


Acervo FAMS
Palácio José
Bonifácio foi
construído sob
influência da
arquitetura francesa
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Divulgação

GELCY BUENO ALVES MARTINS

Cota condominial é título extrajudicial

Produto
endurece quando

hidratado e
forma uma
camada de

concreto 100%
impermeável

Capa: Fotos Divulgação e Lucas Zunder.

Condephaat homologou o tombamento do
Santa Paula Iate Clube, na capital paulista,
cujas instalações às margens da represa do
Guarapiranga, representam um marco da
chamada arquitetura brutalista...............Pág. 5.
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A manta de concreto CC Hydro, que garante alta
impermeabilização na contenção de líquidos, foi lançado
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Mês sem graça

E mbalados pelo péssimo momento
em que vive a economia
brasileira, os alarmistas de

plantão passaram o mês profetizando
mais um agosto repleto de tragédias.
Erraram nos Jogos Olímpicos Rio 2016,
um tremendo sucesso; sequer um caso
de Zika! Historicamente, contudo,
agosto não é mês de boas lembranças e,
sendo assim, deixo de relacioná-las,
pois nada acrescentaria neste momento
em que já ouso comemorar a chegada
dos ventos setembrinos que anunciam a
Primavera, com muitas flores e
renovação. Evidente que coleciono
pungentes recordações de agosto e
desta vez fatos pessoais – como a
despedida de minha querida mãe Cecília
–, locais, nacionais, internacionais (ah!

quantas tragédias pelo mundo
marcaram este agosto...), com certeza
estão cravando marcas profundas não
só na minha mente e n’alma, mas na de
centenas de milhares de pessoas, que de
uma forma ou de outra devem também
estar sofrendo com a onda de eventos
desgraçados do famigerado agosto.
Assim, enfrentar esses dias que parecem
não terminar entre julho e setembro, há
de ser quase sempre um exercício de
coragem, talvez de convencimento, de
que não é razoável atribuir tamanha
energia negativa ao mês cujo nome tem
origem do latim augustus, assim chamado
em homenagem ao imperador romano
César Augusto, e que ao mesmo tempo
projeta algo divino, sublime, majestoso,
diferente deste mês tão sem graça.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

PR Murray

Downtown, dos sócios Luis Capella e Hélio Teixeira,
trouxe um novo conceito ao Centro Histórico de Santos,
satisfazendo o gosto dos trabalhadores da região.Pág. 12.
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O tabagismo irrita as vias aéreas e causa a secreção,
conhecida como pigarro, que também é um dos sintomas
da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.............Pág. 10.
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ALei nº 13.105, de março de 2015, que
instituiu o novo Código de Processo

Civil Brasileiro, o qual entrou em vigor
em março passado, trouxe em seu texto
muitas novidades, dentre elas um avanço
que há muito é esperado, qual seja, a cota
condominial passou a ter natureza de título
executivo extrajudicial, o que tornará a
sua cobrança pela via judicial muito mais
rápida.

Tal previsão se encontra no artigo
784, X, da nova codificação e dispõe,
expressamente, ser título executivo
extrajudicial “o crédito referente às
contribuições ordinárias ou extraordinárias
de condomínio edilício, previstas na
respectiva convenção ou aprovadas em
assembleia geral, desde que
documentalmente comprovadas”.

Essa novidade permitirá que os
condomínios, ao invés da ação de
cobrança, possam se utilizar diretamente
do processo de execução de títulos
extrajudiciais, por meio do qual, poderá o
condomínio, já de início, requerer a
penhora de bens – dinheiro em conta, o
próprio apartamento, a garagem do
devedor e outros anexos porventura
existentes. Além disso, é possível a
inclusão do condômino inadimplente no
órgão de proteção ao crédito, conforme

Gelcy: executividade está
condicionada a requisitos
expressos

redação do artigo 782, parágrafo 3º, do
NCPC.

O condômino inadimplente, pelo
princípio do contraditório e da ampla
defesa, terá a oportunidade de apresentar
sua defesa através de embargos. Via de
regra, os embargos não possuem efeito
suspensivo, permitindo ao condomínio
prosseguir com a penhora e avaliação do
bem penhorado, mesmo antes do
julgamento sobre a defesa apresentada
pelo devedor, ou de eventual recurso.

Caso o juiz constate se tratar de
defesa meramente protelatória, poderá
rejeitar liminarmente os embargos
apresentados pelo devedor.

Claro está que a intenção do
legislador processual, ao trazer a via

executiva para a cobrança do crédito
condominial, foi justamente a de dar
celeridade à cobrança das taxas
condominiais.

Mas há de se fazer aqui uma
ressalva: os condomínios devem buscar
um assessoramento jurídico prévio em
relação à correta formalização do rateio da
taxa condominial, pois a executividade da
quota estará condicionada ao cumprimento
dos requisitos da lei (art. 784, X).

Deverá constar na convenção do
condomínio a obrigação dos condôminos
de pagar a sua quota de rateio das
despesas condominiais, o critério utilizado
para tal cálculo e, também, os encargos
moratórios impostos ao devedor no caso
de inadimplemento.

Não está dispensado, também, a
realização de uma Assembleia Geral
Ordinária anual, com o objetivo de, entre
outros, “aprovar o orçamento das
despesas, as contribuições dos
condôminos”, nos termos do art. 1.350,
do Código Civil.

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

Veículos & Negócios

Que a maré automotiva não
está para peixe, no Brasil,
todo mundo já sabe. Mas

que a crise de vendas não bateu nos
SUVs e Crossovers pouca gente tem
a informação. Assim, o Brasil deverá
se acostumar aos lançamentos e
retrofittings dessas categorias com
frequências maiores. De acordo com
a Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave), no

Lucas Zunder

No item consumo o SUV
compacto da Jac Motors
foi bem

T5 mostra
evolução
da marca

primeiro semestre
do ano foram
emplacados
144.056 veículos
(SUVs/
Crossovers), contra 133.664 no
mesmo período em 2015.

Foi também no primeiro
semestre deste ano que a Jac Motors
lançou o SUV T5. E Veículos &
Negócios foi conhecer o caçulinha.
Carro de concepção chinesa e design
italiano, fica muito bem na foto.
Faróis potentes, lanternas de LED,
ar condicionado digital, kit
multimídia no painel, com conexão
HDMI e Bluetooth, leitor de MP3
etc., bancos de couro e alguns outros

detalhes que agradam. Isso sem
contar o generoso espaço interno,
inclusive para quem viaja no banco
de trás.

O volante multifuncional,
revestido, é bom e a direção assistida
um show. O câmbio é de fácil de
engate e a sexta marcha é
extremamente bem-vinda neste
veículo. Como poucos, a câmara de
ré é um cinema e os espelhos laterais
bem desenhados. O porta-malas de
600 litros não faz feio. Enfim, se

considerarmos
o caráter
geral do
carro, pode
ser o

sinônimo da maturidade da
montadora chinesa no país. O T5 é
um carro moderno.

