Capa: Modernizando a arquitetura da orla de Santos, Opinião
a Yuny Incorporadora está entregando no bairro
Pompeia, em frente ao mar, o residencial
Unlimited Ocean Front. Uma arquitetura que
esbanja sofisticação e elegância......Págs. 6 e 7.
Capa: Fotos Leandro Ayres e Divulgação.

Autoestima
Com o aumento crescente da população da Terceira Idade,
é cada vez mais importante investir na prevenção de
doenças, especialmente na saúde dos ossos...........Pág. 10.

Mesa Litoral
Combinando Gastronomia, Arte e Cultura, o Casa Velha
traz uma mistura bem interessante no Gonzaga, em
Santos, em seus 13 anos de atividades...................Pág. 12.
Divulgação

Música ao
pôr do sol no
marco das
fronteiras de
Brasil,
Argentina e
Paraguai

O desafio de Santos

O

s sinais de esgotamento físico da Ilha de
São Vicente, na Região Metropolitana da
Baixada Santista, mais notadamente em sua
porção pertencente ao município de Santos, tendem a
projetar um futuro de extrema delicadeza ao
mercado imobiliário local. Desde o fracasso, ou, na
melhor das hipóteses, o adiamento dos efeitos
virtuosos dos negócios de petróleo e gás – e a isto
vindo se somar o rebuliço político nos balcões de
Brasília, considerando que, encerrado o pleito
municipal, o foco ilumina o oportunismo para as
composições espúrias de olho na sucessão
presidencial – (tudo isso amaldiçoado pela lama da
corrupção), não é segredo para ninguém que o
segmento está praticamente paralisado. O sintoma
se percebe na suspensão de lançamentos, na queda
no ritmo das obras em andamento, o que acaba
gerando atraso nas entregas, e no salve-se quem
puder que predomina no setor de prontos e usados,
embalando oportunidades para alguns e diminuindo
a expectativa de lucro para muitos. É o mercado se

acomodando, sim; mas, enquanto isso, com tantas
variáveis negativas e umas poucas positivas no
horizonte da indústria da construção, o desemprego
aumenta, algumas empresas encerram ou reduzem
atividades, e quem surfou a onda em mais de uma
década de boas vendas aproveita para passear na
Europa, esperando ter ânimo para redefinir o
planejamento estratégico e as ações para daqui a 10
anos – o prazo que os economistas mais sérios dão
para o Brasil acertar suas contas e retomar o ciclo
de desenvolvimento como um todo. No caso local,
infelizmente, Santos terá que enfrentar um desafio
ainda maior, na luta desencadeada contra as forças
da Mãe Natureza, que já deu mostras de sua
capacidade destrutiva em recentes ressacas
marítimas e ameaça inundar a orla de alguns
bairros junto ao Estuário do Porto, caso,
efetivamente, não sejam adotadas medidas eficientes
de Engenharia; e que, caso não ocorram, tenderá a
frear ainda mais a pretensão de futuros
investimentos imobiliários.

Direitos do Autor e da
Personalidade – A Voz
MOISÉS LADISLAU FERREIRA

PR Murray

Moisés: proteção do autor
contra o uso de sua voz,
diretamente ou por meio
de imitadores

É
Brasil
A abertura da visitação pública ao Marco das Três
Fronteiras, em Foz do Iguaçu, no Paraná, está
programada para 18 de dezembro...........................Pág. 5

Santos e suas Histórias
Criado na gestão do prefeito Antonio Gomide Ribeiro
dos Santos, o Aquário Municipal de Santos é o mais antigo
do Brasil, inaugurado em 2 de julho de 1945......Pág. 12.
Divulgação

Praia da
Amendoeira, em
Prado: cidade
com 84
quilômetros de
orla, entre a
Costa do
Descobrimento e
a Costa das
Baleias

Turismo
Lugar paradisíaco, emoldurado por coqueiros, de areias
finas, falésias coloridas e clima de Verão o ano todo, assim
é a cidade de Prado, na Bahia................................Pág. 9.
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de conhecimento geral que estão
abarcadas pela proteção dos
Direitos do Autor as obras musicais
e outras produções sonoras em suas
duas dimensões mais evidentes ao
primeiro olhar: a melodia e a letra.
Oriundas do trabalho do intelecto
humano, as obras artísticas tais
como roteiros, livros, esculturas,
pinturas e as melodias e letras são
frutos inerentes do caráter e da
subjetividade de cada pessoa, razão
que explica estarem protegidas no
rol dos Direitos do Autor. Os
Direitos do Autor integram os
Direitos da Personalidade, definidos
por Miguel Maria de Serpa Lopes,
em seu Curso de Direito Civil, como
os “atinentes à utilização e
disponibilidade de certos atributos
inatos ao indivíduo, como projeções
biopsíquicas integrativas da pessoa
humana, constituindo-se em objetos
(bens jurídicos), assegurados e
impetrados pela ordem jurídica
impetrante”.
Ora, resta evidente que há
justificativas para a proteção das
melodias e letras dentre os Direitos
do Autor e da Personalidade,

contudo, é recorrente que se
negligencie outro elemento essencial
que compõe as produções sonoras: a
voz. A voz é um som, mas não um
som qualquer. Conforme afirma a
fonoaudióloga Mara Behlau, “cada
indivíduo apresenta uma qualidade
vocal nuclear que fará parte da sua
identidade”. Além disso, sabe-se
que, em diversas produções sonoras,
profissionais modelam a própria voz
livre e criativamente, tendo em vista
criar efeitos estéticos, dramáticos e
apelativos específicos. Os fatos em
questão demonstram que do mesmo

modo que a voz é um traço
distintivo, inerente e espontâneo de
cada sujeito, ela também pode ser
um instrumento da criatividade
pessoal do artista.
Esses elementos corroboram a
proteção à voz individual do artista
nas produções musicais e sonoras
em geral. É assim que dispôs a
Constituição Federal em seu artigo
5º, inciso XXVIII, alínea “a”, no
qual garante proteção à voz ao lado
dos direitos à imagem. Isso se
mostra cada vez mais relevante na
prática judicial atual, em que surgem
mais e mais profissionais que usam
da sua voz para o trabalho, devendo
haver proteção desses contra o uso
de sua voz, diretamente ou por meio
de imitadores, sem a devida
autorização, reconhecimento e
prestação dos direitos patrimoniais
pertinentes.
Moisés Ladislau Ferreira é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

Strada continua funcional.
E bonita!
Divulgação

Apesar da pinta de carro de passeio,
a Strada é um utilitário. E, como
tal, tem lá suas diferenças

