


2     Fevereiro/2016     Perspectiva

Murray - Advogados

FERNANDO MURAMATSU

Jornal PERSPECTIVA é publicação da TITAN Comunicação Ltda. CNPJ 02.546.886/
0001-07 PUBLICIDADE|REDAÇÃO|ADMINISTRAÇÃO Av. Epitácio Pessoa 62 Lj.
50 Santos/SP CEP 11045.300 Tels. (13) 3284.2373 e 99147.6522 Matriculado nº 715

na                 Associação de Jornais do Interior do Estado de São Paulo IMPRESSÃO Gráfica Carnicelli (16) 3368.4949
DIRETOR EDITOR Luiz Carlos Ferraz MTb. 2045 DIRETORA MKT Sandra L. Netto MTb. 42562 Circula em Santos
e cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista Jornal PERSPECTIVA nº 253 Ano 32 fevereiro/2016
www.jornalperspectiva.com.br | redacao@jornalperspectiva.com.br Artigo assinado é responsabilidade do autor.

Encanto na Reserva Biológica Huilo Huilo, no coração
da selva da Patagônia chilena, próximo ao vilarejo de
Neltume, a 860 quilômetros de Santiago...............Pág. 9.

TTTTTurismourismourismourismourismo

Fernando: possibilidade de se
fazer uma instalação de
geração distribuída em
condomínios

Salto El Puma, a
cachoeira com 30
metros de altura

encontrada em
um dos passeios

Divulgação

Capa: Fotos Divulgação.

Escritório Mindlin Loeb+Dotto Arquitetura, de
São Paulo, elaborou o projeto do 3º Batalhão
da Polícia Ambiental, em Guarujá, que
contempla exigências que visam a certificação
pelo processo Aqua, que promove práticas
sustentáveis na construção.......................Pág. 5.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

Negócios com a mini e microgeração

Acervo FAMS

Teatro Coliseu:
palco da estreia
do cinema falado
em Santos

Centro Histórico de Santos será a nova Meca brasileira
da fotografia em agosto, quando se comemora o Mês
Internacional de Fotografia....................................Pág. 4

Imagens & PImagens & PImagens & PImagens & PImagens & Palavrasalavrasalavrasalavrasalavras

Parabéns, criatura!

Q uisera eu fosse um poeta para ter a
inspiração de escrever tudo que tenho
vontade, ou necessidade, sobre a

mulher, à guisa de marcar mais um Dia
Internacional da Mulher, em 8 de março,
ainda que haverá quem me alerte que todos os
dias deveriam ou já seriam dedicados a ela, a
mulher. A bem da verdade, contudo, os dias
não são e talvez nunca o tenham sido... e, na
minha visão pragmática de vida, parece que
hoje nenhum lhes é concedido em tributo, tão
forte é a cultura desfavorável quando se trata
de elencar ou comparar seus direitos naturais.
A marca, neste contexto, ao contrário de
celebrar as virtudes alardeadas na poesia,
assume o tom de denúncia e de indignação,
face a tanta crueldade que no dia a dia é
praticada contra a mulher, seja ela criança,
adolescente, adulta ou idosa – e aí estão as
campanhas de proteção, que proliferam e não
me deixam mentir ou beirar o exagero. Embora
possa correr o risco de parecer
preconceituoso, partindo da constatação de
que, em relação ao homem, ela poderia ser
mais frágil, a verdade é que a mulher continua
sofrendo, algumas vezes caladas, outras nem

tanto, contra atitudes arraigadas em nossa
sociedade, que majoritariamente têm no
homem o seu mentor e executor, mas que,
muitas vezes, nos dá a impressão de que é a
própria ficção da instituição jurídica que está
contaminada (pela falsidade de sua
concepção!) para deliberar de forma
desvantajosa quando se trata de atender a
mulher. Chego a imaginar que as máquinas,
especialmente quando elas foram submetidas à
eventual programação de um homem,
conspirem contra a mulher! Não, não estou
querendo fazer graça. Até em relação à
estatística, cuja ciência como se sabe foi
desenvolvida por gênios masculinos, quem se
dispuser a avaliar uma comparação de
gênero, seja qual for o segmento, não haverá
um em que a mulher será classificada numa
posição privilegiada – restando tão somente
ao poeta, até de uma maneira insistente, ou ao
Criador, de forma definitiva, a tarefa de
mostrá-la como é e haverá sempre de ser: nem
mais, nem menos, nem melhor, nem pior,
simplesmente, uma criatura. O que,
convenhamos, não é pouco. Parabéns, a todas
as mulheres do mundo!
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A existência de profissionais com resiliência é importante
nesse momento, pois poderá ser um agende facilitador
nas ações de mudanças internas na empresa........Pág. 11.
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O Teatro Coliseu foi inaugurado em 1897 como um
velódromo e funcionou assim até 1903. Dois anos depois
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Linha Urban Retrô, da Roca, traz para o Brasil novas
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Em novembro de 2015, a Agência
Nacional de Energia Elétrica,

Aneel, alterou a resolução que trata
da mini e microgeração de energia
elétrica visando impulsionar o
mercado potencial de energia solar
no Brasil. Essa alteração, que está
entrando em vigor em 1º de março,
traz novos modelos de negócios para
os consumidores instalarem painéis
solares em casas ou terrenos,
produzirem energia limpa e serem
recompensados por isso.

A recompensa, que já constava
na resolução inicialmente criada em
2012, é observada na forma de
créditos. Na prática, ao se instalar
um painel solar e conectá-lo à rede
de distribuição, enquanto não se
estiver usando a energia elétrica, a
energia produzida será trocada por
esses créditos que podem ser
acumulados e usados para
abatimento da conta de luz nos
meses seguintes.

No entanto, a resolução anterior
trazia vários empecilhos, dentre os
quais a impossibilidade de instalar o

painel em um local que não
consumisse energia. Nesse sentido, a
alteração realizada busca desfazer
esses empecilhos, possibilitando,
por exemplo, que os painéis possam
ser instalados em terrenos sem
construção e compensar essa energia
em outros locais pertencentes ao
mesmo titular (o denominado
“autoconsumo remoto”), desde que
na área de atendimento de uma
mesma distribuidora.

Outro ponto positivo é que,
como nas novas regras o prazo de
validade dos créditos passou de 36
para 60 meses, há a possibilidade de
se fazer uma instalação de geração

distribuída em condomínios, na qual
a energia gerada seria repartida entre
os condôminos em porcentagens
definidas pelos próprios
consumidores, e a criação de uma
“geração compartilhada” entre
interessados unidos por meio de um
consórcio ou cooperativa, na qual a
energia gerada, após a instalação de
uma mini ou microgeração
distribuída, seja utilizada na redução
das faturas dos consorciados ou
cooperados.