O motor é 1.5, com boa
aceleração e retomada, e entrega 127
cv (a álcool). A suspensão tipo
McPherson é mais ajustada que a de
seu irmão maior, o T6. No item
consumo o SUV compacto foi bem.
A álcool fez 7,5 km/l na cidade e
10,4 km/l na estrada. Já com gasolina
(e aí consideramos as variações do
carro com 5 pessoas e com 2,

bagagem etc.) fez 9,9 km/l na cidade
e chegou a 17 km/l na estrada. Isso
rodando em 6ª marcha, em
velocidade constante, e na média de
2.000 rpm de aceleração.

IMPORTANTE – Quando a
gente faz avaliação, procura extrair o
máximo em rendimento/consumo.
Isto porque nosso teste visa o
consumidor comum, que busca uma
boa relação de potência e economia,
em regra geral. Não visamos o
pessoal que tira “racha” (ou “pega”,
como dizem os cariocas), por isso
também não entendemos como
relevante a cronometragem de
segundos para que o veículo atinja
de “0 a 100”. Em cidades como São
Paulo – onde a velocidade é de 50
km/h nas vias – isso não vale nada.
O que o consumidor quer saber, e
neste sentido temos conversado
informalmente com diferentes perfis
(homem/maduro, homem/jovem,
mulher/madura, mulher/jovem), é: o
carro é econômico? Tem boa
retomada?

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

Concepção
chinesa e
design
italiano: T5
fica muito
bem na foto



 Marco Aurélio Luz, presidente da Associação dos Mutuários de São
Paulo e Adjacências (Amspa), divulgou nota para repudiar a decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) de transferir ao consumidor a
obrigação de pagar a comissão de corretagem na compra da casa
própria. “Nós, representantes dos mutuários, acreditamos não ser justo
que o comprador arque com taxas de 6% a 8% do valor do imóvel para
quitar os honorários de um serviço que foi o vendedor que contratou”,
diz o documento, ao frisar que a decisão “é um retrocesso na Justiça,
uma vez que existem milhares de ações julgadas anteriormente pelo
Poder Judiciário, reconhecendo que o repasse da cobrança da taxa de
corretagem ao consumidor é abusivo”.
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Imagine um local onde
é possível
interagir com a
cultura de vários
países. Imaginou

o Parque Olímpico na cidade do Rio
de Janeiro? Poderia ser, mas os
Jogos Olímpicos já aconteceram...
Então, que tal ter esta experiência
aqui mesmo em Santos? O Mendes
Convention Center abrigará, de 7 a
18 de setembro, a 14ª Feira Mundial
de Artesanato oferecendo ao público
uma alternativa de entretenimento

cultural bem interessante.
O “Art Mundi” como é

conhecida a feira, tem promoção da
Diretriz Feiras e Eventos, e já esteve
em Curitiba, Porto Alegre e aqui
mesmo, em Santos, no ano passado,
mostrando aos visitantes uma
extensa gama de manufaturados
representando culturas de países
como China, Japão, México, Bolívia,
Portugal, Brasil e muitos outros. Na
entrada haverá um espaço para a arte
local, representada pelas muretas
com fotos de Santos que eu
produzo. Mas não só de artesanato
vive a feira, que contará também
com um centro gastronômico, no
qual o visitante poderá provar
pratos típicos de cada país
participante. Peças de vestuário,

itens exclusivos de decoração e
artigos exóticos também fazem parte
do portfólio do evento, que é
considerado um dos maiores e
melhores deste segmento no Brasil.

Apesar do período econômico
desfavorável, a expectativa dos
organizadores é que a Art Mundi
receba mais de 30 mil visitantes, que
encontrarão entre os mais de 200
expositores artigos que normalmente
só conseguiriam saindo do Brasil ou
importando. De fato vale a pena
visitar, de segunda a sexta-feira, das
15 às 22 horas, sábado, das 14 às 22
horas, e domingo, das 14 às 21
horas. A entrada é franca e o Mendes
Convention Center está localizado
na Avenida Francisco Glicério, 206,
na Vila Matias.

Volta ao mundo em Santos
Alternativa de
entretenimento cultural
bem interessante

Lombadas holográficas e pontos
de ônibus com conexão wi-fi

gerada a partir de energia solar... Os
termos parecem saídos de tramas
futuristas, mas já compõem a
realidade de cidades norte-
americanas, como Filadélfia e São
Francisco. Desenvolvidas para
aprimorar aspectos como segurança,
mobilidade e fiscalização no trânsito,
as novas tecnologias são geralmente
aplicadas por meio de dispositivos
práticos, com design leve e
interativo.

Antes de considerar o segmento
para o qual irão levar benefícios, os
projetos tecnológicos devem
adequar-se aos moldes das cidades
onde serão aplicados. “Cada lugar
apresenta necessidades distintas,
que variam, por exemplo, conforme
a topografia e a densidade
populacional”, ressalta Ricardo
Simões, gerente de produtos da
Perkons, especializada em gestão de
trânsito: “No caso de São Paulo,
como o trânsito é parte essencial da
rotina do cidadão, iniciativas que
priorizem os transportes coletivos
têm ainda mais importância”.

De acordo com ele, conferir mais
segurança aos deslocamentos –
sejam eles realizados por ciclistas,
pedestres ou motoristas –, é uma
etapa estratégica para construção de
cidades mais humanas, sustentáveis
e que suportem as demandas de
mobilidade dos seus habitantes.

Contudo, o Brasil permanece com
sinais de atraso evidentes neste
quesito, consequência das carências
de infraestrutura.

Embora a passos tímidos, alguns
projetos tecnológicos já estão em
andamento em território brasileiro.
Testado e licitado pela Secretaria
Municipal de Trânsito de Curitiba
(Setran), o projeto que inclui
equipamentos no-break em alguns
cruzamentos da cidade é um desses
exemplos.

O propósito é manter o
funcionamento regular dos
semáforos mesmo depois de quedas
de energia. “Curitiba volta a ser
vanguarda na área de trânsito, pois
vem buscando soluções inteligentes
para melhoria da mobilidade urbana,
otimização de processos, garantia da
segurança do trânsito e redução de
impactos sociais e ambientais”,

destaca o coordenador de
fiscalização eletrônica do Setran e
coordenador da Comissão de Análise
de Novas Tecnologias de Trânsito,
Marcio de Souza.

Na análise do coordenador,
engenharia e fiscalização têm sido as
áreas mais contempladas por
propostas deste cunho, resultado
das próprias tendências de mercado
cada vez mais focadas em
deslocamentos seguros: “Outra
iniciativa em Curitiba que dialoga
com esta premissa são os 120
semáforos inteligentes instalados em
31 cruzamentos. Eles podem ser
acionados por meio do cartão de
isento do transporte coletivo da
cidade e estão localizados em
trechos com grande fluxo de usuários
com dificuldade de mobilidade, para
assegurar uma travessia mais segura
a eles”.