Com etanol, rendeu 7,2
km/litro na cidade e 9,7
km/litro na estrada
NELSON TUCCI

O

utilitário foi criado em
1998, mas é a partir de
2000 que o Fiat Strada
começou a vender feito pãozinho
quente. E não parou mais. Fomos
ver o que é que a Strada tem...
Picape com perfil agressivo, a
Strada é um prato cheio para quem
gosta de autos esportivos. Com
rodas de liga leve, aro 16, possui
uma ótima câmara de ré e
providencial sensor de
estacionamento (que fica
enlouquecido, com sinais sonoros
sequenciais, com um obstáculo a
menos de 30 cm). A barra de apoio

da caçamba é
interessante e funcional.
Aquela terceira porta, muito já
se disse, é um belo diferencial. Mas
apesar da pinta de carro de passeio,
a Strada é um utilitário. E, como tal,
tem lá suas diferenças. Exemplo a
ser considerado é o banco traseiro,
extremamente útil para bagagens de
mão e crianças. Já para adultos a
coisa fica bem apertada.
Internamente tem instrumentos

funcionais de painel e multimídia,
hoje em dia quase obrigatórios. Há
um visualizador de equilíbrio da
carroceria. Os espelhos laterais são
ótimos e o ar condicionado cumpre
bem o papel.
O câmbio manual de 5 marchas
lembra muito o do Palio, assim como
o motor 1.8 remete à perua

Weekend. O torque só é bom em
alta, porque na baixa demora
demais pra encher o motor. A
direção é leve, mas esterça
pouco em manobras. Os pneus
largos são para uso misto e não
comprometem a dirigibilidade
no asfalto; ao contrário, o carro é
fácil e seguro de dirigir.
Rodando sempre com o mesmo
motorista, em nossa avaliação, a
Strada Adventure Extreme rendeu
7,2 km/litro na cidade e 9,7 km/litro
na estrada, com etanol. Já a gasolina
– em um tom sempre maneirinho de
dirigir – chegou a fazer 16 km/litro
na estrada.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Novos pneus
para mercado
agrícola

A

Bridgestone está lançando
no mercado o modelo
Firestone IF710/70R38 Radial All
Traction DT. O pneu chega para
atender tratores com potência
acima de 180 hp no segmento
agrícola. Suas características
foram desenvolvidas para
proporcionar maior capacidade
de carga, maior poder de tração,
maior economia de combustível e
menor compactação do solo. Os
pneus radiais agrícolas
possibilitam uma menor
compactação do solo e este
modelo promete ampliar o
benefício graças ao uso da
exclusiva tecnologia AD2, que
consegue suportar 20% a mais
de carga que um pneu radial
comum com a mesma pressão de
inflação.

Perspectiva

Outubro/2016

3

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

POR
LUIZ
CARLOS
FERRAZ

 Levantamento da Fundação Procon-SP, com base no Banco de Dados

de Recall, constatou que apenas 12,82% dos veículos chamados nas
campanhas realizadas no 1º semestre deste ano compareceram às
concessionárias para realizar os reparos que envolvem risco de
acidentes. O dado preocupa, pois os recalls somente são realizados em
casos de defeitos que colocam em risco a saúde e a segurança do
consumidor. A baixa procura se deve tanto pelas fracas campanhas
realizadas pelas montadoras quanto pela falta de informação dos
consumidores, avalia o Procon-SP.
 A Cnova Comércio Eletrônico S/
A, responsável pelos sites do Extra,
Ponto Frio, Casas Bahia, Barateiro,
e-Hub e Cdiscount, ficou em
primeiro lugar no ranking de
comércio eletrônico do Procon-SP
com 4.960 reclamações de janeiro a
agosto deste ano. No mesmo
período de 2015 a empresa recebeu
2.827 reclamações, o que significa
aumento de 75%! Em segundo lugar
ficou a B2W Companhia Digital, dos
sites Submarino, Americanas,
Shoptime e Soubarato, que dobrou o
número de registros em relação a
2015, de 580 para 1.174. Em
terceiro lugar aparece o Magazine
Luiza; em quarto, Walmart, e em
quinto, NS2.com Internet S/A, dos
sites Netshoes e Zattini.
 A não-entrega e atraso na entrega
do produto estão entre as principais

reclamações dos consumidores da
Cnova, 61%, enquanto que a média
do segmento para este tipo de
problema é de 36%.
 Cnova e B2W também lideram o
item não-solução dos problemas. O
índice de solução das duas empresas
ficou em 73%. O índice mais
próximo do desejado é do Walmart
(90%), seguido por Magazine Luiza
com 89% e NS2.com com 86%.
 O Procon-SP orienta que o
consumidor tem o direito de no ato
da compra ter a informação do prazo
de entrega, que deve constar no
pedido e na nota fiscal (Lei nº
13.747/2009, a “Lei da Entrega”). Se
o produto não for entregue no prazo
estipulado o consumidor pode
cancelar a compra e ter de volta os
valores pagos, monetariamente
atualizado, e a perdas e danos.

 Para ajudar o consumidor a avaliar se é impulsivo na hora de
consumir, o portal de educação financeira do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil), Meu Bolso Feliz, elaborou um teste com 10
perguntas com exemplos de situações de compras para identificar se a
pessoa é controlada emocionalmente ou se deixa levar por sensações
momentâneas, estímulos promocionais ou para impressionar as pessoas.
Acesse o link http://meubolsofeliz.com.br/teste/voce-e-um-compradorimpulsivo

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Imagens & Palavras

Calixto revisitado

Elisabeth Ruivo

Fotos mostram cenários
das telas do pintor feitas
há mais de 100 anos
LEANDRO AYRES
A EXPOSIÇÃO “Benedicto Calixto
e as transformações urbanas de
Santos” acontece até 23 de
novembro na pinacoteca que leva
seu nome e mostra obras originais do
pintor e fotografias de Leonaldo
Santos, que revisitou os locais
percorridos por Calixto.
Calixto nasceu em 14 de outubro
de 1853 em Nossa Senhora da
Conceição de Itanhaém, hoje
município de Itanhaém. Viveu até os
74 anos e é considerado o pintor
mais ilustre de nossa região.
Aprendeu a pintar com seu tio
Joaquim quando viveu em Brotas e
lá, aos 24 anos, fez suas primeiras
obras em óleo sobre tela,
reproduzindo retratos e vistas das
fazendas a pedido dos proprietários.
Sua primeira exposição aconteceu
em 1881 no salão do
Correio Paulistano,
na capital do Estado,
mas, apesar de
receber ótimas
críticas na imprensa,
não vendeu um
quadro sequer.
Calixto voltou a
viver no litoral
paulista, desta vez na
cidade de Santos,
onde começou a
ganhar notoriedade
sendo assim
convidado a fazer a
decoração do teto do
Teatro Guarany,
inaugurado em 1882. O
Visconde de Vergueiro
em sua visita à instalação
admirou-se com a obra
do jovem pintor e decide
custear um ano de estudos em Paris
para aprimoramento de sua técnica
artística.
Calixto retorna em 1884
trazendo na bagagem uma câmera
fotográfica, dispositivo surgido há
apenas algumas décadas e que lhe
serviria de apoio para desenvolver
seus afrescos mais famosos,
dedicando-se a paisagens litorâneas e
cenas históricas. Calixto foi um dos
pioneiros no Brasil a usar a
fotografia como referência para as
suas pinturas.
Pensando construir uma ponte
entre o tempo de Calixto e os dias
atuais, a curadora da exposição, Ana

