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Pisa da uva na Quinta do Olivardo, em São Roque, no
interior do Estado de São Paulo, acontecerá em janeiro,
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“Big Meeting Photo & Photoshop” aconteceu de 7 de
outubro a 9 de dezembro, em Santos, com a participação
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Umas das grandes novidades do novo
Código de Processo Civil, que

entrará em vigor em março de 2016,
especialmente quanto à matéria societária,
é o regramento da dissolução parcial das
sociedades. O processo em si não é
novo, já existindo como uma criação
doutrinária e jurisprudencial, baseada no
princípio da preservação da empresa e de
sua função social, a fim de impedir que
conflitos entre os sócios que obstassem a
manutenção dos laços contratuais
acarretassem no fim da atividade
empresarial (dissolução e liquidação da
sociedade), por meio da desvinculação
societária de um ou alguns sócios com
relação aos demais.

O Código Civil de 2002 foi o primeiro
a tratar do assunto, elencando nos artigos
1.028, 1.029 e 1.030 as causas da
dissolução parcial, como morte do sócio,
o direito de retirada em razão de justa
causa e a exclusão do sócio por motivos
de falta grave no cumprimento de suas
obrigações ou por incapacidade
superveniente. No entanto, o
procedimento supracitado não tem
regramento processual próprio, uma vez
que o Código de Processo Civil de 1973
não possuía um dispositivo tratando do

assunto, e no anterior, de 1939, existia
apenas a dissolução total. Assim, a
dissolução parcial era orientada pela
jurisprudência apenas, o que acabava
criando dificuldades para o andamento dos
processos pela falta de regulação.

O novo Código de Processo Civil,
lei nº 13.015/2015, trata da ação de
dissolução parcial de sociedade nos
procedimentos especiais, artigos 599 a
609. Além disso, as hipóteses dos incisos
I, II e III do artigo 599 da nova
codificação são justamente aquelas
arroladas nos artigos 1.028 a 1.030 do
Código Civil, abrangendo as sociedades
limitadas, simples, anônimas fechadas,
em nome coletivo e em comandita

simples.
Dentre as novidades trazidas pelo

novo Código de Processo Civil podemos
apontar a regulamentação expressa no
artigo 600 daqueles legitimados a propor a
ação de dissolução parcial, como, por
exemplo: a sociedade, se os sócios
sobreviventes não admitirem o ingresso
do espólio ou dos sucessores do falecido
na sociedade, quando esse direito
decorrer do contrato social; e o sócio que
exerceu o direito de retirada ou recesso,
se não tiver sido providenciada, pelos
demais sócios, a alteração contratual
consensual formalizando o desligamento,
depois de transcorridos 10 dias do
exercício do direito.

Apesar de tudo, é essencial destacar
que o tema da dissolução parcial das
sociedades ainda é bastante discutido
entre os doutrinadores, podendo sofrer
ajustes e necessitar de leis especiais,
visto que no que se refere à aplicabilidade
desse processo pouco se sabe ainda
como serão seus impactos nos julgados.

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

Fazer política. Pena...

N estes últimos dias de 2015, quando
nossas mentes e corações se voltam ao
espírito natalino do nascimento do

menino Jesus e, de modo geral, somos levados
à celebrar virtudes – como a solidariedade, a
misericórdia e o amor ao próximo –, os
políticos brasileiros encastelados no
Executivo e Legislativo estão apresentando à
Nação o que eles têm de pior e até onde estão
atolados na lama da corrupção, revelando a
face mais abominável da Política – cuja
palavra deriva da grega politeia e se refere à
polis (cidade-estado) e à vida em coletividade.
Para quem compreende que a Política é um
exercício que está na essência do ser humano
civilizado, do tipo que todo mundo faz ou
deveria fazer, visando, entre outras coisas,
decidir com equilíbrio, de modo a promover o
desenvolvimento social e a mitigar injustiças,
o que se assiste no cenário palaciano é que a
ciência, ou arte, foi transformada num
conjunto de ações que serve apenas para dar
suporte a fins escusos, como o assalto aos
cofres públicos. Esta é a premissa nº 1 da
Política federal: roubar o que é público,

entendido não como aquilo que é de todos,
mas o que não é de ninguém – e se não é de
ninguém pode ser meu e de meu bando. Para
que não se reduza a crítica a uma dose
exagerada de pessimismo, também é possível
admitir que, se é numerosa a quadrilha de
políticos que age tão somente para se
locupletar com o erário, é também expressivo
o grupo que, fingindo que não age, deixa que
a roubalheira prolifere à vontade, tendo como
álibi o já tradicional “não vi, não sei”. Em
face à roubalheira carimbada com o selo
oficial, não há argumento que resista à fúria
do político de plantão. Mais respeito à
vontade popular expressa nas urnas? Balela.
Mais respeito à legalidade? Conversa mole.
2016 traz a expectativa de eleições para os
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em
todos os 5.570 municípios brasileiros. Pode
parecer pouco, mas talvez seja um excelente
momento para mudar. Afinal, alguma coisa tem
que ser feito para que a ação política,
fundamental numa democracia, não venha a
ser transformada, antes do que possamos
imaginar, em artigo do Código Penal.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Capa: Fotos de Leandro Ayres e Divulgação.

Pelo segundo ano consecutivo, Santos alcançou
o 1° lugar entre as 100 maiores e melhores
cidades do Brasil (Best Cities Index – BCI-100)
em levantamento da Delta Economics &
Finance, produzido para a Revista América
Economia....................................................Pág. 5.
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NELSON TUCCI

Veículos & Negócios

Neste ano de 2015 tivemos o
privilégio de estrear a seção
Veículos & Negócios. Em

um momento de crise do setor –
como de resto, da economia nacional
– foi um desafio e tanto. A resposta
publicitária é demorada, mas a
editorial mostrou que trilhamos o
caminho certo. No período de nove
meses avaliamos sete carros.
Adicionalmente publicamos matérias
sobre o mercado Premium (sem
teste) e dicas de segurança
automotiva nas férias.