Além disso, esta regulamentação
é uma grande conquista para o país,
porque o coloca no caminho para a
eficiência energética, a modernização
da sua matriz energética e, acima de
tudo, não há risco de grandes
impactos ambientais, como os
causados pela geração de eletricidade
em larga escala.

Fernando Muramatsu é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.
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NELSON TUCCI

Fotos Divulgação

Veículos & Negócios

O mercado de automóveis no
Brasil não anda bem (em

2015 encolheu 26%, se
comparado a 2014). No ano
passado foram vendidas 2,47
milhões de unidades, enquanto
em 2013 chegou-se a 3,8 milhões
de veículos. O momento é de
superar as ondas fracas,
acreditam as montadoras Fiat,
Chrysler, GM, Ford, Toyota e
Renault, que investem em
tecnologia embarcada. Existe
ainda a preocupação com o
aumento da produção local de
materiais, a fim de baratear os
custos de produção. Mesmo com
a economia brasileira
cambaleante, a expectativa é que
sejam vendidas 2,2 milhões de
unidades de automóveis neste
ano, mantendo o país como
sétimo consumidor internacional.

Confiança. Palavra
fundamental nas relações
humanas, também é

imprescindível na relação homem-
máquina. Ao dirigir um Voyage, com
direção assistida, suspensão tipo
McPherson na dianteira com barra
estabilizadora, roda independente e
molas helicoidais, além de um
câmbio de fácil engate e precisão, a
sensação que você tem é exatamente
essa: confiança. E quanto mais
confiança, mais gostosa se torna a
prática de dirigir.

Testamos o modelo Comfortline,
única versão da linha Voyage a
utilizar o motor 1.0. Dotado de belo
design, apresenta bom conforto
interno para todos os passageiros. O

carro passa a sensação que “cresceu”
em relação aos anos anteriores.

Com um porta-malas de 480
litros bem distribuídos, assume a
característica de um carro-família.
Possui faróis de neblina, vidros
elétricos, ar etc., a exemplo da quase
totalidade dos carros de hoje em dia.
O painel é bem básico, mas
funcional.

O desempenho é bom. Mesmo

na cidade o
motor fez
mais de 11
km/l e na
estrada
chegamos a
14,7 km/l, em
um trecho de
700 km, com
três pessoas, sempre com gasolina.
O pecado é quando se liga o ar-

condicionado, pois o motor
cai (em aproximadamente
10 cv, ou seja, são
roubados 14% da sua
potência. E isto para um
equipamento de 72 cv é
muito). Mas com tantos

avanços
tecnológicos,
no futuro esse
problema já
pode estar
equacionado,
como vimos no
up! da mesma
Volkswagen.

Leia
Veículos &
Negócios

atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Voyage: porta-malas de 480
litros, característica de

um carro-família

Suspensão tipo
McPherson na dianteira
com barra estabilizadora

Tecnologia é
aposta para
manter vendas

Painel simples, conforto interno...

Confiança gera prazer de dirigir



� Em pleno vigor desde a data de sua publicação, em 4 de fevereiro
passado – mas aguardando regulamentação até 4 de abril... – a lei
estadual n° 16.127 proíbe que os estacionamentos de veículos cobrem
por hora cheia, obrigando que isto seja feito apenas pelo período de uso,
fracionado de 15 em 15 minutos. Diz a norma que o valor dos primeiros
15 minutos deverá ser o mesmo nas frações seguintes e,
obrigatoriamente, deverá representar a parcela proporcional ao custo da
hora cheia. Para facilitar o acompanhamento pelo cliente do horário de
permanência, o estabelecimento deverá manter relógios visíveis ao
consumidor na portaria de entrada e de saída. O descompasso entre os
respectivos cronômetros isenta o consumidor de quaisquer pagamentos.
O descumprimento sujeita o infrator a advertência e multa, podendo
dobrar de valor em caso de reincidência.
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Imagens & Palavras

� Moradores da Área Continental
de São Vicente já contam com os
serviços da Fundação Procon, para
auxiliar na defesa dos direitos do
consumidor, na sede da
subprefeitura, no Jardim Rio
Branco, de segunda a sexta-feira, das
9 às 17 horas. (13) 3467.7372.

� Bibliotecas municipais do Estado
de São Paulo que queiram receber
equipamentos de tecnologia
assistiva, que permitem a pessoas
com deficiência visual e motora ter
acesso à leitura, poderão se inscrever
até 10 de março no concurso
promovido pela Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência. O interessado deve
elaborar um projeto de como
pretende ampliar a frequência de
usuários com deficiência em sua
unidade e preencher os formulários
disponíveis em http://
bibliotecas.sedpcd.sp.gov.br

O leitor Valter José Vieira envia e-mail para denunciar que há
políticos fora da área de influência da Baixada Santista
pretendendo indicar candidatos aos cargos eletivos nas
próximas eleições. “Indicações improcedentes”, classifica

Valter, ao acrescentar que São Vicente tem sido vítima desses
“aventureiros”, que se servem mais do cargo do que servem a população:
“Os partidos têm grande parcela de responsabilidade nesta questão.
Deveriam preparar os candidatos e referendar os mais qualificados e
competentes”.

� Resolução da Secretaria da
Segurança Pública do Estado de São
Paulo nº 7/2016 fixou como regra o
amplo acesso aos boletins de
ocorrência, resguardando somente
dados pessoais de vítimas e
testemunhas.

LEANDRO AYRES

Santos, a nova Meca
brasileira da fotografia

BOA notícia para os criadores de
imagens da Baixada Santista, em
especial aos fotógrafos: Iatã
Cannabrava, um dos mais
conceituados fotógrafos brasileiros,
diretor do Estúdio Madalena e um
dos diretores do consagrado festival
de fotografia “Paraty em Foco”, está
de malas prontas para vir a Santos
trazendo na bagagem ideias e
recursos para transformar o nosso
Centro Histórico na nova Meca
brasileira da fotografia neste ano,
mais precisamente em agosto,
quando se comemora o Mês
Internacional de Fotografia.