Cesar Brustolin/SMCS

Dispositivos tecnológicos
agregam eficiência

Semáforos
inteligentes
podem
beneficiar
160 mil
idosos com
o cartão de
isento
habilitado

 As instituições museológicas
da Baixada Santista têm prazo
até 13 de setembro para realizar
o cadastro da fase piloto do
Cadastro Estadual de Museus de
São Paulo (CEM-SP) junto ao
Sistema Estadual de Museus
(Sisem-SP), que congrega e
articula os museus do Estado
visando promover a qualificação
e o fortalecimento institucional
em favor da preservação,
pesquisa e difusão do acervo
museológico paulista.

 Fundação Procon-SP constatou
que no primeiro semestre do ano
houve aumento de 360% no número
de reclamações por publicidade
enganosa, feitas por desempregados
em busca de melhorar suas chances
de ingresso no mercado, contra
agências e consultorias de recursos
humanos. Dados foram comparados
com o último semestre de 2015.

 Instituto Trata Brasil (ITB), em
parceria com a Reinfra
Consultoria, lançou a cartilha
“Saneamento Básico e as
Eleições Municipais 2016”, que
traz desde princípios básicos do
saneamento até informações
sobre a necessidade de os
municípios investirem em água e
esgoto, a obrigatoriedade da
elaboração dos Planos
Municipais de Saneamento
(PMSB), as instâncias de apoio
junto ao Governo Federal, entre
outros pontos. Material está
disponível em
www.tratabrasil.org.br

 Sete em cada 10 jovens
empreendedores acreditam que as
novas tecnologias ajudam a
desenvolver negócios (70,3%) e
potencializam a lucratividade de
suas empresas (69,2%), apurou
pesquisa do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e da
Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) nos Estados e no
Distrito Federal. A inovação é mais
presente entre os empreendedores
com formação universitária (63,1%).
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OConselho de Defesa do
Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e

Turístico do Estado de São Paulo
(Condephaat) homologou o
tombamento do Santa Paula Iate
Clube, na capital paulista. As
instalações estão localizadas na
Avenida Atlântica, às margens da
represa do Guarapiranga, e
representam um marco da chamada
arquitetura brutalista. Atualmente, o
conjunto está abandonado, sofrendo
a ação do tempo, com infiltração em
vários pontos: as vigas de
sustentação estão esfarelando, a
ferrugem das estruturas faz parte do
cotidiano, além de pichações por
toda a parte.

O tombamento abrange a
garagem de barcos, o conjunto de
piscinas e o túnel de ligação do Iate
Clube, elementos do local que foram
projetados por João Batista
Vilanova Artigas, ícone da
arquitetura moderna responsável por
diversos patrimônios no estado de
São Paulo.

As justificativas do tombamento
são a solução arquitetônica de
Artigas, que incorpora a
permeabilidade do edifício da
garagem de barcos e a relação dele
com a Represa Guarapiranga; a
conexão entre elementos através de

Abandonado, conjunto
arquitetônico sofre a ação
do tempo

Condephaat tomba marco brutalista
Antigo Santa Paula Iate
Clube: marco da
chamada arquitetura
brutalista, projeto do
arquiteto João Batista
Vilanova Artigas

passagem subterrânea e o desenho
das piscinas e os muros de pedra
que garantem unidade ao conjunto
projetado.

O Condephaat tombou diversas
obras de Vilanova Artigas por sua
importância histórica, artística e
arquitetônica. Entre elas, estão a
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP, o Edifício
Louveira, o Balneário de Jahu (atual
Balneário Municipal Aristides Coló)
e as residências do arquiteto.

Nascido em Curitiba, Vilanova
Artigas graduou-se pela Escola
Politécnica da Universidade de São
Paulo (USP) e frequentou o Grupo
Santa Helena. Autor de vários
projetos importantes e de impacto
sociológico, Artigas também foi
criador do edifício da FAU – USP,
inaugurado em 1969, um dos

melhores exemplos de arquitetura
brutalista.

O projeto da Garagem de Barcos
do Clube Santa Paula, mais
conhecido como Santapaula Iate
Clube, é considerado a primeira
manifestação do brutalismo paulista.

Ela foi projetada por Vilanova
Artigas e o também arquiteto Carlos
Cascaldi. O projeto original era para
ser um conjunto de prédios de
hotéis. A obra foi iniciada na década
de 50, porém abandonada pelo
antigo proprietário. Em 1961,
Artigas e Cascaldi assumem a
reforma do complexo e a construção
do que viria a ser o marco na
arquitetura brasileira, o Iate Clube
Santa Paula.

Conhecido também como Iate
Clube 61, este complexo mudou a
face do então pacato bairro de

Interlagos, que estava sendo loteado,
e ganhou a atenção de
empreendedores. Adelino Borelli,
presidente da Santapaula
Melhoramentos, empresa de
administração, loteamento e
imobiliária, viu a capacidade que
Interlagos possuía e que poderia
beneficiar o lazer dos paulistanos. A
represa de Guarapiranga já era
conhecida como a praia de São
Paulo, porém, sem nenhuma
infraestrutura para as pessoas
desfrutarem o dia por ali.

Inaugurado em 1964, Santapaula
Iate Clube logo se tornou ilustre. O
complexo possuía amplas
dependências sociais, como piscinas,
saunas, restaurante, postos de
controle, embarcadouro e oficina
para os iates. Havia uma extensa
estrutura para os associados
poderem desfrutar o que a represa

de Guarapiranga oferecia e um
refúgio para quem não queria perder
tempo em congestionamentos para o
litoral. Em 1973 o cantor Roberto
Carlos chegou a se apresentar no
Iate Clube arrastando milhares de
pessoas.

Santapaula tinha tudo pra ser
um sucesso, mas começou a entrar
em decadência. Em meados da
década 80, o Iate Clube já não era
mais o mesmo e gradativamente o
espaço foi encerrando as suas
atividades. Hoje o marco da
arquitetura brutalista está
abandonado. Maltratado pela ação
do tempo, o antigo clube tem
problemas de infiltração que estão
em toda parte.

Mesmo com tantas dificuldades,
o antigo Santapaula Iate Clube foi
tombado em 2007 pelo Conselho
Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico de São Paulo
(Conpresp). Ou seja, o complexo
não pode ser demolido, mas algumas
partes correm risco de cair. Em
2010, o Conpresp aprovou projeto
de restauro para implantação de
complexo hoteleiro e centro de
convenções. Mas, nada foi feito.

Complexo mudou Interlagos, que estava sendo loteado e ganhou a atenção de empreendedores

Fotos Divulgação

Arquitetura
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Um dos prédios mais
charmosos do Rio de
Janeiro, onde funcionou o

Grande Hotel Bragança, no 9 da
Avenida Visconde de Maranguape,
ao lado dos Arcos da Lapa, foi
recuperado e retomou sua antiga
função. Após dois anos e meio de
obras, o endereço que já hospedou
nomes como Noel Rosa e Di
Cavalcanti passou a ser chamado 55/
Rio Hotel.