O leitor que nos acompanha
percebeu desde logo que o objetivo
era a prestação de serviços. Curto e
grosso, sempre, procurando mostrar
qualidades e limitações de todos os

Da percepção à compra, cuidadoso caminho

modelos testados, o texto procura
abrir informações e percepções ao
leitor. Não nos pautamos em
tecnicismos excessivos porque
entendemos que estes na maioria das
vezes podem mais confundir do que
ajudar o consumidor comum na hora
da decisão de compra.

Já o leitor eventual pode conferir
em www.jornalperspectiva.com.br
as edições anteriores, digitalizadas, e
pela internet acessar os conteúdos
publicados. A intenção de Veículos &
Negócios sempre foi clara e objetiva:
mostrar o nosso sentimento de
motorista e passageiro ao dirigir um
modelo “X”, ou “Y” e assim por
diante.

Dos sete modelos avaliados,
nesta ordem, mostramos Grand

O nosso sentimento de
motorista e passageiro ao
dirigir um modelo “X”

Divulgação

Grand Siena, da Fiat:
testado em março,
médio que surpreende

Siena (FCA), Fox (VW), Celer
(Chery), Ka+ (Ford), Up!TSI (VW)
e os SUVs Tracker (GM) e Peugeot
2008 (Peugeot). Alguns com muitas
qualidades e outros ainda com
espaço para crescer junto aos olhos
do consumidor. Sem especificar
modelos... o jornalista pode dizer
que destes surgiram três que deu
vontade de comprar, três que não
surpreenderam e pelo menos dois
que deverão estar visíveis no gosto
do consumidor pelos próximos
meses.

Esperamos ter cumprido o
objetivo a que nos propusemos
(continuando antenados à interação
com leitores, montadoras e
prestadores de serviços), desejando
que o Ano Novo seja de luta mas,
também, de resiliência, de
regeneração e, portanto, de
realizações.

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

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

� Lista “Evite esses sites” da
Fundação Procon-SP atingiu a marca
de 500 sites não recomendados, que
tiveram reclamações de seus clientes
registradas na Fundação, foram
notificadas e não responderam ou
não foram encontradas,
impossibilitando qualquer tentativa
de intermediação entre as partes ou
abertura de processo administrativo.
Também compõem a lista sites
criados para enganar o consumidor,
que não realizam comércio eletrônico
de produtos e serviços. A principal
queixa é a não entrega do produto no
prazo. Após consultar a lista em
www.procon.sp.gov.br, o Procon-SP
orienta:
. Procurar no site a identificação da
loja (razão social, CNPJ, telefone e
outras formas de contato, além do e-

mail) e checar se as informações
estão corretas;
. Preferir fornecedores renomados ou
recomendados por amigos ou
familiares;
. Desconfiar de ofertas vantajosas
demais;
. Não comprar em sites em que as
únicas formas de pagamento aceitas
são o boleto bancário e/ou depósito
em conta;
. Ler a política de privacidade da loja
virtual para saber quais
compromissos ela assume quanto ao
armazenamento e manipulação de
seus dados;
. Imprimir ou salvar todos os
documentos que demonstrem a
compra e a confirmação do pedido
(comprovante de pagamento,
contrato, anúncios etc.).

� Os brasileiros já podem denunciar crimes de racismo pelo Disque 100,
serviço do governo federal que recebe denúncias de violações de Direitos
Humanos, que passou a contar com dois novos módulos: um para
denunciar violações contra a juventude negra, mulher ou população
negra em geral; e outro para violações contra comunidades quilombolas,
de terreiros, ciganas e religiões de matriz africana. O disque é
coordenado pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos
Direitos Humanos, por meio da Secretaria de Direitos Humanos.

� Fruto do Projeto 100% Digital, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo anunciou que em todas as 331 comarcas do Estado os novos
processos serão recebidos apenas no formato digital, ou seja, não entra
mais nenhuma ação em papel no Judiciário paulista. Para atender a
demanda, o TJSP ampliou o horário do suporte ao usuário externo: das
8 horas à meia-noite em dias úteis e, aos fins de semana e feriados, das 9
às 19 horas, atendimento pelos telefones (11) 3627.1919 e (11)
3614.7950. QUANDO

pensamos em
decorar um
ambiente, as
opções mais
óbvias nos saltam
a memória: peças
de antiquário,
móveis de design
contemporâneo,
plantas
ornamentais,
tapetes e cortinas,
quadros e... é aqui que quero chegar.
Normalmente, as artes plásticas são
a expressão artística que mais
estampam as telas, com méritos aos
grandes artistas, que fazem de suas
obras uma celebração ao talento.
Hoje, contudo, a fotografia é a
vertente artística que mais cresce
neste âmbito.

A fotografia Fine Art, como é
chamada a fotografia artística, é onde
repousam nomes mundialmente
conhecidos. Posso citar os
brasileiros Vik Muniz e Alberto
Morell, que tiveram uma valorização
meteórica de seus trabalhos nas

O PUBLICITÁRIO Paulo Henrique
Farias, dono da PH3 Propaganda &
Marketing, desenvolveu um curso
inovador de fotografia em Santos.
Trata-se do “Big Meeting Photo &
Photoshop”, que aconteceu às
quartas feiras, de 7 de outubro a 9 de
dezembro.

Porque inovador? Para começar,
o local não era um estúdio, mas, um
restaurante: o Oishi Empório e
Gastronomia, que fica no Bairro
Ponta da Praia. O ambiente foi
totalmente adaptado para receber o
curso, aberto para até 35 pessoas.
Desta forma, além do coffee break
incluso no pacote, os inscritos
puderam se servir das iguarias
servidas pelo sushiman local.

Outro ponto interessante do
evento foi a participação de
destacados fotógrafos da região, que
contaram um pouco da história de
suas carreiras e deram dicas
importantes. No total, foram 31
fotógrafos palestrantes: Alexsander
Ferraz, Alaor Jr., André Luis

Foto & Photoshop

Fotografia Fine Art

Ferreira, André Monteiro, Berenice
Kauffmann, Bruno Polengo,
Dorigley Ferreira, Ernesto Papa,
Fabiano Ignácio, Fabrício Garcia,
Flávio Hopp, Gilmar Domingos,
Gino Pasquato, Henrique Crescente,
Herbet Passos Neto, Hugo Trimmel,
Ivan Storti, Jair Bortoleto, Jonas
Magenta, Leonaldo Santos, Luiz
Fernando Menezes, Marcos
Comune, Marcos Piffer, Marcos
Castro, Marcus Cabaleiro, Patricia
Cunha, Ricardo Saibun, Roberto
Konda, Sergio Furtado, Tadeu
Nascimento e Tom Leal. A parte do
curso que tratou sobre a pós-
produção digital ficou a cargo de
Farias, especialista no assunto, que

demonstrou
por meio de um
telão de alta
definição como

usar os softwares da Adobe
Photoshop e Lightroom para o
tratamento de fotos para diversas
finalidades.

