Capa: A nova e moderna sede do Clube de Regatas Opinião
Saldanha da Gama, na Ponta da Praia, em
Santos, está sendo entregue pela Construtora
Miramar, do Grupo Mendes. A obra é resultado
da parceria de sucesso entre o grupo empresarial
e os gestores do Clube.......................Págs. 6 e 7.
Capa: Fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.
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Nada vai mudar

T

em um topete loiro roubando a
cena. Donald Trump é o novo
líder mundial, gostemos disso ou
não. De misógino, xenófobo a
neonazista, o bilionário já recebeu
vários outros adjetivos, especialmente
nas últimas semanas, por conta da
eleição presidencial dos Estados
Unidos. Com uma imagem tão
negativa, convenhamos, é difícil
simpatizar com a figura. Mas, vamos
ao que interessa: os Estados Unidos – a
serem governados por Trump a partir
de 20 de janeiro – são o segundo maior
parceiro comercial do Brasil (só atrás
da China), tendo o fluxo de comércio
bilateral superado os US$ 50,5 bilhões
em 2015. De acordo com dados do
Banco Central, os Estados Unidos
continuam a ser o país com maior

volume de Investimento Externo Direto
(IED) no Brasil, com estoque no valor
de US$ 116 bilhões. A diplomacia
brasileira busca retomar os laços
comerciais com o Norte, acelerando os
negócios, o que seria bom para todos
nós. O marido de dona Melania é
homem forte no business (o pai do
presidente portenho Maurício Macri
que o diga...), mas no personal
business. Assumir o comando desse
gigante “Boeing” chamado Estados
Unidos agora é outra história. A menos
que todos os analistas de plantão
estejam, de novo, enganados, nada vai
mudar na essência com o Brasil.
Nadica de nada. Até porque as
prioridades dele são intestinas
(internas, em primeiro lugar) e a China,
é claro...

A PEC dos gastos públicos
PR Murray

ALBERTO MURRAY NETO

Murray Neto: “Esse ajuste
leva tempo e é necessário.
Senão o país quebra”

M

Autoestima
Os riscos à saúde causados pela ortorexia nervosa, a
compulsão que assalta as pessoas que buscam uma
alimentação excessivamente correta e saudável....Pág. 10
Acervo FAMS

Cesário Bastos: só
em 1916 as aulas
começaram a
funcionar no atual
prédio da Vila
Mathias

Santos e suas Histórias
Criado em 1900, o Grupo Escolar Cesário Bastos foi
instalado originalmente na Vila Nova, em uma casa
cedida pelo benemérito santista Júlio Conceição.Pág. 12.

Turismo
Lisboa foi escolhida Capital Ibero-Americana de Cultura
em 2017, em decisão unânime da União das Cidades
Capitais Ibero-Americanas (UCCI).........................Pág. 9.
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uito se tem escrito sobre a
Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que limita os
gastos do governo à correção da
inflação do ano anterior. Como a
prática política no Brasil tem
demonstrado que os dirigentes
gastam acima do que arrecadam,
levando o país a déficits enormes, a
PEC surge como medida necessária
para controlar os gastos públicos.
A consequência do cenário da
PEC é fazer com que sobre dinheiro
para reduzir a dívida pública, que é
imensa. A aplicação da PEC diminui
não somente a dívida pública, mas o
custo anual dessa dívida, os juros.
Como reduzir dívida não rende
votos, nenhum político preocupa-se
com isso. Daí a necessidade de se ter
a questão regulada por PEC.
Com a PEC, o Brasil começará a
comportar-se fiscalmente melhor. O
governo paga, hoje, em torno de R$
0,3 Trilhão de juros ao ano. Apenas
a título exemplificativo, com a
redução drástica da dívida pública,
dar-se-ia para fazer umas 50 Copas
do Mundo e Olimpíadas ao ano. Se

abaixar a dívida e reduzir os juros a
patamares de 9%, 10% ao ano, em
cinco anos o Brasil economizará
cerca de R$ 150/200 Bilhões
anualmente.
O Brasil gasta com saúde
pública, ao ano, cerca de R$ 200
Bilhões. Ou seja, pondo o país nos
eixos do ponto de vista fiscal, tudo
vai melhorar com o tempo. O
problema é que se deixar a gastança
pública correr solta ao longo do
tempo, a dívida pública não parará
de crescer e o país vai quebrar.
Gastar, ainda que de maneira

irresponsável, significa voto na
eleição seguinte. Economizar para
buscar o equilíbrio fiscal é dar
dinheiro para o sucessor gastar. Por
isso a necessidade de se ter a meta
fiscal rígida e, em tese, imutável.
O ponto principal dessa PEC é
pagar a dívida pública, que se tornou
insustentável. A União Federal deve,
mais ou menos, R$ 3,3 Trilhões.
Não se paga do dia para a noite.
Esse ajuste leva tempo e é
necessário. Senão o país quebra e,
com isso, quem mais sofrerá serão
os mais pobres. Se sobrar dinheiro,
em 10 anos, ficará mais fácil aprovar
exceções para gastar. E a PEC prevê
isso. É como uma família endividada
com bancos. Não adianta
economizar para comprar carro
novo. Tem que economizar para
pagar os bancos e depois comprar
carro novo. Senão quebra.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.

Jornal PERSPECTIVA é publicação da TITAN Comunicação Ltda. CNPJ 02.546.886/
0001-07 PUBLICIDADE|REDAÇÃO|ADMINISTRAÇÃO Tels. (13) 3284.2373 e
99147.6522 Matriculado nº 715 na
Associação de Jornais do Interior do
Estado de São Paulo IMPRESSÃO Gráfica Carnicelli (16) 3368.4949 DIRETOR EDITOR Luiz Carlos Ferraz MTb.
2045 DIRETORA MKT Sandra L. Netto MTb. 42562 Circula em Santos e cidades da Região Metropolitana da
Baixada Santista Jornal PERSPECTIVA nº 262 Ano 32 novembro/2016 www.jornalperspectiva.com.br |
redacao@jornalperspectiva.com.br Artigo assinado é responsabilidade do autor.

