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Feliz 2017!

or mais otimismo que se pretenda
injetar para 2017, não é possível deixar
de lamentar o caminho tortuoso que o
país percorreu nos últimos meses, desde o
impeachment da presidente Dilma Rousseff. A
pretexto de salvar o Brasil da bancarrota, a
política de austeridade proposta por Michel
Temer projeta um futuro incerto ao
trabalhador brasileiro, mais uma vez
convocado para suportar o ônus dos
necessários ajustes na economia, enquanto
juízes, desembargadores, promotores e
parlamentares, além de uma considerável
casta de funcionários públicos, mantém seus
“direitos adquiridos”. O abismo existente
entre os modelos de governo que costumam
polarizar as eleições hoje está mais claro para
o eleitor, surpreendendo a legião de
derrotados que se julgava imune a uma

eventual troca de prioridades do governo; a
realidade demonstra que a minoria estava
errada. Some-se a isso a Operação Lava-Jato,
aplaudida por tanta gente e que respinga
muito além do partido político apeado do
poder... Congelar o gasto público (que no
médio e longo prazos até pode ser algo
saneador), via PEC, e massacrar o
trabalhador, praticamente negando-lhe o
direito à aposentadoria, não é o que o país
precisa agora para voltar a crescer, recuperar
os 12 milhões de empregos perdidos, a
inoperância da infraestrutura, a falta de
segurança, de escolas qualificadas e de
hospitais para simples emergências. Basta de
meias medidas. O Brasil precisa de um
governo justo. Sem isto, só nos restaria pular o
próximo ano e desejar um Feliz 2018...
Não, convido o leitor a resistir: Feliz 2017!

Registro Empresarial para o
desenvolvimento do Estado
PR Murray

Murray Neto: ter um órgão
célere, competente,
honesto e confiável

ALBERTO MURRAY NETO

A

Raw Geometry: Natal
com interpretação
contemporânea

Arq & Decor

Tok&Stok apresenta móveis e acessórios para preparar a
casa para as festas de final de ano, apostando em vários
estilos para diferentes gostos...................................Pág. 8.

Imagens & PPalavras
alavras
Conheça os cursos de fotografia oferecidos em Santos
neste momento em que a atividade se apresenta como
alternativa na busca de novos horizontes..............Pág. 4
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Resort nº 1 na América
do Norte, segundo o
ranking da Forbes, fica
no estado de Wyoming

Turismo
Após receber 45 centímetros de neve no final do mês de
novembro, Jackson Hole Mountain Resort anunciou a
abertura de mais uma temporada de Inverno........Pág. 9.

Autoestima
Para fazer valer sua vantagem – de viver em média sete
anos a mais que o homem – a mulher depende de uma
boa manutenção do organismo...............................Pág. 10
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s Juntas Comerciais, órgãos
incumbidos dos registros societários,
tinham como sua principal atribuição
conferir personalidade jurídica às
empresas. Atualmente, na era da
globalização, as Juntas não se limitam a
arquivar documentos societários e emitir
certidões subsidiariamente, passando a
ser um termômetro das variações
econômicas, detectando tendências e
sugerindo soluções jurídicas.
Cabem às Juntas Comerciais a
execução do arquivamento de atos
societários de sociedades, armazéns
gerais, trapiches, matrículas e fiscalização
dos leiloeiros e tradutores públicos e os
assentamentos dos usos e práticas
mercantis. Sua finalidade é garantir
publicidade, autenticidade e segurança
aos atos jurídicos, proceder à atualização
do cadastramento, proteção do nome
comercial e avaliação formal da
possibilidade de deferimento dos
documentos levados a arquivamento.
As Juntas devem ater-se ao exame
formal da regularidade dos instrumentos
levados a registro, adaptando-os à
evolução das relações econômicas,
conjugadas com a velocidade
exponencial imprimida pela tecnologia dos
negócios empresariais. Num mundo
globalizado, cada vez mais as transações