Recentemente, Cannabrava
rompeu com a direção do “Paraty
em Foco” alegando “divergências de
estilo”, mas, dando sequência ao seu
relevante trabalho a frente da
fotografia tupiniquim, escolheu
Santos para, segundo ele, em
depoimento a jornalista Liv
Brandão, do portal G1, acompanhar
as transformações pelas quais
passou a fotografia nos últimos
anos. E elas foram muitas: câmeras
digitais, smartphones, GoPro,
drones, tudo isso foi discutido.

“Nestes anos todos, abordamos os
extremos que a sociedade vive
através da fotografia. Eu nunca quis
fazer um festival de fotografia em si,
e sim refletir através dela. Foto boa
ou ruim pouco importa hoje, o
importante são as narrativas que se
constroem com os instrumentos,
seja foto, vídeo, literatura”.

Como é possível perceber, aqui
a conotação é vanguardista ou
“autoral” e as instalações de mídia e
infraestrutura deverão seguir este
estilo, o que promete fazer deste
“new born” festival um sucesso, o

primeiro de uma série, um perfeito
“wedding”! elevando ainda mais o
“portrait” de Santos no cenário
cultural mundial, graças às mídias
digitais cada vez mais integradas,
rápidas e soprando sempre na
direção do “faça você mesmo” ou
“selfie”. Aguardaremos por detalhes
deste evento que tem o nome
provisório de “Festival do Valongo”.
A saber: segundo Iatã Cannabrava, o
“Paraty em Foco” continuará
acontecendo na cidade fluminense no
mês de setembro, como acontece há
11 anos. Outra boa notícia!

Cannabrava: “Foto boa ou ruim pouco importa hoje, o importante
são as narrativas que se constroem com os instrumentos...”

Divulgação

Em agosto se comemora o
Mês Internacional de
Fotografia

P ara preparar o projeto de lei
que instituirá o Plano de

Mobilidade Urbana de Santos a
Prefeitura promoveu audiência
pública em fevereiro, no
consistório da Universidade Santa
Cecília, Unisanta. O encontro teve
a participação de 60 pessoas. A
previsão da Prefeitura é
encaminhar o PL à Câmara até o
final de março. “É importante
empoderar o cidadão comum,
para que ele participe do processo
e traga a sua opinião para afinar
as propostas”, afirmou o
secretário municipal de
Desenvolvimento Urbano e
presidente do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano
(CMDU), Nelson Gonçalves de
Lima Junior. A criação do Plano
Municipal de Mobilidade Urbana

atende à política nacional do setor
(Lei Federal nº 12.587/2012). Na
audiência foi apresentado o balanço
das propostas recebidas no portal
www.santos.sp.gov.br/mobilidade.
Na divisão por temas, 45% foram
referentes ao transporte coletivo.
98% das pessoas que acessaram
acreditam que é importante residir
próximo aos locais de compra e
equipamentos de saúde, educação
etc., sendo que 60% dizem que é
fácil chegar a estes lugares. Mais:

� 59% responderam que é fácil e
rápido chegar em creches, escolas
e prontos atendimentos.
� 68% não consideram os
coletivos e equipamentos de
transporte fáceis de serem usados
por pessoas com deficiências ou
mobilidade reduzida.
� 43% acreditam que a rapidez é
a qualidade mais importante que o
transporte coletivo deve ter.
� 58% se deslocaria a pé se
houvesse mais conforto.
� 73% não consideram que as
decisões sobre os sistemas de
deslocamentos levam em conta a
opinião e necessidade dos
munícipes.

Mobilidade Urbana em discussão
Ronaldo Andrade/Secor-PMS

Audiência pública apresentou
balanço de propostas feitas
pelos internautas
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Arquitetura

Oescritório Mindlin
Loeb+Dotto Arquitetura, de
São Paulo, elaborou o

projeto do 3º Batalhão da Polícia
Ambiental, em Guarujá. O
empreendimento deverá ter a obra
licitada ainda este ano e contempla
exigências que visam a certificação
pelo processo Aqua, que promove
práticas sustentáveis na construção
e é desenvolvido a partir da
certificação francesa Démarche HQE
(Haute Qualité Environmentale),
aplicado no Brasil pela Fundação
Vanzolini.

O projeto para o novo batalhão
buscou se integrar à paisagem
fazendo uso de uma cobertura com
dimensão longitudinal em forma de
um grande “U” invertido. A

cobertura faz a mediação ambiental
do conjunto, protegendo os volumes
que sob ela se abrigam da radiação
direta, da chuva e parcialmente da
ação dos ventos e maresia.

Sob a cobertura estarão
abrigados vários edifícios
independentes e articulados,
definidos de acordo com suas

particularidades de utilização. A
opção permite flexibilidade ao
conjunto construído sob a cobertura
e futuras ampliações, além de
viabilizar a setorização dos espaços,
com maior possibilidade de controle
ambiental setorial e menor consumo
de energia.

O escritório Mindlin

Projeto busca certificação Aqua-HQE
Empreendimento
abrigará 3º Batalhão
da Polícia Ambiental

Loeb+Dotto Arquitetura
baseia a prática da
arquitetura nos princípios
ambientais e de identidade
cultural, e desenvolve um
trabalho de constante
experimentação para

permitir que novas soluções
contribuam para uma convivência
mais equilibrada e igualitária no
planeta, qualquer que seja a escala
do projeto.

Estabelecido em 2002 por seu
fundador o arquiteto Rodrigo
Mindlin Loeb, criou uma plataforma
de colaborações que se iniciou com o

Divulgação

Cobertura em forma
de “U” faz a mediação
ambiental do
conjunto, protegendo
os volumes que sob
ela se abrigam

desenvolvimento do projeto para a
nova Embaixada do Irã em Brasília,
projeto conceitual do arquiteto
Bahram Shirdel. Associado desde
2011, o arquiteto Caio Atílio Dotto
integra esta plataforma.

Em 2013 concluiu sua obra de
maior relevância, a Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin,
desenvolvida em parceria com o
arquiteto Eduardo de Almeida. Nesta
obra foi responsável pelo
gerenciamento técnico dos projetos e
da construção, além de desenhar os
interiores e peças especiais de
mobiliário.

Pela Biblioteca Brasiliana
recebeu com Eduardo de Almeida o
Prêmio de Melhor Obra de 2013 da
Associação Paulista de Críticos de
Arte (APCA). A obra foi uma das
representantes da Arquitetura
Brasileira dos últimos 100 anos no
Pavilhão do Brasil da Bienalle de
Veneza 2014.