Leon Santos: câmera
analógica com captura em
filme para desenvolver
este trabalho
Kalassa El Banat, convidou o
experiente fotógrafo santista
Leonaldo Santos a capturar os
mesmos cenários mostrados nas
telas do pintor há mais de 100 anos
para assim o visitante fazer suas
observações sobre as transformações
urbanas desta cidade.
Leon Santos, como assina suas
fotografias, revelou que usou uma

por Calixto em sua época. A maior
dificuldade, disse o fotógrafo, foi
encontrar os ângulos que
valorizassem as 14 obras do pintor
tornando possível a identificação do
local.
A Pinacoteca Benedicto Calixto
está localizada na Avenida
Bartolomeu de Gusmão, 15,
Boqueirão, em Santos. Com entrada
franca, funciona de
Fotos Leandro Ayres
terça-feira a domingo,
das 9 às 18 horas.
Informações (13)
3288.2260.

Maior dificuldade
foi encontrar os
ângulos mostrados
por Calixto

câmera analógica com
captura em filme para
desenvolver este
trabalho. A escolha
pelo resgate deste
processo se deu por
conta da aproximação
com o método usado

Pinacoteca
Benedicto Calixto:
na orla da praia do
Boqueirão, em
Santos

Brasil

Marco reabrirá
em dezembro
Revitalização representa
investimento de mais de
R$ 27 milhões

A

visitação turística ao Marco
das Três Fronteiras, no
bairro Porto Meira, a cerca
de 14 quilômetros do centro de Foz
do Iguaçu, no Paraná, está suspensa
desde 20 de outubro, visando
intensificar as obras de construção
da segunda fase de revitalização do
Marco e garantir mais segurança aos
turistas que visitam o atrativo para
contemplar as fronteiras entre
Brasil, Argentina e Paraguai. A
abertura da visitação para o público
está programada para 18 de
dezembro.
Neste momento estão sendo
finalizadas as obras do Centro de
Visitantes e implantação de uma Vila
Cenográfica, Praça das Missões,
Praça das Três Fronteiras e Praça de
Entrada. Também será entregue um
amplo mirante de contemplação,
show de luzes e águas, bicicletário,
estacionamento, passarela de acesso,
bilheteria, serviço de apoio ao
turista, paisagismo, parque infantil e
o restaurante Cabeza de Vaca. A
infraestrutura garantirá mais
atrações, comodidade, lazer,
segurança e total acessibilidade com
ambientação histórica e cultural.

O investimento de mais de R$
27 milhões é feito pelo Grupo
Cataratas, que detém a concessão do
Complexo Turístico Marco das
Américas por 15 anos. A
revitalização do espaço ajudará
também no desenvolvimento dessa
importante região do município, que
já abriga outro ponto turístico, a
Ponte Tancredo Neves, ligando
Brasil e Argentina.
O Marco das Três Fronteiras
oferece geografia única no planeta,
com a união dos três países e dos
rios Iguaçu e Paraná. Os visitantes
ganharão um marco revitalizado,
com atrações turísticas para celebrar
a união dos países, a mistura de
culturas e belezas naturais,
resgatando a história fortemente
relacionada às Missões Jesuíticas.
Paralelamente às edificações e
obras de infraestrutura, o local está
recebendo grandes intervenções da
cenografia temática, que fará
reproduções da arquitetura das
reduções jesuíticas, povoados
indígenas organizados por jesuítas
no continente americano, durante os
séculos 17 e 18.
Os jesuítas e os índios guaranis
viveram nesta ampla extensão de
terras, que hoje integra parte do
Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai. Neste território, eles
construíram um bem-sucedido

Divulgação

Marco das Três Fronteiras, em
Foz do Iguaçu: mais atrações
para contemplar Brasil,
Argentina e Paraguai

sistema social que integrou mais de
100 mil pessoas. Das 30 reduções
jesuíticas identificadas no Cone Sul,
sete estão no Leste do Paraguai e 14
no Norte da Argentina, muito
próximas à fronteira com Foz do

Iguaçu. Tudo isso em um raio de 300
km.
As projeções da arquitetura
cênica farão uma ambientação das
Missões Jesuíticas nos principais
pontos do atrativo, passando pela
história do
Reprodução
desbravador
Cabeza de
Vaca, primeiro
homem branco

Cenografia
temática:
ambientação
das Missões
Jesuíticas

a ver as Cataratas do Iguaçu, uma
Maravilha Mundial da Natureza;
dos tratados internacionais
delimitando as fronteiras dos três
países; da fundação da cidade de Foz
do Iguaçu; das referências das Três
Fronteiras e do Marco das Três
Fronteiras brasileiro. Serão
utilizados recursos de
entretenimento, tecnologia, educação
e artes para envolver os visitantes
nesta história.
O conceito do restaurante
Cabeza de Vaca buscará despertar os
sentidos do visitante com o cenário,
a gastronomia, o clima, as
companhias e a energia que emana
dos rios, das fronteiras e da mata.

Festival 2017 celebra o Ano do Turismo Sustentável
Divulgação

E

m 2017, ano em que a
Organização das Nações Unidas
(ONU) comemora o Ano do
Turismo Sustentável, o Festival das
Cataratas será realizado de 28 a 30
de junho, no Rafain Palace Hotel &
Convention. A data foi definida após
reunião entre os organizadores e
parceiros do maior evento fixo de
Foz do Iguaçu e o segundo maior de
turismo da região Sul.
Em 2016, 7.043 pessoas
participaram do Festival,
representando todos os estados
brasileiros e outros 12 países, um
volume 12% maior em relação a
2015. A Feira de Turismo e
Negócios, também ampliou seu
espaço em 18% comparado ao ano
passado.
Já consolidado como um dos
maiores eventos técnico-científicos
do setor, o Fórum Internacional de

Cataratas:
protagonista
do maior
evento fixo
de Foz do
Iguaçu

Turismo do
Iguassu reuniu
1.155
estudantes de
todo o Brasil.
O evento
bateu recorde
no número de
participantes e
trabalhos
submetidos
(264) de sua
história. Para

