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Novo CPC objetiva harmonia
com a Constituição Federal

Proteger o sonho

N ão bastassem tantos percalços que enfrenta
o mercado imobiliário regional, de resto em
todo o país, um dos mais, ou talvez o mais

dramático, é o entendimento solidificado nos
Tribunais do país, que simplesmente aplica o Código
de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de
compra e venda celebrado entre as empresas do
setor e o comprador. Aqui não se trata de ser contra
ou a favor do que entende o julgador, eis que não há
de restar dúvida de que se está diante de uma
relação de consumo entre duas partes bem distintas,
uma das quais, o consumidor, havendo de ser
protegido de forma plena por sua manifesta
hipossuficiência – ainda que o item de consumo
projetará a conquista de um direito real, que o
distinguirá claramente de um celular ou qualquer
eletrodoméstico... Também é certo que, entre o rol
dos contratos, trata-se aqui daquele conhecido como
“de adesão”, prontinho, com todas as cláusulas
indiscutíveis no momento de sua assinatura, muitas
das quais, inclusive, contaminadas pelo vício da
abusividade. Mas, como se frisou, não se pretende

refletir meramente sobre o perverso “sim” ou
“não”, pois a situação aflige um dos mais
importantes segmentos econômicos da Nação, não
só pelo resultado social que produz, mas pelo
volume magnífico de vagas de trabalho que
proporciona. Há que se ponderar e pugnar, isto sim,
por uma melhor solução sobre esses casos que
aumentam a cada dia neste período de evidente crise
econômica, quando, após um lapso de tempo
considerável, entre 24 e 30 meses, em que o
comprador do imóvel na planta pagou as parcelas
em dia de sua futura casa e, do outro lado, o
construtor executou seu projeto imobiliário
respeitando prazos e obedecendo toda a legislação
pertinente, venha o negócio a ser desfeito com a
desistência do consumidor, sob a alegação de que lhe
faltam recursos ou condições para financiar o valor
restante. Uma desistência prevista em lei, mas que,
nos julgamentos, tem obrigado o construtor a
devolver, numa única vez, 70% ou mais do valor
recebido – o que nem sempre parece razoável, além
de frustrar o sonho de ambas as partes.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Murray - Advogados

GELCY BUENO ALVES MARTINS Gelcy: tornar mais célere e
efetiva a prestação
jurisdicionalONovo Código de Processo Civil foi

sancionado em 16 de março de 2015
e entrou em vigor em 18 de março último.
A nova lei revogou o Código de Processo
Civil anterior, vigente desde 1974,
trazendo uma série de mudanças que
visam conferir uma nova dinâmica para o
processo civil no Brasil, adaptando-o à
realidade atual.

Dentre as diversas alterações
promovidas pelo legislador, a principal
delas está na criação de novos
mecanismos para a busca da conciliação
entre as partes, estabelecendo regras que
privilegiam a solução amigável para o
litígio.

Firme no propósito de alcançar a
composição, o Novo Código estabelece a
criação de centros de conciliação e de
mediação no âmbito dos tribunais,
prevendo a capacitação de conciliadores
e de mediadores. Admite o Código, ainda,
que as próprias partes indiquem a figura
do conciliador ou do mediador ou que a
audiência se realize por videoconferência.

Outras alterações de igual relevância
merecem destaque, como: uniformização
dos prazos processuais em 15 dias;
maior flexibilização procedimental;
estabelecimento de sucumbência em grau

recursal; fungibilidade das tutelas de
urgência; aproveitamento dos recursos;
julgamento dos processos de acordo com
a ordem de antiguidade,
independentemente da complexidade da
causa; possibilidade de penhora de salário
e outras espécies de remuneração acima
de 50 salários mínimos.

Muitas outras mudanças
procedimentais foram inseridas no texto
da nova codificação. Porém, o importante
é salientar que o novo texto busca unir os
conceitos de dois princípios fundamentais
para o cidadão: celeridade processual,
garantida pela razoabilidade da duração do
processo, e o devido processo legal, que
é a segurança jurídica em favor das

partes.
O grande anseio da sociedade é,

sem dúvida, a celeridade processual, pois
a demora na prestação jurisdicional causa
às partes envolvidas ansiedade e
prejuízos de ordem material a exigir a
justa e adequada solução em tempo
aceitável. Algumas modificações
promovidas no Código de Processo Civil
tiveram por objetivo exatamente tornar
mais célere e efetiva a prestação
jurisdicional e harmonizar o direito
procedimental com o texto constitucional.
Tanto que o princípio da duração razoável
do processo, previsto no inciso LXXXVIII
do artigo 5º da Constituição Federal, está
também coadunado no artigo 4º do novo
CPC, o qual estabelece: “As partes têm
o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa”.

Como ensinou Rui Barbosa: “A
justiça atrasada não é justiça; senão
injustiça qualificada e manifesta”.

Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.
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NELSON TUCCI

Veículos & Negócios

O recuo das vendas no setor
preocupa no curto prazo,
sempre. Mas no longo

prazo a indústria automobilística
brasileira segue seu rumo. De
acordo com a Associação Brasileira
de Engenharia Automotiva (AEA),
os investimentos de cada montadora
seguem seu curso e novas
tecnologias estão sendo
introduzidas. No plano dos
combustíveis alternativos aos
fósseis, a AEA aposta no etanol –
uma tecnologia de amplo domínio
nacional. Veículos & Negócios
entrevistou Edson Orikassa,
presidente da Associação Brasileira
de Engenharia Automotiva, que nos
atendeu com simpatia e sempre
pontuando de forma objetiva as
questões envolvendo este momento
da vida nacional.

Presidente, a Associação
avançou na discussão do real
drive, como tínhamos comentado
em dezembro último? Existe
alguma proposta formatada?

Estivemos com o órgão
regulamentador, porém isto não foi
demandado. Ainda não existe
proposta formatada.

A crise econômica por que
passa o país – com acentuada
queda do setor automotivo – tem
levado as montadoras, de forma
geral, a postergarem
investimentos em novas
tecnologias?

