interior e litoral do Estado de
São Paulo, conforme edital de
licitação que deverá ser
publicado em 2016. O vencedor
fará investimentos em obras,
adequação, operação e
manutenção dos seguintes
aeroportos: Antônio Ribeiro
Noronha Jr. (Itanhaém), Gastão
Madeira (Ubatuba), Comandante
Rolim Adolfo Amaro (Jundiaí),
Campo dos Amarais (Campinas)
e Arthur Siqueira (Bragança
Paulista).
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edição do Village ocupa espaço de
mais de 4 mil metros quadrados, e
apresenta espaços explorados pelo
universo da arquitetura e também
áreas funcionais, como floricultura,
pub, café, enoteca, laboratório da
sommelier de cerveja, loja de design
e restaurante, reunindo 42
profissionais e cerca de 300
fornecedores diretos. No programa,
apresentações musicais, exposições
de arte, minicursos, atividades para
crianças, degustações e eventos
gastronômicos.

Entre os patrocinadores, a
Indusparquet, fabricante de pisos de
madeira maciça, está presente em
sete dos 21 ambientes, internos e
externos, assinados por
profissionais de Piracicaba e região.
No projeto do Concept Store – Le
vin leger, do arquiteto Marcelo
Camargo, por exemplo, foi utilizado
o piso Multistrato Sucupira 11 X
100 X 280 – 1400 mm. A visitação é
de terça a sexta-feira, das 16 às 21
horas, e aos sábados, domingos e
feriados, das 13 às 21 horas.

razendo novidades
importadas que vão iluminar o
Natal no litoral paulista, a Elétrica
Sanchez criou espaço exclusivo
para apresentar produtos e
enfeites na loja da Rua Luiz de
Camões, 198, Vila Mathias, em
Santos. Segundo Irani e Pablo
Sanchez, as atrações estão cada
Presépio encantado: incrível!
vez mais criativas e coloridas,
com muitas opções para decorar a Jesus. Uma peça que todo mundo
ama”. E muito mais: guirlandas
casa e viver intensamente o
de 1,20 metro,
espírito natalino.
decoradas; fitas de
“O presépio
LED que funcionam
encantado é
a pilha, com a
incrível”, afirma
possibilidade de se
Irani: “Importado
criar bonitos laços;
de Dubai, ele é feito
árvores de natal
com belas imagens,
fáceis de montar;
decoradas com
brinquedos
tecido finíssimo, e
eletrônicos que
nos transporta ao
encantam as
momento mágico do
nascimento de
Árvores: muito brilho crianças...

Sistema “S”: mais de 50% do PIB do país!
A
Bianca Backes/Adjori-BR

atuação sindical patronal foi
debatida no Congresso
Nacional do Sicomércio, realizado
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), de 28 a 30 de
outubro, no Rio de Janeiro. O
evento contou com a participação
das 34 federações do país, com mais
de 1.000 dirigentes sindicais de todo
o Brasil.
O presidente da CNC, Antonio
Oliveira Santos, afirmou que as
entidades do sistema, que são
responsáveis por mais de 50% do
PIB nacional, puderam trocar
experiências e informações, discutir
seus problemas e mostrar que suas
conquistas são fundamentais para o
futuro o Brasil. “A alma do

Perspectiva

Sicomércio está no micro, no
pequeno e no médio empresário”,
frisou.
Os debates abordaram as

relações sindicais, atuação legislativa
e gerencial, produtos e serviços e
comunicação, com a participação de
especialistas e líderes da

Antonio Santos,
presidente da CNC:
troca de experiências

representação sindical dos
empresários do setor, apresentados
em 14 palestras e diálogos.
O evento contou com palestras
do ministro do Tribunal Superior
Federal (STF), Marco Aurélio
Mello, do jurista Ives Gandra
Martins e do deputado federal Alex
Canziani (PTB-PR). “O Parlamento
precisa saber mais sobre o Sistema
‘S’, sobre a Confederação, o Sesc e o
Senac”, afirmou Canziani: “Essas
instituições podem ser parceiras dos
parlamentares e assim poderemos
encaminhar novos projetos para
beneficiar o país”.