2017, o tema será “Turismo e
Cidades Criativas”.
A responsabilidade
socioambiental sempre foi uma
característica do Festival. Por isso,
desde 2012 o evento compensa suas
emissões de gases poluentes –
provenientes de atividades como
montagem e desmontagem das
estruturas do evento, uso de água e
energia, e as viagens dos
participantes – resultando no selo
“Evento Sustentável”.
A ação fez com que o Festival
recebesse o Selo ODM (Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio) –
Qualidade de Vida e Respeito ao
Meio Ambiente e integrasse uma
comissão que tem como objetivo
articular e mobilizar ações em prol
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) em Foz do
Iguaçu.
Perspectiva
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Construção
Leandro Ayres

UNLIMITED OCEAN FRONT

Unlimited: 471
apartamentos, de
1, 2 e 3
dormitórios, com
áreas privativas
que variam de 44
m² a 193 m²

Sofisticação e
elegância
Residencial priorizou o
design e o bem-estar de
frente para o mar

M

odernizando a arquitetura
da orla de Santos, a Yuny
Incorporadora está
entregando no bairro Pompeia, em
frente ao mar, o residencial
Unlimited Ocean Front. O
empreendimento consiste numa
torre única, com 39 pavimentos, e
foi projetado pelo escritório Aflalo/
Gasperini Arquitetos, da capital, em
parceria com Cláudio Abdala
Arquitetos, de Santos, resultando
numa arquitetura que esbanja
sofisticação e elegância.
Além de agregar inúmeros
diferenciais, como localização,
arquitetura, serviços all inclusive e
pay-per-use, o empreendimento foi
desenvolvido para que a maior
quantidade de apartamentos tenha

vista para o mar. Segundo o gerente
de Incorporação da Yuny, Dalton
Guedes, Santos foi escolhida para o
investimento porque nos últimos
anos atravessa um interessante
processo de desenvolvimento
econômico. “A cidade possui um
dos maiores IDHs do Brasil e,
somado a isso, nos últimos anos
foram feitos diversos investimentos
nos mais variados segmentos”,
comentou.
Guedes declarou que o projeto
nasceu a partir de um terreno
emblemático, uma das maiores áreas
em frente ao mar e um dos poucos
disponíveis na orla da cidade: “Para
um terreno tão especial executamos
um empreendimento grandioso que
priorizou em sua concepção o design
e o bem-estar, de forma a ser uma
nova referência para este novo
momento da cidade de Santos”.
O Unlimited está implantado em
terreno com 6,3 mil m², onde

funcionou um supermercado (e que
voltará a operar no térreo), e soma
área construída de 62 mil m². Dos 39
pavimentos, 1 é subsolo, 4
sobressolos, 1 pavimento de lazer e
33 pavimentos tipo. No total são
471 apartamentos, de 1, 2 e 3
dormitórios, com áreas privativas
que variam de 44 m² a 193 m².
O empreendimento está
equipado com 8 elevadores da marca
Atlas Schindler, sendo 6 sociais e 2
6
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Construção
Sandra Netto

de emergência, cada com capacidade
para 14 pessoas e velocidade de 2,5
metros por segundo. Os
equipamentos são dotados com o
sistema de parada inteligente.
O lazer é completo e ocupa o
pavimento na altura equivalente ao
5º andar. Entre os equipamentos,
churrasqueira, piscina adulto com
borda infinita, piscina infantil,
lounge piscina, descanso com sauna,
spa, fitness, playground, salão de
jogos, salão de festas, piscina com
raia de 25 metros, espaço gourmet,
brinquedoteca.
A solução adotada para as
fundações do Unlimited, sob a
responsabilidade da Consultrix
Engenheiros Associados, foi com a
cravação de perfis metálicos
utilizando inicialmente
equipamentos com martelo
hidráulico vibratório até as camadas
compactas de silte arenoso e
finalizada com martelo hidráulico de
impacto até atingir o topo rochoso
com profundidades variando de 35
metros a 45 metros, pois os pilares
atingiam até 3200 tf.
Foram realizadas diversas
provas de cargas estáticas e de
carregamentos dinâmicos, com
resultados que atenderam as cargas
solicitadas, assim como também
foram executadas colunas de
JetGrouting para o tratamento do

solo e de contenção para as
escavações dos blocos profundos,
que chegam a 8 metros abaixo do
nível da avenida da praia.
Segundo o diretor de Engenharia
da Yuny, Steven Nazário, a opção
por perfis metálicos garantiu um
prazo menor de execução e
condições melhores de trabalho no
canteiro. A adoção de fôrma metálica
nas vigas de fachada também
garantiu velocidade nos trabalhos e
qualidade no acabamento aparente
das vigas.

O engenheiro explicou que as
soluções técnicas adotadas em
projeto agregaram valor tecnológico
ao empreendimento, como a
utilização de duas juntas estruturais
em todas as lajes o que possibilitou
a execução da estrutura em três
frentes de trabalho. E acrescentou:
“A adoção de paredes internas em
dry wall com isolamento acústico
garantiu um menor carregamento da
estrutura e consequente melhor
desempenho estrutural, além de
melhor desempenho acústico no
empreendimento”.
A Concreto Cortesia atuou na
prestação de serviços de
bombeamento e fornecimento de
concreto em todas as fases da obra,
compreendendo lajes, vigas e pilares.
Segundo detalhou o gerente da
empresa na Baixada Santista,
arquiteto Nelson Fernandez, a
confiança mútua é a marca da
parceria entre a Cortesia e a Yuny, e
resultou em mais uma obra de alta
qualidade.
A Harco Engenharia executou o
projeto e a implantação da
infraestrutura do sistema de ar
condicionado em todo o edifício
residencial. Conforme destacou o
diretor da empresa, engenheiro
Edgard Lopes Hernandes, a Harco
também foi responsável pela
instalação do sistema de
pressurização das escadarias de
emergência, em conformidade com as
normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) NBR
9077 e Instrução Técnica do Corpo
de Bombeiros – IT 13/2011.
Neste megaempreendimento,
todas as esquadrias de alumínio,
portas, janelas, fachada em pele de
vidro foram fornecidas pelas
empresas DNA Alumínio e DNA
Vidros, fortalecendo uma grande
parceria com a Yuny Incorporadora.

Vista magnífica
da cobertura do
Unlimited: orla
da praia de
Santos, a
plataforma do
Emissário
Submarino, Ilha
Urubuqueçaba,
São Vicente, Ilha
Porchat...