Os investimentos estão seguindo
o cronograma de cada montadora, as
novas tecnologias estão sendo
introduzidas, principalmente
visando atender à meta de eficiência
energética, como Start/Stop, injeção
direta, VVT, híbridos, câmbio AT e
CVT etc. O prazo final de
cumprimento é dezembro de 2017.

A Associação trabalha na

análise de casos específicos –
carros elétricos, a hidrogênio, por
exemplo –, ou somente monitora
o âmbito geral dessa discussão?
Existe parceria tecnocomercial da
AEA com alguma montadora no
país?

Nós desenvolvemos todos os
procedimentos de testes para
híbridos, híbridos plug-in e elétrico.
Promovemos um workshop com o
governo sobre a geração de
hidrogênio a partir do etanol. Hoje
16 montadoras são associadas e
colaboram nas comissões técnicas.

Em que pé anda a questão da
melhoria do etanol?

O etanol de segunda geração já
conta com duas usinas. A AEA
promoveu um workshop sobre
melhoria de consumo com etanol
para 75% da gasolina e vai abrir uma
comissão para tal demanda.

A Holanda já pensa em vender
somente elétricos dentro de 10
anos. O Brasil pode acompanhar
isso, com movimento semelhante,
ou o nosso caso é diferente?

Existem duas correntes mundiais
para redução da emissão de CO2.
Alguns países seguem a eletrificação,
mas no Brasil temos o etanol que
também reduz essa emissão e é bem
mais simples tecnicamente. De todo
modo, veículos elétricos também
estão sendo introduzidos no Brasil.

Qual a perspectiva em termos
de desenvolvimento tecnológico
ambiental para os carros
fabricados no Brasil?

Existe perspectiva de algumas
montadoras em fabricar veículos
híbridos flex no Brasil. Acreditamos
que tão logo sejam superadas as
dificuldades econômicas do Brasil,
tais montadoras irão investir.

Refluxo não reduz investimentos, diz AEA
Novas tecnologias estão sendo introduzidas pelas montadoras, principalmente visando atender à meta de eficiência energética

Orikassa: “O etanol de
segunda geração já conta
com duas usinas”

Divulgação
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� Das 494.319 manifestações registradas pelas 358 ouvidorias das
Secretarias de Estado de São Paulo e respectivos órgãos vinculados,
353.335, ou 71,5%, foram solucionadas, revela o relatório semestral (1º
de julho a 31 de dezembro de 2015) da Rede Paulista de Ouvidoria.
“Ouvir é respeitar”, sintetiza o ouvidor geral do Estado de São Paulo,
Gustavo Ungaro: “Convidamos todos os cidadãos a utilizar o serviço
prestado pelas ouvidorias e assim ajudar a melhorar os serviços
públicos”. Acesse www.ouvidoriageral.sp.gov.br

� O aumento de R$ 512
milhões no volume de
distratos no mercado
imobiliário em 2015 versus
2014, de 8,5%, pode ser
explicado pelas condições
mais restritivas na concessão
do crédito imobiliário, pela
elevação nas taxas de juros e
pelo cenário econômico
recessivo, avalia Marcelino
David, o consultor
imobiliário e professor de
Finanças na Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Estancar esse crescimento
não é tarefa fácil, acrescenta
Marcelino, ao frisar que os
indutores citados não são
controlados totalmente pelo
setor e sim atribuídos ao
risco sistêmico.

� Até 6 de maio é possível se inscrever à 3ª edição do Prêmio MPT
(Ministério Público do Trabalho) de Jornalismo, para trabalhos publicados
em veículos de comunicação de todo o país entre 2 de maio de 2015 e 6 de
maio de 2016, com R$ 400 mil em premiação em oito categorias: jornal
impresso, revista impressa, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo,
fotojornalismo, prêmio especial “Fraudes Trabalhistas” e prêmio MPT de
jornalismo. Em www.premiomptdejornalismo.com.br

� Ao adquirir o kit Teste Sua Cor da
Suvinil, o consumidor ganha o mesmo
valor do produto para efetuar a compra
da tinta de sua preferência nas lojas
Suvinil participantes da promoção. O
valor mínimo de compras para
utilização do desconto é de R$ 500 e o
voucher poderá ser usado em mais de
300 pontos de venda. Confira em
www.suvinil.com.br

� TIM
firmou
parceria com
a Uber e a
partir de
maio os
clientes da

empresa conhecerão as vantagens que
terão para usar o serviço que conecta
motoristas parceiros e usuários e que já
conta com mais de 10 mil motoristas
cadastrados em 10 cidades do Brasil.

Reprodução

Iniciativa da
Prefeitura, através
da Secretaria de
Turismo, artesãos
e artistas de Santos

estão participando da
feira “Feijão com Arte”, que visa
atrair moradores e turistas, aos
sábados, ao Centro Histórico da
cidade. A estratégia é oferecer uma
diversidade de produtos de boa
qualidade manufaturados na região,
integrando ofertas de
entretenimento, como música ao
vivo e exposição de carros antigos,
os famosos calhambeques. Em meio
a este cenário é possível ainda o
visitante se caracterizar com roupas
do início do século XX para ser
fotografado ao lado destas
preciosidades, com direito a levar
para casa a foto impressa em tom
sépia por R$ 30,00.

O primeiro sábado aconteceu em
16 de abril e, entre 28 barracas, foi
possível ver muita coisa interessante
e rara, como LPs e antiguidades
valiosas, entre as quais uma máquina
fotográfica modelo “Bullet”, da
extinta Kodak, famosa nos anos 30
pelo seu design, para citar apenas
uma peça. Apoiando a iniciativa,
apresentei as molduras com o
formato da mureta de Santos com
fotos autorais de paisagens e pontos
turísticos de Santos. Passeando
entre as barracas, obras em óleo
sobre tela com as belezas de Santos,
artesanatos incríveis feitos a partir
de palitos de sorvete, peças alusivas

Arte, gastronomia...
Feira “Feijão com Arte”,
aos sábados, no Centro
Histórico de Santos

à cidade recortadas em MDF para
decorar ambientes ou em formato de
bijuterias para decorar pessoas,
inúmeros modelos de agendas e
cadernos, além de camisetas
estampadas com representações da
cidade. Há muito o que ver e provar
nas imediações já que os
restaurantes mais tradicionais do
Centro estão abertos servindo a
melhor feijoada da cidade, o que
inspirou o nome da feira, “Feijão
com Arte”.