econômicas vem se operacionalizando
através de blocos econômicos, como
ocorre na Europa, Ásia e América.
Na América do Sul, é importante se
pensar na possibilidade de um Registro
Empresarial pautado pelas mesmas
regras, com a finalidade de resguardar a
segurança, a publicidade e a eficácia dos
atos levados a arquivamento. No âmbito
do Mercosul, é conveniente traçar um
expediente hermético, em que a
perspectiva de um Registro Empresarial
possa ser objeto de análise, a fim de
possibilitar maior integração de negócios
em países pertencentes ao bloco.
Para que a Junta Comercial cumpra
o papel que a sociedade dela espera é
necessário que: (a) os usuários, os
órgãos a ela sujeitos estejam alertas para

que a Junta Comercial não se afaste de
suas funções; (b) que a Junta Comercial
tenha entendimento uniforme sobre os
documentos levados a registro.
lmportante, sob a coordenação técnica do
Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI), a elaboração de
Enunciados Técnicos; (c) criar regras que
facilitem a vida dos empresários,
principalmente os pequenos; (d) combate
intransigente à corrupção, apoiando a
Corregedoria da Junta Comercial para
apurar com rigor as várias denúncias de
malversação que chegam à repartição; (e)
combater a sonegação, punindo os
falsificadores de guias de recolhimento,
agindo com a Polícia Civil, MP e órgão
de controle da Secretária da Fazenda.
Planos de crescimento econômico
são importantes quando elaborados de
forma consciente e sólida. Há de se ter
em mente que, para que as coisas
funcionem, antes de tudo é necessário
que os empresários tenham um órgão de
registro empresarial célere, competente,
honesto e confiável.
Alberto Murray Neto é advogado do
escritório Murray - Advogados, de São
Paulo.
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Veículos & Negócios

Apostando no porvir
Durante 2016 a indústria
automotiva “sambou”,
mas dirigentes mostram
otimismo

Reprodução

2017:
trabalhar e
esperar

NELSON TUCCI

O

ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, diz que
a economia está em
processo de estabilização e
retomada, chegando a compará-la a
um paciente que acaba de deixar a
UTI. Se analisarmos a economia
como um todo, verificamos que
ainda estamos “andando de lado”,
como diz o mercado financeiro. Ou
seja, existe alguma expectativa de
melhora, mas isto só para 2017.
O ambiente de negócios nas
últimas semanas realmente mudou e
os resultados ainda estão por vir. O
setor automotivo, que depende
desse “ânimo”, vai fechar o ano com
resultados ruins. Segundo a
Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), nos
primeiros 10 meses do ano já
computados, a situação está assim: 17,2% de licenciamentos de veículos
novos; - 22,3% de vendas de
automóveis; e - 31% nas vendas de
caminhões. E estes são números
comparados a igual período de 2015.
Ou seja, se no ano passado a coisa
foi ruim, neste está pior.
As exportações cresceram pouco

em volume, mas caíram em valor. O
setor de consórcios, que na hora da
crise aparece mais, registra índice
positivo de 2% no período julho a
outubro, comparado com igual
quadrimestre de 2015. Mas no ano,
computados os 10 primeiros meses,
existe retração de 6,7%, com 1,8
milhão de adesões.
Em entrevista coletiva, da qual
participei, em novembro, o
presidente da Anfavea, Antonio

Megale, apostou firme em
crescimento no próximo ano. Não
quis dar o número, mas deixou a dica
de “um parrudo” dígito. Pela leitura,
deve ser algo superior a 5%. O PIB
brasileiro deverá crescer (por ora são
projeções) na casa de 1%; um pouco
mais ou um pouco menos, depende
de quem fala.
Na mesma linha otimista, a
Associação Brasileira das
Administradoras de Consórcio
(ABAC) acredita em evolução, pois
o pior para o segmento foram os
quatro primeiros meses do ano. A
partir de maio percebeu-se leve
recuperação. E isto não só para os
veículos, como também para
eletroeletrônicos vendidos na mesma
modalidade.
Enfim, é trabalhar e esperar um
melhor porvir. A todos Boas Festas
e um Ano Novo mais justo.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Mestre estima
PIB de 1,5%
para 2017