O Big Meeting Photo &
Photoshop atendeu fotógrafos,
arquitetos, publicitários, designers,
artistas plásticos e gráficos em nível
iniciante ou avançado, já que os
conteúdos das aulas abordaram
diversos aspectos do mundo
iconográfico.

Devido ao sucesso do encontro,
Farias avalia continuar com o
projeto em 2016, seguindo a receita
que agradou aos participantes, com
inovações, palestrantes de alto nível
e conteúdo didático abrangente.

galerias fora do Brasil, e ainda o
fotógrafo alemão Andreas Gursky,
que vendeu uma de suas obras por
4,3 milhões de dólares, uma das
fotografias mais valiosas já
comercializada.

Além de muita habilidade, esse
tipo de fotografia requer um talento
extraordinário e um olhar atento do
autor. O procedimento de pós-
produção das imagens é minucioso e
deverá passar pela escolha certa do
tipo de papel, tinta e impressora
apropriada. As obras têm tiragem
bastante limitada e são numeradas
para lhes conferir raridade. Poucos

são os
profissionais que
detém este
conhecimento e
por isso suas

obras são tão valorizadas no
mercado de artes.

Quem não tem tanto dinheiro
para investir em uma fotografia Fine
Art poderá comprar ampliações de
fotos com um ótimo acabamento de
fotógrafos (bem) menos conhecidos,
aqui mesmo em Santos. Eu poderia
citar centenas de fotógrafos santistas
que desenvolvem este trabalho, mas,
para não esquecer ninguém, faço
apenas esta consideração. Aos
interessados, busquem nas páginas
do Facebook relacionadas à
fotografia, como a “Melhor de
Santos”, por exemplo.

Exemplo de
Fine Art: “The
Rhine II”, foto
de Andreas
Gursky

Reprodução

Reprodução

Fotógrafos da região
contaram um pouco da
história de suas carreiras

Projeto deve
continuar em
2016: seguir a
receita que
agradou aos
participantes,
com
inovações
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Pelo segundo ano consecutivo,
Santos alcançou o 1° lugar
entre as 100 maiores e

melhores cidades do Brasil (Best
Cities Index – BCI-100) em
levantamento da Delta Economics &
Finance, produzido para a Revista
América Economia. O município
obteve o índice de 56,01, seguido
por Belo Horizonte (55,15), capital
de Minas Gerais, e Jundiaí (54,38),
no interior do Estado de São Paulo.

Na concepção da consultoria, o
conceito de Charles Darwin deve ser
aplicado na avaliação da
infraestrutura das cidades. “A
seleção natural no mundo biológico
também é válida para o mundo
econômico, em geral, e para as
cidades, em particular. A capacidade
de adaptação das cidades e regiões é

um dos elementos mais importantes
na definição da trajetória de
desenvolvimento do país”.

Ao todo foram analisados 77
atributos em 10 dimensões. Santos
melhorou em educação, passando de
7,51 (2014) para 7,62 (2015), e em
saúde, com o salto de 6,74 (2014)
para 6,90 (2015). Em outros seis
quesitos foram registrados os
mesmos índices do ano passado:
geral (1,96), bem-estar (2,87),
econômico (7,05), domicílio (4,94),

segurança (1,86) e digital (2,00).
As informações foram coletadas

entre agosto e setembro deste ano,
provenientes de órgãos e instituições
governamentais, como o Atlas do
Desenvolvimento Humano do Brasil
2013, Ministério das Comunicações,
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), Secretaria
Nacional da Juventude (SNJ),
Conselho Federal de Medicina e
Conselho Federal de Odontologia.

Santos conseguiu assegurar para
este ano e meados de 2016 o maior
volume de investimentos em obras
dos últimos 50 anos, com renovação
da rede de saúde, instalação de um
novo hospital (Complexo
Estivadores) e início das obras de
reformulação da entrada da Cidade
(projeto dos anos 1970) e meta de
manter 51% de seus alunos em
tempo integral nas escolas. A cidade
dispõe de mais 500 câmeras de
segurança de alta qualidade, com
cobertura total na orla. Também está
em andamento a implementação do
Centro de Controle Operacional, que
permitirá a todos os agentes
públicos e concessionárias as
imagens em tempo real de vários
pontos da cidade para solucionar
emergências urbana e eventuais

Ranking das
10 melhores

Santos, a melhor cidade do Brasil!
danos à mobilidade. Santos também
obteve as melhores notas entre as
644 cidades pesquisadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo no Índice de Efetividade
de Gestão Municipal (IEGM) 2015,
que analisa as políticas e atividades
públicas desenvolvidas pelas
prefeituras de São Paulo, exceto a da
capital.

Levantamento analisou
77 atributos em 10
dimensões

Luiz Carlos Ferraz

Orla de Santos, do José Menino
a Ponta da Praia: vista da Ilha
Porchat, em São Vicente

Metrópole

1° Santos (SP)
2º Belo Horizonte (MG)
3º Jundiaí (SP)
4º Blumenau (SC)
5º Campinas (SP)
6º Mogi das Cruzes
7º São Bernardo do Campo (SP)
8º Curitiba (PR)
9º Santo André (SP)
10º Mauá (SP)
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Construção

Macuco antecipa entrega
Castell Due Monti

Leandro Ayres

Castell Due Monti: apartamentos de 3 e 4 suítes, 129 a 161
metros quadrados de área útil, com 2 ou 3 vagas de garagem e

2.000 metros quadrados de área de lazer

Empreendimento marca os 35 anos de atuação do Grupo no mercado santista

OGrupo Macuco antecipou a
entrega do Residencial
Castell Due Monti, em

Santos. Ao oficializar a entrega na
assembleia geral dos condôminos, o
titular do Grupo, engenheiro José
da Costa Teixeira, agradeceu aos
trabalhadores da empresa – “pelo
empenho e pela dedicação que
demonstraram, permitindo que
antecipássemos em três meses a
entrega deste empreendimento” – e
aos condôminos – “que acreditaram
na Macuco e compraram os
apartamentos na planta: sem vocês
nada teria sentido”.