No primeiro dia houve a
presença de representantes da
Prefeitura, como o secretário de

Cultura, professor Fabião, e Maria
Valentina Rezende, da Seção de
Formação Técnica dos Profissionais
de Turismo (Seform). No total, a
Secretaria de Turismo estimou em 2
mil pessoas o número de visitantes,
destacando a atuação dos meios de
comunicação local que deram
destaque ao evento.

Se você tem interesse em se
inscrever para oferecer seus
manufaturados no “Feijão com
Arte”, ainda restam poucas vagas.
Para mais informações, acesse o link
www.santos.sp.gov.br/
?q=aprefeitura/secretaria/turismo

Raridade na feira:
“Bullet”, da extinta

Kodak, famosa nos anos
30 pelo seu design

“Feijão com Arte”:
exposição de carros
antigos, os famosos
calhambeques, nas ruas
do Centro Histórico de
Santos, música ao
vivo...

Fotos Divulgação/Roberto Strauss

Leandro Ayres

Muita coisa
interessante
entre as 28
barracas,
como as
molduras
com o
formato da
mureta de
Santos com
fotos
autorais de
paisagens e
pontos
turísticos de
Santos
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Negócios

Santos receberá
a maior feira
voltada a
amantes de

animais de estimação e investidores
do setor. É a Feira Pet Friends –
www.feirapetfriends.com.br –, que
pretende reunir cerca de 15 mil
pessoas nos dias 29 e 30 de abril e 1º
de maio. Em 5.000 metros
quadrados do Mendes Convention
Center, a iniciativa terá atividades de
lazer, negócios, entretenimento e
beleza. Parte da renda da feira será
destinada a Ongs.

Além de shows com cães,
palestras, desfiles, adoção de pets,
os espaços de lazer terão 100
expositores, como Health for Pet
(plano de saúde para cães e gatos da
Porto Seguros), Purina, Drogavet e
Pet Memorial. No dia 1º de maio

(Pet Friends Day), haverá check-up
e vacinas antirrábicas gratuitas para
animais, verificando condições
básicas de saúde dos pets, além de
espaço pet gourmet e ambulatório
pet. Os humanos, donos dos
animais, também poderão passar por

rápido check-up.
No mesmo dia, às 9h30, ocorrerá

a 1ª Santos Dog Run, que reunirá
1.200 cães e seus donos em um
circuito de uma milha. Em uma
fazendinha o púbico poderá interagir
com mini porcos, mini vacas,

lhamas, coelhos, cabras e outros
animais. Também serão realizadas
apresentações de agility e
adestramento.

Pet Fashion Week, desfile de
moda para pets, acontecerá em uma
passarela exclusiva, com roupas
produzidas por fabricantes
tradicionais e por alunos do curso de
moda da Unisanta.

Durante a feira, também será
lançado o Pet Diamond – diamante
feito a partir do pelo dos animais.
No 1º Simpósio Internacional da
Baixada Santista de Groomer
(profissional especialista em tosa de
animais) serão explicados, por
exemplo, penteados para o dia a dia
e festas, tipos de tosa (boo, frisé,
poodle, west etc.), como valorizar o
trabalho por meio de fotografia e
dicas para gestão e lucratividade.

Já o 1º Simpósio Veterinário da
Baixada Santista será focado em
oncologia, com alguns dos maiores
especialistas do Brasil, em temas
como hemodiálise em pequenos

animai; tratamento renal, imuno-
histoquímica na rotina clínica,
tratando o paciente com metástase,
câncer de mama, recidiva
neoplástica, entre outros.

No dia 29 a Feira Pet Friends
funcionará das 14 às 22 horas; no dia
30, das 10 às 22 horas; e no dia 1º de
maio, das 10 às 20 horas.

De acordo com a Associação
Brasileira de Indústria de Produtos
para Animais de Estimação, o país é
o segundo maior mercado pet do
mundo. Mesmo com a atual crise
econômica, a estimativa de
faturamento do setor no Brasil é de
aproximadamente R$ 16,47 bilhões.
Na Baixada Santista, o mercado pet
segue a tendência mundial de
crescimento constante e registra
cerca de 500 pontos de venda, dos
quais 298 dotados de clínica
veterinária.

O Mendes Convention Center está
localizado na Avenida General
Francisco Glicério, 206, em Santos.

Em Santos, o maior evento do mercado pet
Expectativa é movimentar
milhares de pessoas e pets
no Mendes Convention

Divulgação

Feira Pet Friends: para um mercado que não para de crescer
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Mais uma obra da parceria
de sucesso entre a Helbor
Empreendimentos S.A. e

Serlam Incorporação e Construção
Ltda., o Helbor Offices São Vicente
está com entrega programada para
maio. O empreendimento ocupa
terreno de 2.413 metros quadrados
na Rua Benjamin Constant, 576,
esquina com Rua XV de Novembro,
no Centro da Cellula Mater da
Nacionalidade, e atualmente está na

fase de check list em todos os
espaços, sala por sala e áreas
comuns, corrigindo eventuais
defeitos antes da limpeza total e
entrega definitiva ao cliente.

Conforme destacou o engenheiro
Sérgio Novaes, diretor da Serlam, o
Helbor Offices São Vicente
apresenta padrão de qualidade
semelhante ao do Helbor Vila Rica,
um marco na Avenida Conselheiro
Nébias, em Santos. O projeto

arquitetônico é da Marchi
Arquitetura, com projeto de
decoração da Cláudia Bullara
Arquitetura e Interiores e projeto
paisagístico da Habitat Arquitetura
da Paisagem.