Jardins da Pompeia
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Construção
Leandro Ayres

OResidencial Jardins da
Pompeia, na Avenida
Francisco Glicério, 591,

Pompeia, em Santos, está sendo
construído pela Wip
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e tem entrega programada para o
final de março. A Wip atua na
construção civil desde 1994 e foi
fundada pelo casal de engenheiros
Paulo Augusto Prieto Luna e Iraci
Cruz Prieto Luna, e o arquiteto
Wilson da Silva Cruz, irmão de Iraci.

Com o Jardins da Pompeia a
Wip soma a entrega de 14 obras o
que, segundo o diretor Paulo
Augusto, é motivo de grande
satisfação: “Trata-se de um
empreendimento diferenciado, com
boa localização, excelente
acabamento, dotado de moderna
tecnologia construtiva, enfim, o mais
sofisticado de nosso portfólio”.

O projeto arquitetônico é de
autoria do escritório Passarelli Zonis
Arquitetura e Engenharia. A torre
única de 16 pavimentos contempla
46 apartamentos, sendo 43 unidades

Wip programa
entrega em
Santos
Diferenciado, com boa
localização, excelente
acabamento...

a partir de 61 até 95 metros
quadrados, com 2 e 3 dormitórios, 1
e 2 vagas de garagem, e 3 coberturas
duplex, cada com 3 suítes, piscina
com churrasqueira, e 3 vagas de
garagem. Todas as unidades
possuem terraço panorâmico.

Entre os itens de conforto e
tecnologia, o Jardins da Pompeia
possui medição individual de água,
luz e gás e gerador de energia de
emergência. As áreas comuns serão
entregues equipadas e decoradas e os
espaços de lazer, distribuídos em
pavimento acima da garagem,
incluem piscina, sauna, fitness
center, salão de jogos, salão de festas
com terraço gourmet e terraço grill.

O empreendimento é realizado
em parceria com renomadas
empresas e profissionais da
construção civil. A Harco Engenharia
executou o projeto e a implantação
da infraestrutura do sistema de ar
condicionado do tipo split em todo
o empreendimento, e conforme
destacou 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 13/2011.

A alvenaria foi feita com blocos
de vedação cerâmicos com furos
verticais da Cerâmica Ermida, do
Grupo Nivoloni, fornecidos pela
Tapinaré Representações. Segundo
os diretores da Tapinaré, Albano da
Silva Soares e Cristiane R. Soares
Januzzi, entre as vantagens do
produto 100% natural, estão a baixa
absorção de umidade, isolamentos
térmico e acústico, o que
proporciona mais conforto no
interior das unidades, além do alto

rendimento da obra: “A Cerâmica
Ermida respeita a natureza na
fabricação dos blocos, recuperando a
jazida, faz a queima com material
reciclado, além de realizar
treinamentos para formar mão de
obra em alvenaria estrutural, por
meio da Associação das Cerâmicas
Vermelhas de Itu e Região, a Acervir,
que possui mais de 80 associados,
em 24 municípios paulistas”,
afirmaram Albano e Cristiane, ao

frisar que os
blocos são
entregues
paletizados, o que
garante a
integridade do
produto, facilidade
no
descarregamento e
conferência na
entrega.

A GV
Esquadrias
fabricou e instalou
todas as esquadrias
de alumínio da
linha Suprema,
para as portas e
janelas de correr
das salas, janelas

de dormitórios e de cozinha, além
dos guarda-corpos das varandas dos
apartamentos, que receberam vidros
temperados. A empresa também foi
responsável pelos portões de
alumínio nas entradas do edifício e
garagens. Conforme destacou o
diretor da GV, Gledyson Vital, todas
as esquadrias do Residencial Jardins
da Pompeia receberam pintura
eletrostática na cor branca.

Os elevadores são da marca

Jardins da
Pompeia: torre
com 16
pavimentos
contempla 46
unidades, sendo
43 a partir de 61
até 95 metros
quadrados, com
2 e 3
dormitórios, e 3
coberturas
duplex...
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Construção
Leandro Ayres

ANew é marca de móveis
planejados do Grupo
Unicasa – que acumula

quase três décadas de experiência em
móveis planejados e possui um
parque fabril com mais de 50 mil m².
New foi lançada no final de 2008
com a intenção de atender o público
jovem que deseja móveis planejados
de qualidade, sofisticados e com um
excelente custo benefício.

A New possui uma diversidade
de aplicações e seus padrões são
inspirados nas principais tendências
de design, com grande
responsabilidade social com o meio
ambiente, onde adota práticas
sustentáveis em todas as etapas do
processo de produção, desde a
captação de insumos da natureza até

a entrega do produto final, uma vez
que possui o que há de mais
moderno na indústria moveleira.
Toda matéria prima utilizada é
proveniente de florestas renováveis
com plano de manejo.

A Sua Casa New é empresa do
Grupo Sua Casa Móveis Planejados,
que está no mercado há cerca de 10
anos representando duas marcas do
Grupo Unicasa (Dell Anno e New),
e possui sua loja New na Vila
Mathias, em Santos. Sua Casa New
conta com profissionais
especializados e devidamente
treinados para apresentar aos
clientes as melhores soluções para
seus ambientes, com mobiliário e
padrões que transmitem as
tendências atuais de mercado.

Melhores soluções em
móveis planejados

Atlas Schindler e atendem a três
conceitos básicos do mercado da
construção civil: espaço,
performance e design. Conforme
detalha a Atlas Schindler, espaço
significa mais conforto, performance
representa menos impacto com mais
eficiência e design se traduz no
interior com visual ainda mais
atraente. Somados, estes três itens
formam um conjunto único onde o
resultado são viagens silenciosas

com economia de energia e a
utilização de componentes que
visam a sustentabilidade.

A fachada é totalmente revestida
com produtos da Cerâmica Atlas,
mesclando a pastilha de porcelana
5x5 branca e o revestimento

Empreendimento
realizado em
parceria com
renomadas
empresas e
profissionais da
construção civil

cerâmico 5x15 junta amarrada.
Segundo o representante, Fernando
Ferraz, esta mescla de produtos
garantem o elevado padrão de
qualidade e estética do
empreendimento, atendendo o
projeto arquitetônico.
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Arq & Decor

Alinha Urban Retrô, de
revestimentos para parede
da Roca Cerâmica, traz para

o Brasil novas tendências em pisos e
revestimentos, tendo como
diferenciais os efeitos 3D, ampla
variedade de cores, formatos,
texturas e fácil aplicação. Ela será
apresentada na Revestir 2016, de 1°
a 4 de março, no Transamérica Expo
Center, na capital paulista.