O edifício centenário é famoso
pelos dois torreões que arrematam
seu telhado. O 55/Rio Hotel é
resultado do investimento de dois
grupos: o brasileiro Gamaro e o
norte-americano Klaff Realty. O
empreendimento recebeu
investimento de R$ 60 milhões
aplicados no restauro das
características originais das fachadas
do prédio de estilo arquitetônico
eclético, na construção de um anexo
e nas instalações, para oferecer 120
apartamentos, além do bar e do
restaurante que serão abertos ao
público.

A obra também recuperou o
prédio vizinho que, apesar de ter

sido incorporado ao novo hotel,
manteve suas características
arquitetônicas originais. Nesse
conjunto de frente dos dois edifícios
antigos, ficam as 14 suítes mais
imponentes do 55/Rio, duas delas
com pé direito duplo, 37 metros
quadrados de área e decoração que
mescla peças antigas com outras de
design mais arrojado.

Na parte de trás do terreno foi
erguido o anexo de vidro, aço e
concreto, em estilo moderno,
arquitetonicamente e visualmente
independente do prédio antigo. Em
oito pavimentos estão dispostos
106 quartos, uma academia de
ginástica e um terraço que, pelo
imenso potencial da vista e da
localização, tem vocação de se
transformar em point da noite na
Lapa. Localizado no último andar do
edifício e cercado apenas por um
guarda corpo de vidro transparente,
o espaço dará aos seus visitantes um
ângulo único da cidade, com pano de
fundo os Arcos da Lapa e a Catedral
do Rio de Janeiro. O contraste entre
o que há de mais moderno e o
resgate do passado foi a tônica da
obra que teve a participação do
arquiteto Jean de Just no projeto de
decoração.

“O projeto de decoração teve
como objetivo fazer com que os

hóspedes se sintam em uma casa”,
afirma Jean: “As áreas comuns são
modernas e aconchegantes, com
detalhes como os sofás do lobby que
se encaixam nas portas-janelas e
criam espaços íntimos dentro de
uma enorme área. Nos quartos
localizados no bloco antigo, também
usamos cores específicas e um estilo
mais intimista para dar essa
sensação de lar. Já nas suítes do
anexo, mais modernas, inserimos
detalhes que dão personalidade
como papel de parede, almofadas e
quadros de fotos”.

Para ressaltar e destacar a
separação dos dois prédios, entre o
antigo e o moderno, no pátio interno

onde ficam algumas das mesas do
restaurante, os visitantes irão se
deparar com um enorme grafite obra
de um artista conhecido como
“Vermelho”. Quem ficar hospedado
no novo hotel terá referências do que
foi o passado do prédio erguido
entre os anos de 1908 e 1910. As
paredes do lobby e de alguns
quartos, por exemplo, revelam a
estrutura de pedras que sustenta a
construção. Detalhes na decoração
também dão pistas de outras épocas.
Alguns elementos originais (como
portas e janelas) foram
reaproveitados e transformados em
biombos que decoram o pátio
interno e as suítes master. Já o piso

Antigo Grande
Hotel Bragança: na

Lapa, brilho e
encanto de cariocas

e turistas

55/Rio Hotel
resgata o
glamour

do lobby traz mosaicos de ladrilhos
hidráulicos de diferentes momentos
do edifício. Toda a obra contou com
o apoio de órgãos públicos de
preservação do patrimônio histórico,
que ajudaram, por exemplo, na
definição das cores empregadas nas
fachadas e na identificação de
características fundamentais que
deveriam ser protegidas.

“Nosso objetivo sempre foi a
realização de um projeto hoteleiro
moderno restaurando uma das
construções mais significativas do
Rio de Janeiro e colaborando para a
revitalização da Lapa”, afirma
Angela Freitas, investidora pelo
grupo Gamaro.

Divulgação

Empreendimento recebeu
investimento de R$ 60
milhões

Arquitetura

A Honeywell (NYSE: HON)
anunciou a nova versão de

seu principal sistema de
gerenciamento predial, o
Enterprise Buildings Integrator
(EBI). O EBI R500 aprimora a
conectividade dos edifícios atuais
para ajudar a torná-los ativos
estratégicos para as organizações.
Os novos recursos auxiliam as
empresas no gerenciamento e na
tomada de decisão, promovendo a
melhoria na eficiência dos
negócios e proporcionando maior
controle sobre as operações.

O EBI R500 possibilita aos
administradores prediais
converter dados do edifício em

recomendações para
entregar resultados em
tempo real. Os novos
recursos incluem:

O EBI apresenta um
novo aplicativo móvel que
oferece aos administradores
prediais maior
conhecimento situacional do
desempenho e das
operações prediais. Os
administradores de edifícios
agora podem receber
notificações em seus
smartphones e tablets sobre
possíveis problemas no sistema e
nos equipamentos prediais antes que
as falhas ou interrupções do sistema

afetem a operação da organização.
O aplicativo móvel também permite
acesso remoto e gerenciamento dos
sistemas e dados prediais. Além

disso, o EBI é habilitado
para cloud computing e
pode se conectar com
diversos serviços em nuvem
da Honeywell, que analisam
dados de instalação e
facilitam decisões ao
aprimorar o desempenho

predial e reduzir custos de energia.
Os aprimoramentos no

desempenho do EBI aumentaram a
capacidade de pontos de dados em

200%, ampliando a conectividade
geral do edifício, ao mesmo tempo
em que reduz custos com TI, por
conta da menor necessidade de
infraestrutura de TI. Os
administradores ganham um
número maior de níveis de dados
prediais, como consumo
energético, temperatura dos
ambientes, umidade, qualidade do
ar, pontos de acesso de controle e
imagens de câmeras de segurança.

O EBI agora é compatível com
a última versão do sistema
operacional Microsoft Windows e
Windows 2012 Server, oferecendo
conformidade em TI e segurança
atualizada.

Prédios inteligentes com mais conectividade
Novos recursos
auxiliam as empresas
no gerenciamento e na
tomada de decisão

Divulgação
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Construção

AConcrete Canvas Brasil traz
para o mercado brasileiro o CC

Hydro, uma nova versão da manta
de concreto da empresa que garante
alta impermeabilização em
revestimentos de contenção de
líquidos. Lançado no 10º Concrete
Show South America, o CC Hydro é
uma evolução da manta flexível de
cimento Concrete Canvas, ideal para
o revestimento e impermeabilização
de bacias de contenção ou canais que
conduzem líquidos contaminados de
alta acidez ou alcalinidade. O
produto é comercializado em rolos e
endurece quando hidratado,
formando uma camada de concreto
100% impermeável e à prova de
fogo. Após ser fixada mecanicamente

Hydro 100% impermeável: produto simplifica a instalação e
reduz a logística de materiais aplicados

Economia de custos e rapidez na aplicação

Aconstrução civil, mesmo
sendo uma das grandes
afetadas pela retração atual,

tem o potencial de ser protagonista
de uma retomada econômica no País.
Para começar a desenhar essa saída,
uma mudança na cultura empresarial
parece ser necessária, com a
estruturação de políticas adequadas
de controle interno e políticas rígidas
de compliance para afastar o risco de
cair nos mesmos abismos de
corrupção testemunhados
ultimamente.