Imponente, a
fachada do
Unlimited combina
diferentes
materiais, como concreto aparente,
cerâmica, alumínio e vidro.
Internamente, os acabamentos mais
utilizados são porcelanato, cerâmica,
granito e pintura nas unidades
privativas. Já nas áreas comuns foi
utilizado granilite, porcelanato,
madeira, pintura, entre outros

materiais.
A fachada é revestida com
produtos da Cerâmica Atlas, como o
revestimento cerâmico 5x15 junta
amarrada. “Para atender o painel que
consta na fachada da loja Pão de
Açúcar, nós desenvolvemos as
tonalidades de acordo com o projeto
arquitetônico de maneira
personalizada”, declarou Fernando
Ferraz, representante da Atlas na
Baixada Santista e Litoral: “Esta
mescla de produtos garante o
elevado padrão de qualidade e
estética do empreendimento e atende
o projeto arquitetônico”.
A Ril Fix Revestimentos
Metálicos forneceu e instalou o
revestimento de ACM na fachada do
empreendimento. A empresa tem
ampla experiência em revestimentos
em ACM (Painel de Alumínio
Composto) e Brise, contando com
equipes especializadas, pátio fabril
totalmente automatizado e um
atendimento personalizado. Tudo
isso fez com que o Unlimited fosse
finalizado com rapidez e qualidade,
requisitos indispensáveis em
qualquer obra moderna.

Perspectiva
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Utilizando materiais sustentáveis...
Reprodução

Do que o produto é feito?
Será que é tóxico? Será
que ele é reciclável?

D

etalhes que pouca gente
(ainda!) se atenta na hora de
construir ou reformar uma
casa, a sustentabilidade do material e
o enquadramento em normas
técnicas deve ser observado na
escolha do material de construção ou
de acabamento. Adriana Hansen,
coordenadora de Projetos e
Materiais Sustentáveis do Centro de
Tecnologia de Edificações (CTE),
listou algumas dicas importantes.
Sobre a qualidade do produto, a
questão é: atende a norma técnica ou
possui selo de qualidade? “A
qualidade do material reflete
diretamente na sua durabilidade e no
seu desempenho”, frisa Hansen:
“Portanto, um produto sustentável
também deve ser um produto com
qualidade técnica”.

Sobre o fabricante, quais
informações são disponíveis sobre a
indústria e sobre o produto? Será
que o fabricante já foi
responsabilizado por algum impacto
ambiental e social na mídia? Será que
ele possui algum relatório de
sustentabilidade ambiental ou selo
internacional? Essas são apenas
algumas perguntas que podem ser
feitas e, quanto maior o número de
respostas, maior a probabilidade de
se estar escolhendo um material
melhor.
Sobre o produto, do que ele é
feito? Será que é tóxico? Será que ele

Brick Mattone com novos tons
Fotos Divulgação

A

Lepri – Finas Cerâmicas
Rústicas, que atua no mercado
de pisos e revestimentos
sustentáveis, apresenta três novos
tons do Brick Mattone: Nebbia
(cinza claro), Grigio (cinzaescuro) e
Barolo (marrom). Com peças na
medida 7 x 23 cm com 1 cm de
espessura, a cerâmica reproduz a
aparência de tijolos de demolição.
De fácil aplicação, o
revestimento pode ser assentado em
amarração, escama de peixe ou
alinhamento e sem rejunte.
Resistente e de simples manutenção,
é ideal para destacar a decoração de
paredes de ambientes internos e
externos, além de tornar o local mais
aconchegante e conferir um toque
rústico ao espaço.
Além das novas tonalidades, o
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Entre os benefícios
socioambientais pelo uso de
materiais sustentáveis estão
o incentivo a economia
local/regional, geração de
emprego, capacitação de
mão de obra...

Divulgação

é reciclável? “Os produtos voltados
para a construção civil deveriam ter
informações similares ao que
encontramos nas embalagens de
produtos alimentícios”, afirma a
coordenadora do CTE, ao alertar
sobre aspectos do mercado: de onde
vem esse produto? Afinal, o
incentivo a economia local/regional,
geração de emprego, capacitação de
mão de obra, origem de matérias
primas nacionais para a redução do
impacto do transporte, são alguns
dos benefícios socioambientais que
podem estar contidos nas respostas.
O CTE atua em várias frentes
com inteligência técnica, estratégica e
de mercado e oferece consultorias de
forma integrada em quatro áreas –
sustentabilidade, inovação &
tecnologia, qualidade & processos,
gerenciamento de projetos & obras.
Em cada etapa do processo
construtivo, o CTE pode trazer um
estudo e uma solução baseada na
necessidade de cada projeto.

Spa vertical
no banheiro
compacto

A
Nebbia, Grigio
e Barolo: na
medida 7 x 23
cm com 1 cm
de espessura

Brick Mattone possui em sua linha
as cores Terrapura, Bianchetto,
Carbone, Brunello, Castagna,

Nocciola, Malbec, Chiaro, Funghi,
Rosso e Fragola. Mais em
www.lepri.com.br

coluna de banho Evolution, da
Roca, inova na hidromassagem
vertical, unindo design com avançada
tecnologia. Disponível em aço
inoxidável, no tamanho 1260 x 226
mm, o equipamento é ideal para
banheiros compactos, com
instalação na parede, oferecendo
jatos com multifunções que
garantem relaxamento do usuário,
como a ducha com efeito chuva,
ducha manual, cascata, jatos de
hidromassagem e chuveiro com
efeito chuva. Em www.br.roca.com

Coluna Evolution: jatos
com multifunções

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br
Fotos Divulgação
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Hotel
boutique
apresenta
suítes mais
espaçosas e
modernas

L’Hotel PortoBay São
Paulo renova suítes
O
L’Hotel PortoBay São Paulo,
localizado a poucos metros da
Avenida Paulista, na capital,
renovou seus apartamentos do 14º
andar, que oferece três suítes júnior
e uma presidencial. Segundo Claudio
Santos, CEO do Grupo PortoBay
no Brasil, os hóspedes serão
surpreendidos com cada detalhe, do
piso em madeira natural aos
mármores gregos utilizados nos
banheiros.
A inovação envolveu móveis e
revestimentos, alteração do conceito
de iluminação, obras de arte e outros
detalhes na decoração. “Tudo foi
idealizado com o intuito de
proporcionar um ambiente
acolhedor, sempre moderno e
funcional”, ressalta o gerente geral
Ruben Leme.
O projeto arquitetônico foi
desenvolvido por Cristiana Castro.
Segundo a arquiteta, o conceito

preservou a marca registrada do
hotel, que é a sofisticação aliada ao
serviço impecável. A suíte L’Hotel,
com 90 metros quadrados, foi
dividida em dois ambientes: área
social, composta por lavabo e living,
onde o hóspede usufrui de uma
confortável sala de estar, mesa para
refeição, TV, minibar e bancada de
trabalho; e área intima, composta
por quarto com cama king size com
cabeceiras em couro, armários e
painéis em madeira Pau Ferro, além
de amplo banheiro, com banheira de
imersão. O design dos móveis
combina linhas retas e tendência
vintage, com a mescla de
revestimentos e tecidos nobres no
decor, veludo italiano e linho em
pied poule na tapeçaria. A
iluminação é toda em LED para
diminuir o consumo energético e o
acionamento de descargas com
tecnologia que reduz o uso da água.