Veículos & Negócios

T8, a van executiva mega
confortável
Os bancos do meio são extraordinários,
giram 180° e se movimentam sobre trilhos
NELSON TUCCI

A

classificação é de “minivan”,
mas a sensação de quem
dirige, em um primeiro
momento, é de estar pilotando um
miniônibus. O bicho é grande: mede
5,1 m e pesa 2.100 kg. Para arrastar
tudo isso é necessário um motor
potente. E nisso a Jac acertou com o
T8. Dotado de um motor 2.0 turbo,
tem 175 cv de potência e um bom
desempenho.
Se for usado depois de uma
festa, só com amigos do peito,
cabem mais de 15 pessoas, mas o
veículo é projetado para sete lugares.
Os bancos do meio são
extraordinários, giram 180° e se

movimentam sobre trilhos. O
de trás é para três pessoas,
rebatível, e o porta-malas é um
sonho para qualquer família
que faz compras de mês no
supermercado. Ou, para um
grupo de executivos (a
proposta), transportando
malas e apetrechos diversos.
Banco e volante reguláveis
eletronicamente, assim como
os espelhos externos, proporcionam
conforto ao motorista. A visibilidade
geral é boa. A câmera de ré funciona
muito bem, assim como o sensor de
portas e de estacionamento. O
câmbio, manual, de seis marchas, é
curto e fixado ao painel, sendo de
fácil manuseio. A suspensão é macia,

democratizando o conforto para
todos.
Na estrada, a sensação é que o
T8 foi produzido para andar abaixo
de 100 km/hora. A tração traseira é
bem tranquila para motoristas mais
experientes, cabe destacar. O
consumo, para um motor turbo 2.0,

Divulgação

Câmbio manual, de seis
marchas, é curto, fixado
ao painel e de fácil
manuseio

Livro ensina a
economizar
combustível

“

e um veículo deste tamanho, esteve
dentro da expectativa durante nossa
avaliação: máximo de 6,5 km/l na
cidade e 9,1 km/l na estrada. O T8
só funciona a gasolina.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Consumo de Combustível
– Uma Questão de
Atitude”, de Luiz A. Pigozzo,
aborda a questão de forma
simples e direta. Com mais de 30
anos de experiência na área, o
autor aponta pontos importantes
vivenciados no setor de
assistência técnica. “Os custos
operacionais das empresas TRC
e TRP têm aumentado a cada dia,
devido à concorrência, e torna-se
praticamente impossível o
repasse destes aumentos para os
preços do frete, podendo colocar
em risco a viabilidade do
negócio”, adverte. O livro se
propõe a ajudar os gestores de
frota e seus motoristas a
identificar e lidar com todas as
variáveis possíveis que
influenciam no consumo do diesel
na operação.
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Fotos Divulgação

 A aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de

Inclusão, nº 13.146/2015, garantiu os direitos políticos de um jovem de
28 anos, que sofre de esquizofrenia e dependência química. Na ação de
interdição ajuizada pela mãe visando ser nomeada curadora, o
magistrado determinou a expedição de ofício ao Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), a fim de restringir os direitos políticos do jovem.
Contudo, após recurso da Defensoria Pública de São Paulo,
argumentando que a curatela afeta unicamente os direitos de natureza
patrimonial e negocial e não os direitos políticos, a decisão foi reformada
para garantir o pleno exercício dos direitos políticos do jovem.
João Mantovani
 Por falta de doações, o GAPA/BS não

conseguiu entregar em novembro todas as
cestas básicas aos portadores de HIV/Aids
cadastrados na instituição. A presidente Nancí
Gomes Alonso está preocupada com
dezembro, pois a pretensão é entregar
também a cesta de Natal. Doações de arroz,
feijão, óleo, farinha (trigo,mandioca, fubá
etc.), achocolatado, bolacha salgada, leite em
pó podem ser entregues na sede da Rua
Colômbia, 44, Boqueirão, em Santos.
 Legião da Boa Vontade promove a

Campanha Natal Permanente “Jesus, o Pão
Nosso de cada dia!”, para arrecadar 900
toneladas de alimentos não perecíveis, que
serão entregues em dezembro, em cestas, a 50
mil famílias em situação de vulnerabilidade
social atendidas pelos programas da LBV.
Doações pelo site www.lbv.org, telefone 0800
055 50 99 ou em unidades da LBV no Brasil.

 Inadimplência do
consumidor brasileiro
registrou alta de 4,8% em
outubro, apurou a Boa
Vista SCPC, descontados
efeitos sazonais. No
acumulado em 12 meses
(entre novembro de 2015
e outubro de 2016 em
relação aos 12 meses
antecedentes) a
inadimplência acelerou
0,6% no mês, atingindo
2,2% no período. Contra
outubro de 2015 a alta foi
de 6,4%, enquanto no
acumulado do ano houve
elevação de 0,8% frente
ao mesmo período do ano
anterior.

Valter José Vieira enviou e-mail para abordar o “custo político”
representado pelas Câmaras dos municípios da Baixada
Santista. Ele deu como exemplo a Câmara de Cubatão, com
seus 11 vereadores, que custa ao contribuinte R$ 43 milhões
ao ano. “Somando com o gabinete do Executivo o contribuinte paga algo em
torno de R$ 86 milhões anualmente”, disse Valter, ao estimar o custo político
na região em cerca de R$ 430 milhões/ano, com necessidade urgente de
avaliação e transparência: “Conter estes abusos é obrigação que se faz
urgente, em benefício de toda a população”.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

Paulo Villar

Vitor Miranda

Três amigos e seus olhares
LEANDRO AYRES
ESTE é o nome da exposição que os
fotógrafos João Mantovani, Paulo
Villar e Vitor Miranda, radicados na
capital paulista, exibem até 13 de
janeiro no Museu da Imagem e do
Som de Santos (MISS), no Centro
de Cultura Patrícia Galvão, na Vila
Mathias. Visitação gratuita das 8 às
18 horas, de segunda a sexta-feira,
não abrindo nos finais de semana.
Com curadoria de Rodrigo
Accioly, os autores apresentam um
breve extrato de sua produção
recente. Três mostras pessoais e
independentes, mas que são
complementares, dialogam entre si
no exotismo das paisagens e na
inter-relação das ações captadas,
tendo como pano de fundo a África,
um dos berços da civilização
brasileira, e suas influências na
cultura e no sincretismo religioso.
A qualidade da impressão das
obras foi uma das preocupações dos
autores, que recorreram a dois
laboratórios para realizarem as
ampliações em papel Matt Studio