Essas questões, entre outros
assuntos relacionados a cadeia
produtiva do concreto e o setor da
construção civil, foram discutidas no
10º Concrete Show South America,
realizado de 24 a 26 de agosto, no
São Paulo Expo (antigo Centro de
Exposições Imigrantes), na capital
paulista. O evento teve a
participação mais de 500 marcas
nacionais e internacionais de mais de
150 segmentos da construção civil.

No intuito de ajudar as empresas
do setor a construir um ambiente de
negócios mais transparente, a
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) em parceria com
o SESI Nacional preparou dois guias
de orientação que servem de
referência para entidades e empresas
criarem seus próprios modelos de
controle interno, assim como melhor
preparar as suas participações em
concorrências públicas.

“O Guia de Ética e Compliance
para Instituições e Empresas da
Construção Civil é destinado à
prevenção e traz as mais modernas
premissas e iniciativas de
compliance, alinhadas aos padrões
internacionais, que orientam como
melhorar o controle interno do
setor”, explica o presidente da
CBIC, José Carlos Martins. O outro
documento compilado é o Guia da
Conduta Concorrencial, que traz
conceitos e medidas para que as
empresas saibam como elaborar a
participação para disputar
concorrências, fortalecendo a defesa
da transparência e a livre
concorrência.

“É preciso resgatarmos valores
que foram esgarçados e criar uma
cultura de tolerância zero contra a

corrupção e a prática de desvios
como premissa da vida em
sociedade. As empresas precisam
fortalecer e aprofundar seus
mecanismos de controle interno e
rever a forma como se dá o
relacionamento com o poder
público, impondo um novo
paradigma. Por outro lado,
Executivo, Legislativo e Judiciário
precisam rever práticas hoje
consagradas e que se tornaram
verdadeiras janelas de oportunidade
para a prática de desvios”, afirma o
presidente da CBIC. Um dos pontos
para o começo da estabilização do
setor está no destravamento de
projetos nas modalidades de
parcerias público-privadas (PPPs) e
concessões e condições financeiras
mais atrativas para investidores.

O presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Materiais
de Construção (Abramat), Walter
Cover, lembra que além de medidas
para o estímulo da atividade da
construção civil também devem ser
pensadas soluções para o comércio
de materiais: “O medo do
desemprego tem postergado
reformas nas moradias, responsável
por 50% da utilização de materiais
de construção. De toda forma, a
indústria de materiais requer uma
política cambial que estimule
exportações e não permita
importações a preços aviltantes. Tão
ruim como um real sobrevalorizado é
a alta flutuação do câmbio, que além
de não dar sinais importantes aos
exportadores, afugentam o
investimento externo. Já o mercado

das construtoras depende de crédito
imobiliário em condições favoráveis
e a um programa consistente de
obras de infraestrutura e de moradia
popular com algum subsídio”.

Para o presidente da CBIC, o
reaquecimento da construção civil e,
consequentemente, da economia
brasileira está na combinação de uma
gestão focada no controle do gasto e
da melhoria do ambiente de
negócios. “São dois vetores
importantes: o resgate da
credibilidade do País, por intermédio
de medidas e reformas estruturantes
dedicadas ao controle e qualificação
do gasto público, e um esforço
efetivo para o desencadeamento de
projetos nas modalidades de
concessões e parcerias público-
privadas”.

Já o diretor titular do
departamento da indústria da
construção (Deconcic) da Fiesp,
Carlos Eduardo Auricchio, salienta a
importância de um modelo
financeiro mais atrativo: “A
retomada dos investimentos em
infraestrutura e desenvolvimento
urbano devem ser prioritárias, para
isso é fundamental a participação do
setor privado em projetos públicos,
por meio de modelagem financeira
mais atrativa, incluindo garantias,
retornos e contrapartidas, bem como
o aperfeiçoamento da segurança
jurídica dos contratos.

Construir um ambiente
de negócios mais
transparente

Potencial para ser protagonista!

no solo e hidratada, a manta de
concreto precisa de apenas 24 horas
para endurecer e em 48 horas está
pronta.

Segundo o diretor executivo da
empresa, Ian Pacey, a
impermeabilização total garantida
pelo CC Hydro é alcançada devido a
sua tecnologia inovadora com
membrana reforçada de PVC que
reveste a manta. “A membrana de
PVC é quimicamente muito
resistente, sendo a única solução 2
em 1 no mundo que combina a
impermeabilização completa com
uma proteção estruturada e durável
de concreto especial. Esta
combinação simplifica a instalação,
reduz a logística de materiais

aplicados e diminui o tempo de
aplicação”, explica. Outra vantagem
do CC Hydro é dispensar coberturas
adicionais de material, além de
demandar menos escavação.

Outro benefício do CC Hydro é
o fato de pode ser, em 95% dos
casos, instalado diretamente acima
de estruturas existentes com
incidência de vazamento de líquidos,
sem a necessidade de realizar obras
de grande porte ou ter que remover o
material existente. “O novo produto
é direcionado para bacias de
contenção, valas de drenagem, áreas
de saneamento, áreas de agronegócio,
como em revestimentos para o setor
de açúcar, cana e álcool”, afirma o
diretor da Concrete Canvas Brasil.

 Divulgação

Sandra Netto
Estimular a atividade da
construção civil e pensar
soluções para o comércio
de materiais
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Arq & Decor

Com o tema “Cultivar
deCoração”, a 35ª Expoflora
acontece até 25 de setembro,

em Holambra, no interior do estado
de São Paulo. A antiga colônia
holandesa, conhecida como Cidade
das Flores, está localizada a 140 km
da capital paulista, com acesso pela
rodovia Campinas- Mogi Mirim (SP
340), saída 140.

O desafio dos profissionais do
setor foi criar projetos paisagísticos
e de decoração que contemplem
sugestões simples para o uso de
flores e plantas ornamentais
adequadas a cada ambiente, deixando
a casa mais confortável, alegre e
bonita.

Com coordenação da arquiteta
Karina Taccola, a mostra foi dividida
em 19 ambientes internos e externos:
Jardim/Hall/Varanda, Homeoffice,
Academia, Criança, Oratório, Sala de
banho, Loft/Apartamento, Casal,
Jardim de inverno, Living, Pátio
interno, Cozinha, Sala de jantar,
Gourmet e opções de quintal.

Uma das novidades é o
aplicativo MeuJardim, que ajuda as
pessoas a cuidarem de seus jardins
de forma gratuita e sem
complicações. Basta que o usuário
crie um ou mais jardins e adicione as
espécies plantadas para que o
aplicativo o auxilie no cuidado e
manuseio de cada uma delas. A
ferramenta notifica sobre o momento
ideal para adubar as plantas e
utilizar os produtos indicados para
cada situação.