Em quatro versões que integram

o contemporâneo e o conceito
vintage, a Urban Retrô – que integra
a coleção Urban Street – combina
cores, texturas e efeitos óticos,
proporcionando personalidade na
decoração de espaços residenciais e
comerciais.

A Anima Color reúne em uma
única placa quadrados que remetem
a janelas coloridas das grandes
cidades, com influência do pop art.
Produzidas em acrílico acetinado,
cada um dos quadrados tem três
padrões de cor aleatórios. Indicada
para revestir paredes de áreas
internas, a placa de mosaico mede
30x30 cm.

Já na Cubit Retro os padrões
geométricos das pastilhas de
cerâmica recriam o desenho de cubos
em 3D, com o efeito visual de luz e
sombra, obtido pela aplicação de
três variações de tonalidade em cada
peça. Nas mesclas de preto e cinza e
do marrom e bege, com acabamento

em esmalte brilhante, cada placa
mede de 26x27 cm.

A Op Art faz uso de
combinações geométricas e do
contraste de cores para criar o efeito
de ilusão de ótica. Com desenho
simétrico, as peças brancas em
formato de losango recortado

Anima Color: quadrados que remetem a janelas coloridas
das grandes cidades, com influência do pop art

Urban Street na
Revestir 2016
Cores, texturas, formatos,
aplicações e diversidade
de estilos

recebem um losango preto, em
menor dimensão, responsável pela
junção visual da placa. O uso das
linhas paralelas confere ainda a ideia
de continuidade e movimento. O
revestimento é indicado para áreas
internas. Cada placa mede 24,2x28,6
cm.

A Strufaldi apresenta os
revestimentos Casa Blanca e

Saara com cores naturais que
remetem a areia do mar.
Fabricadas no formato 5x15 cm,
com junta reta ou amarrada, as
pastilhas são indicadas para
revestir pisos e paredes de áreas
internas e externas, além de
fornos, churrasqueiras e
piscinas. Com PEI 3, os
revestimentos não absorvem
água, resistem as intempéries da
natureza e tem fácil manutenção.

Aparência de
areia do mar

Casa Blanca e Saara: pisos e
paredes, internas e externas

Divulgação

Fotos Divulgação

Seja para valorizar o imóvel, gerar
economia ou apenas dar uma

novo visual ao equipamento, a
modernização de elevadores é
considerada um investimento em
condomínios residenciais ou
comerciais. A Atlas Schindler,
empresa com mais de 140 anos de
experiência no mercado de
transporte vertical, realiza
modernização estética e tecnológica
em elevadores, adequando-os às
necessidades de cada edifício.

A Atlas Schindler elenca, entre
os diversos benefícios da
modernização do equipamento, a
redução no consumo de energia, que
pode chegar a 40%, se comparada a
algumas tecnologias anteriores; o
maior conforto nas viagens, com
eliminação de eventuais degraus nas
paradas entre cabina e pavimentos; e
valorização do patrimônio. Um
equipamento pode renovar somente
sua aparência estética, por meio do
“Redesign”, processo que atualiza
alguns itens do elevador, como o

teto, botoeiras, revestimento da
cabina, e acessórios, como corrimão
e espelho, além do piso.

“Nossa experiência mostra que a
manutenção preventiva e corretiva
de um elevador com mais de 20
anos, apesar de extremamente

importante, já não é o
suficiente para impedir
algumas falhas no seu
funcionamento”, explica
Rodrigo Pasquini, gerente
de Gestão e Implantação
de Produto de
Modernização da Atlas
Schindler: “Para não
deixarmos que o
equipamento entre nessa
fase crítica, sugerimos aos
clientes que pensem em

modernizar seus equipamentos”.
Afinal, o elevador é uma máquina
extremamente resistente, desde que
tenha manutenção adequada.

Com o objetivo de não
prejudicar a rotina e o orçamento do
condomínio, a Atlas Schindler

oferece a modernização passo a
passo, onde as etapas do processo
de modernização são planejadas em
conjunto com o responsável pelo
condomínio de forma a não gerar um
impacto na utilização dos
equipamentos pelos condôminos.
Os pagamentos também são
programados levando em
consideração as necessidades e a
disponibilidade financeira do
condomínio.

Para saber qual é a melhor forma
de modernizar o elevador, o síndico
ou responsável administrativo do
condomínio deve solicitar a visita de
um consultor técnico comercial do
Atendimento Avançado da Atlas
Schindler de sua região.

A Elevadores Atlas Schindler
S.A integra o grupo suíço Schindler,
que atua há mais de 140 anos em
todos os continentes. No Brasil,
além da fábrica de Londrina, possui
planta em São Paulo destinada à
produção de pequenos
componentes.

Divulgação

Hora de modernizar o elevador
Equipamento pode
renovar somente sua
aparência estética,
por meio do
“Redesign”
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Quem planeja conhecer o
Chile de um jeito único tem
destino certo: a Reserva

Biológica Huilo Huilo, localizada no
coração da selva da Patagônia
chilena, próximo ao vilarejo de
Neltume, a 860 quilômetros de
Santiago. Distribuída em uma área de
mais de 100 mil hectares, a reserva
abrange diversos ecossistemas, com
uma riqueza de espécies nativas
animais e vegetais: no local existem
cerca de 95 espécies de aves, 12
tipos de mamíferos e 328 espécies
de flores; além da variedade de
esportes de aventura oferecida e das
belas paisagens que os cenários
reservam para os visitantes.

Huilo Huilo conta com diversos
tipos de alojamentos, desde
campings e chalés, até hotéis de
luxo, como o Montaña Mágica, que
imita o formato de um vulcão, o
Nothofagus, que foi construído em
volta de uma árvore, e o Reino
Fungi, que se assemelha à forma de
um cogumelo. Para os amantes de
uma boa cerveja, dentro da reserva
funciona a Cervejaria Petermann,
onde é possível conhecer o processo
cervejeiro e provar os quatro sabores
produzidos no local. As bebidas são

Trilhas mágicas na
Reserva Biológica Huilo
Huilo, no Chile

Na selva patagônica...

encorpadas, sem aditivos e
elaboradas com 100% malte.

Durante todo o ano, Huilo Huilo
tem atividades como trekking,
mountain bike, rafting e tirolesa,
além de cavalgada, pesca e passeio
de caiaque. Só de trekking são sete
opções, com diferentes graus de
dificuldade e ideais para conhecer os
rios, a fauna, a flora, as cachoeiras e
até as formações vulcânicas que
fazem parte da reserva. O Bosque
Nevado é um centro de neve ideal
para iniciantes nos esportes de
inverno.