Enhanced 310 g/m2 Hahnemühle,
com acabamento em foamboard e
moldura preta.
João Mantovani apresenta
“Telúrica”, que é fruto de seu
encontro com a natureza nas
recentes viagens. A intensidade de
experiências que acabam por se
revelar em grandiosas imagens de
tirar o fôlego. Dentro do contexto
dos três artistas, as imagens
reforçam os contrastes da poluída
Yaoundé com a beleza virginal dos
recantos que percorreu. Em suas
incursões, encontrou uma infinidade
de tipos humanos e culturas, dentre
as quais as ressaltadas no recorte de
Paulo Villar.
Vitor Miranda intitula seu
projeto “Yaoundé”, nome da capital
da República de Camarões. A cidade
foi visitada pelo fotógrafo que
realizou um significativo recorte
foto-jornalístico. Uma cidade
esquecida no tempo, cuja beleza
aflora dos traços das mulheres e do
colorido de suas vestes, da alegria
inocente das crianças, dos táxis
velhos e da paixão pelo futebol. Um

lugar misterioso para onde os olhos
do mundo se voltam exclusivamente
para a exploração de seus recursos
naturais.
Segundo Miranda, as maiores
dificuldades encontradas em
Yaoundé foram os idiomas de uma
nação que foi colônia de três países
(Alemanha, França e Inglaterra). E
também a corrupção em um país que
é governado há mais de 35 anos por
um mesmo presidente.
Com 34 anos de carreira, o
fotógrafo Paulo Villar, reconhecido
por trabalhos publicitários, debuta
como autor na série “Caminhos de
Deus: Encruzilhada”, com o frescor
de um jovem artista e o rigor e a
técnica de um profissional
experiente. Apresenta neste trabalho
um recorte de sua pesquisa
fotográfica que realiza desde 2012
sobre as religiões e seus rituais,
captadas em centros de umbanda e
candomblé em território nacional,
revelando o exotismo do transe e a
beleza das danças nestas
importantes manifestações da
influência africana no Brasil.

Arte de fotógrafos paranaenses
Henry Milleo

Leandro Taques

Marcelo Andrade

Diferenças e semelhanças entre o trabalho de profissionais especializados em áreas distintas

E

xposição “Olhares Cruzados”
pode ser visitada no Espaço
Itaú Cultural do Shopping Crystal,
em Curitiba, até 14 de dezembro, de
segunda a sábado, das 10 às 22
horas, e aos domingos, das 14 às 20
horas. A mostra é promovida pelo
curso de Fotografia do Centro
4
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Europeu e reúne o trabalho de
grandes nomes do mercado
fotográfico paranaense, todos
professores da instituição curitibana.
O conceito da exposição mescla
diversos segmentos da fotografia. As
obras abordam fotografia
publicitária, social, gastronômica,

fotorreportagem e fotografia
documental, de autoria de Nuno
Papp, Marcelo Andrade, Leandro
Taques, Charly Techio, Henry
Milleo, Tânia Buchmann, Priscila
Forone, Luiz Gustavo Vidal, Juliana
Gouveia, Michel Willian e Fernando
Zequinão.

Memória

Candidato a Patrimônio Mundial
Divulgação/Agência Brasil

Cais do Valongo: aqui
desembarcou cerca de um
milhão de escravos africanos
entre os séculos XVI e XIX

Cais do Valongo já
recebeu visita técnica do
Icomos/Unesco

P

rincipal porto de entrada de
africanos escravizados no
Brasil e nas Américas, o Cais
do Valongo, na região portuária do
Rio de Janeiro, foi visitado por
representante do Conselho
Internacional de Monumentos e
Sítios (Icomos) – órgão consultivo
da Unesco –, para vistoria e
avaliação técnica do local, candidato
a Patrimônio Mundial. Além da
visita, foram realizadas reuniões com
a participação do Comitê Consultivo
da Candidatura, composto por
várias instituições governamentais,
dos três níveis de governo, e nãogovernamentais relacionadas com
questões associadas ao bem.
O Sítio Arqueológico do Cais do
Valongo não só representa o
principal cais de desembarque de
africanos escravizados em todas as
Américas como é o único que se
preservou materialmente. Pela
magnitude do que representa,

coloca-se como o mais destacado
vestígio do tráfico negreiro no
continente americano.
Apresentada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) e pela Prefeitura
do Rio de Janeiro, a candidatura do
Cais do Valongo foi aceita no fim de
2015 pelo Centro do Patrimônio

Mundial e aguarda agora a avaliação
final do Comitê do Patrimônio
Mundial, que acontecerá em junho
de 2017 em Cracóvia, na Polônia.
O título de Patrimônio Cultural
da Humanidade representará o
reconhecimento de um processo
único da história da humanidade, que
apesar do processo escravagista
produzido propiciou uma
inestimável contribuição dos
africanos e seus descendentes à
formação e desenvolvimento
cultural, econômico e social do
Brasil, de modo direto, e da região,
de modo indireto, além do valor
universal excepcional do local, como
memória da violência contra a

acontece a missão de avaliação
técnica por parte do órgão
consultivo, estágio atual do processo
de candidatura do Sítio Arqueológico
do Cais do Valongo. Nesta etapa são
realizadas avaliações de campo com
visita ao local, entrevistas com os
gestores e outros atores relevantes,
debates com os formuladores da
candidatura e contatos com as
autoridades governamentais
envolvidas. Associada a essa missão,
ocorrem as análises de gabinete,
pautadas pela documentação
entregue.
Com os pareceres elaborados, é
realizada uma reunião técnica do
Icomos, em Paris, na França,
chamada de “Painel”. Lá são
debatidos os pareceres
apresentados, esclarecidas eventuais
questões e avaliados os
posicionamentos dos especialistas
gerando recomendações ou
exigências, conforme o caso, para
serem ainda dirimidas pelo país
proponente. Caso se faça necessário,
as informações são avaliadas em um
novo “Painel”, quando é preparado
o “Draft Decision”, ou seja, o
Projeto de Decisão. O Brasil deve
ter acesso ao relatório do Icomos,
contendo seu posicionamento, em
maio de 2017, um mês antes da
reunião do Comitê do Patrimônio
Mundial, quando será feita a
avaliação final da candidatura e
anunciado seu reconhecimento ou
não como Patrimônio Mundial.

humanidade representada pela
escravidão, e de resistência,
liberdade e afirmação, fortalecendo
as responsabilidades históricas, não
só do Estado brasileiro, como de
todos os países membros da
Unesco.
A candidatura tem como base
um dossiê que resgata a história do
tráfico de escravos na cidade em
suas várias fases e analisa a
importância histórica e social desse
processo, além do significado do
sítio arqueológico para os
afrodescendentes e todos os
brasileiros. Coordenado pelo
antropólogo Milton Guran e
elaborado pelo Iphan, em parceria
com a Prefeitura do Rio, o
documento foi finalizado após um
ano de trabalho, onde são
apresentados para avaliação o valor
universal excepcional do bem, além
dos parâmetros relacionados à sua
proteção, conservação e gestão,
conforme estabelecem as diretrizes
operacionais da Convenção do
Patrimônio Mundial, Natural e
Cultural, de 1972.
Após a inserção na Lista
Indicativa do Patrimônio Mundial e
elaboração e entrega do dossiê de
candidatura pelo país proponente,