Entre os ambientes, o Loft foi
idealizado pelas designers de
interiores Marina Machado e Allan
Oliveira. Elas apresentam uma
proposta inusitada: lago com cascata
de bambu, peixes e plantas aquáticas
no quarto, flores e plantas cultivadas

Recanto das crianças:
aconchego e
aventura no
ambiente criado pela
design Estela Galleti

in vitro que não necessitam de
nenhuma manutenção na sala e horta
com Panc’s (plantas comestíveis não
convencionais) na cozinha.

Sem contar a tecnologia que
permite a flutuação de um vasos, e o
uso de papéis de parede em 3D. O
espaço alia a inovação à
sustentabilidade e criatividade.

Os profissionais trazem
natureza para dentro de casa, de
forma tecnológica e com baixo custo.
Hoje é possível permitir que o
frescor das plantas e flores esteja
próximo até mesmo de quem nem
sempre tem tempo até para regá-las.

A cozinha, sala e quarto são
conjugados. Apenas a privacidade do
dormitório é garantida pelos
mourões de eucalipto espaçados e
adornados por trepadeiras de
maracujá. Todo o teto é delineado
por samambaias.

No quarto está a grande
surpresa. Aos pés da cama do casal

foi instalado um lago com direito a
uma mini cascata de bambu, carpas
coloridas e plantas aquáticas. Os
papéis de parede 3D simplesmente
trouxeram uma floresta para o
dormitório. O avencão decora a
parede da cascata. A composição
com mudas de mangueira, abacaxi
ornamental, babosa, bromélias,
antúrios e orquídeas propõe um jogo

inusitado para o entorno do
lago. É cinematográfico.

Na sala, o lustre
principal formado por duas
bacias opostas, uma para as
lâmpadas e, outra, para as
orquídeas, cumprindo dupla
funcionalidade. Vale
observar, na parede, os
quatro balanços de corda
cujas tabuas do assento
servem como prateleiras
para o VitaWall (mudas de
plantas cultivadas in vitro),

muito decorativas e apropriadas
para quem não tem tempo para
cuidá-las. Trata-se de um objeto de
decoração que alia o sistema de
multiplicação de plantas a um design
super atual. Na prática, o sistema é
semelhante ao de um terrário, só que
o processo é feito em laboratório.
Assim as mudas plantadas no gel de
agar-agar (composição a base algas)

se desenvolvem num ambiente
fechado, sem a necessidade de água e
de exposição ao Sol. Ali estão
espadas de São Jorge, orquídeas
ludísia, avencão e bambu. É a
tecnologia aliada ao paisagismo de
interiores. Emoldurando a grande
novidade do ambiente estão
dispostas balanças com vasos
criativos de armação em metal e
vidro.

Na cozinha, a novidade são os
vasos em diversos tamanhos com
plantas medicinais de cultivo
orgânico e Panc’s, plantas
alimentícias não convencionais.
Entre elas, a nutritiva ora-pro-nóbis,
sálvia, erva-doce, pariri, guaco,
capim-limão, bálsamo, alecrim,
cânfora, arruda, poejo, camomila,
hortelã, menta e arruda.

De forma informativa e
ornamental, os profissionais
procuram valorizar e incentivar uma
alimentação mais saudável e
orgânica. Encontramos na cozinha
também um grande quadro negro,
tendência que veio para ficar, prático
para anotar receitas e deixar recados.
A tecnologia do trem bala -
suspensão por um jogo de
eletroímãs – permite que atillandsia
(variedade de bromélia) flutue sobre
a bancada.

Outro ambiente de destaque é o
recanto das crianças, criado pela
design Estela Galleti, que pode
trazer, ao mesmo tempo, aconchego
e aventura. A mobília, de designer
europeu, feita artesanalmente em
Pinus Elioti pelo Ateliê Angelin é
inspirada nas abordagens Waldorf e
Pikler e pedagogia Montessori. As
medidas são específicas para bebês e
crianças de 0 a 4 anos, e permitem
que eles se movimentem com
autonomia e segurança e
desenvolvam noções sobre equilíbrio
e força. No espaço interativo,
floristas realizarão oficinas de
arranjos florais para as crianças às
sextas-feiras, às 10 e às 14 horas.

Natureza para dentro de
casa, de forma tecnológica
e com baixo custo

Loft: proposta inusitada,
pelas designers de
interiores Marina

Machado e Allan Oliveira
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Escolha certa para
comemorações inesquecíveis,
o Tivoli Ecoresort Praia do

Forte, na Avenida do Farol, Praia do
Forte, Mata de São João, na Bahia,
preparou uma programação de
réveillon para complementar o
cenário paradisíaco, as requintadas
instalações e a alta gastronomia,
proporcionando o clima ideal para
receber 2017 com boas energias.

É possível se hospedar no resort
por sete dias, com welcome drink,
café da manhã e jantar com bebidas
não alcoólicas inclusas, com opções
a partir de R$ 22.060,00 para duas
pessoas. As diárias do período dão
direito a todas as atrações especiais
como luau com Banda Eva, shows
de Simone Sampaio e Alexandre
Leão, banda cover dos Bee Gees, o
Bee Gees Alive, djs, apresentação
teatral e stand up comedy.

Na noite de 31 de dezembro, o
hotel oferecerá um coquetel seguido
de ceia com orquestra conduzida por

Beto Nash e, seguindo as tradições
baianas, pouco antes da virada os
hóspedes serão convidados a
participar do cortejo de oferendas a
Iemanjá. Na virada os hóspedes
poderão curtir o show pirotécnico e
a animação da cantora Simone
Sampaio trazendo o axé da Bahia,
hits internacionais e boas vibrações
para o novo ano.

Além do cenário paradisíaco e
das atrações especiais, o hotel
oferece opções de lazer para todas
as idades. Os pequenos podem
aproveitar as brincadeiras do clube
infantil Careta Careta enquanto os
adultos aproveitam para praticar
stand-up paddle, tirolesa, jogar tênis
ou aproveitar a natureza à beira da
piscina ou do mar.

O melhor réveillon...

Tivoli Ecoresort Praia do Forte: programação inclui luau da Banda
Eva, show de Simone Sampaio e queima de fogos

Receber 2017 com boas
energias na Costa Norte
da Bahia

 Divulgação

Atenta às demandas globais por
redução no consumo de energia

e por uso de fontes renováveis de
geração energética, a Rede de Hotéis
Deville concluiu no primeiro
semestre a implantação de um
sistema de consumo de energia
exclusivo. Agora, toda a energia
consumida pelos hotéis do grupo é
gerada a partir de matrizes
energéticas não poluentes, como
parques eólicos, Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) e usinas
térmicas a biomassa, que consiste
em energia gerada por meio da
decomposição de materiais
orgânicos.

Para que isso fosse possível, a
rede migrou do “mercado cativo”, no
qual a energia é fornecida por
empresas estatais, para o “mercado
livre”, que permite a contratação do
fornecimento a partir de diversas
empresas, das mais variadas
matrizes. O grupo hoteleiro optou

Deville
Prime
Salvador:
iluminação
com fontes
de energia
limpa e
renovável

Deville aposta na
sustentabilidade

pela chamada energia incentivada,
que consiste na geração via fontes
renováveis. “Foi uma decisão de
consciência ambiental. A empresa,
inclusive, já tem diversas outras
políticas de sustentabilidade
implantadas”, explica o gerente de
Manutenção e Patrimônio da rede,
Alan Nogueira dos Santos.