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br
Fotos Marcos Labanca/Divulgação

Divulgação

Fazenda
Capoava:
Réveillon
com cardápio
diferenciado
e bebidas

Ah! O Luau das Cataratas
Se tiver sorte, visitante verá o arco-íris prateado, que geralmente aparece nas noites de lua cheia

Virada do ano com
história e tradição
A
Fazenda Capoava, em Itu, no
interior do Estado de São
Paulo, programou uma festa de
virada de ano, com ceia, queima de
fogos de artifício e banda com DJ.
Com 250 anos de história e tradição
a Capoava é rodeada por serras e
belas paisagens.
O pacote inclui pensão completa
(café da manhã, almoço, lanche da
tarde e jantar), saunas (seca e
úmida), piscina climatizada, quadra
de tênis, recreação, trilhas
monitoradas pela mata e ceia da
festa de Réveillon com cardápio
diferenciado e bebidas, incluindo um
espumante por mesa.
No ano 2000 a parte histórica da
propriedade foi transformada em
hotel, distribuído em meio a cinco
grandes lagos. Do período de
engenho de açúcar a fazenda guarda a
charmosa sede, antiga residência dos
proprietários e de arquitetura
bandeirista. O casarão de meados de

1750 é construído em taipa de pilão
e conta com uma capela anexa ao
alpendre.
Hoje, a fazenda faz parte da
Associação Roteiros de Charme,
sendo um dos principais destinos
para quem busca interação com a
natureza, história, uma boa culinária
brasileira, mas sem abrir mão do
conforto. A Capoava conta com uma
confortável estrutura para receber
visitantes e hóspedes divididas em
quatro categorias: Chalés da
Capoava, Chalés do Lago, Chalés da
Colônia e Chalés Figueira, todos
com o mesmo padrão de qualidade,
seja para curtir um final de semana
ou um dia de diversão e lazer fora da
cidade. Ao todo são 30 chalés,
equipados com frigobar, ar
condicionado, cofre, TV de LCD,
telefone, wifi, sala de estar e lareira.
Cada chalé possui um tipo de
ambientação. Mais em
www.fazendacapoava.com.br

Deleite à natureza, com o
brinde das quedas num
tom prateado

O

Parque Nacional do Iguaçu
já programou o Luau das
Cataratas para os dias 26 de
dezembro, 22/23 de janeiro e 19/20
de fevereiro. O tradicional passeio
durante a lua cheia acontecerá
sempre a partir das 20 horas e será
uma bela oportunidade para o
visitante sintonizar seus sentidos
com a natureza.
Visitar as Cataratas durante a
noite é uma experiência muito
especial. Na maior parte do ano, esta
“Maravilha da Natureza” se
apresenta com muita água, luz e sol.
Contudo, à noite, a principal atração
do Patrimônio Natural da
Humanidade se cobre de magia,
charme e curiosidades, vistas

somente em ocasiões especiais.
O clima agradável e a
singularidade do lugar proporcionam
instantes de contemplação e contato
com a natureza e ainda despertam
diferentes sensações nos
participantes do passeio. Se o
visitante tiver sorte, poderá ver o
arco-íris prateado, que geralmente
aparece nas noites de lua cheia,
próximo às quedas, além de apreciar
o esplendor do astro.
O passeio é indicado tanto para
quem já visitou as Cataratas durante
o dia ou ainda para quem não
conhece a atração. A luz da lua cheia
que ilumina o percurso e o clima
fresco à noite, típico da Mata
Atlântica, transformam a caminhada
num deleite à natureza, com o brinde
das quedas num tom prateado.
O participante precisará adquirir
o ingresso no Centro de Visitantes e
na sequência embarcar nos ônibus da

Gramado In Concert
celebra parceria
V
isando fomentar o turismo na
região da Serra Gaúcha, o Hotel
Urbano (www.hotelurbano.com),
agência online de viagens, anunciou
parceria com a Secretaria Municipal
de Turismo de Gramado. Com o
acordo, o Hotel Urbano torna-se a
agência de viagens oficial do
Gramado In Concert, festival
internacional de música que
acontecerá na cidade entre 12 e 21 de
fevereiro de 2016. O Hotel Urbano
disponibilizará pacotes de viagem
completos para o período do
festival, que incluem hospedagem
em Gramado ou Canela, passagem
aérea com saída de diversas cidades
do Brasil, além de opções com
translado e passeios pela região.
Em sua segunda edição, o
Gramado In Concert programou
apresentações de orquestras, bandas
e grupos de câmara. O evento
também tem proposta pedagógica e
permitirá a jovens músicos locais e

unidade. Há quatro opções de
horário de embarque: 20h30, 21,
21h30 e 22 horas. Para retornar ao
Centro de Visitantes, após o
passeio, o público terá à disposição
ônibus a cada 20 minutos.
O visitante será recepcionado
pela equipe do parque no auditório
do Centro de Visitantes,
oportunidade em que receberá
informações e orientações sobre a
atividade noturna. Durante o
passeio, o participante terá a opção
de jantar no Restaurante Porto
Canoas, que estará aberto das 20
horas à meia noite. O serviço é
opcional e não está incluso no valor
do ingresso para visitar o Parque
Nacional do Iguaçu à noite.
O Luau das Cataratas é uma
realização da Cataratas do Iguaçu
S.A. e do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio).