Porta de entrada de escravizados
O
Brasil recebeu cerca de quatro
milhões de escravos nos mais
de três séculos de duração do regime
escravagista, 40% de todos os
africanos que chegaram vivos nas
Américas, entre os séculos XVI e
XIX. Destes, aproximadamente 60%
entraram pelo Rio de Janeiro, sendo
que aproximadamente um milhão
pelo Cais do Valongo. A partir de
1774, por determinação do Marquês
do Lavradio, Vice-Rei do Brasil, o
desembarque de escravos no Rio foi
integralmente concentrado na região
da Praia do Valongo, onde se
instalou o mercado de escravos que,
além das casas de comércio, incluía
um cemitério e um lazareto.
O objetivo era retirar da Rua
Direita, atual Primeiro de Março, o
desembarque e comércio de africanos
escravizados. Após a chegada, eles
eram destinados às plantações de
café, fumo e açúcar do interior e de

outras regiões do Brasil. Os que
ficavam no Rio de Janeiro
geralmente eram utilizados em
trabalhos domésticos ou nas obras
públicas. A vinda da família real
portuguesa para o Brasil e a
intensificação da cafeicultura
ampliaram consideravelmente o
tráfico escravagista.
Em 1811, com o incremento do
tráfico e o fluxo de outras
mercadorias, foram feitas obras de
infraestrutura, incluindo o
calçamento de pedra de um trecho da
Praia do Valongo, que constitui o
atual Sítio Arqueológico do Cais do
Valongo.
O local foi desativado como
porto de desembarque de escravos
em 1831, quando o tráfico
transatlântico foi proibido por
pressão da Inglaterra – norma
solenemente ignorada, que recebeu a
denominação irônica de “lei para

inglês ver”. Doze anos depois, em
1843, o Cais do Valongo foi aterrado
para receber a Princesa das Duas
Sicílias e Princesa de BourbonAnjou, Teresa Cristina, esposa do
Imperador Dom Pedro II, recebendo
o nome de Cais da Imperatriz.
Com a assinatura da Lei Eusébio
de Queirós, em 1850, pôs-se fim
verdadeiramente ao tráfico para o
Brasil, embora a última remessa
conhecida date de 1872 e a
escravidão tenha persistido até a
Abolição, em 1888.
Em 1911, com as reformas
urbanísticas da cidade, o Cais da
Imperatriz foi aterrado. No entanto,
durante as obras do Porto
Maravilha, com as escavações
realizadas no local em 2011, foram
encontrados milhares de objetos
como parte de calçados, botões
feitos com ossos, entre outras peças
usadas em rituais religiosos.
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CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA

Modernas instalações
resgatam passado de glórias
Luiz Carlos Ferraz

Estão no térreo vários espaços
esportivos, como quadras de
tênis, coberta e descoberta,
quadra poliesportiva
coberta...

Obra sela parceria entre o
Grupo Mendes e a
Diretoria do Clube

A

nova e moderna sede do
Clube de Regatas Saldanha
da Gama, na Ponta da Praia,
em Santos, está sendo entregue pela
Miramar Construtora, do Grupo
Mendes. A obra é resultado da
parceria de sucesso entre o grupo
empresarial e os gestores do Clube,
sob a presidência de Joaquim
Tavares da Silva, tendo como vicepresidentes administrativo e
financeiro, respectivamente, Adelson
Rodrigues de Oliveira e Jaime
Alonso Moreno.
Por meio de acordo celebrado em
2012, a Miramar ficou responsável
pela construção das novas
instalações do clube, em terreno de
cerca de 10 mil metros quadrados de
frente para a Avenida Saldanha da
Gama, enquanto outra parte da área,
de aproximadamente 10 mil
quadrados, foi transferida para o
Grupo Mendes. No local, deverá ser
implantado um empreendimento
residencial.
“O nosso relacionamento com o
Clube Saldanha da Gama começou
puramente de forma comercial”,
declarou o diretor do Grupo
Mendes, Alex Mendes: “Com o
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decorrer das negociações acabamos
criando um projeto, apresentado
como sugestão, mas sempre
obedecendo os conceitos que
acreditamos. Sugerimos um clube
moderno, rentável, atrativo para
novos sócios, que agregasse valor à
localização da Ponta da Praia e
também à cidade de Santos,
mantendo a história e tradição de um

Perspectiva

clube centenário. Afinal, de que
adianta uma lei de proteção aos
clubes se eles não conseguirem se
renovar?”
Alex Mendes enfatizou: “Após
apresentarmos o nosso projeto, a
Diretoria do Saldanha da Gama
pediu que construíssemos a nova
sede do Clube, acreditando e
confiando em nossa empresa, pela
tradição de fazermos o melhor em
nossa cidade, para sua evolução e
crescimento, buscando sempre
deixá-la atrativa e moderna.
Gostaríamos de agradecer a Diretoria
do Clube Saldanha por nos permitir
‘fazer parte de sua história’”.
O projeto arquitetônico do novo
Clube de Regatas Saldanha da Gama
é de autoria do arquiteto Roberto
Saviello, que coordena a equipe de
arquitetura do Grupo Mendes.
Segundo Saviello, foi adotado o
conceito de uma arquitetura
contemporânea, na qual se destacam
materiais modernos e detalhes de
acabamento que facilitam a
manutenção.
A nova sede compreende
subsolo, térreo e dois pisos e
totaliza 11.688,21 metros quadrados
de área construída. O subsolo foi
reservado para estacionamento de
veículos, com 110 vagas, além de
depósitos, gerador de energia e

serviços.
No térreo está a entrada
principal valorizada com um belo
espelho d’água e porte-cochere, para
facilitar o embarque e desembarque
de veículos. No acesso ao prédio, o
projeto contempla foyer, espaços
para recepção, secretaria, sala da
presidência, sala de reunião e vitrine
para troféus.