Entre as ações para reduzir o
impacto ambiental, estão
substituições nos aparelhos de ar
condicionado, com a aquisição de
modelos mais econômicos, a troca de
lâmpadas frias por equipamentos de
LED, assim como a instalação de
sensores de presença e a destinação
adequada dos resíduos. A adoção do
novo modelo energético permitiu o
desligamento dos geradores
próprios, que eram usados como
alternativa de economia no horário
de ponta, quando o custo da energia
no mercado cativo chega a ficar 10
vezes mais alto que o normal.

A América do Sul é o destino
preferido dos brasileiros em

viagens ao exterior, apontou a
pesquisa Consumidor Brasileiro.
Realizada com 1.933 pessoas,
59% dos entrevistados citaram
países da América do Sul. Em
seguida aparece a América do
Norte (44%) e Europa (31%). Nos
destinos nacionais os mais
procurados ficam na região
Sudeste: São Paulo (38%), Minas
Gerais (28%) e Rio de Janeiro
(26%).

“A Geração Z foi a principal
responsável por quebrar a
hegemonia dos Estados Unidos

Brasileiros preferem a América do Sul
como destino-desejo dos brasileiros,
além da alta do dólar e do euro
ocorrida este ano”, ressalta Karina
Milaré, diretora da REDS, empresa
da holding HSR Specialist
Researchers, que capitaneou o
estudo feito em parceria com o
Centro de Inteligência Padrão
(CIP).

Os nordestinos são os que
demonstram maior presença nos
destinos nacionais (87%), contudo
os que mais viajam de maneira
geral são os do Centro-Oeste
(74%).

Na divisão demográfica os
grandes destaques foram a classe A,

que das três divisões sociais
estudadas (A, B e C) é a que mais
viaja (88%). Os brasileiros de 25
a 34 anos (69%), seguidos de
perto pelos de 35 a 49 anos
(68%), são os que mais fazem
turismo. E os homens (65%)
passeiam apenas um pouco mais
do que as mulheres (63%).

Em viagens no Brasil, os
principais motivos são lazer
(78%), descanso (68%) e para
desestressar (57%). Quando a
viagem é no exterior, lazer (76%)
e conhecer culturas diferentes
(73%) tornam-se as buscas
prioritárias.

Exclusivo para os clientes
MeliáRewards, o Meliá

Ibirapuera, em Moema, na capital
paulista, estará concedendo
desconto especial no período de 6 a
11 de outubro, durante a São Paulo
Boat Show 2016, que acontecerá no
São Paulo Expo, na Rodovia dos

Meliá Ibirapuera:
benefícios do
programa de
fidelidade

Desconto para
o São Paulo
Boat Show

Imigrantes. Os participantes do
programa de fidelidade da rede terão
10% de desconto da melhor tarifa
disponível para venda, além de
cortesia no café da manhã servido no

restaurante e na internet. Para os não
clientes MeliáRewards, é possível
realizar o cadastro gratuito no site
www.meliarewards.com O programa
oferece descontos em hospedagem,
upgrades de apartamento, late
check-outs, entre outros benefícios.
Informações e reservas em
www.melia.com

 Divulgação
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ODia Nacional de Combate
ao Fumo é lembrando em
29 de agosto no Brasil

visando conscientizar a população
sobre os riscos decorrentes do uso
do cigarro. Segundo o Instituto
Nacional de Câncer (INCA), o
consumo de derivados do tabaco,
como cigarro, charuto e narguilé,
causa quase 50 doenças diferentes,
principalmente as cardiovasculares
(infarto, angina), o câncer e as
doenças respiratórias obstrutivas
crônicas (enfisema e bronquite). O
tabagismo irrita as vias aéreas e
causa a secreção, conhecida como
pigarro, que também é um dos
sintomas da Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC),
denominação que, que é usada hoje
para denominar o que antes
chamávamos de bronquite crônica e
enfisema pulmonar. De acordo com a
pesquisa nacional Panorama da
Saúde Respiratória do Brasileiro,
encomendada ao Ibope Inteligência
pela Boehringer Ingelheim do Brasil
e realizada com 2.010 pessoas em
2015, 55% dos entrevistados dizem
não saber nada a respeito da DPOC.

A DPOC é uma doença que
atinge 7 milhões de pessoas no
Brasil e é a 5ª causa de morte no
mundo; além da dificuldade de
respirar, outros sintomas são a falta
de energia e cansaço progressivo e
constante, o que impossibilita uma
série de atividades de rotina.
“Muitas pessoas apresentam os
sintomas, como falta de ar, tosse
frequente e aumento na produção de
muco, mas não procuram
tratamento, pois acreditam que esses
são sinais comuns do
envelhecimento e do tabagismo. Esse
cenário ocasiona a demora para o
paciente se consultar com um
médico especialista e geralmente, o
diagnóstico só é realizado quando a
doença já se encontra em estágio
avançado”, comenta Clystenes Odyr
Soares Silva, pneumologista
professor da Unifesp, Universidade
Federal de São Paulo. “Apesar de
ser uma doença que não tem cura,
existem medicamentos hoje que
diminuem a progressão da doença, o
comprometimento do
funcionamento pulmonar e garantem
uma maior qualidade de vida, mas

Doença atinge 7 milhões
de pessoas no Brasil é a 5ª
causa de morte no mundo

Tabagismo é o principal
responsável pela DPOC

para melhores resultados é
importante que o diagnóstico seja
realizado o quanto antes”, completa.

Fator de risco que também
contribui para o desenvolvimento da
DPOC é a exposição à diversos
poluentes. O diagnóstico é realizado
por um pneumologista, em um
exame que mede a quantidade de ar e
a velocidade com a qual ele entra e

sai dos pulmões e que apresenta
valores alterados quando o paciente
apresenta DPOC. Esse exame é
chamado de espirometria, também
conhecido como “teste do sopro”.

O diagnóstico precoce é
fundamental para o tratamento
adequado da DPOC, doença
responsável por 40 mil mortes
anuais no Brasil. Na última década, a

média de gastos com internações por
DPOC no país chegou a R$ 100
milhões, o dobro investido nos anos
90 – o que indica a crescente
incidência da doença e preocupação
com essa questão de saúde pública.

A OMS projeta que em 2030 a
DPOC será a terceira causa de morte
no mundo. A DPOC atinge 65
milhões de pessoas no mundo.