O projeto contempla 472 salas
comerciais, todas com varanda, com
área privativa de 45 metros
quadrados, distribuídas em 26
andares-tipo, que formam a laje
corporativa de 825 metros
quadrados. No total, a torre única
compreende 44.000 metros
quadrados de construção e possui
sete mezaninos mais o subsolo de
garagem. No térreo funcionarão
quatro lojas.

“Estamos comemorando 18 anos
de parceria com a Helbor”, afirma
Sérgio Novaes, período em que
foram entregues empreendimentos
que são ícones em Santos, como os
residenciais Coral Gables, Cap
Ferrat e L’Arte Vila Rica, além do
Offices Vila Rica.

O projeto do Helbor Offices São
Vicente foi alavancado com a boa
receptividade do mercado, tanto
pelo padrão de qualidade da parceria
Helbor/Serlam quanto pela
localização, em ponto estratégico no
centro da cidade, com fácil acesso e
perto de tudo. “Com certeza,
construímos um ícone da construção
civil em São Vicente”, destaca
Novaes: “Todas essas características
fazem dele um empreendimento
diferenciado. Quem escolhe São
Vicente tem uma excelente opção
para se estabelecer”.

A construção foi realizada por
meio de parceiros tradicionais, com
acabamento que incorpora materiais
que visam a fácil manutenção e uma
fachada imponente que combina pele
de vidro, ACM, porcelanato e
pastilhas de porcelana.

A Atlas Schindler equipou o
Helbor Offices São Vicente com 11
elevadores, sendo nove sociais de
grande capacidade, para 20
passageiros, e alta velocidade – 180
m/min –, dotados de tecnologia de
última geração. Estes equipamentos
são providos de sistema de
gerenciamento de tráfego Miconic

10, que agiliza o acesso do
passageiros a seu andar de destino e
otimiza ao máximo a performance de
grupos de elevadores. O sistema
trabalha com um programa lógico
que racionaliza o fluxo de pessoas,
eliminando filas e aglomerações no
hall do edifício e aumentando o
conforto e a mobilidade dos

usuários. A antecipação de chamada
prioriza seu tempo, pois ao indicar o
andar desejado antes de entrar na
cabina, o sistema analisa a demanda
em tempo real e direciona o usuário
para o elevador que irá levá-lo ao seu
andar de destino da forma mais
rápida e confortável: sem filas,
aglomerações, viagens com muitas

Cellula Mater
ganha corporativo
Empreendimento moderniza centro comercial vicentino

Helbor Offices São Vicente Helbor
Offices São

Vicente: “Com
certeza,

construímos
um ícone da

construção
civil em São

Vicente”,
destaca Sérgio

Novaes
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

paradas ou cabinas lotadas.
Outra parceria, a Teste

Tecnologia Estrutural e Engenharia
Ltda. atua no ramo de Controle de
Qualidade em obras de engenharia.
Além de contar com uma equipe de
elevada competência, tem na sua
direção o conceituado engenheiro
Franco Pagani. Seus serviços são
prestados com qualidade e eficiência
desde 1964 na Baixada Santista. A
empresa integra o Grupo Teste,
juntamente com outra empresa de
renome no litoral e na capital, a T-
Recupera, que atua no segmento de
serviços de Engenharia de
Recuperação.

A Sasmã forneceu todas as
tomadas e interruptores da Linha
Nereya, da Legrand, além de todas
as luminárias de LED utilizadas no
empreendimento, desde o hall de
entrada, fachada, áreas comuns,
cobertura e garagens. Conforme
explica o diretor da Sasmã, Mauricio
Adriano dos Santos entre as
vantagens das lâmpadas de LED,

destaque para o baixo consumo de
energia. A Sasmã atua no mercado de
eletricidade há 15 anos
comercializando cabos, lâmpadas,
materiais elétricos para qualquer
tipo de instalação sejam para uso
residencial ou industrial, além de
orientação necessária sobre novas
tendências do mercado.

A Moldelaje Pré-Moldados é
parceira de longa data da Serlam e já
forneceu para várias obras. No
Helbor Offices São Vicente, além de
blocos vedação de concreto para o
fechamento dos andares, a Moldelaje
também forneceu peças pré-
moldadas, como as guias de calçadas,
padrão “Prefeitura”. Fundada em
1974, a Moldelaje atende toda a
Baixada Santista, sendo a única
empresa da região a participar do
Programa Setorial de Qualidade em
Lajes Pré-Fabricadas do Ministério
das Cidades do Governo Federal.
“Nossas lajes, painéis e cortinas de
contenção são fabricados em
moderno maquinário, com a

utilização de espaçadores e aditivos
químicos. Além disso, nossos blocos
de concreto de vedação e estrutural
possuem refinado acabamento e
todos os nossos produtos atendem
às normas técnicas”, informa o
engenheiro Gerson Garcia.

A Nova Onlyne foi responsável
pela passagem de cabeamento do
DG (Distribuidor Geral) principal
de interfonia no térreo até os
respectivos andares, com abertura
dos cabos em blocos M10 e
jumpeamento dos cabos de dentro
dos conjuntos nos blocos. A
empresa instalou duas centrais de
interfone com interligação Intelbras
CP 352; abertura de cabeamento das
centrais até o DG da central,
jumpeamento do DG da interfonia
até o DG da central; além da
realização de testes em todos em os
ramais e planilha de pares.
Conforme destacou os diretores

Wilson de Almeida Penteado Júnior,
Gabriele e Rafaele Aliende Penteado,
a Nova Onlyne também criou o DG
de telefonia no térreo, com passagem
de cabeamento desse ponto até os
andares abertura de blocos M10 e
jumpeamento dos cabos dos
conjuntos, sendo disponibilizados
três pares para cada conjunto para
conexão de linhas.