Ainda no térreo, foram
reservados espaços para lanchonete,
restaurante, academia/fitness, sala
multiuso, sanitários feminino,
masculino e para pessoas com
necessidades especiais, vestiários
feminino e masculino, vestiários de
funcionários feminino e masculino.
Também estão no térreo os
espaços esportivos, como quadras
de tênis, coberta e descoberta,
quadra poliesportiva coberta,
playground, campo de futebolsociety de 55x35 metros, cancha de
bocha, além de churrasqueiras
coletivas.
O primeiro piso possui foyer,
salão de festas, para
aproximadamente 500 pessoas,
varanda coberta e descoberta, bar,
cozinha, espaços para estoque,
camarim, depósitos, circulação de
serviço, circulação vertical através de
escadarias e elevador, além de
sanitários feminino, masculino e
para pessoas com necessidades
especiais.
No segundo piso estão
localizados o deck para piscina

Construção
Luiz Carlos Ferraz

Nova sede do Clube
Saldanha da Gama: obra
executada com parceiros
tradicionais do Grupo
Mendes

semiolímpica com prainha, piscina
infantil, mobiliário completo,
vestiários, churrasqueira, cozinha,
bar, circulação vertical através de
escadarias e elevador e caixa d’água.
A obra foi executada com
parceiros tradicionais. Os serviços
de rebaixamento do lençol freático
foram realizados pela Drenamar
Locação de Equipamentos. De

acordo com o diretor Marcelo
Franco, a empresa atua no ramo de
locação de equipamentos para
rebaixamento do lençol freático
desde 1985. “Os equipamentos
utilizados registram baixo consumo
de energia”, frisou Marcelo.
Parceira da Miramar
Construtora há muitos anos, o
laboratório de controle tecnológico

da qualidade LA Falcão Bauer mais
uma vez foi escolhido para executar
o controle de qualidade dos materiais
do empreendimento, desde a
fundação até a estrutura. A LA
Falcão Bauer acompanhou a entrega
e a aplicação de todo o concreto
utilizado na nova sede do Clube de
Regatas Saldanha da Gama, de
acordo com as normas técnicas e um
excelente padrão de qualidade.
Todos os serviços em marcenaria
foram feitos pela Marcenaria Vieira.
Conforme detalhou o diretor Cláudio
Vieira, foram realizados os armários
de troféus, as portas duplas do salão
social, equipadas com fechaduras
antipânico, a pista de dança, o palco,
a cobertura da cancha de bocha,
assim como o balcão da recepção e
os bancos da área descoberta:
“Nossa parceria com o Grupo
Mendes está sendo muito produtiva.

Também estamos atuando no
empreendimento Corporate”.
O mobiliário foi fornecido pela
MCM Representações. Segundo
informou o diretor Miguel Ferrari, a
MCM forneceu o conjunto de
mobiliários confeccionados com as
cores do clube. Ferrari detalhou que
da Innacorp, especializada em
desenvolver soluções mobiliárias
para segmento corporativo e
institucional, foram adquiridos sofás
e poltronas para o hall e as áreas
sociais, espreguiçadeiras para a
piscina, mesas e cadeiras para a
cantina, cadeiras e mesas para o
salão social, e móveis para as salas
de escritório.
Conforme destacou Miguel
Ferrari, a MCM Representações é
especializada em assessorar seus
clientes, atuando como facilitadora
na busca de soluções mobiliárias
para atender a necessidade de cada
projeto. “Representando várias
empresas conceituadas no mercado
nacional de móveis, criamos uma
parceria que encurta a relação entre
fabricantes e empreendedores”,
frisou Ferrari, ao ressaltar que desde
1994 a empresa dedica-se aos
setores gastronômico, hoteleiro e
similares, que representam
expressivo percentual de
crescimento no país: “Graças ao
sucesso alcançado em projetos
anteriores, como o Brasil Futebol
Clube, ampliamos nosso
atendimento a condomínios,
construtoras, hotéis e flats, clínicas
médicas, laboratórios e hospitais,
entre outros ambientes

corporativos”.
Os corrimãos e guarda-corpos
em aço inoxidável polido foram
confeccionados pela Center Inox. A
empresa, segundo informou o diretor
Reginaldo Rodrigues Costa,
desenvolveu o projeto em conjunto
com a Miramar Construtora. “Os
equipamentos garantem total
segurança aos usuários, crianças e
adultos, e atende as normas técnicas
do Corpo de Bombeiros”, afirmou
Costa, ao frisar que a instalação foi
feita em escadarias e rampas de
acesso da entrada, assim como nas
escadarias internas: “O design
diferenciado valoriza a fachada da
nova sede do Clube e, além da
segurança e qualidade, os
equipamentos tem fácil
manutenção”.
Outra tradicional parceira da
Miramar Construtora, a
ArquiMármore Marmoraria
forneceu todos os granitos para o
empreendimento. Segundo
especificou o diretor Marcelo
Lemos, foram utilizados granito
Branco Itaúnas na confecção dos
balcões da recepção, lanchonetes,
bares e bancadas das cozinhas,
churrasqueiras e copas, peitoris,
soleiras e todos os lavatórios e
granito Red Brazilian nas tabeiras e
rodapés, além do piso do elevador
social. Entre os diferenciais, Lemos
destacou a coluna central vermelha,
as escadas do clube, assim como as
bordas das piscinas semiolímpica e
infantil, curvas e boleadas em granito
flameado.
A Incomar Esquadrias Técnicas
instalou a fachada de pele de vidro,
utilizando vidros temperados, e de
alta performance, assim como as
esquadrias de alumínio e o ACM
usado na fachada, declarou o diretor
Ronaldo Domingues Alves.
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Arq & Decor
Fotos Divulgação

Funcional e decorativa

Sanchez Light
Store: não
mudam a
excelência no
atendimento,
a qualidade
dos produtos
e o bom preço

Divulgação

O painel é digital com
várias velocidades que se
adaptam ao uso

F

abricando modelos de acordo
com espaço, paginação e uso
do ambiente, a Coifas Pulsar
apresenta a Turim Especial, com 4,5
metros de largura. A coifa é
confeccionada em aço inox AISI 304
e liga 18.8, com vértices soldadas no
sistema de solda “TIG”, varetas de
inox e tungstênio, o que confere um
acabamento perfeito.
Para a instalação a Pulsar
desenvolveu um duto decorativo em
aço inox 304 pintado de preto fosco,
hastes de aço inox projetadas para
fixação no teto. O funcionamento
conta com exaustor centrífugo
importado da Alemanha, motor
blindado e turbina balanceada
eletronicamente.
Com fácil manutenção, os filtros
são feitos em aço inox 304, do tipo

Sanchez Light Store já
atende no Pompeia
C

Coifa Pulsar Turim Especial: 4,5 metros, acabamento perfeito
progressivo, com quatro camadas de
tela em alumínio anodizado, próprio
para máquina de lava louças. O
painel é digital com várias

velocidades que se adaptam ao uso e
luminárias em Led, o que reduz o
consumo de energia. Mais em
www.coifaspulsar.com.br