Divulgação

DPOC não tem
cura, mas existem

medicamentos
que diminuem a

progressão da
doença

A pesar de ser um
procedimento que levanta a

autoestima, uma das diversas
dúvidas que aparecem no pós-
cirúrgico de implantação de
silicone nos seios é com relação
ao período de amamentação de
um bebê. Segundo o cirurgião-
plástico Sérgio Morum, de
Brasília, é necessário que a
paciente planeje muito bem a
época em que irá se submeter ao
procedimento. “Qualquer tipo de
cirurgia plástica na mama, seja
ela de aumento ou de redução,
deve ser realizada seis meses
após o término da amamentação,
porque o seio ainda sofre
transformações nesse intervalo”.
Para as lactantes que já possuem
a prótese, Morum afirma que
não há nenhum risco para o ato.

Um dos medos de lactantes
que já colocaram prótese é com
relação a uma possível
dificuldade do bebê em puxar o
leite, já que, para muitas
mulheres, o silicone poderia
impedir a passagem do líquido.
“Não há nenhum tipo de lesão
direta aos ductos lactíferos, que
são as estruturas responsáveis
por transportar o leite para fora
da mama. O silicone é colocado
atrás da glândula mamária, a
fim de se evitar essa situação. O
que pode acontecer é a colocação
de uma prótese grande o
suficiente para comprimir os
ductos, diminuindo o seu calibre
e, por consequência, a
quantidade de leite que sai”,
afirma Morum, ao explicar que,
por conta do peso das próteses,
mulheres que engravidaram já
com silicone implantado podem
sofrer mais com flacidez.

Morum: prótese no seio não
prejudica amamentação

Divulgação

Amamentar
com prótese
de silicone
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Saudades
eternas de
Maria Cecília
Arruda
Ferraz, minha
querida sogra,
que nos
deixou em 8
de agosto e

será sempre lembrada pela
doçura, generosidade e alegria.

 Pinacoteca Benedicto Calixto
inaugurou em agosto, em seus
jardins, uma nova área de
convivência, o Café Bistrô
Calixto, em atividade das 8 às
22h30, com cardápio da chef
Vera Corrêa e Castro e carta de
vinho por Fernando Pons. Obra
teve apoio da Archer Daniels
Midland (ADM).

 8ª edição da Tarrafa Literária,
promovida pela Realejo, de 21 a
25 de setembro, terá ampla
programação cultural, que inclui
mesas de debates, oficinas,
atrações infantis e espetáculo de
abertura, no Teatro Guarany, no
Centro Histórico de Santos, e no
Sesc, no bairro Aparecida.

 Encontro anual das empresas
especializadas em administração
de condomínios, a 12ª edição do
Enacon Secovi-SP 2016
acontecerá dias 5 e 6 de outubro,
na sede do Secovi-SP, na Rua
Doutor Bacelar, 1.043, Vila
Mariana, na capital paulista.

 Entre 20 de agosto e 11 de
setembro, os “cãovisitantes” do
Shopping Jardim Sul, no
Morumbi, na capital paulista,
terão uma atração na qual os
“donos de estimação” é que são
os convidados: no Pet&Play, no
valet do piso térreo, terá várias
atividades caninas, como prainha
com banho, sala e piscina de
bolinhas, pula pula, agility,
espaço click pet e feira de
adoção.

 12º Salão Latino-Americano de
Veículos Elétricos, Componentes
e Novas Tecnologias acontecerá
entre os dias 1º e 3 de setembro,
no Pavilhão Amarelo, do Expo
Center Norte, em São Paulo,
promovendo a VHE Experience,
test-drive para as categorias de
veículos leves e levíssimos.

 De 9 a 11 de setembro, Águas
de São Pedro, no interior de São
Paulo, sediará o 18° Encontro
Nacional de Pick-ups, trucks e
carros antigos. Dica de
hospedagem: Avenida Charme
Hotel, na avenida central de
Águas de São Pedro.

Flávio Amante, diretor comercial do Grupo Memorial,
representou o presidente Pepe Altstut, na homenagem

recebida durante a Exponaf 2016, Exposição Nacional de
Artigos Funerários, em Curitiba: agora, além de certificada

como o cemitério mais alto do mundo, a Memorial Necrópole
Ecumênica, de Santos, acaba de ser reconhecida como a que

mais patrocina o esporte no planeta. Parabéns, Memorial!

Sandra Netto
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O casal
presidente
Airton
Antonio
Silva e
Alice
Leonor

Teixeira Silva: convidados e eternos aprendizes da Associação
Beneficente Monteiro Lobato agitaram o último domingo de
agosto com uma deliciosa feijoada na Loja Maçônica 7 de
Setembro, combinando boa comida, boa bebida, boa música e,
claro, boas pessoas, em prol dos projetos sociais da entidade.

A colunista,
Luiz Carlos
Ferraz,
Alexandra
Marques e
Cláudia
Cordeiro

Marizete
Ortiz e

Emmanuel
Costa

Júnior

Herbert
Holz e
Cleyde
Vieira,
Tatiana
Vieira
Santos e
Camila
Vieira
Santos

Fotos Sandra Netto
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BRUNO SCARPA

Mesa Litoral
Bruno Scarpa

Há quatro meses
funcionando, o Downtown,
dos sócios Luis Capella e

Hélio Teixeira, trouxe um novo
conceito ao Centro Histórico de
Santos, satisfazendo o gosto dos
trabalhadores da região. Logo na
parte da manhã, de segunda a sexta-
feira, a casa serve um café da manhã
completo, a partir das 7 até as
10h30. Já o almoço começa a partir
das 11h30 até às 14h30, exceto as
sábados, quando é das 13 às 16
horas.

Nova
proposta
no Centro
Histórico

No
cardápio
do almoço
os pratos
que mais se
destacam
são o filé mignon, o bife de ancho e o
bife de chouriço, além dos peixes,
massas e do tradicional self service
servido diariamente. Aos sábados, é
possível saborear uma deliciosa
feijoada com roda de samba ao vivo,
tudo acompanhado com a tradicional
Caipirinha e cerveja bem gelada.

A gastronomia continua sendo
uma das grandes atrações

da Oktoberfest, em Blumenau,
Santa Catarina, que todos os
anos atrai turistas interessados
em provar pratos típicos
harmonizados com diferentes
tipos de chope. Neste ano, o
cardápio da 33ª versão da festa,
entre os dias 5 a 23 de outubro,
terá como um dos destaques a
alimentação funcional com foco
em Glúten Free, onde serão
servidos pratos como
Escondidinho de Linguiça
Blumenau e Aipim, Escondidinho
de Abóbora com Carne Desfiada,
Escondidinho Vegetariano,
Pudim de Sagu e Torta. Entre as
opções salgadas, o Hambúrguer
de Carne Bovina, Choripan (pão
francês com linguiça defumada),
Hambúrguer de Bacon...

O cardápio
da 33ª
Oktoberfest

Todas as sextas-feiras, o
Downtown oferece um happy hour
para dar aquela descontraída. Na
parte superior da casa existe um
espaço destinado para festas e
eventos em geral.

O Downtown fica localizado à
Rua XV de Novembro, 45, e pode

ser encontrado na internet através do
Facebook/Downtown Santos e no
Instagram @downtownsantosxv

Aos sábados, é possível
saborear uma deliciosa

feijoada com roda de
samba ao vivo