Segundo enfatizou Teixeira,
“num momento em que a economia
nacional passa pelas turbulências
que todos conhecemos, surpreender
os clientes com a entrega do Castell
Due Monti antes do prazo apenas
reafirma os compromissos da
Macuco de realizar seu trabalho
com a seriedade, ética e
competência que marcam os 35
anos de sua trajetória no mercado

santista”.
O projeto arquitetônico do

Castell Due Monti é de autoria do
escritório Passarelli Zonis
Arquitetura e Engenharia. Conforme
declarou a arquiteta Cecília
Passarelli Zonis, “as unidades são
muito espaçosas e têm terraços
deliciosos, que fazem a gente não
querer sair de casa. A vista dos
apartamentos é espetacular e os
apartamentos triplex de cobertura
são um capítulo à parte, em
conforto e em visual”.

A arquiteta explicou que o
empreendimento compreende duas
torres, com frente para vias
diferentes: Monti Nero, para a
Avenida Cel. Joaquim Montenegro,
e a Monti Bianco, para a Rua
Ricardo Pinto. Assim, possui dois
halls de entrada, com um elevador
social para cada dois apartamentos
– no total, o empreendimento
possui seis modernos elevadores,
três servindo cada torre, da marca
Atlas Schindler. Para Cecília, o

Castell Due Monti tornou-se um
marco na cidade: “É gratificante
perceber a felicidade dos futuros
moradores e saber que fizemos
parte disto”.

Localizado a duas quadras da
praia, a nova realização da Macuco
contempla apartamentos de 3 e 4
suítes, 129 a 161 metros quadrados
de área útil, com 2.000 metros
quadrados de área de lazer. As
unidades – com 2 ou 3 vagas de
garagem demarcadas e escrituradas –
possuem terraço com churrasqueira
a carvão e, entre tantas
comodidades, contam com
infraestrutura para ar condicionado
tipo split, aquecimento a gás na
cozinha e banheiros, terraço técnico
com acesso.

A funcionalidade do
apartamento, com sugestões de
decoração, pode ser avaliada no
apartamento especialmente
preparado pela Macuco, com
projeto da arquiteta e urbanista
Carla Arigón Felippi, que adotou
conceitos da “Arquitetura da
Felicidade”. Uma das parceiras é a
Eurocuccina Eletrodomésticos, que
forneceu equipamentos sofisticados
para a cozinha, conforme detalhou o
diretor comercial Roberto Santana:
forno elétrico da linha Elettromec,
forno de micro-ondas de 30 litros de
embutir, coifa de parede em inox
com 1.200 m3/h de sucção Mira-
Elettromec, cooktop de 4 bocas a
gás com mesa selada Mira-
Elettromec, lava-louças 6 serviços
de embutir Brastemp cor inox,
refrigerador Inverse 422 litros
Brastemp cor inox cinza.

A área de lazer do Castel Due
Monti é gigante, com 37 espaços
para todas as idades distribuídos em
2.000 metros quadrados de área. A
decoração de interiores dos espaços,
assim como os dois halls de entrada
do empreendimento, foi realizada
pela arquiteta Bruna Vaz De
Marque Teixeira, com destaque para
o salão de festas, espaço gourmet,
grill, pub/adega, cinema, solarium,
biribol, piscina coberta com raia
(aquecida), piscina infantil,
ambientes para massagem e sauna,
snack bar, lounge, beauty space,
boxe, fitness, recanto das mães,
playbaby, ciclovia, futton space,
cyber space, garage band com
revestimento acústico, chess
gigante, pomar, salão de jogos

adulto, atelier.
A empresa de pisos esportivos

Lisonda, líder de mercado, com mais

de 40 anos de experiência, executou
o piso de madeira da quadra de
squash em assoalho flutuante
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Construção
Sandra Netto

Todos os
apartamentos do
Castel Due
Monti possuem
terraço com
churrasqueira e
vista
panorâmica

utilizando sistema de
amortecimento, nas áreas externas
construiu as quadras de street ball e
poliesportiva em piso asfáltico com
acabamento em resina acrílica, e nos
ambientes internos para exercícios
de alongamento, game room,
brinquedoteca e playground,
executou pisos flexíveis em
poliuretano, adequando a
necessidade do uso de cada área.

A maioria dos parceiros é
mantida a cada obra da Macuco, o
que se deve, especialmente, pelo
atendimento, qualidade de produtos

e serviços e cumprimento de
prazos. O rebaixamento do lençol
freático foi feito pela Enmage.
Segundo detalhou o diretor,
engenheiro Gerson Vilaverde, os
serviços foram executados por meio
do sistema well-points, visando
melhor eficiência e baixo custo.

A Harco Engenharia executou o
projeto e a implantação da
infraestrutura do sistema de ar
condicionado do tipo split em todo
o empreendimento, sendo que na
área de lazer e no apartamento
decorado também foram instalados

os aparelhos. Conforme destaca o
diretor da empresa, engenheiro
Edgard Lopes Hernandes, a Harco é
pioneira na região a aplicar nos
tubos de ar uma carga de nitrogênio
(cerca de 300 libras) sob pressão e
vedá-los nas pontas. O cuidado se
explica, pois se o técnico escolhido
pelo morador para instalar o split
encontrar a mesma pressão do gás
no tubo é sinal de que não há
vazamento. A Harco também foi
responsável pelo projeto e
instalação do sistema de
pressurização das escadarias de
emergência, em conformidade com
as normas da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas -
NBR 9077 e Instrução técnica do
Corpo de Bombeiros - IT - CB 13/
01.