A Magenta Alumínio forneceu as
esquadrias em alumínio e a pele de
vidro Structural Glazing, que é uma
fachada tipo cortina na qual o vidro
é colado com fita dupla face, com
supervisão da 3M, nos perfis dos
quadros de alumínio, ficando a
estrutura oculta, na face interna.
Conforme detalhou o diretor João
Magenta, a empresa também foi
responsável pela colocação do ACM
na fachada. “Em cada obra, a
parceria de muitos anos entre a
Magenta e a Serlam vence grandes
desafios, desenvolvendo sempre a
melhor solução técnica para atender
as características do projeto e as
necessidades da obra”, disse
Magenta.

Especializada na produção de

peças e revestimentos em pedras
nobres, como granitos e mármores, a
Tutte Mármores e Granitos
forneceu e assentou as peças de
granito e mármore, nacionais e
importados, que embelezam as áreas
comuns do Helbor Offices São
Vicente. “Mais uma vez,
agradecemos a confiança da Serlam e
Helbor na excelência de nosso
trabalho”, disse o diretor da Tutte,
arquiteto Marcelo Gallegã.

Outro tema presente no Helbor
Offices São Vicente é a
sustentabilidade visando gerar
economia de água aos proprietários.
O empreendimento utilizou louças,
metais e bases e registros da Deca,
que possui um portfólio com mais
de 389 soluções para economia de
água. No Helbor Offices São Vicente
foram utilizadas louças e metais da
linha Aspen, além da torneira
Decamatic 1170.C que une design
com economia de água. Seu
acionamento é automático com
temporizador que libera apenas a
quantidade de água necessária para
cada uso garantindo uma economia
de até 70% no consumo.

Helbor Offices São Vicente:
torre possui sete mezaninos
mais o subsolo de garagem; no
térreo, quatro lojas
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Famoso por seus vinhos, o
Chile vem ganhando
expressão culinária desde que

seus chefs passaram a investir na
cultura e nos ingredientes locais para
elaborar receitas. Esta tendência já é
tradição no Tierra Atacama, hotel-
boutique localizado em San Pedro do
Atacama, na região Norte do país.

Sob o comando do chef
Francisco Valencia, que atua no hotel
desde sua inauguração, em 2008, a
gastronomia do Tierra está em
constante mudança e aposta em
ingredientes frescos, muitos
produzidos na horta própria, para
compor o cardápio, que é rico em
frutos do mar. Todas as receitas
podem ser degustadas junto com
vinhos selecionados pelos
sommeliers do Tierra Atacama.

O mero com molho vizcaína
acompanhado de purê de batatas e
manjericão é uma das criações
gastronômicas do chef, que faz valer

a pena vencer o cansaço e esticar a
noite no restaurante do Tierra
Atacama, depois de passar o dia
explorando o deserto chileno na
companhia dos guias.

Para aqueles que procuram por
um tradicional prato chileno, a
sugestão é a receita de locos
(molusco típico da costa do Pacífico
sul) com batatas apimentadas – o
sabor impecável é resultado de um
preparo minucioso, que demora

cerca de duas horas. O perol de
frutos do mar, com pedaços de
polvo, camarões e ostras, também é
uma ótima pedida.

A bisteca bovina com batatas
nativas e creme de leite, por sua vez,
faz sucesso entre os carnívoros. Na
hora da sobremesa, destaque para o
tiramisù de frutas vermelhas e o
crème brûlée com água de rosas.

Mais informações em
www.tierrahotels.com

Hotel-boutique para
público ansioso por
novidades

Sabores do Norte chileno

OAvenida Charme Hotel, na
tranquila Águas de São Pedro,

no interior do Estado de São Paulo,
está com um pacotes exclusivos e
programação especial para o pessoal
da melhor idade. O hotel recebe com
carinho pessoas com mais de 60
anos que adoram viajar para relaxar
em um lugar tranquilo com conforto
e atrações, dentro e fora do Avenida
Charme.

Águas de São Pedro é uma das
estâncias mais visitadas do Brasil e
muito procurada por este público
que prefere cidades termais e planas
para caminhar e fazer compras sem
dificuldades. A cidade atrai gente de
todo o Brasil, por causa das famosas
fontes de águas medicinais,
consideradas milagrosas por causa
do alto teor de enxofre. A Fonte da
Juventude, por exemplo, é a segunda
do mundo em teor de enxofre,
indicada no tratamento de diversos
problemas de saúde, como
reumatismo, alergia e diabetes.

O Avenida Charme Hotel fica ao
lado do Spa Thermal, antigo
balneário da cidade recentemente
reformado, que possui amplas e
modernas salas oferecendo vários
tipos de banhos de imersão,
massagens, saunas, tratamentos
estéticos e muito mais a preços bem
convidativos.

A programação de lazer do hotel

Avenida
Charme Hotel:
programação
diferenciada
para idosos
exigentes

Na medida para a
Terceira Idade

é recheada de atividades para o
pessoal da melhor idade. Além das
caminhadas, aulas de alongamento e
hidroginástica, sempre
acompanhados por monitores,
bingos e jantares temáticos, o
Avenida oferece um “ensaio
fotográfico” que faz o maior
sucesso.

A própria arquitetura do
Avenida Charme Hotel com ar
vintage é uma atração para o pessoal
da melhor idade. É um dos hotéis
mais charmosos e elegantes da
cidade. Fundado em 1940, um dos
primeiros a surgir em Águas de São
Pedro, ainda mantém ambientes
amplos e aconchegantes,
atendimento personalizado que
continuam encantando gerações e
gerações de famílias.

Um dos pontos altos do hotel é
a gastronomia com pratos deliciosos
que remetem à infância e aos
quitutes preparados por avós e
mães. Na área de lazer possui
piscina com cascata, salão de jogos,
sala de carteado, sala de TV e
videokê, sala de leitura.

As diárias, exclusivas para
hóspedes acima de 60 anos, estão
com preços a partir de R$ 400,00 o
casal e incluem pensão completa
com café da manhã, almoço, chá
charmoso à tarde e jantar. Mais em
www.avenidacharmehotel.com.br

Divulgação

Tierra Atacama:
receitas degustadas

com vinhos
selecionados

Divulgação

O Plaza Itapema Resort e
SPA, na praia de Itapema,

em Santa Catarina, programou
torneios de golfe em maio e
junho, com tarifas especiais aos
participantes de outras regiões
catarinenses e de outros estados
que vierem com a família. Em 28
de maio, “Menor Número de
Putters” e, em 24 de junho,
“Torneio de golfe de duplas”. O
campo de golfe do Plaza Itapema
conta com 11 buracos dos mais
variados graus de dificuldade.
Telefone 0800 473222.