Uma trilha surpreendente
começa no setor Los Planchados,
lugar que foi a margem de um antigo

lago que existiu no Pampa
Pilmaiquén. Consiste em uma
escalada até a parte mais alta do
Pampa. Conta com um ecossistema
único por sua extensão e altitude,
onde é possível apreciar uma grande
vista da Reserva Huilo Huilo, o
vulcão Mocho e o bosque de ñirres.
O passeio é finalizado num pântano
onde vivem várias espécies de aves,
chamado Lagoa dos Patos. Já a trilha
Sendero de Los Espitirus leva a
lugares que foram refúgio de povos
antigos que habitavam essa região e
que se deslocavam constantemente
pela Cordilheira dos Andes, entre
Chile e Argentina. Mais informações
no site www.huilohuilo.com

Lazer, cuidados e hotelaria, o
Malabo Pet Resort amplia o

conceito de hospedagem para
animais de estimação, com a
pretensão de ser o seis estrelas do
seu amiguinho. Num só lugar em
Sorocaba, no interior do Estado de
São Paulo, o Malabo oferece
espaços para programas
educacionais, atividades especiais e
completa estrutura de hospedagem,
treinamentos, saúde e bem-estar dos
pets. A ética com os animais gira em
torno da filosofia africana Ubuntu,
um conceito amplo de generosidade,
solidariedade, compaixão e o desejo
sincero de felicidade e harmonia
entre todos.

O complexo é formado por
dormitórios divididos em três
ambientes, que permitem, ao mesmo
tempo, segurança, proteção e
liberdade. O quarto é climatizado,
coberto e revestido com piso
antiderrapante. Durante o dia,
funciona como uma área de descanso

mais privativa e no período noturno
como dormitório para que os
animais passem a noite protegidos e
seguros. A varanda externa coberta
funciona como uma extensão do
quarto e é utilizada para descanso
nos horários de incidência do sol, ou
como área de lazer nos dias de
chuva. Já as corredeiras são o quintal
da casa, com área de 150 metros
quadrados para que eles passeiem e
se exercitem livremente, mesmo
quando não estão nos horários de
atividades e de lazer.

Todos os dormitórios são
higienizados diariamente com
produtos desinfetantes à base de
cloro e amônia quaternária, para que
não ocorra contaminação viral,
bacteriana, ou a transmissão de
doenças infectocontagiosas e/ou
parasitárias. O Malabo conta ainda
com piscina, academia e pátio
coberto para atividades nos dias de
chuva. Mais em
www.malabopetresort.com.br

Malabo
Pet
Resort:
filosofia
africana
Ubuntu

Novo conceito para
hospedagem. De pets!

Divulgação

Trilha Los
Planchados:

visitante conhece
a parte mais alta

do Pampa

A bilheteria da Linha Turística
do Bonde de Santos já

funciona no Museu Pelé, no
Largo Marquês de Monte Alegre,
1, Valongo, Centro Histórico. A
medida oferece mais conforto e
segurança ao público, que
poderá utilizar o lobby central,
onde estão cafeteria e loja do
museu, enquanto aguarda o
horário de saída do elétrico, na
Estação do Valongo. Na
bilheteria, é possível adquirir
antecipadamente o ingresso para
os elétricos a R$ 6,50 (inteira).
Crianças de até 5 anos, no colo,
e guias de turismo a trabalho
(acompanhando grupo) não
pagam. Maiores de 60 anos,
professores e estudantes pagam
meia.

Bilheteria do
Bonde no
Museu Pelé

São Paulo combate
turismo sexual

Os números são
preocupantes:

dos 63 milhões de
crianças e adolescentes
brasileiros, 46%
menores de 14 anos
vivem em domicílios com renda per
capta até meio salário mínimo e 132
mil famílias são chefiadas por
crianças e adolescentes entre 10 e 14
anos. A fonte é do IBGE. Frente a
este cenário vulnerável, o secretário
de Turismo do Estado de São Paulo,
Roberto de Lucena, promoveu em
fevereiro duas ações nos aeroportos
de Cumbica, em Guarulhos, e de
Viracopos,em Campinas, dando
prosseguimento à campanha em
parceria com o Ministério do
Turismo no combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes no
Turismo.

“Cuidar das
crianças é cuidar do
nosso mundo. Por
isso precisamos banir
essa mácula que
envolve tal tipo de

abuso. Com certeza as portas do
Estado de São Paulo estão fechadas
para a exploração sexual de crianças
e adolescentes”, ressaltou Lucena.
Em parceria com as cooperativas de
táxis de ambos os aeroportos, o
secretário procedeu ao ato de
adesivagem dos veículos com o
seguinte destaque: “Exploração
sexual de crianças e adolescentes não
é Turismo. É CRIME”. O titular da
Pasta disse que é preciso
conscientizar a sociedade e, se
preciso, utilizar o Disque-Denúncia
100 para casos de violência contra
crianças e adolescentes.

Divulgação
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Idealizado pela
Sociedade

Internacional de
Nefrologia, o Dia

Mundial do Rim será comemorado
em 10 de março, para alertar a
população de que a prevenção da
doença renal começa na infância. O
objetivo é incentivar e facilitar a
educação, a detecção precoce e um
estilo de vida saudável nas crianças e
seus pais para combater o aumento
das doenças evitáveis nos rins.

A campanha promoverá a
iluminação dos principais
monumentos do país, atividades em
parques e em outros locais públicos
e engajamento de personalidades. “O
Dia Mundial do Rim é um marco
para chamar a atenção de todos para
a importância da prevenção das
doenças renais. Mas é importante
lembrar que atuamos diariamente
para mostrar que a prevenção é o
melhor caminho para cuidar dos rins.
A Sociedade Brasileira de Nefrologia
está sempre de portas abertas para
os médicos e toda a população”,
ressalta a médica presidente da
sociedade, Carmen Tzanno Branco
Martins.

As ações para contribuir com a
data visam encorajar a adoção de
hábitos saudáveis (reduzir o
consumo de sal, manter uma dieta
balanceada, beber água e praticar
atividades físicas), compartilhar o
conhecimento e informar as pessoas
sobre a importância dos rins e a
gravidade da Doença Renal Crônica
(DRC), incentivar os profissionais
de saúde a educar as pessoas sobre
diabetes e hipertensão como fatores
de risco para o desenvolvimento da
DRC e a importância da manutenção
de um estilo de vida saudável.