A Recyglass está presente em
todos os ambientes dos
apartamentos do Castell Due
Monti, pois foi a fornecedora
exclusiva de vidros da obra e a
principal fornecedora de esquadrias,
inclusive para as áreas comuns do
condomínio. A empresa oferece aos
novos proprietários outros
produtos, como os vidros para o
sistema retrátil de fechamento de
sacadas, válido para todas as
varandas das unidades, além de
espelhos e boxes. “A qualidade dos
serviços oferecidos por nós pode
ser conferida por todos no
apartamento modelo”, sugere o
proprietário da Recyglass, Feres
Marum Júnior.
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Arq & Decor

ASquare Stone, da Incepa
Revestimentos, traz a beleza da

textura retrô, de geometrismo
tridimensional, aproximando o
antigo do contemporâneo. O
produto é ideal para valorizar
paredes de diversos ambientes,
residenciais ou comerciais, como
elemento principal ou coordenado
com outros revestimentos da marca.

Square Stone: compor paredes ou painéis decorativos

Textura retrô com
relevo acentuado

Divulgação

Destaque para a textura acetinada de
pedra Square Stone, com medida de
30X70 cm, retificada (junta mínima
de 1 mm), ideal para grandes áreas,
em detalhes ou em painéis
decorativos, com alto relevo, que
permite explorar a iluminação dos
espaços e seus múltiplos efeitos de
luz e sombra. Mais em
www.incepa.com.br

De 21 de janeiro a 22 de
fevereiro, a Lepri – Finas
Cerâmicas Rústicas

participa do Bota Fora D&D com
descontos de até 78% em produtos a
pronta entrega. A promoção faz
parte do calendário de ofertas do
Shopping D&D, na capital paulista,
que se estenderá à loja da Alameda
Gabriel Monteiro da Silva e nas
revendedoras em todo o Brasil.

Entre os produtos com
desconto, a linha Brick da Lepri tem
design que reproduz a aparência do
tijolo inglês, para pisos e paredes de
áreas internas ou externas. É
resistente e de fácil manutenção. Seu
assentamento pode ser feito em
amarração ou alinhamento. Já a linha
Invecchiatto, fabricada com
materiais naturais e acabamento
envelhecido e bordas arredondadas,
proporciona agradável sensação

Desconto em pisos e
revestimentos cerâmicos

térmica, tanto no Verão quanto no
Inverno, e também ao tato. Pode ser
aplicada em pisos e paredes de áreas
internas, externas e de alto tráfego
secas e molhadas, por ser
antiderrapante. Ideal para piscinas,
garagens, calçadas, churrasqueiras,
restaurantes e varandas.

A promoção envolve ainda as
Ecopastilhas Paper, fabricadas com
vidros de lâmpadas fluorescentes e
de telas de computadores, aparelhos
de TV reciclados, resíduos da
produção de louças e lembram
pequenos pedaços de papel
rasgados. E também a Ecopastilha
Reta, de porcelana de corte reto e
alinhado, ideal para pisos e paredes
de áreas molhadas, como banheiros,
cozinhas, piscinas e saunas.

Na parede, linha Brick
Torrone Bege Ibiza

No piso, linha
Invecchiatto Ferrugini

Promoção faz parte do
calendário de ofertas do
Shopping D&D

Fotos Divulgação

Acoleção Neo da Incepa combina
o design moderno, de linhas

orgânicas e neutras, com a tendência
nacional, que busca economia e
funcionalidade. A linha é assinada
por Sérgio Melfi e contempla cuba
de apoio e bacia com caixa acoplada
carenada, ou seja, a estrutura em
louça reveste toda a base, conferindo
um design mais limpo e sofisticado,
além de facilitar a limpeza. A caixa
conta com Softclose, sistema de
amortecimento do fechamento da
tampa e do assento, e para economia
de água em até 60% em relação às
bacias antigas de 18 litros, conta

Economia, design e funcionalidade

com acionamento Ecoflush 3 e 6
litros, além do sistema furo de jato,
mais silencioso, que proporciona

maior eficiência e
melhor fluxo de
água na descarga.

A linha tem garantia de 10 anos.
Mais detalhes no site
www.banheirosincepa.com.br

Louças Neo da
Incepa: linhas
orgânicas e
neutras

Divulgação

AEliane
Revestimentos

apresenta a linha
Mont Blanc, que tem
como inspiração a
beleza dos
assimétricos veios
das pedras naturais.
Formada por
acabamentos nobres,
a linha traz para os ambientes o estilo neoclássico. Disponível nos
formatos 90 x 90 cm e 60 x 120 cm, a superfície acetinada é indicada
para paginar paredes e pisos de ambientes residenciais, como salas,
quartos e cozinhas. Mais em www.eliane.com

Eliane: a beleza dos veios das pedras

Pedras naturais
inspiram Mont Blanc

Divulgação
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Nada melhor do que descansar
nas férias de frente para o mar

em uma das praias mais bonitas do
Brasil, Maresias, em São Sebastião,
no litoral Norte de São Paulo. Uma
das opções é o Amora Hotel, um dos
mais novos e completos hotéis de
Maresias, autêntico pé na areia, em
um dos melhores pontos da praia.

Maresias é cercada pela Mata
Atlântica e combina areia clara com
água cristalina. Ao turista, oferece
completa infraestrutura com bares,
restaurantes, lojas e casas noturnas,
atraindo casais, famílias e jovens que
gostam de aproveitar o mar e o sol
durante o dia e à noite continuar a
diversão e apreciar a gastronomia
local.

Charmoso e aconchegante, o
Amora Hotel trouxe um novo
conceito de hospedagem: suítes
duplex amplas, decoradas com bom
gosto e modernos equipamentos.
São apenas 22 suítes com varandas e

rede, sendo que 16 duplex e seis
térreas, todas muito bem equipadas.

Durante as férias, o Amora
Hotel, em parceria com agência de
viagens local, oferece passeios e
atividades na região, como
caminhadas em trilhas que levam a
cachoeiras e passeios de barco,
incluindo Ilhabela. Já o Amora Day
Spa possui vários tipos de
massagens relaxantes e tratamentos
de bem-estar e harmonização.