Golfe no Plaza
Itapema, em
Santa Catarina
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Arq & Decor

Omercado de pisos e
revestimentos oferece uma
variedade de estilos, cores,

matérias-primas e acabamentos.
Diante de tantas opções, não é nada
fácil decidir qual a melhor solução
para cada ambiente. Exatamente para
eliminar essas dúvidas, os arquitetos
da Telhanorte Conceito, Sabrina
Campos e Anderson Almeida,
apresentam dicas para a escolha,
levando em consideração as
necessidades do ambiente e as
características dos modelos.

Antes de escolher o piso para
um determinado ambiente ou para a
casa toda, eles alertam que devem
ser considerados vários aspectos,
como o conceito, o estilo da
decoração, as medidas do ambiente e
também o uso de cada espaço. O

primeiro passo é saber o tamanho da
área a ser coberta, para especificar a
quantidade de piso necessária.
“Lembre-se de comprar 10% mais
que o necessário, para possível

substituição no futuro. Ainda que a
peça se mantenha em produção pelo
fabricante, a tonalidade pode mudar.
Por isso, é sempre bom ter uma
reserva”, aconselha Almeida.

Em seguida,
é preciso
escolher o
modelo.
Porcelanato ou
cerâmica?
Vinílico ou

laminado? E as pastilhas, quando
usar? É preciso conhecer as
características de cada um para
tomar a melhor decisão. Sabrina
explica que o porcelanato é versátil e

Diferenças entre pisos e revestimentos
possui muitos tipos e formatos,
ideal para lugares de alto tráfego e
áreas molhadas, pois apresenta
resistência mecânica e baixíssima
absorção de água. Produzido com
uma mistura de argila e minerais,
garante durabilidade, resistência à
abrasão e uniformidade ao ambiente.

Ela acrescenta que as peças
cerâmicas são produzidas somente
com argila e são altamente
resistentes, com possibilidade de
aplicação em todos os ambientes da
casa. As pastilhas têm
multiformatos, diversidade de cores
e estão disponíveis em diversos
materiais, como vidro, porcelana,
pedra natural, aço inox e madeira. Já
os laminados, em larguras e
comprimentos variados, oferecem
praticidade e economia,
características também do piso
vinílico. “Com relação aos
acabamentos, o ideal é sempre
acompanhar o conceito do projeto”,
ressaltam os profissionais.

Piso Antique
Wood e
revestimento
com pastilhas:
combinar a
necessidade
do ambiente
com as
características
do modelo

No acabamento o ideal é
acompanhar o conceito
do projeto

Fotos Divulgação
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Aacupuntura tem sido uma
grande aliada das futuras
mamães, pois além de aliviar

alguns desconfortos, pode auxiliar
no controle de doenças, como
diabetes e hipotireodismo. “Durante
a gestação, a acupuntura é recurso
importante tanto para a mãe quanto
para o bebê, pois alguns
medicamentos podem causar danos
ao feto”, frisa a médica e diretora do
Centro de Pesquisa e Estudo da
Medicina Chinesa (Center AO),
Marcia Lika Yamamura.

A acupuntura tem forte
aplicação nos enjoos e vômitos
gravídicos, no inchaço, nas
hipertensões arteriais (DHEG), nas
dores como cefaleias, enxaquecas,
lombalgia, além de auxiliar no
controle de doenças. No pós-parto a
acupuntura também é eficaz na
hipogalactia, ou seja, quando a mãe
não produz leite suficiente.

“Como a prática oferece mais
bem-estar para a mãe, o bebê
também sentirá o reflexo dos
benefícios através da relação
materno fetal”, explica Marcia
Yamamura: “A mãe que sofre de
alguma doença, seja por dores ou
emoções, pode transmitir essas
sensações ao bebê. Com o auxílio da
acupuntura, o bem-estar fetal
também será proporcionado”.

Acupuntura na gravidez
Técnica milenar chinesa
ajuda no alívio de enjoos,
dores lombares...

A acupuntura tem como objetivo
estimular terminações nervosas por
meio de agulhas finas e equilibrar as
energias do corpo e da mente,
reestabelecendo as energias do
corpo. A técnica geralmente é
aplicada em pontos específicos do
corpo, porém, na gestação, as
agulhas não devem ser aplicadas na
pelve ou no abdômen abaixo da
altura uterina, além de pontos que
podem provocar contrações
uterinas. “Por isso, recomenda-se
que a acupuntura seja feita por um
médico especializado na prática,
pois é preciso conhecer a anatomia
humana”, afirma Marcia, ao elencar
que, durante a gestação, a

acupuntura pode ajudar em
diferentes sintomas, como dores de
cabeça, enjoos e vômitos, inchaços,
lombalgias, além dos problemas
emocionais, como tristeza, raiva,
revolta, preocupação, tensão, medo,
ansiedade, depressão. “São muitas
emoções nesta fase da vida e a
acupuntura também pode auxiliar no
equilíbrio da mente, proporcionando
mais bem-estar à futura mãe”, frisa a
especialista, ao observar que a
acupuntura também auxilia a
melhorar outros sintomas, como
constipação intestinal, sensação de
falta de ar, indisposição, qualidade
do sono, má posição fetal e pós-
parto.

Afisioterapia ortopédica tem se
mostrado eficaz para prevenir e

tratar as diversas lesões e disfunções
relacionadas ao movimento, lesões
por esforço repetitivo, dores
localizadas e mais uma infinidade de
males que afetam nosso corpo. No
caso das lesões que não podem ser
prevenidas, incluídas as dores
adquiridas nas práticas esportivas e
nos afazeres do dia-dia, a meta é
fazer com o paciente volte a sua
rotina normal, com seus movimentos
restabelecidos e com as suas dores
amenizadas.