Atrativos são
liberados a
profissionais

de todo o Brasil ter aulas de
instrumento e práticas coletivas,
conduzidas por artistas nacionais e
internacionais. “A parceria é mais
uma ótima oportunidade que
encontramos para ajudar a Serra
Gaúcha a explorar ainda mais o seu
potencial turístico” afirma José
Eduardo Mendes, cofundador e
CEO do Hotel Urbano: “Temos
desenvolvido uma série de ações
estratégicas junto aos principais
players e entidades do turismo local,
colaborando para manter a região
sempre abastecida de turistas,
inclusive na baixa temporada”.
Desde a sua fundação, o Hotel
Urbano soma mais de 9 milhões de
diárias vendidas para hotéis,
pousadas, flats, hostels e cruzeiros,
dentro do Brasil e exterior. Apenas
em 2014, a empresa superou a marca
de 3,9 milhões de diárias vendidas
ou cerca de 1 diária comercializada a
cada 8 segundos.

A

São Paulo Turismo
(SPTuris) lançou a segunda
etapa do projeto “Pode entrar
que a casa é sua”, que oferece
entrada gratuita a profissionais
que lidam com os visitantes de
outros estados e países nas
atrações da capital. Até
dezembro de 2016, 13 categorias
como taxistas, cobradores e
motoristas de ônibus e frentistas
terão gratuidade de acesso,
incluindo familiares, aos
principais museus da cidade.
Participam do projeto atrações
como a Pinacoteca, o Museu de
Arte Moderna e o Museu da
Língua Portuguesa.
Ao facilitar o acesso à
cultura, a prefeitura de São
Paulo investe na formação de
profissionais que vivem
ativamente a cidade e estão em
contato direto com o turista.
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Prejuízos ao
excluir o leite
da dieta

A

exclusão total do leite e
derivados da dieta deve ser
avaliada e indicada somente por
médicos e nutricionistas e vale para
pessoas com alergia à proteína do
leite. Mesmo para os intolerantes à
lactose, já há no mercado produtos
lácteos com 0% lactose, o que
garante o consumo diário de outros
nutrientes. A nutricionista Beatriz
Botéquio, de São Paulo, listou
prejuízos com a exclusão total do
leite na dieta:
 Reduz a produção de lactase no
intestino.
 Compromete a ingestão adequada
de cálcio e nutrientes.
 Não garante a perda de peso.
 Exige maior controle alimentar.
 Contraria as recomendações da
Pirâmide Alimentar.
 Perda de uma fonte de prevenção
de doenças crônicas.

Divulgação

Equipamento aplica a
radiofrequência na região
tratada, porém de forma
fracionada

A

estria branca preocupa
mulheres das mais variadas
idades, pois, por se tratar de
um estágio avançado – a pele se
rompeu, nasceu uma estria vermelha,
e o local depois de um tempo criou
uma cicatriz, a estria esbranquiçada
– o processo de remoção dessa
“cicatriz” é bem mais complexo que
o da estria avermelhada. Uma
novidade é a tecnologia “Sublative”
do E-Matrix, aparelho de
radiofrequência fracionada da
Skintec, que promove tratamento
intenso e com pouco tempo de
recuperação.
Segundo Fernando Emiliozzi,
diretor da Skintec, a tecnologia
Sublative é um meio termo entre as
técnicas ablativas (machuca a pele,
deixa crostas) e não-ablativas.
Estudos clínicos demonstraram que
os procedimentos apresentam

excelentes resultados para cicatriz de
acne (iguais ao CO2 sem os efeitos
colaterais), textura de pele e na
redução das estrias brancas
(considerado um tratamento Gold
Standard); e tem a vantagem de
poder ser aplicados em peles
morenas e bronzeadas, já que não é
laser.
Emiliozzi explica que o
equipamento aplica a