Revestimento 100% reciclado
A
Divulgação

Nina Martinelli transforma
sobras da indústria
madeireira em mosaicos que
proporcionam conforto
acústico e designer ao ambiente.
Com modo de produção
artesanal a madeira é cortada e
as peças são lapidadas uma a
uma ressaltando suas
características naturais. As
placas são vendidas teladas e
indicadas para ambientes
internos, como revestimento de
paredes e para customizar
móveis. A produção é 100%
sustentável, sem a utilização de
produtos químicos. A madeira
utilizada é a louro canela que
possui fácil assentamento, não
sendo necessária mão de obra
especializada. O manual de
assentamento está no site
www.ninamartinelli.com.br
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Revestimento
Nina Martinelli:
feito 100% de
madeira
reciclada

om mais de 900 metros
quadrados de showroom, a
Sanchez Light Store já está
atendendo em novo endereço, na
Avenida Francisco Glicério, 481,
bairro Pompeia, em Santos. Segundo
Irani e Pablo Sanchez, que há mais
de 25 anos atuam no segmento de
eletricidade e iluminação, em meio a
tantas novidades, não mudam a
excelência no atendimento, a
qualidade dos produtos e o bom
preço.
O piso térreo apresenta as
últimas novidades para decoração
natalina, com árvores, enfeites,
piscas, enfim, tudo para decoração
interna e externa. “As decorações
de Natal estão cada vez mais
diferenciadas e tecnológicas”,
afirmam Pablo e Irani, com
destaque para as bolas de LED
integrado com conectores,
guirlandas decoradas, fitas de
LED com muitas possibilidades
de criar laços, brinquedos
eletrônicos e árvores de natal
fáceis de montar. No período das
festas, a dica dos diretores da
Sanchez é o verde e o vermelho,
que nunca saem de moda,
sugerindo que a tendência é

Árvores, enfeites,
piscas, tudo para
decoração de Natal,
interna e externa

apostar em peças douradas e
prateadas para combinar com o
estilo da casa: “Confira nossos
acessórios temáticos”.
O primeiro piso apresenta
lançamentos e tendências de
iluminação, com espaço para
atendimento diferenciado para
arquitetos e decoradores, e pessoal
preparado para desenvolvimento de
projetos de iluminação. Há ainda
grande variedade de produtos e
marcas de material elétrico. Com
fácil estacionamento, a Sanchez
Light Store oferece condições
especiais para condomínios e
empresas.

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br
Luiz Carlos Ferraz

Divulgação

Malai Manso
Resort Iate
Golf
Convention
& Spa:
piscina com
vista para o
Lago do
Manso e
Chapada dos
Guimarães

O primeiro resort
do Mato Grosso
A
pouco mais de uma hora de
Cuiabá, capital do Mato
Grosso, ao lado do Parque Nacional
da Chapada dos Guimarães, o Malai
Manso Resort Iate Golf Convention
& Spa oferece aos hóspedes diversas
opções de entretenimento. O
complexo esportivo é dotado de
quadras de tênis e poliesportivas,
campos oficiais de futebol e de
futebol society, píer com 50 km de
estirão navegável e 427 km² de
superfície de água represada à beira
do resort, ideal para a prática de
esportes náuticos e pesca,
aeródromo homologado, além de
campo de golfe com nove buracos e
spa. As piscinas somam mais de três
mil metros quadrados de lâmina
d’água
Equipado com heliponto, o
Malai Manso possui 353
apartamentos, divididos em 262
unidades habitacionais, e está

localizado à beira do Lago do Manso
em uma área de 117 hectares,
recortado pelos Morros do Chapéu
e do Navio. O primeiro resort matogrossense conta com inúmeras
opções de lazer, estrutura para
realização de eventos e convenções e
uma incrível experiência em
gastronomia e conforto.
Trilhas (seca e molhada), tirolesa
e arvorismo com seis níveis de
dificuldade são algumas das atrações
destinadas aos mais aventureiros. E
mais: playground, arco e flecha e
paredão de escalada, além de
práticas esportivas à beira do Lago
do Manso, com locação de caiaques,
botes infláveis, stand up-paddle,
snorkel, entre outros.
O sistema all-inclusive oferece
oito refeições ao longo do dia, com
pratos típicos da culinária matogrossense e várias especialidades da
cozinha nacional e internacional.

Lisboa,
apreciada do
Castelo de
São Jorge:
hospitaleira
e luminosa

Plataforma de criação e
difusão cultural
Lisboa será a Capital
Ibero-Americana de
Cultura em 2017

M

undialmente conhecida
por ser um grande centro
cultural e de arte clássica e
contemporânea, a cidade de Lisboa
estará ainda mais em evidência no
próximo ano. É que a capital
portuguesa foi escolhida Capital
Ibero-Americana de Cultura em
2017, em decisão unânime da União
das Cidades Capitais IberoAmericanas (UCCI). A escolha se dá
23 anos após Lisboa ter sido
transformada, em 1994, Capital
Europeia da Cultura.
Hospitaleira e luminosa, Lisboa
representará uma plataforma de
convívio e de visibilidade de
múltiplas formas de expressão,

coligando um universo tão
diversificado em termos de geografia,
clima, cidadãos, línguas, economias,
tradições, práticas culturais,
linguagens artísticas, imaginários,
legados culturais, criadores e que, no
conjunto de todas as cidades, reúne
mais de 120 milhões de pessoas
oriundas da Península Ibérica, das
Américas do Sul, Central, México e
dos países das suas diásporas.
Com o título “Passado e
Presente – Lisboa Capital IberoAmericana de Cultura”, a
programação inclui mais de 40
equipamentos culturais, entre os
quais os que dependem da Câmara
Municipal de Lisboa e do Ministério
da Cultura, a que se associaram
outros de organizações culturais que
responderam, com entusiasmo, à
proposta da Câmara Municipal de
Lisboa de se envolverem com

projetos próprios tendo como
referência a Carta Programática de
Lisboa. Serão mais de 150
atividades, das quais participarão
centenas de artistas, produtores,
professores e divulgadores, para, em
conjunto com os lisboetas,
construírem a Cidade Cultural.
“Trata-se de reconhecer Lisboa
como uma cidade que se tem
posicionado como plataforma de
criação e difusão cultural e que hoje
se prepara para protagonizar a
programação cultural como uma
mais valia fundamental do
reconhecimento de uma cidade não
só europeia como do mundo, em
geral”, afirma o professor António
Pinto Ribeiro, coordenador do
programa: “Não por acaso esta
decisão foi tomada pela União das
Cidades Capitais Ibero-americanas
de Cultura”.