Muito além
da badalação
Passeios em Prado
proporcionam contato
íntimo com a natureza

L

ugar paradisíaco, emoldurado
por coqueiros, praias de
areias finas, falésias coloridas
e clima de Verão o ano todo, assim é
a cidade de Prado, na Bahia, berço da
civilização brasileira. Prado tem
charme que ultrapassa a badalação
das demais cidades, como Porto
Seguro e Salvador. Em seus 84
quilômetros de orla, entre a Costa do
Descobrimento e a Costa das
Baleias, Prado possui a maior
infraestrutura de todos os pequenos
municípios que estão ao redor,
apresentando propostas para todos
os gostos e bolsos.
Para quem quer curtir a paz do
local e aproveitar um clima mais
familiar ou romântico e para aqueles
que não dispensam uma noite

Praias paradisíacas, ruas tranquilas: paz,
clima familiar ou romântico e noite agitada

agitada, principalmente
quando chega o Verão, a
cidade é ideal. A visita
ao lindo casario do
século 19, as ruas de
paralelepípedos, por
exemplo, é parada obrigatória no
município.
Os passeios de barco
proporcionam aos turistas a
oportunidade de se aventurar pela
simpática cidade, com rotas aos mais
diversos e belos cenários que a Bahia
pode oferecer.
Prado fica perto do arquipélago
de Abrolhos, a 70 km do litoral. Lá
os visitantes podem curtir desde os
corais em alto-mar, perfeitos para a
prática do mergulho em qualquer
época do ano, ao espetáculo de
acrobacias das baleias Jubarte nos
meses de julho a novembro.
Com mais de 20 anos de
história, a Pousada Casa de Maria é
excelente opção para hospedagem

em Prado. Instalada a apenas 600
metros da região central da cidade e a
250 metros da praia, a pousada
oferece um clima intimista, que faz
com que seus clientes se sintam
como se estivessem em casa.
A Casa de Maria conta com 24
apartamentos, todos decorados e
equipados com ar-condicionado, TV
de Led, frigobar livre e ventilador de
teto. A pousada também oferece
gastronomia caseira e dispõe de
sauna e piscina. E mais: a parceria
com a agência de viagens Catavento
garante passeios de barco
autorizados pelo Ibama para que os
clientes aproveitem ao máximo todas
as belezas naturais que Prado e
entorno podem oferecer.

Final de ano em clima de fazenda
U
Divulgação

ma interessante opção neste
final de ano é passar o Natal e o
Réveillon na Fazenda Pitangueiras, o
antigo Hotel Fazenda Pitangueiras,
em Sorocaba. Localizada no km 110
da Rodovia João Leme dos Santos, a
Pitangueiras montou pacotes
diferenciados ao gosto de adultos e
crianças.
Para o Natal, o pacote com três
diárias (de 23 a 26/12) custa a partir
de R$ 3.500 (dois adultos e 1 criança
de até 12 anos) e pensão completa
(café da manhã, almoço e jantar),
recreação com a equipe de lazer e
esportes radicais no lago, ceia de
Natal com música ao vivo, chegada
do Papai Noel e muita diversão para
toda a família.
Para o Réveillon, o pacote de
três noites (de 29/12 a 01/01) fica a
partir de R$ 4.800 (dois adultos e 1

criança de até 12 anos) e pensão
completa (café da manhã, almoço e
jantar), recreação com a equipe de
lazer e esportes radicais no lago.
Entre os destaques da programação:
festa de Réveillon com jantar
especial, show com banda ao vivo e
queima de fogos.
Em ambos os pacotes é

Piscinas, entre
atrações para
todas as idades

concedida
cortesia para
crianças de 0 a 5
anos de idade,
desde que
hospedadas no
mesmo
apartamento dos
pais. O pagamento é antecipado por
depósito/transferência ou em até três
vezes no cartão de crédito.
A Pitangueiras dispõe de variada
área de lazer com quadras de tênis
oficiais, quadra poliesportiva,
campo de futebol, reserva de mata
nativa, piscinas... Mais em
www.fazendapitangueiras.com.br
Perspectiva

Outubro/2016

9

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Divulgação

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Homem
ignora
prevenção

U

ma pesquisa realizada
pelo Ministério da Saúde
mostrou que 31% dos homens
brasileiros não fazem um
acompanhamento regular no
estado de saúde com nenhum tipo
de profissional médico. Segundo
o estudo, 55% dos entrevistados
não procuraram consultórios
porque sentiam que “nunca
precisaram”, levando a
conclusão de que o público
masculino pensa que não se
acomete de doenças ou possui
medo de descobri-las. Talvez por
isso, a expectativa de vida dos
homens, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), é de 71
anos, enquanto as mulheres
vivem oito a mais.
Para o oncologista Márcio
Almeida, da Aliança Oncologia,
essa situação serve de
justificativa e também de
incentivo. “Podemos dizer que
muitos homens poderiam se
curar de determinadas doenças
se acompanhassem um médico
mais regularmente. Mas, com a
falta de interesse do público
masculino pela sua saúde, essas
mesmas enfermidades, que
seriam tratáveis ou curáveis em
estágios iniciais, demoram a ter
um diagnóstico e já passam a ser
muito complicadas em um
quadro clínico. Justamente por
viver menos, os homens
deveriam procurar mais pela
medicina”.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca), o
câncer de pele não melanoma e o
de próstata são os dois tipos de
tumores que mais acometerão o
público masculino em 2016 e
2017, com 46% e 28,6% dos
casos, respectivamente, e
responsáveis por 2,4% das
mortes por tumores em 2013.
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Mais cuidado com os ossos
Atividade física regular é
uma das formas de
combater a osteoporose

Não é costume acompanhar
o próprio quadro de saúde

○

Reprodução

C

om o aumento crescente da
população da Terceira Idade,
é cada vez mais importante
investir na prevenção de doenças,
especialmente na saúde dos ossos.
“A osteoporose é amplamente
reconhecida como um problema de
saúde pública”, afirma Fernando
Fachini, radiologista do CDB
Medicina Diagnóstica, de São Paulo:
“Além de limitar muito a vida do
idoso, ainda está relacionada a
complicações, como fratura de
quadril e coluna”.
De acordo com a Sociedade
Brasileira de Densitometria
(SBDens), existem quatro indicações
para a avaliação da densidade
mineral óssea:
1. Mulheres com idade igual ou
superior a 65 anos e homens com
idade igual ou superior a 70 anos;
2. Mulheres com mais de 40
anos que estejam na transição da
menopausa e homens com mais de
50 anos que tenham fatores de risco;