E-Matrix: tratamento
intenso e com pouco
tempo de
recuperação

radiofrequência na
região tratada, porém de
forma
fracionada:
“Assim o
aplicador faz
microperfurações na
pele (epiderme) e a
corrente começa a passar
da derme a na derme
profunda. O objetivo é proteger a
pele e colocar a maior quantidade de
energia (calor) nas camadas mais
profundas para estimular a formação
de colágeno”.
A sessão para tratamento de
estrias brancas dura em média 15
minutos e são necessárias quatro
sessões, com intervalo mensal.
Saiba mais em
www.skintecmedical.com.br

Rinoplastia, muito além da vaidade
Divulgação

A

umentar ou diminuir o nariz,
alargar ou afinar o dorso e a
ponta e/ou remover a corcova nasal
são algumas das alternativas
possíveis da rinoplastia, a cirurgia
estética do nariz. A maioria das
indicações para a realização do
procedimento visa melhorar sua
aparência e proporção, realçando a
harmonia facial e elevando a
autoestima do paciente. Porém,
segundo o otorrinolaringologista do
Hospital CEMA, Alfredo Lara, em
alguns casos, a procura pela correção
do nariz também possui indicações
funcionais: “Normalmente, a
rinoplastia é realizada em conjunto
com a septoplastia, cirurgia
funcional. Além de facilitar o
procedimento, utilizamos a
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cartilagem retirada do septo para
reforçar a nova estrutura nasal criada
com a cirurgia estética. Com isso, há
uma melhora na respiração”.
O especialista esclarece que
existem diversas técnicas para a
realização do procedimento,
dependendo do resultado esperado.
Contudo, a cirurgia pode ser
subdividida em rinoplastia aberta ou
fechada. Na técnica fechada, a
incisão é feita por dentro do nariz,
sem cortes externos, e costuma ser
utilizada nos casos mais simples,
quando não há grandes
deformidades. Já na técnica aberta,
além dos cortes internos nasais, há
também uma pequena incisão
externa: “A pele nasal é levantada,
possibilitando uma excelente
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Medindo ângulos
do nariz: busca do
formato perfeito,
também com
indicações
funcionais

exposição dos
elementos nasais,
essa é a opção mais
indicada para casos mais
complexos”. Neste caso, a cicatriz é
mínima e a recuperação é semelhante
nas duas alternativas cirúrgicas.

A rinoplastia pode ser feita a
partir dos 16 anos, momento em que
o desenvolvimento facial do paciente
já está concluído. Uma semana após
a cirurgia o cliente é liberado para
realizar atividades rotineiras, como
escola e trabalho, porém, ainda com
curativos específicos. A alta para
atividades físicas que não colocam o
nariz em risco, como musculação e
corrida, deve acontecer a partir de
um mês. Já para as atividades com
risco de fratura nasal, como lutas e
futebol, o paciente deverá aguardar
dois meses para retomá-las. A
mudança poderá ser vista depois de
30 dias, mas o resultado completo
será perceptível entre seis meses e
um ano após a realização da cirurgia.

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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Prevenir a
prematuridade

M

uitos dos nascimentos
prematuros, que podem trazer
sequelas graves, poderiam ter sido
evitados com a realização de exames,
diagnóstico precoce e tratamentos
adequados. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), são 15
milhões de bebês que nascem
prematuros por ano em todo o
mundo, cerca de 10% do total de
nascimentos. Desses, frisa a OMS,
mais de 1 milhão vai a óbito. Os
demais sobrevivem graças ao avanço
da medicina, com novas tecnologias
e cuidados específicos da assistência
obstétrica e neonatal. “A melhor
UTI Neonatal é o útero da mãe
desde que não ofereça riscos à
gestante ou ao seu filho. Cada dia a
mais que o bebê permanecer ali
durante o período gestacional,
melhor será sua qualidade de vida”,
afirma Antonio Fernandes Moron,
ginecologista e obstetra responsável
pelo Departamento de Medicina
Fetal do Hospital e Maternidade
Santa Joana, de São Paulo.