Diamante histórico no Sul dos USA
U
Divulgação

m dos 12 estados da região Sul
dos Estados Unidos, Carolina
do Sul oferece atrativos históricos e
naturais ainda pouco explorados por
turistas brasileiros. Uma das visitas
imperdíveis é a cidade de
Charleston, onde é possível realizar
passeios pelos pontos turísticos em
charmosas carruagens.
Nesta cidade também está
localizado o Boone Hall Plantation
& Gardens. A propriedade preserva
uma casa em estilo colonial, fundada
em 1681 quando o major inglês John
Boone iniciou uma plantação de

Charleston Beach:
uma das praias da
Carolina do Sul

carvalhos em linhas simétricas e
paralelas por uma pequena
estradinha na entrada da
propriedade.
A Carolina do Sul pulsa cultura,
possui belas praias, seus moradores

são conhecidos pela hospitalidade,
além da história fascinante e de suas
vistas panorâmicas. Em uma parada
para um café em Georgetown tem-se
a sensação de que se acabou de sair
de um filme de Hollywood, como
Diário de Uma Paixão (The
Notebook), e Querido John, alguns
dos longas gravados por lá.
A Delta tem voos diretos saindo
de São Paulo e Rio de Janeiro.

Perspectiva
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Divulgação

Ortorexia causa risco à saúde
Divulgação

Compulsão pode levar
a pessoa ao pânico e
a evitar o consumo
de alimentos fora
de casa

Obsessão por alimentação
excessivamente correta e
saudável

Dentistas estão autorizados
pelo Conselho Federal de
Odontologia

Botox para
fins estéticos

O

s dentistas já estão
autorizados pelo Conselho
Federal de Odontologia (CFO) a
aplicar Botox e preenchedores
faciais para fins estéticos. Já
havia uma regulamentação de
2011 que autorizava o uso da
toxina botulínica, mas apenas
para disfunções, dores e outros
motivos relacionados à saúde.
Com a nova regulamentação, os
dentistas podem fazer o
procedimento na área anatômica
de atuação do profissional de
odontologia.
A classe profissional
comemorou a decisão. Para o
especialista em cirurgia
bucomaxilofacial e
implantodontia, Henrique
Taniguchi, o CFO levou em
consideração a capacidade
técnica desses profissionais para
realizar o procedimento com
segurança. “O dentista estuda a
face durante todos os anos de
graduação”, explicou Taniguchi:
“Conhece os ossos e a
musculatura da face, o sorriso,
ou seja, tudo o que deixa o
sorriso mais bonito, já que sorrir
não tem a ver só com dente, é a
harmonia facial também. Tem a
ver com o quanto a pessoa
mostra os dentes, com a
espessura do lábio, o que
chamamos de corredor bucal.
Portanto, são vários os detalhes
que deixam o sorriso mais
harmônico”.
O especialista explica que a
regulamentação proporcionará
ao dentista trabalhar com a
reabilitação facial dos pacientes
e, consequentemente, melhorar a
autoestima de quem procura os
consultórios: “Além de reabilitar
para perdas dentárias, para
funções estéticas de facetas de
porcelana e clareamento, agora
o profissional poderá trabalhar
também nessa reabilitação da
face, no rejuvenescimento facial
por completo”.
10
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E

mbalados pelo acesso rápido
a informação sem orientação,
redes sociais recheadas de
blogs que divulgam comidas
“saudáveis” e milhares de dietas à
disposição, adultos e adolescentes
podem desenvolver a ortorexia
nervosa. A compulsão assalta as
pessoas que buscam uma
alimentação excessivamente correta e
saudável.
“Gastar muito tempo com
pesquisas e preparo de comidas ou
mesmo em atividades físicas,
causando prejuízo às relações
familiares e corporativas, são os
principais sintomas desse
distúrbio”, pontua a
endocrinologista Vivian Estefan, do
Complexo Hospitalar Edmundo
Vasconcelos, de São Paulo.
Classificada pelos médicos como
um distúrbio alimentar, a ortorexia

faz com que o paciente passe a se
preocupar exclusivamente com a
composição química e valor calórico
dos alimentos, ou seja, o teor de
proteínas, carboidratos, lipídeos,
vitaminas e sais minerais, não se
permitindo uma variação de
cardápio, nem mesmo em festas e
encontros sociais.

Obtendo resultados
sem consumir carne
C

onquistar um corpo definido e
tônus muscular estão entre os
principais desejos dos praticantes de
musculação, a atividade mais
recomendada para o ganho de massa
magra. Porém, investir na malhação
não é a única regra para aqueles que
desejam conquistar a boa forma,
pois seguir uma alimentação
balanceada e rica em proteínas,
especialmente as de origem animal, é
tão importante quanto suar na
academia.
A relação dieta x exercícios é
fundamental tanto para o
desempenho quanto para os
resultados – fator que pode gerar
dúvidas nos adeptos ao
vegetarianismo. Por restringir de
forma total ou parcial o consumo de
alimentos de origem animal, esta
opção alimentar parece pouco
favorável àqueles que desejam
desenvolver músculos.
Contudo, tal crença é
mito: quando bem
orientada, a dieta com

Dieta equilibrada
garante o consumo de
proteínas para ganho
de massa magra

Perspectiva

restrição ao consumo de carne pode
ser tão nutritiva quanto a onívora e
propiciar o aporte proteico
necessário para o ganho de massa
magra, desde que alguns cuidados
sejam tomados.
As dietas que excluem o
consumo de carnes como a
vegetariana estrita, a vegana, a
ovolacto-vegetariana e suas
variações são as que mais geram
questionamentos quanto a sua
eficácia no ganho de massa magra,
uma vez que existe o consenso de
que estes alimentos são substanciais
para a oferta de nutrientes
construtores dos músculos.
Para a nutricionista Sinara
Menezes, da Nature Center, isso
ocorre porque ainda que existam
vegetais ricos em proteínas, a
disponibilidade desse nutriente no
organismo varia conforme sua fonte.
Divulgação

Além dos males à saúde, Vivian
destaca que a compulsão com a
qualidade alimentar pode levar a
pessoa ao pânico e a evitar o
consumo de alimentos fora de casa:
“O paciente desenvolve uma fixação
pela alimentação saudável, o que
acarreta um auto isolamento. Por
isso, é preciso ficar atento aos sinais

e procurar ajuda
imediata com
especialistas da área”.
Apesar de não ser
reconhecida como
doença, a ortorexia
atingiu em 2014
cerca de 28% da
população
ocidental,
segundo dados
da Organização Mundial de Saúde
(OMS). Para a especialista, o quanto
antes a pessoa procurar ajuda
médica, mais rápido será o
diagnóstico e a chance de cura: “Para
uma saúde perfeita a alimentação
deve ser balanceada, e o estilo de
vida saudável, incluindo uma vida
social e familiar equilibrada”.