3. Adultos com
antecedentes de
fratura por
fragilidade, condição
clínica ou uso de
medicamentos
associados à baixa massa
óssea ou perda óssea;
4. Pessoas em tratamento
farmacológico para osteoporose – a
fim de identificar o nível de perda
óssea e tomar medidas preventivas
que evitem complicações.
O exame implica na avaliação de
dois segmentos ósseos: coluna e

fêmur. Caso seja necessário, também
poderá ser avaliado o rádio (osso do
antebraço) ou ainda ser realizado um
estudo do corpo inteiro – através da
densitometria para avaliação da
composição de gordura (massa
magra e massa gorda).
De acordo com o médico, cerca
de 70% dos fatores de risco para
osteoporose são fortemente
influenciados pela genética. Mas
os outros 30% estão relacionados
a fatores ambientais e estilo de vida,
podendo ser modificados. “Os
fatores mais comumente associados
a maior risco de fraturas, em
inúmeras populações estudadas no
exterior e no
Brasil, são:
sexo
feminino,
raça branca, idade acima de 60 anos,
peso corporal abaixo de 55 quilos,
fratura prévia por baixo impacto
depois dos 40 anos de idade (como
exemplo, queda da própria altura),
história familiar de fratura após os
50 anos de idade em parentes de
primeiro grau, tabagismo atual, uso
prolongado de corticoides, uso
regular de bebidas alcoólicas e

sedentarismo”.
Atividade física regular é uma
das formas de combater a
osteoporose, já que os exercícios
físicos não contribuem somente para
o fortalecimento muscular, mas
também para a formação e o
aumento da densidade mineral óssea.
Consequentemente, a atividade física
diminui o risco de fraturas, melhora
o equilíbrio, o padrão da marcha
(passos) e a consciência espacial –
que contribui muito para o idoso se
locomover dentro de casa, onde
ocorrem 40% das quedas.
“A partir dos resultados da
densitometria óssea é que o médico
do paciente poderá orientar quanto
ao melhor tratamento e
acompanhamento da osteoporose –
que prevê a ingestão adequada de
calorias, cálcio e vitamina D.
Enquanto o cálcio pode ser
encontrado em alimentos como
iogurte desnatado, leite e queijo,
pode ser necessário adotar a
suplementação de vitamina D, sem
esquecer que a exposição regular ao
sol é fundamental para a síntese da
vitamina D no organismo”, diz
Fernando Fachini.

Aposta segura para o emagrecimento rápido?
N
Divulgação

a luta contra balança uma das
armas mais utilizadas é a dieta.
Reduzir ou evitar a ingestão de
determinados alimentos para
emagrecer é tão popular que a cada
dia surgem novos métodos
prometendo eliminar rapidamente os
quilinhos indesejados. Uma das
opções é a dieta das proteínas,
atualmente com vários adeptos,
inclusive celebridades, que caiu no
gosto popular graças à promessa de
mobilizar os estoques de gordura de
maneira muito mais rápida do que as
dietas convencionais. Porém, seria
essa a solução mais eficaz e segura
para a perda de peso efetiva?
De forma resumida, a dieta
hiperproteica popularizada pelo
método Dukan, baseia-se no
aumento considerável do consumo
de proteínas, principalmente de
origem animal e, num primeiro
momento, na redução drástica do
consumo de carboidratos. Dessa
forma, seria possível causar um
choque no organismo e ativar a
queima significativa dos depósitos
de gordura. Um dos grandes
diferenciais desta dieta, e talvez a
razão para tamanho sucesso, se deve
a possibilidade de comer livremente
uma gama de alimentos e, ainda
assim, ter uma perda de peso

considerável logo
nas primeiras
semanas.
Dividida em fases, que
progridem da mais restritiva para
mais branda, sua essência não é
nenhuma invenção milagrosa –
através da redução do consumo de
carboidratos, o corpo recorre a
outras fontes de energia, inclusive o
tecido adiposo. De acordo com a
nutricionista Sinara Menezes, da
Nature Center, isso acontece porque
“a glicose é a principal fonte de
energia do organismo e os
carboidratos, por sua vez, são a
principal fonte desse nutriente. Com
a queda na ingestão de carboidratos,
há também uma queda na oferta de
energia imediata, forçando o
organismo a buscar alternativas para
manter-se ativo”.
Porém, ao contrário do que
muitos imaginam, esse mecanismo

não é tão
simples, com uma queima
“automática” de gorduras.
“Diante da privação de energia, o
organismo recorre aos estoques
metabólicos de forma ordenada e, em
casos extremos, queima inclusive os
próprios músculos – logo, se não for
seguida com cautela, a perda de peso
promovida pela dieta pode não ser
um emagrecimento qualificado”,
explica a nutricionista.
Embora a mudança no espelho
seja perceptível e relatada por
adeptos logo nas primeiras semanas,
é preciso entender o que está por
trás dessa perda rápida de peso: com
a privação severa dos carboidratos,
característica do início da dieta, o
organismo não tem sua principal
fonte de energia rápida e passa a
recorrer às reservas energéticas.
Contudo, nesse momento, o corpo
não irá quebrar somente a gordura,

Dieta das
Proteínas:
cautela ao
fazer
mudanças
bruscas na
dieta

mas também o glicogênio –
outra forma do organismo estocar
substratos.
O grande problema é o cada
grama do glicogênio concentra cerca
de 3 gramas de água, ou seja, quando
utilizado, o organismo também entra
num processo de perda de líquidos.
Logo, por mais que a exista uma
perda de peso maior na fase
conhecida como “ataque”, isso não
significa que todos os quilos
eliminados sejam resultado da perda
efetiva de gordura: a mudança na
balança também é resultado da perda
muscular e dos líquidos presentes
nos tecidos – o que não é saudável
para o organismo a longo prazo. A
redução qualificada do percentual de
gordura acontece num ritmo muito
mais lento nas fases seguintes da
dieta que, além de durarem muito
mais tempo, exigem a mudança
permanente de hábitos.
Leia mais no site
www.jornalperspectiva.com.br

Gente & Fatos
Luiz Carlos Ferraz

 Secovi-SP, o Sindicato da

Habitação, e a Associação
Brasileira de Self Storage
(Asbrass) promovem dias 7 e 8
de novembro o 4º Brazil Self
Storage Expo, na sede do SecoviSP, Vila Mariana, capital.
 Comemorando centenário, a

Associação da Igreja Anglicana
de Santos promove jantar
beneficente em Ação de Graças,
dia 4 de novembro, no buffet Zig
Zag Bum, na Avenida Afonso
Pena, 204, Bairro Embaré.
 Bazar de Natal da Casa da

Esperança de Santos, de 8 a 11 de
dezembro, das 14 às 20 horas, no
salão de eventos da entidade,
reunirá 35 expositores com
artigos natalinos, artesanato etc.