Obesos têm
crescimento
maior da face

E

studo realizado pela
fonoaudióloga e coach Patrícia
Antoniazi indica que os obesos
quando comparados com os de peso
normal apresentam maior
crescimento facial como resultado da
obesidade. O trabalho foi feito no
Centro de Atendimento e Apoio ao
Adolescente (CAAA) – Setor de
Medicina do Adolescente da
Disciplina de Especialidades
Pediátricas do departamento de
Pediatria da Unifesp.
Pelo período de três anos foram
realizados 8.742 atendimentos por
todas as especialidades do CAAA,
incluindo, em média, seis retornos
por ano, dos pacientes de acordo
com a especialidade, além de
terapias contínuas semanais,
havendo entre estes pacientes,
aqueles que só foram atendidos uma
vez e outros que foram atendidos 43
vezes. No Brasil, assim como em
outros países, a prevalência da
obesidade vem crescendo entre
crianças e adolescentes. Na cidade de
São Paulo, um estudo em escolares,
de 4 a 17 anos, mostrou prevalência
de obesidade de 13,7% no sexo
masculino e 16,5% no sexo
feminino.

Gente & Fatos
 “Santos Devocionais – O barro

com fé”, da ceramista Stela
Kehde, até 12 de dezembro, no
Museu de Arte Sacra de Santos,
no Mosteiro de São Bento, Rua
Santa Joana D’Arc, 795, Morro
de São Bento, em Santos.

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

F

ritz Restaurante Alemão e Cervejaria Artesanal inaugurou
20ª franquia no Boqueirão, em Santos, com recepção dos
proprietários Juan Francisco Sinclair e Patricia Mantovani, e o
fundador e mestre cervejeiro do Fritz, Jörg Franz Schwabe.

Alan Hudson Lopes

Fotos Luiz Carlos Ferraz e Sandra Netto

 Reunindo carros alegóricos,

dançarinos e figurinos temáticos,
a 1ª Parada de Natal de Registro
agitará o Vale do Ribeira nos
dias 5, 12 e 19 de dezembro, na
programação da Prefeitura e
Associação Comercial, que inclui
apresentações de corais nos dias
4, 11 e 18.
 Indicação do amigo Ovadia

Saadia, melhor happy hour da
Zona Norte de Sampa acontece
toda quinta-feira no restaurante e
pizzaria Piazza Zini, no Limão,
com porção de antepasto (batata
bolinha, enroladinho de abobrinha
com tomate seco, pestos etc.)
para o cliente que pedir um
drinque da carta.

Juan Francisco Sinclair Piedade e o
mestre cervejeiro Jörg Franz Schwabe

Elsa Rodrigues: cobertura do
“Estilo”, da Santa Cecília TV

Engenheiro Roberto Luiz Barroso e a esposa Isa, e
o casal presidente do Rotary Club Santos Oeste,
Hamilton Luiz Costa Jr. e Clô: justa homenagem
ao dr. Barroso, presidente da Casa da Esperança
de Santos e diretor da Engeplus Construtora e
Incorporadora, que recebeu o Troféu Mérito
Profissional por dedicar sua vida
servindo à sociedade em busca de
construir um mundo melhor.
Divulgação

 Entre as maiores árvores de

Natal do mundo, a de Itu, no
interior de São Paulo, está no
estacionamento do Plaza
Shopping Itu: ela possui 84
metros de altura, o equivalente a
um edifício de 28 andares, e
conta com 7,5 mil lâmpadas, 12
quilômetros de cabos de aço e de
energia elétrica, além de 800
metros de mangueira de LED.
 Até 13 de dezembro, aos
domingos, às 17 horas, acontece
o III Encontro de Corais “Carlos
Cesar Castro Silva”, na Igreja
Anglicana de Santos, Paróquia de
Todos os Santos, na Praça
Washington, 92, José Menino.
 Presidente do Conselho
Deliberativo, engenheiro Alcir
dos Santos Elias, convidou para
a posse da diretoria da
Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Santos, com a
reeleição do presidente
engenheiro Ademar Salgosa
Junior para o período 2015/
2017, na sede da rua Dr. Artur
Porchat de Assis, 47.
 22ª Exposição de Presépios
Internacionais do Santuário Santo
Antônio do Valongo, em Santos,
será inaugurada dia 7 de
dezembro, às 19 horas, com
missa celebrada pelo bispo da
Diocese, d. Tarcísio Scaramussa.

Carsten Schwabe, diretor de Franquia da
Fritz, Gil Mansur e Ely Carvalho
Fotos Sandra Netto

Marcos Storti, Luizinho Mastellari e Américo
Simões: apreciadores de um bom chope

C

om o baile “Brasil Brasileiríssimo”, animado
pela Banda Zago Art Show, a Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Santos comemorou 78
anos de fundação, em outubro, confraternizando
associados e convidados na sede social do Bairro
Boqueirão.