Pacote de três noites em janeiro
a partir de R$ 2.187,00 o casal, com
café da manhã servido no restaurante
com vista para o mar. O hotel
disponibiliza para os hóspedes o
aplicativo Amora Hotel Maresias,
gratuitamente, no Play Store e na
App Store, com informações do
hotel, serviços e os passeios que
podem ser feitos pela região.
Informações e reservas em (12)
3865.7377 ou
www.amorahotel.com.br

Rodrigo Roveri

Em Maresias, férias
de frente para o mar

Amora Hotel:
pé na areia,
em um dos
melhores
pontos da
praia de
Maresias

Apisa da uva na Quinta do
Olivardo, em São Roque, no
interior do Estado de São

Paulo, acontecerá nos dias 16, 23 e
30 de janeiro, período que começa a
colheita da uva na região. As
principais variedades cultivadas são
Isabel, Lorena e Niágara branca,
rosada e violeta. Assim que são
retirados dos parreirais, os cachos
vão para o lagar, construção em
pedras usada para a pisa da uva,
onde serão pisados e se transformam
em vinho artesanal da melhor
qualidade.

O diferencial é que o preparo
não fica só por conta dos
produtores. Os visitantes que
passam por lá também podem
participar da colheita e da tradicional
pisa dos frutos – uma experiência
que mistura aromas, sensações e
prazeres inesquecíveis. No dia da

Pisa da uva na Quinta do
Olivardo
Festa em São Roque
fortalece a tradição do
vinho artesanal

pisa, os visitantes recebem um cesto
e um chapéu e, assim como faziam
os antigos colonos, percorrem os
caminhos formados pelos parreirais
para colher os cachos dos frutos. Ao
final da colheita manual, os turistas
seguem para a parte mais esperada
do dia: a pisa. Os cestos com os
frutos são despejados no lagar e os
visitantes são convidados a subir no
espaço para pisar nos frutos, ao som
de músicas do folclore português.

No almoço é servida a Espetada
Madeirense, com pedaços de carne
bovina espetados em um galho de
louro e assados na brasa, servidos

com milho frito.
Na Quinta do

Olivardo são
cultivados 4 mil
pés de uva, que
resultam em 20
mil litros de
vinho. “A pisa da
uva é uma das
etapas mais
importantes para
a produção de um
bom vinho e é
muito
enriquecedor que

o turista tenha essa experiência de
auxiliar na colheita e pisa”, diz
Olivardo Saqui, proprietário da
Quinta do Olivardo: “É a
valorização da importância que o
vinho tem para nossa cultura, além
de promover a confraternização de
amigos e familiares em torno de uma
boa mesa”.

A Quinta do Olivardo está no
km 4 da Estrada do Vinho, com
acesso pelo km 58,5 da Rodovia
Raposo Tavares (SP-270). Reservas
pelos telefones (11) 4711.1100 e
4711.1923. Mais informações em
www.quintadoolivardo.com.br

Divulgação

Pisa da uva: uma das etapas mais importantes
para a produção de bom vinho

Em meio às belezas naturais da
região do Circuito das Águas, o

Lake Villas Charm Hotel, em
Amparo, a 130 quilômetros da
capital paulista, aposta numa
novidade gastronômica que torna o
hotel ainda mais exclusivo. Além de
os hóspedes poderem sugerir ideias
para a criação de pratos
personalizados e terem o cardápio
elaborado com alimentos frescos e
cultivados na horta orgânica e
biodinâmica do próprio hotel, o
Lake Villas investiu em sonorização
para melhorar o cultivo e a qualidade
de suas frutas, verduras, legumes,
hortaliças e temperos.

A inovação é inspirada em
experiências internacionais. Na
Coreia o Sul, pesquisadores do
Instituto Nacional de Agricultura
Biotecnológica de Suwon
descobriram que o som de música
clássica favorece o desenvolvimento
do arroz. Na Itália, o professor

Stefano
Mancuso,
pesquisador
da
inteligência
das
plantas na
Universidade de Florença, constatou
também que a vibração da música
estimula a produção de polifenóis,
compostos bioativos encontrados
nos vegetais com propriedades anti-
inflamatórias, antioxidantes e
anticancerígenas.

Além de ser orgânica, a horta do
Lake Villas é também biodinâmica.
Trata-se de um modelo de produção
que visa a individualidade agrícola,
procurando a integração e harmonia
das plantas, através do
conhecimento do ciclo cósmico. Para
isso, os agricultores biodinâmicos do
hotel usam a homeopatia para
promover a vitalidade dos alimentos
e também o calendário astronômico

agrícola como ferramenta de
orientação para identificar os dias
mais favoráveis para semear, plantar
e colher cada cultura.

Estabelecido em área de quatro
milhões de metros quadrados, no
quilômetro 10 da Estrada Antenor
Cezar, o Lake Villas Charm Hotel
conta com oito villas privativas, um
Spa com serviços completos, 12
lagos, duas cachoeiras e muita
vegetação. As villas construídas no
design rústico chique oferecem sala
de estar integrada com pequena
cozinha, dois quartos, varanda com
rede, muito bem equipadas. Mais
informações no site em
www.lakevillas.com.br

Experiência
gastronômica
no Lake Villas

Divulgação

 Sonorização para melhorar o cultivo e a qualidade de
frutas, verduras, legumes, hortaliças e temperos
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Em meio a diferentes métodos
e tratamentos para
emagrecer, está em alta a

busca por produtos naturais que
permitem a perda de peso por
possuírem características que
ajudam o organismo a queimar
gordura de diferentes formas. Cada
vez mais, estudos apontam que
alimentos com propriedades
termogênicas, desintoxicantes e
funcionais são os mais eficazes na
luta pela perda de peso.

Os termogênicos, por exemplo,
como o gengibre, canela, chá de
hibisco, pimentas, são muito
procurados, pois elevam a
temperatura corporal e aumentam
muito o gasto calórico. Já os
desintoxicantes – chá verde,
berinjela, limão, alcachofra – ajudam
o organismo a eliminar impurezas,
reduzem o inchaço e melhoram a

Emagrecendo naturalmente
Alimentos que ajudam o
organismo a queimar
gordura

aparência da pele, enquanto os
funcionais são alimentos benéficos à
saúde, pois podem proteger o
organismo de prevenir doenças
crônicas, como a linhaça, chá verde,

soja, goji berry. O melhor é
que por terem origem

natural, os
suplementos
alimentares feitos a
partir desses
alimentos não

possuem
contraindicações. Além

disso, a combinação desses
alimentos de forma adequada pode
potencializar a perda de peso e até
mesmo acelerar o processo, o que é
possível por meio das farinhas
fabricadas a partir de extratos dos
principais alimentos termogênicos,
desintoxicantes e funcionais. Elas
podem ser facilmente polvilhadas
sobre a refeição e oferecem também
a praticidade de serem encontradas
em cápsulas. Essas farinhas
possuem grande quantidade de

Divulgação

Propriedades termogênicas,
desintoxicantes e funcionais
são eficazes na luta pela
perda de peso

fibras, que auxiliam na sensação de
saciedade, pois ao serem ingeridas
antes das refeições ajudam a criar um
bolo gelatinoso dentro do estômago.