Conforme Igor Basques,
especialista da Rede StarClub, de
São Paulo, a partir do
encaminhamento médico o
fisioterapeuta definirá o tratamento
adequado para o tipo de patologia:
“Temos que trabalhar as diversas
questões relativas à recuperação do
paciente em conjunto para que ele
fique plenamente recuperado e
possa voltar a sua vida normal o
quanto antes”.

Existem diversos recursos que
costumam ser aplicados de acordo
com a necessidade de tratamento de
cada paciente. Além da ênfase nos
tratamentos específicos, há
orientações para serem seguidas no
dia a dia. “Além da interação entre
os profissionais de saúde, o paciente
precisa ter em mente que o sucesso
de seu tratamento ou prevenção
precisa de sua dedicação e esforço.
Portanto, nada de faltar às sessões
ou interromper o tratamento por
conta própria”, diz Basques.

Fisioterapia,
para prevenir
e tratar

Divulgação

Divulgação

Sessões para voltar à rotina

Condição que se caracteriza pela
diminuição da produção salivar,

a “boca seca” passa a se tornar um
problema na Terceira Idade quando
dificulta a deglutição e diminui a
resistência bucal. É a chamada
Xerostomia, palavra de origem grega
que combina “xeros”, seco, com
“stoma”, boca. Afinal, como alerta o
cirurgião-dentista Artur Cerri,
diretor da Escola de
Aperfeiçoamento Profissional da
Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD), todos precisam
de saliva para digerir os alimentos,
limpar a boca e controlar a
população de bactérias, evitando
infecções. De acordo com o
profissional, quando não
diagnosticada e tratada a tempo, a
Xerostomia pode resultar, inclusive,
na perda dos dentes.

“A síndrome da boca seca pode
ser fisiológica ou indicar algumas

Saiba como enfrentar a Xerostomia

“É preciso conhecer a anatomia humana”, afirma especialista

doenças sistêmicas, acelerando o
aparecimento de cárie, infecção bucal
e, principalmente, gengivite”,
salienta Cerri: “Além de
comprometer a saúde bucal do
idoso, acaba interferindo na saúde
em geral e em sua qualidade de vida,
porque o paciente naturalmente
passa a comer menos e ingerir
apenas alimentos macios ou
líquidos”. A síndrome tem 12
sintomas muito comuns e que
podem ser facilmente identificados –
apesar de não exigir que ocorram

todos ao mesmo tempo para
caracterizar o problema: sensação
pegajosa na língua; língua
avermelhada, áspera ou seca;
sensação ruim na garganta, como se
fosse um pigarro; feridas nos cantos
da boca; fissuras nos lábios; ardência
lingual; mau hálito; sede frequente;
dificuldade ao falar; rouquidão;
secura nas vias nasais; dor de
garganta.

Cerri afirma que, além do
processo de envelhecimento, uma
das causas são os efeitos colaterais
de determinados medicamentos para
tratar depressão, ansiedade,
obesidade, dor, alergia, asma,
incontinência urinária, mal de
Parkinson etc. Também pode se

tratar de um desdobramento de
determinadas doenças, como
diabetes, anemia, fibrose cística,
hipertensão, artrite reumatoide, além
de desidratação e danos ao sistema
nervoso, principalmente após
traumas ou cirurgias, e mesmo o
tabagismo.

Síndrome pode ser
fisiológica ou indicar
doenças sistêmicas

O bispo diocesano
de Santos, Dom
Tarcísio
Scaramussa, emitiu

circular aos sacerdotes,
diáconos, agentes de pastoral e
fiéis, para que adotem
precauções visando prevenir a
disseminação da gripe A (H1N1).
“Segundo informações dos
serviços de saúde, já foram
diagnosticadas pessoas com
vírus de gripe A (H1N1) nas
cidades da Baixada Santista este
ano, e embora ainda não esteja
caracterizada a situação de
epidemia, devemos estar atentos
e adotar medidas de prevenção”,
afirma D. Tarcísio, ao
acrescentar: “Conforme já foi
feito no ano de 2009, oriento os
sacerdotes e fiéis para
colaborarem em tudo para evitar
que a doença se propague”.

Para isso, pediu que sejam
observadas estas orientações:
� Durante as celebrações, a
Sagrada Comunhão seja
distribuída somente na mão.
� Evite-se o gesto de dar as
mãos durante a oração do Pai
Nosso.
� Omita-se o abraço de
saudação de paz.
� Que os sacerdotes e fiéis sigam
as orientações do Ministério da
Saúde e autoridades sanitárias
dos municípios.

Diocese orienta

sobre H1N1

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

� Até 30 de abril, das 8 às 19
horas, a Memorial Necrópole
Ecumênica, em Santos, exibe a
exposição de fotos “Automóveis
Antigos”, parceria com a
Fundação Arquivo e Memória de
Santos (FAMS), e apoio do
Clube de Automóveis Antigos de
Santos. No local, o Museu
encanta com o interessante
acervo de veículos antigos. E no
domingo, 8 de maio, às 19 horas,
a Memorial homenageia as mães
com apresentação gratuita de
Jane Duboc, encerrando a
programação festiva.

� Fernanda Chamma,
professora de ballet, jazz e teatro
musical, comandará o workshop
e a audição “Circuito
Broadway” entre os dias 26 e 28
de maio, na 3ª edição do Fall In
Dance International Festival
(Fidifest), no Centro de
Atividades Integradas (Cais)
Milton Teixeira, na Vila Mathias,
em Santos.

� Encerra domingo, 1º de maio, a
18ª edição do São Paulo
Restaurant Week, que tem como
tema “Pratos clássicos com um
toque brasileiro”, e conta com a
participação de 170 restaurantes
e chefs renomados.