Marcelo Conde, presidente da
STX, e Alexandre Solleiro,
presidente da BHG : parceiros
no Soft Inn São Paulo Business
Hotel, que será construído na
esquina das Avenidas Prestes
Maia e Senador Queiroz, na
capital paulista.

Ademar Salgosa Junior,
presidente reeleito, e esposa
Maria de Lourdes Silva Salgosa

Tatiana Puline,
Adilson Luiz
Gonçalves e
esposa Cecília
Helena de Almeida
Gonçalves

Ricardo
Cardozo e
esposa
Rosângela
Cardozo

 “Do concreto ao alegórico”,

do artista paraense Francisco
Klinger Carvalho, reúne obras
produzidas na Europa e América
Latina, até 18 de janeiro de 2016,
no MuBE, em Sampa.
Perspectiva
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Mesa Litoral

Música e
diversão no
Happy Centro

P

arceria entre a Prefeitura de
Santos e comerciantes do
Centro da cidade criou o projeto
Happy Centro, que prevê toda
sexta-feira, das 18 às 22 horas,
música de qualidade e diversão
nas ruas Cidade de Toledo e XV
de Novembro, no Centro
Histórico. Administração cuidará
da regulamentação dos espaços
para as apresentações e
interdições das vias, enquanto os
donos dos estabelecimentos
serão responsáveis pela
programação musical. Integram
o projeto, Café Mauá, Boteco do
Café, Café da Dri, e os
restaurantes Bodegaia, Porto
Brasil, Laziza e Zucca. “Objetivo
é criar um ambiente seguro e que
gere movimento ao comércio
local”, disse o secretário de
Turismo, Luiz Dias Guimarães.
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Cultura europeia no Boqueirão
Bruno Scarpa

Chope Heineken e Amstel,
e 10 tipos de cervejas
importadas...
BRUNO SCARPA

H

á oito meses funcionando
no Boqueirão, a Amsterdam
Chopperia proporciona a
Santos um pouco da cultura
europeia. Os quatro sócios e amigos
Bruno dos Santos, Clibas
Chasseraux, Rafael Campos e
Rodolfo Kazuo trouxeram uma
experiência diferente para que os
clientes sintam o clima dos bares do
continente europeu, conhecendo
bebidas e comidas típicas.
Com decoração internacional e
minimalista feita pela Heineken, os
quatro amigos queriam um nome
sofisticado e ao mesmo tempo com
tom descontraído, optando por
Amsterdam para traduzir essas
ideias. A casa é uma parceria com a
Heineken e só trabalha com dois dos

Perspectiva

melhores chopes do mercado,
Heineken e Amstel, e com 10 tipos
de cervejas importadas. Na parte
dos drinks, os preferidos pelo
público são o Frankfurt, que mistura
jägermeister, suco de maçã e
schweppes citrus, e o Zurich –
conhaque, licor de cacau, licor 43,
ganache de chocolate e chantilly.
O cardápio é inspirado no
melhor da gastronomia europeia.
Entre os destaques, a tábua da Itália

Amsterdam:
clima dos
bares do
continente
europeu

“antipasti
misti”, com
polentas ao
gorgonzola,
carpaccio,
vitello
tonnato,
espetinhos caprese, bruschettas,
arancini, salame e grissinis; os
Bolinhos Holandeses, com uma
dúzia dos típicos bolinhos crocantes
recheados de carne cremosa e molho
de mostarda; e para fechar as
“queridinhas do público”, a tábua
inglesa “fish and chips”, com
autêntico peixe frito empanado em
cerveja, acompanhado de batatas
fritas rústicas.
Na parte de doces, experimente

o apfelstrudel, massa folhada
recheada ao modo austríaco com
maçãs e nozes, servida quente com
sorvete de creme.
O principal conceito da casa é
um atendimento diferenciado, estar
sempre inovando e propor a seus
clientes sempre uma experiência
inusitada. Outro diferencial são os
garçons europeus: um belga, um
italiano e uma espanhola, fora o
cheff, que é alemão.
Atraindo diversos públicos, de
casais a turma de jovens, e
programando as principais festas
típicas europeias, o Amsterdam está
localizado na Avenida Dr. Epitácio
Pessoa, 124, e permanece aberto de
terça a quinta-feira e domingo das 18
a meia noite, sexta-feira e sábado das
18 a 1 hora. Na internet é
encontrado em
www.amsterdamchopperia.com.br,
no Facebook.com/
AmsterdamChopperia e no
Instagram @amsterdamchopperia