A farinha de berinjela, por
exemplo, foi alvo de estudo do
Instituto de Nutrição da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), que demonstrou
que no grupo que seguiu uma dieta
com esse suplemento houve maior
redução do acúmulo de gordura
abdominal, além da melhora nos
níveis de colesterol.

Segundo Arthur Hickson,
responsável pela Nature Center,
com o auxílio dos produtos certos é
possível alcançar resultados rápidos
no processo de emagrecimento:
“Existem aliados na batalha contra a
obesidade que podem aumentar
consideravelmente as chances de
sucesso. Porém, é preciso ser
cauteloso, nem toda fórmula que se
diz milagrosa de fato trará
resultados, nem todo medicamento
que emagrece beneficiará a saúde”.
Mais em www.naturecenter.com.br

Toda família com criança pequena
está atenta à qualidade da

alimentação, visando incentivar bons
hábitos e formar adultos saudáveis.
Segundo dados recentes do Estudo
Nacional de Fortificação
Complementar (Enfac), realizado
pelo Ministério da Saúde em
parceria com a Universidade de São
Paulo (USP), só no Brasil, estima-se
que 20% das crianças menores de
cinco anos apresentam anemia,
sendo maior a incidência em crianças
menores de dois.

A dificuldade na absorção de
nutrientes e a baixa oferta de
vitaminas compromete o
crescimento infantil,
desenvolvimento intelectual e em
casos mais extremos pode levar à
morte. Além disso, o excesso de
alimentos processados, fast food e
abuso do sal e do açúcar, fazem com
que a recusa por alimentos saudáveis
e naturais seja ainda maior.

Neste contexto, a alimentação
suplementar ajuda a combater
carências nutricionais que muitas
vezes não podem ser supridas
apenas através da alimentação
tradicional por problemas
metabólicos ou de apetite. É
importante que a formulação seja
específica de acordo com as
necessidades nutricionais e até

Quando a criança não quer comer
Alimentação
suplementar: como
evitar problemas de
desnutrição e
crescimento

mesmo restrições de dieta que a
criança possa ter, visando
emagrecimento ou ganho de peso.

Segundo a nutricionista Joanna
Lima, da loja Nova Nutrii
(www.nutrii.com.br), a
suplementação errada pode ser tão
prejudicial quanto a falta de
nutrientes, sendo recomendável que
estes produtos sejam adquiridos de
fonte confiáveis, seguindo a
orientação médica, e marcas
confiáveis com regulamentação da
Anvisa.

A Novanutrii é especializada em

nutrição clínica com produtos
voltados para o paciente domiciliar
ou Home Care. São mais de 10 anos
representando e entregando
produtos nutricionais de alta
qualidade que possibilitam a
recuperação do paciente, direto na
sua casa. A empresa disponibiliza
equipe de nutricionistas para atender
de maneira personalizada e
esclarecer as principais dúvidas
sobre o uso de nutrições
especializadas.

Divulgação

C om a chegada do verão e
do calor, o corpo precisa de

atenção especial visando
prevenir o risco de doenças
infecciosas, como micoses na
pele e nas unhas. Segundo a
médica Christiana Blattner,
membro efetivo da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, a
micose é um tipo de doença de
pele causada pela presença de
fungos. “A micose de unha, ou
onicomicose, apresenta sintomas
como descolamento ou alteração
na espessura ou textura da unha,
mudança de cor”, explica a
especialista de Campinas: “A
unha fica frágil e quebradiça. É
muito comum nos pés, e pode
acometer pessoas que suam
bastante na região, ou que
passam muito tempo com tênis e
sapatos fechados, porque este
ambiente úmido é propício para
os fungos causadores da
doença”.

Além da unha, a micose
também pode afetar outras
partes do corpo, geralmente as
mais expostas à umidade. Como
precaução, Christiana dá
algumas dicas: “É importante
secar bem a virilha após o
banho, principalmente por causa
das sungas e biquínis molhados,
típicos do Verão. Outra medida
importante é verificar os espaços
entre os dedos dos pés, secando-
os muito bem, evitando que a
umidade e o calor favoreçam a
proliferação dos fungos
causadores das micoses”. Usar
roupas confortáveis, com tecidos
mais leves e sapatos mais
abertos também são medidas que
contribuem para maior saúde da
pele. Da mesma forma, usar
diariamente o protetor solar é
imprescindível: “Quem vai à
praia ou piscina e vai ficar mais
exposto ao sol deve reforçar a
proteção com chapéu e óculos
escuros”.

Quem sofre de hiperidrose,
suor excessivo, também pode ter
mais transtorno durante épocas
mais quentes. A doença, que tem
como principais sintomas suor
intenso nas mãos, nas axilas, nos
pés, na face e no couro cabeludo,
pode se agravar devido ao calor.
No Brasil, cerca de 2,8% da
população sofre com o problema.

Cuidados
com a pele
no Verão
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

www.blogdasandranetto.zip.net
sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Com mandato de quatro anos,
os professores doutores Marcos
Antonio de Oliveira e Marcos
Hikari Toyama, respectivamente,
diretor e vice do Instituto de
Biociências do Câmpus do
Litoral Paulista da Unesp, em
São Vicente, foram empossados
em dezembro pelo reitor Julio
Cezar Durigan.

� 12ª edição do Boat Xperience
& Brokerage Show acontecerá de
22 a 31 de janeiro, das 14 às 20
horas, no Porto Marina Astúrias,
Guarujá, apresentando modelos
novos e seminovos de lanchas e
iates com direito a test-drive no
local.

� 1º Meeting CICB de
Produtividade, promovido pelo
Centro das Indústrias de
Curtumes do Brasil (CICB),
agendado para 16 de março, no
Centro de Eventos da Fenac, em
Novo Hamburgo/RS, discute
sistemas de tecnologia,
capacitação, controle de
qualidade, gestão de tempo e
pessoas.