A DRC é a perda progressiva da
função dos dois rins e pode ser
detectada em estágio inicial por
exames de urina e de sangue, a
dosagem de creatinina. As causas
mais comuns são hipertensão arterial
e diabetes. Existem oito regras para
prevenir a DRC: praticar atividade
física, controlar o nível de açúcar no
sangue para evitar o diabetes,
monitorar a pressão arterial, manter
uma alimentação saudável e evitar o
sobrepeso, manter-se hidratado
ingerindo líquidos não alcoólicos,
não fumar, não tomar remédios sem
orientação médica e consultar um
médico regularmente para verificar a
situação dos rins.

Cuidados com
o rim começa
na infância

Elimine os
pelos de forma
indolor e eficaz

Fotodepilação reduz os pelos a
partir da primeira sessão

“O fato de a resiliência ser um
diferencial no campo

profissional é algo antigo, contudo,
agora que passamos por um período
de crise, esse ponto é ainda mais
importante. Pois estamos em um
momento em que é crucial a
capacidade das pessoas se
adequarem aos mais variados
ambientes, sejam eles hostis ou
amigáveis,
gerando
resultados
necessários aos
objetivos das
empresas”.

A avaliação é
de Celso Bazzola,
consultor em
recursos humanos
e diretor executivo da BAZZ
Estratégia e Operação de Recursos
Humanos. Para ele, a existência de
profissionais com essas
características é estratégica nesse
momento para as empresas, pois,
essa pessoa poderá ser um agende
facilitador nas ações de mudanças

internamente, por terem
características de fácil absorção de
situações críticas não se fazendo
abater pelo momento adverso.

“Essa característica no
profissional faz com que nesses
momentos ele capitaneie
oportunidades de recuperação e
melhorias pessoais e do grupo que
convive”, explica o consultor:

“Geralmente com
seu perfil acabam
sendo exemplo
positivo aos
colegas de trabalho
para que os
mesmos possam
mudar suas ações
de acordo com as
necessidades da

empresa”.
Os profissionais com resiliência

diferenciam-se pela sua capacidade
de vencer obstáculos e não deixar
que as pressões atrapalhem nos
resultados, sempre prontos para se
aperfeiçoar e mudar de atitudes ou
estratégia, o que ajuda a empresa

atingir seus resultados.
Bazzola elencou dicas para o

desenvolvimento da resiliência:
� Administrar suas emoções e

ter serenidade nas ações.
� Controlar os impulsos

negativos ou de desespero,
refletindo antes de tomar atitudes ou
se dar como derrotado.

� Utilizar com frequência o
otimismo conviver com pessoas.

� Estar sempre atento ao
ambiente que está inserido,
procurando sempre agir de forma
coerente com o mesmo.

� Buscar sempre criar empatia
também ajudará a compreender o
momento de outras pessoas, como
são e estão.

� Acreditar que poderá
solucionar os problemas que
poderão surgir.

O consultor alerta: “Para se
tornar resiliente é preciso mudar as
atitudes, além da forma de ver os
problemas. Após isso, buscar o
melhor caminho de conduzir e se
adaptar para situações adversas”.

Divulgação

Afotodepilação é um método de
depilação indolor que visa

reduzir os pelos de forma duradoura,
tendo como diferencial a ausência de
dor e o baixo custo. O procedimento
consiste na eliminação do pelo por
meio da IPL (Luz Intensa Pulsada),
que diminui o crescimento dos pelos
em até 80%, fazendo com que
apenas cresça pelos finos e frágeis. A
luz emitida é absorvida pela
melanina presente no pelo,
provocando um superaquecimento
do folículo piloso e das células
germinativas que ficam ao seu redor,
destruindo as células germinativas
que produzem o pelo.

Os resultados podem ser
percebidos desde a primeira sessão,
seja com o retardo do crescimento,
mudança do aspecto dos pelos mais
grossos para mais fino e até mesmo
do próprio crescimento. Após cada
sessão, o pelo da zona tratada cairá
gradativamente durante as três
semanas seguintes. O tempo de
tratamento varia conforme as
características individuais. As
sessões são realizadas com intervalo
de aproximadamente um mês.

“O número de sessões
dependerá de fatores como fototipo
da pele, área a tratar, característica
do pelo, sexo, idade, entre outros.
As sessões são rápidas e variam de
acordo com a extensão da área a ser
tratada”, explica a fisioterapeuta
Camila Torlai, coordenadora de
treinamentos, da D’pil, que possui
mais de 300 unidades no país.

Característica importante para se
adequar profissionalmente ao
período de crise!

Buscando
resiliência...
Característica importante para se
adequar profissionalmente ao
período de crise!

Buscando
resiliência...
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Reprodução

E specialistas da Fundação
Dorina Nowill para Cegos

reforçam que as pessoas com
deficiência visual necessitam que o
ambiente seja o mais acessível
possível para exercerem sua
autonomia e independência. Edson
Defendi, assessor de Serviços de
Apoio à Inclusão da Fundação
Dorina, afirma que nem sempre as
pessoas cegas ou com baixa visão

Auxiliar o deficiente visual
precisam de ajuda, porém o apoio
e o auxílio podem acontecer
quando uma pessoa cega, mesmo
reabilitada, vá fazer a travessia de
ruas, por exemplo. “Para iniciar o
contato, é importante se
apresentar e perguntar se a
pessoa precisa ou deseja auxílio”.
É sempre importante avisar sobre
degraus, pisos escorregadios,
buracos e obstáculos em geral.

“Sempre prontos para
se aperfeiçoar e mudar
de atitudes ou
estratégia, o que ajuda
a empresa atingir seus
resultados...”
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

� Até 8 de março, de segunda a
sexta-feira, das 9 às 18 horas,
pode ser apreciada a exposição
“Poemas em Telas”, da Sociedade
dos Poetas Vivos de Santos, no
Espaço Cultural Dr. Paulo
Bonavides, no Palácio da Polícia,
na Avenida São Francisco, 136,
Centro Histórico de Santos,
convida o delegado Gaetano
Vergine, diretor do Deinter 6.

� “Eu sou o melhor em campo”
apresenta até 19 de março, na
Galeria Nikon, em Sampa,
trabalhos de 22 fotógrafos de
veículos de comunicação de todo
o país, que cobriram os jogos de
oitavas, quartas, semifinal e final
da Copa Sadia do Brasil 2015.

� 5ª Bienal do Livro de Minas,
de 15 a 24 de abril, no
Expominas, em Belô, com muitas
novidades na programação
cultural: Fórum de Educação,
Espaço Geek & Quadrinhos e
Quintal de História, especial para
o público infantil, além de
atrações consagradas, como o
Café Literário.