“Dia de Beleza” na
Memorial Necrópole
Ecumênica mobilizou
mulheres assistidas pelo
Instituto Neo Mama:
desde 2014, a Memorial
apoia o movimento
Outubro Rosa por meio de
várias ações, como
iluminando de rosa a
fachada de seu edifício
em Santos. Neste ano,
criou o concurso “Um
Doce de Família”,
também com a
participação de mulheres
assistidas pelo Neo Mama,
cujo resultado será
divulgado no dia 31.
Luiz Carlos Ferraz

 Até 20 de novembro, exposição

“As 95 Teses”, com foco na
Reforma Protestante do século
XVI, na Universidade
Presbiteriana Mackenzie de
Campinas, no interior do Estado
de São Paulo.
 “Maria Mãe de Todos”, com
peças do artista Carlo Cury, pode
ser vista até 31 de janeiro, de
terça-feira a sábado, no Museu de
Arte Sacra de São Sebastião, no
litoral Norte de São Paulo.
 Integrando a exposição “O
Futuro será uma réplica” e a
presença portuguesa na 32ª
Bienal de São Paulo, o
Consulado Geral de Portugal em
São Paulo, na Rua Canadá, 324,
Jardim América, programou
sessões gratuitas de cinema.
 Com a participação de mais de
40 restaurantes, a 13ª edição da
Belo Horizonte Restaurant Week
encerra em 6 de novembro, com o
tema “Cozinha de Sedução” e
ação social em benefício da
Associação Mineira de
Reabilitação.
 Com música ao vivo e

degustação de dois clássicos da
culinária portuguesa – bolinho
de bacalhau e meia desfeita de
bacalhau – o Bonde Arte,
primeiro elétrico a funcionar
como restaurante na América
Latina, já faz três viagens
diárias, a partir das 18 horas,
pelo Centro Histórico de Santos.

Marcos Freire,
com os
parceiros Alex
Pitón, Alex
Videira, do
Grupo Don, e
colaboradores
da nova
unidade Pizza
Hut da Baixada Santista: com a criação de 34 empregos, diretos e
indiretos, e investimento de mais de R$ 2 milhões, a franquia
traz o padrão internacional Hut para Santos, na Avenida Siqueira
Campos, 606, Canal 4, no Boqueirão. Muita disposição e
novidades: em breve, um concurso agitará a cidade para definir o
exclusivo sabor Santos Hut! E em 2017, uma nova franquia Pizza
Hut em Guarujá! Desde já, sucesso!
Divulgação

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

Médico Veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti: sempre na
vanguarda, Filetti
participou no final de
setembro do 41º Wsava, o
World Small Animal
Veterinary Association
Congress, realizado na
Colômbia.
Murillo Tinoco/Divulgação

Wallace Neves,
sommelier do
Sheraton Grand Rio:
eleito o melhor
sommelier do ano
pelo Rio Wine and
Food Festival e a
Associação Brasileira
de Sommeliers,
ABS-Rio. Neves
cuida de todas as
harmonizações do
restaurante francês
L’Etoile.
Antonio Salani

A bela
Raissa
Santana,
Miss Brasil
BE Emotion
2016:
ladeada por
Leila
Schuster e o marido José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors
do Brasil, na entrega da chave do Picanto, um dos prêmios da 62ª
edição do tradicional concurso de beleza feminina do país.

Chef Ariani Malouf: para
comemorar os 10 anos do
Mahalo Cozinha Criativa, em
Cuiabá, em Mato Grosso,
Malouf receberá no dia 9 de
novembro o chef Onildo
Rocha, de João Pessoa, e dia
10, o chef Marcelo
Schambeck, de Porto Alegre,
para a preparação de menus
degustação de cinco etapas.

 Mostra do fotógrafo Feco
Hamburger, com curadoria de
Diógenes Moura inaugurou em
outubro a Janaina Torres Galeria,
na Rua Joaquim Antunes, 177,
sala 11, Jardins, na capital
paulista. Vinte e oito imagens que
podem ser conferidas até 17 de
dezembro.
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Mesa Litoral

Gastronomia, Arte e Cultura
Bruno Scarpa

Local disponibiliza espaço
para exposições
fotográficas
BRUNO SCARPA

C

om 13 anos de atividades, o
Casa Velha, dirigida pela
família de proprietários, pais
e filhas, Paulo, Izabel, Lívia e
Natália Scapuccin, traz uma mistura
bem interessante ao local, no
Gonzaga, em Santos, combinando
Gastronomia, Arte e Cultura.
O Casa Velha dispõe desde o
café da manhã, passando pelo
almoço até a happy hour, no final da
tarde e noite, com música ao vivo às
sextas-feiras, sábados e domingos.
No horário do almoço os pratos
preferidos pelos clientes são o bem
servido contra filé e o filé de frango.
Já no happy hour a preferência recai
sobre as generosas porções de
pastéis e de mini-hambúrgueres
caseiros. Para acompanhar, uma
excelente pedida é o combo de
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cervejas ou rótulos de cervejas
artesanais que a casa possui – além
dos tradicionais drinks, como
mojito, sex on the beach e a
caipirinha. Para quem aprecia uma
cachaça, no Casa Velha é possível

encontrar mais de 20 tipos.
Para a sobremesa há várias
opções de doces, como brigadeirão,
pudim e diversos tipos de tortas. E
recentemente o estabelecimento
inaugurou o Mercadinho Casa Velha,

Casa Velha: pratos,
porções, cervejas
e, para quem
aprecia uma
cachaça, é possível
encontrar mais de
20 tipos

onde são vendidos
produtos caseiros.
O local
disponibiliza espaço
para exposições
fotográficas onde
fotógrafos amadores e
profissionais podem
expor seus trabalhos,
além do Bazar Casa
Velha, no qual artistas
da região vendem sua arte e mostram
seu talento.
O Casa Velha é encontrado na
Internet através do Facebook/Casa
Velha e fica localizado no Boulevard
Othon Feliciano, 10, em Santos.

Aproveite as
promoções
da Peru Week
Reprodução

O Dati, em
Guarujá, é
um dos
restaurantes que
participam da 4ª edição da
Peru Week 2016, de 27 de
outubro a 10 de novembro, que
conta com a adesão de 104
empresas brasileiras em vários
estados. São muitas
oportunidades para comer e
viajar: 36 restaurantes
especializados na culinária
peruana que estão servindo
menus exclusivos durante os 15
dias do festival; e 140 ofertas de
viagens ao Peru disponíveis nas
principais operadoras de turismo
do Brasil, incluindo passagens
aéreas para Lima a preços
promocionais. As ofertas de
viagens e os menus estão no site
www.peruweek.com.br