� “Rotas” reúne até 20 de
fevereiro, no Museu Belas Artes
de São Paulo, em Sampa,
criações de Alan Piter, Estúdio
Cipó, Gabriel Valdivieso, Estúdio
Dlux, Felipe Protti, Gustavo
Ferro, Estúdio BRA, Fernanda
Spilborghs e Luiz Escañuela,
jovens profissionais de várias
áreas de formação do Centro
Universitário Belas Artes de São
Paulo.

� 34º Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo, de 27
a 30 de janeiro, no Expo Center
Norte, capital paulista, destaca o
curso “Cuidados
odontopediátricos para pacientes
com necessidades especiais”,
ministrado pela cirurgiã-dentista
Aida Sabbagh Haddad.

� Sempre inovando, a Memorial
Necrópole Ecumênica, “o mais
alto do mundo”, segundo o The
Guinness Book of Records, criou
o serviço do cão terapeuta, que
visita as pessoas durante o
velório para levar um pouco de
conforto num momento tão
delicado. Parabéns pela
iniciativa, Pepe Altstut!

� MuBE, o Museu Brasileiro da
Escultura, na Rua Alemanha, 221,
Jardim Europa, Sampa, inaugurou
sua loja Co.mum, com peças que
variam de R$ 10 a R$ 4 mil,
obras de arte únicas e exclusivas,
e a proposta de fazer eventos,
para atrair diferentes públicos.

Lucas de
Lima e

Leonardo
Jianoti: com

nova
composição

societária,
Shishindo

comemora o
18º

aniversário
com investimento de R$ 5 milhões em infraestrutura e
reposicionamento da rede brasileira de Spas em hotéis,

prevendo abrir unidades em vários países.

D. Tarcísio Scaramussa, bispo
diocesano de Santos, com a
imagem do menino Jesus
trazida da Palestina: bispo
entronizou a imagem na 22ª
Exposição de Presépios
Internacionais, no Santuário

Santo Antônio do Valongo, no Centro Histórico de Santos, aberta à
visitação pública até 28 de fevereiro, das 8 às 18 horas, reunindo em
47 nichos peças de artistas brasileiros, da Itália, Alemanha, Israel,

França, Coréia
do Sul, Turquia,
Colômbia... Viva
o Natal, Feliz
2016!

Médicos Marcelo
Rodrigo de Souza
Moraes e Marcelo
Fernando Matielo:

Matielo assume em 1º
de janeiro a presidência
da Sociedade Brasileira

de Angiologia e Cirurgia
Vascular – Regional SP,

sucedendo Moraes.

Sérgio Bonito, presidente do Club Design
Litoral Paulista, ladeado pelos arquitetos Irene
Torre e Felipe Torelli: na Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Santos,
lançamento do Anuário do Club.

Divulgação

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Presépio criado pela
santista Carmen Elídia Salci

Divulgação

Divulgação

Engenheiro
Edgard
Lopes
Hernandes
e esposa
Elisabete
Isaias:
Edgard,
diretor da
Harco

Engenharia, recebeu o Prêmio Profissional do Ano da
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, durante
concorrida cerimônia na sede da entidade.

Presépio feito
pelo mecânico
Antônio Ednaldo
da Silva, o
Berbela

Sandra Netto
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Mesa Litoral

C inco em cada 10 pessoas
que gostam de vinhos têm

dúvidas sobre como harmonizar
a bebida com o prato de sua
preferência. Qual o melhor vinho
para consumir com cordeiro? E
com salmão grelhado? Quero
fazer um jantar ao estilo
“comida de boteco” e combinar
vinho com bolinho de bacalhau,
qual devo optar? Essas e outras
dúvidas foram levantadas pelos
consumidores que participaram
da ação Personal Sommelier
promovida pelo vinho Marques
de Casa Concha, da vinícola
chilena Concha y Toro. O projeto
apurou que 30% dos amantes de
vinhos têm dúvidas sobre
informações técnicas como, por
exemplo, quanto tempo o vinho
branco pode ser armazenado na
porta da geladeira.

Dúvidas na
harmonização
de vinhos

Trazer o melhor do conceito
Pub para Santos tem sido o
objetivo nos últimos seis

anos dos quatro amigos Bruno dos
Santos, Clibas Chasseraux, Rafael
Campos e Rodolfo Kazuo, os
proprietários do Australiano Bar.
Localizado na Avenida Epitácio
Pessoa, 117, no Boqueirão, o
público da casa é o mais variado
possível, atraindo famílias, grupo de
amigos e casais.

O conceito do bar é descontraído
e possui atendimento diferenciado,
com música ambiente e decoração
temática da Austrália. O cardápio em
grande parte é composto de carne.
Entre os pratos preferidos, a porção
Ribs on Barbecue é a que tem mais
saída (costela suína assada e grelhada

com molho barbecue, acompanhada
de fritas e geleia de maçã), seguida da
picanha australiana, os
hambúrgueres e o cardápio kids,
voltado às crianças.

Nas bebidas, as cervejas
Heineken e Original são as mais

pedidas, enquanto na parte dos
drinks, predominam o Sex on The
Beach e o Mojito.

Para quem gosta de doce não
pode deixar de experimentar o
Pavlova, um tipo de sobremesa
australiana, feita com suspiro,

abacaxi e morango com creme.
A casa organiza festas

típicas, como o Australian
Day, o Saint Patricks Day,
Haloween e o Réveillon.
Também faz reservas para
aniversários e
confraternizações. Para quem
gosta de esportes o
Australiano possui televisões
e transmite os grandes
eventos esportivos, como
jogos de futebol e UFC.

Na internet, o Australiano
Bar pode ser encontrado no site
www.australianobar.com.br, no
Facebook.com/australiano.bar e no
Instagram @australianobar Funciona
de domingo à quinta-feira, das 12
horas à meia noite, e de sexta-feira e
sábado, das 12 às 2 horas.

Sabores da Austrália...
Australiano Bar:
atrai público variado
no Boqueirão, em
Santos

Para quem gosta de doce
não pode deixar de
experimentar o Pavlova

Divulgação