� Brasil é o 3º no ranking
mundial de consumo de produtos
e serviços de beleza, sendo que
em algumas categorias assume a
2ª colocação, cenário em que a
Associação Brasileira de
Cosmetologia (ABC) promoverá
o 29º Congresso Brasileiro de
Cosmetologia, com o tema
“Criatividade e Inspiração: o
poder da transformação”, de 10
a 12 de maio, na capital paulista.

� Rio Quente Resorts, em Goiás,
receberá de 28 de abril a 3 de
maio a disputa do Campeonato
Brasileiro de Poker, o Brazilian
Series of Poker (BSOP), com a
expectativa de mais de 1.000
jogadores durante os seis dias de
disputa. Entre outros, presença
dos competidores Kelvin Kerber
e Rafael Pandolfo, campeões do
Main Event (evento principal).

� Sindicato dos Enfermeiros do
Estado de São Paulo (Seesp)
celebrará a passagem do Dia do
Enfermeiro e da Semana da
Enfermagem, de 12 a 20 de maio,
com a outorga da 11ª edição do
Prêmio Anna Nery. Três datas e
locais diferentes: 12, na
Assembleia Legislativa, 13, na
Câmara de Santos, e 20, na
Câmara de Praia Grande.

Pepe Altstut, presidente
da Memorial, Éder Jofre,
bicampeão mundial de
boxe, e Alcídio Melo, o
Cidão, secretário
municipal de Esporte:
festa surpresa
promovida por Pepe
comemorou em Santos o
80º aniversário do
“Galinho de Ouro”, o
maior peso galo de
todos os tempos,

marcando o Dia Nacional do Boxe. Presença de familiares de Éder, amigos e
lendas da “nobre arte”, como os campeões mundiais Miguel de Oliveira e
Valdemir dos Santos “Sertão”, e o medalhista olímpico Servílio de Oliveira.

Marcos Mendonça: reeleito em abril diretor-presidente da
Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, TV Rá Tim
Bum!, Univesp TV e das Rádios Cultura FM e Brasil. Na ocasião, o
sociólogo Augusto Rodrigues (à direita) foi eleito presidente do

Conselho Curador. Ambos serão empossados em 13 de junho.

Fotos Jair Magri

Na homenagem ao “Galinho de Ouro”,
presença de Flávio Amante, executivo da

Memorial, o superultramaratonista Valmir
Nunes, o arquiteto Antonio Augusto Corrêa

e o pugilista e MMA Felipe Moledas.

Luiz Carlos Ferraz

Ivan Storti

Deputado federal Samuel Moreira da
Silva Júnior é o novo secretário-chefe da Casa Civil do
governo de São Paulo. Engenheiro civil formado pela
Unisanta, de Santos, sua posse aconteceu no gabinete

do governador Geraldo Alckmin .

Prefeito
Paulo

Alexandre
Barbosa,

acompanhado de secretários, vereadores tucanos e trabalhadores,
inaugurou três novos equipamentos da secretária de Assistência

Social da Prefeitura de Santos, com benção do bispo diocesano de
Santos, Dom Tarcísio Scaramussa: Centro de Referência (CRAS) do
Centro Histórico, Centro de Capacitação Permanente João Paulo II

e a Seção de Nutrição (Senutri).
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Psiquiatra Mauro Gomes Aranha de
Lima assumiu a presidência do
Conselho Regional de Medicina do

Estado, gestão 2016/2017,
sucedendo Bráulio Luna

Filho: “Tenho a missão
de lutar cada vez mais
por uma Medicina
inclusiva, que
possibilite o acesso
universal e equânime,
conforme os
princípios e as
normativas do SUS”.

Divulgação
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Mesa Litoral

Há cinco meses,
Juan Francisco
Sinclair Piedade
trouxe a Santos a
Cervejaria Fritz,
uma casa

tipicamente alemã com decoração
temática e o melhor da gastronomia
daquele país europeu. Quem
experimenta o chope artesanal –
qualquer um dos cinco tipos, Natur,
Klar, Dunkel, Köelsch ou Weisen –
sempre volta, gerando um público
assíduo, formado tanto pelo solitário
apreciador da bebida, quanto por
famílias, casais e grupo de amigos.

O happy hour na Fritz começa
às 17 horas com um atrativo: de
segunda a quinta-feira, das 17 às 20
horas, o chope de 570 ml sai pelo

preço de 300 ml. Além do melhor
chope e cerveja artesanal, a casa
também dispõe de drinks variados.

Aos finais de semana é servido
almoço com pratos individuais e
também o combo com joelho de
porco, que vem acompanhado de

quatro chopes e dois pretzels.
Entre os pratos mais pedidos

pelos frequentadores, vale a pena
experimentar o Schlachtplatte
(joelho de porco, bisteca suína,
quatro tipos de salsichões, batata
alemã e chucrute) e o Pastel de

O melhor chope artesanal!

Eisben com catupiry (joelho
de porco com catupiry). Já
na parte de doces, tem o Da
Frida, morangos com
ganache, e, claro, Strudel.

O local aceita reserva de
mesa e transmite eventos
esportivos. Os
aniversariantes sempre
ganham uma “surpresa”.
Ah! O charme do Fritz é
sentir-se numa autêntica
cervejaria alemã, pois seus

garçons são caracterizados com
trajes típicos.

O Fritz fica localizado à Rua
Goiás, 73, no Boqueirão, em Santos
e pode ser encontrado na internet
através do Facebook.com/Fritz
Cervejaria Artesanal – Santos.

Luiz Carlos Ferraz

No atendimento, garçons
caracterizados com trajes
típicos da Alemanha

Fritz: cinco tipos de
chope e as delícias da
culinária alemã

O restaurante Tantra, na Vila
Olímpia, em Sampa,

explora a culinária asiática e
intensifica a cultura através dos
sabores exóticos e afrodisíacos
oferecidos não só no cardápio,
como também no curioso
“Mongolian Grill” – como na
época em que os guerreiros
preparavam suas refeições
usando os escudos como panelas
e os capacetes como pratos. Mais
www.tantrarestaurante.com.br

Tantra: experiência única

Divulgação

Seguindo a
lenda de
Gengis Khan