POR SANDRA NETTO

Gente & Fatos

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

 Reverendo Leandro Antunes

Campos, reitor da Paróquia
Anglicana de Santos, convida
para o Encontro de Corais
“Carlos Cesar Castro Silva”,
organizado por Janet Susan
Davies. Em dezembro: dia 4, 17
h, Coral Splendore, regente
Elisângela Lina; e dia 11, 17 h,
Grupo Vozes, regente Simone
Shcumaker, e Coral Franceschini,
regente Sandra Regina. A Igreja
Anglicana está localizada na
Praça Washington, 92 e 93, em
frente ao Orquidário, em Santos.
 6ª edição do programa Roda

São Paulo Litoral, da Secretaria
de Estado de Turismo,
acontecerá de 13 de janeiro a 5
de março, com 13 roteiros pelas
nove cidades que compõem a
Região Metropolitana da Baixada
Santista.

Amanda Reitenbach, sommelier de cerveja brasileira: por
sua contribuição à indústria da bebida, a diretora do
Science of Beer Institute, com sede em Floripa, Santa
Catarina, recebeu o título de cavaleira da Fourquet des
Brasseurs du La Chevalerie de Belgique e foi nomeada
Lady, no Brussels Beer Chalenge, o famoso concurso
cervejeiro de Bruxelas, na Bélgica.

Cláudia Alonso
alerta: a ONG
Associação Projeto
Tam Tam faz um
sério trabalho de
inclusão, atendendo
pessoas com
diferentes síndromes
(Down, Asperger,
Williams) e qualquer
tipo de condição
especial, mas corre o
risco de paralisar
suas atividades por
falta de recursos. O
Tam Tam não pode
parar. Quem fica
parado é poste!

 Associação Brasileira da

Indústria dos Materiais de
Construção indica que em
outubro o faturamento
deflacionado das indústrias do
segmento teve queda de 8,4% na
comparação com o mesmo
período de 2015. No acumulado
de janeiro a outubro em relação
ao mesmo período do ano
passado a retração foi de 12,1%!
Entre outubro e setembro
passado, no entanto, o índice
aponta crescimento de 8,6%.
 Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro (MAM) expõe até 4 de
dezembro “Favelagrafia”,
resultado do projeto de mesmo
nome, criado pela NBS Rio+Rio,
com 180 fotos de nove
fotógrafos, de nove favelas
diferentes, que desde julho estão
fotografando suas comunidades,
usando um iPhone e muito
talento.
 Até março de 2017 está aberta

a votação para a 5ª edição do
Prêmio Veterinário do Ano Vetnil
Anclivepa Brasil 2016, cujo
objetivo é homenagear médicos
veterinários que atuam nas
clínicas de atendimento aos
pequenos animais que mais se
destacaram durante o ano. Para
votar, os veterinários devem
acessar www.vetnil.com.br
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Fernanda Paes Leme
e Gabriel Medina: a
atriz, dona de sete
tatuagens, e o
surfista campeão,
com mais de 10,
estiveram
presentes no
lançamento de
Coppertone Tattoo,
novo protetor solar
próprio para
proteger as
tatuagens dos
efeitos do sol, no
restaurante Lilló, na
capital paulista.
Divulgação

Professor
Mohamed Habib
é o novo
presidente do
Instituto da
Cultura Árabe
(ICArabe) para o
período 2016/
2018. Nascido no
Egito e graduado pela Universidade de Alexandria, é doutor,
livre-docente e professor titular da Unicamp e também professor
de pós-graduação da Universidade Santa Cecília (Unisanta).

Raissa Ramos Ribeiro e Guilherme Jun Ariê: alunos de
Gastronomia da Anhembi Morumbi, da capital paulista,
que integra a rede internacional de universidades
Laureate, venceram em novembro a categoria “Melhor
Time” do concurso Trophée Mille International, em
Reims, na França, que teve a participação de estudantes
de Gastronomia de 10 países, incluindo o Brasil.

 Adriane Zagari foi empossada

presidente da Organização
Brasileira de Mulheres
Empresárias (OBME), cabendo a
vice-presidência à
apresentadora, cerimonialista e
escritora Claudia Matarazzo, e a
presidência do Conselho à
estimada amiga Adelina
Alcântara Machado.
Perspectiva
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Mesa Litoral
Bruno Scarpa

Aloha,
Santos!

Tiki Bar: aceita
reserva de
mesas e tem
espaço
suficiente para
confraternizações
e aniversários

Atendimento rápido e
descontraído, que deixa o
cliente à vontade

FoodTruck da Sodexo On-site

BRUNO SCARPA

R

ecém-inaugurado pelo
mesmo grupo de
proprietários do Amsterdam,
Australiano e Mercearia Filgueiras, o
Tiki Bar está trazendo a Santos um
novo tipo de entretenimento. Com
pouco mais de três semanas de
funcionamento, o Tiki é tipicamente
havaiano, com decoração temática
das ilhas do Pacífico e um cardápio
com opções de comidas mais leves e
relacionadas ao Verão.
O local possui um atendimento
rápido e descontraído, que deixa o
cliente à vontade, como se estivesse
em casa. A maioria do seu público é
formada por jovens e grupos de
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amigos, mas a casa também é
frequentada por famílias e pessoas
de faixas etárias mais altas.
O cardápio é bem elaborado,
com destaque para o Poke de Salmão
(cubos de salmão curado em sal com
cebolinha, tomate, pimenta e folhas)
e o Sanduíche de Carnita (carnita
assada, cheddar e aioli verde na broa

Perspectiva

de milho). Para acompanhar a casa
possui vários rótulos de cerveja
tradicionais e importadas, além dos
drinks típicos havaianos, entre os
quais, Naked Beach (rum, lichia,
frutas vermelhas e coco). O açaí na
tigela é uma ótima pedida para dar
uma refrescada no Verão.
O Tiki abre todos os dias a

partir das 11
horas. Nos dias de
semana o
atendimento vai
até 1 hora e nos
finais de semana
se prolonga até às
2. O bar também
aceita reserva de mesas e tem espaço
suficiente para confraternizações e
aniversários.
O Tiki Bar está localizado à
Avenida Dr. Epitácio Pessoa, 154,
Santos, esquina com a Avenida
Siqueira Campos, Canal 4, e é
encontrado no Facebook.com/
TikiBarSantos.

Evento
descontraído

A

Sodexo On-site Brasil,
especializada em serviços de
qualidade de vida, apresentou
aos clientes em sua sede, na
capital paulista, o FoodTruck by
Sodexo. Com design criativo e
adaptável, o FoodTruck by
Sodexo segue tendências
internacionais de gastronomia,
com cardápio de alimentos e
bebidas prático, diversificado e
de qualidade. Serviço oferece
momentos de descontração e
promove a convivialidade dos
funcionários.