� Fespa Brasil 2016, de 6 a 9 de
abril, no Expo Center Norte, na
capital paulista, apresenta todo o
poder da impressão digital:
decoração de interiores,
sublimação, estamparia digital,
grandes formatos, sinalização,
decoração de vestuário...

� Laboratório e clínica de
genética Chromosome Medicina
Genômica realizará o II
Workshop Internacional de
Genética Reprodutiva, dias 1º e 2
de abril, no Hotel Estanplaza
Ibirapuera, Moema, capital.

� Total apoio à iniciativa da
União Brasileira de Escritores
(UBE) para que o Prêmio Nobel
de Literatura, concedido pela
Academia Sueca de Letras, vá
para a escritora Lygia Fagundes
Telles, 92 anos, registrou Luis
Antonio Torelli, presidente da
Câmara Brasileira do Livro.

� Após obras de manutenção e
higienização do acervo – mais de
1.500 obras, entre pinturas do
russo Marc Chagall e do holandês
Frans Post, dos modernistas
brasileiros Tarsila do Amaral, Di
Cavalcanti, Portinari e Lasar
Segal; talhas do mineiro Mestre
Valentim, mobiliário de época,
peças arqueológicas e decorativas
–, a Fundação Ema Gordon
Klabin, em Sampa, reabriu ao
público com visitas de segunda a
sexta-feira, das 14 às 18 horas, e
aos sábados, das 13 às 16 horas.

Aline Morais assumiu a
gerência de Reservas e
Eventos da Rede Ímpar

Hotéis: atuando no setor
hoteleiro desde 2002, a
expectativa de Aline é

contribuir para o
crescimento da marca,

consolidando a empresa no
mercado hoteleiro e

tornando-a referência no
segmento.

Pela sexta vez consecutiva, o Eslovaco Filip Polc
venceu a Descida das Escadas de Santos, a
competição de downhill urbano que agitou as
escadarias do Morro do Pacheco, na entrada da
cidade: Polc fez o percurso de 600 metros de
descida íngreme com 514 degraus em 58seg895,
deixando em segundo lugar o brasileiro Lucas
Borga com o tempo de 58seg985.

Ronaldo Andrade/Secor-PMS

Marco Ferraz, da CLIA Abremar Brasil, Magda Nassar, da Braztoa,
Guilherme Paulus, da CVC, Maura Leão, da Belta, Edmar Bull, da
ABAV Nacional, e Luiz Del Vigna, da Abeta: dirigentes que
atuam no turismo nacional reuniram a Imprensa, em São Paulo,
para reiterar a necessidade de que o Imposto de Renda retido
na fonte (IRRF) sobre as remessas para o exterior referentes a
gastos com turismo, saúde, educação e manutenção de
dependentes não passaria de zero para 25%, mas para 6% –
valor que acompanharia a cobrança de IOF.

Divulgação

Cirurgião
plástico Ewaldo

Bolivar de
Souza Pinto foi
homenageado

no congresso de
Purmamarca, na Argentina, pela Sociedade Argentina de Cirurgia

Plástica, Estética e Reparadora, presidida por Javier Cucchiaro.
Durante a jornada, Ewaldo dividiu com cirurgiões plásticos do

planeta toda sua experiência em cirurgia de nariz e lipoescultura.

Leandro Ayres

Comemorando 90 anos de fundação, o Tênis Clube de
Santos, sob a presidência de Marcos Anselmo Ferreira

Franco, homenageou em fevereiro todos os ex-
presidentes da entidade, com destaque para o

engenheiro Roberto Luiz Barroso (foto), presidente da
Casa da Esperança de Santos e diretor da Engeplus

Construtora e Incorporadora, que se dedicou à
presidência da Diretoria Executiva de 1989 a 1990.



12     Fevereiro/2016     Perspectiva

BRUNO SCARPA

Divulgação

Mesa Litoral

Com dois meses de casa, a
Espetaria Bovino’s inovou
em Santos a arte de saborear

um bom churrasco. Idealizada pelo
casal Fábio e Carolina, a Bovino’s
consiste num empório com tudo
para churrasco, desde espetos
artesanais, cortes de carnes nobres,
cervejas artesanais e importadas, até
acessórios e churrasqueira,
oferecendo um salão com bar, onde é
possível acompanhar os principais
jogos de futebol ao vivo.

O local é muito agradável,
climatizado, ideal para o happy hour
com os amigos, num ambiente
descontraído e familiar. Os espetos
mais pedidos são o de picanha e o de
linguiça cuiabana, enquanto entre as
bebidas a preferência recai sobre o

Churrasco com bom começo

chope supergelado e cervejas,
nacionais e importadas, numa adega
com mais de 100 rótulos.

A Espetaria Bovino’s também
dispõe de guarnições de maionese,
farofa, arroz, vinagrete e molho de

alho, para acompanhar os espetos, e
diferentes porções. Na sobremesa,
experimente o pão de banana com
canela.

Na terça-feira funciona apenas o
empório, das 9 às 19 horas. A casa

completa atende
de quarta-feira a
sábado, das 9 a 1
hora da
madrugada, e
domingo, das 9 às
14 horas. A
Espetaria
Bovino’s fica

localizada na Avenida Bernardino de
Campos, 129, na Vila Belmiro, em
Santos, e pode ser encontrada na
internet no site
www.espetariabovinos.com.br e no
Facebook/Espetaria Bovinos Santos.

Ambiente descontraído e
familiar, ideal para o
happy hour com os amigos

Espetaria
Bovino’s: os
mais pedidos
são o de
picanha e o de
linguiça
cuiabana

Especialista em
iluminação e
elétrica – afinal
quem não

conhece a Elétrica Sanchez, de
Santos? –, Pablo Anjel Sanchez
Castro agora é requisitado como
Don Pablo, por sua Paella à
Valenciana, com frutos do mar, e
tapas genuinamente espanholas.
“Inicialmente as paellas eram
exclusivas para a família”, conta
ele: “Com o sucesso, passei a
reunir os amigos, até chegar aos
eventos sociais do Rotary Club e
beneficentes, como a já
tradicional paella da Casa da
Esperança de Santos”. Para
deixar mais saboroso o seu
evento social ou corporativo,
para 20 a 140 pessoas, consulte
Don Pablo pelo telefone (13)
97407.8498.

Don Pablo,
paella e tapas
genuínas!

Reprodução