O

Produto Interno Bruto (PIB) deve
voltar a crescer em 2017, mas
de forma moderada: 1,5% e a
produção industrial voltará a níveis de
2010, quando registrou 10,5% de
expansão setorial. Esta é a previsão
do professor Roberto Dumas Damas,
mestre em economia pela
Universidade de Birmingham (ING),
em palestra na Associação Brasileira
das Empresas de Filtros e seus
Sistemas Automotivos e Industriais
(Abrafiltros): “As taxas de juros até
cairão no Brasil, embora com menor
intensidade, devido ao efeito Trump”.
E apesar da dívida de empresas e o
desemprego podendo alcançar 13%
no final de 2017, “há uma luz no fim
do túnel, com as reformas fiscal e da
previdência”. Damas não vê
possibilidade de crescimento
sustentável “de mais que 4% até
2030 no Brasil”.
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 Procons do país expressaram preocupação com as mudanças
anunciadas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), em relação aos
direitos dos usuários de transporte aéreo. Se adotadas, as regras
significarão retrocesso nos direitos dos consumidores, pois permitirão
que as empresas deixem de prestar assistência em caso de cancelamento
ou atrasos nos voos, quando os mesmos ocorrerem em razão de caso
fortuito ou força maior e ultrapassem 24 horas. Outro ponto questionado
é a cobrança pelo despacho de bagagens para voos nacionais e
internacionais, que passará a ocorrer de forma gradativa até 2018.
 Metade dos protetores solares

para o rosto testados pela Proteste
Associação de Consumidores não
tiveram o desempenho esperado,
com proteção inferior a indicada na
embalagem. Das 10 marcas levadas
ao laboratório para testar a eficácia
não apresentaram o FPS que
constam dos rótulos os produtos da
Sundown, L’Oreal, ROC, Sunmax e
La Roche Posay. Também foi
avaliada a proteção UVA dos
produtos: o protetor da L’Oreal foi
considerado ruim por apresentar
26% do FPS rotulado em vez dos
33% exigidos.
 Para compelir devedores de

pensão alimentícia a pagarem valores
devidos, decisões judiciais obtidas
pela Defensoria Pública de São
Paulo determinaram a suspensão de
carteiras de habilitação, cartões de
crédito e passaporte. A base é o
novo Código de Processo Civil, que
prevê no artigo 139, inciso IV, que o
juiz pode determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial.

 Pesquisa “Perfil do
fraudador”, realizada pela
KPMG com base em dados
apurados em 750 investigações
de fraudes em 78 países, apontou
que o típico fraudador
empresarial tem entre 36 e 55
anos (69%), é uma ameaça
interna (65% são funcionários),
com um cargo de nível de
diretoria (35%) e trabalha na
empresa há no mínimo seis anos
(38%). Além disso, ele tem
autoridade ilimitada dentro da
organização, podendo
transgredir os controles internos
(44%). Antonio Gesteira, da área
de tecnologia forense da KPMG
no Brasil, acrescenta: “Ainda no
perfil, percebemos que o típico
fraudador geralmente é descrito
como autoritário (18%),
entretanto, a probabilidade de
enxergá-lo como amigável é três
vezes maior do que de vê-lo de
outra maneira. Além disso, ele
tende a ser respeitado, com 38%
dos fraudadores descrevendo a
si mesmos como bem respeitados
na organização”.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Cursos de Fotografia
Reprodução

Santos: várias
opções para
aprimorar seu
talento

2017 poderá começar com
mais luz em sua vida,
literalmente
LEANDRO AYRES
E 2016 chega ao fim. Um ano, sem
dúvida, intenso... ou tenso! Mas que
serviu para muitos saírem da sua
zona de conforto e repensarem suas
carreiras profissionais, se
reinventarem. Neste contexto, em
que a fotografia se apresenta como
alternativa para os que buscam
novos horizontes, garimpei
informações sobre os cursos
disponíveis em Santos. Assim 2017
poderá começar com mais luz em
sua vida, literalmente.
O Clube Foto Amigos de Santos
(CFAS) iniciou atividades em 1969 e
desde então é um tradicional
formador de profissionais de
fotografia na região. As inscrições
estão abertas para formar turmas de
até 10 alunos sob a tutela do sr.
Ramos. O CFAS ainda oferece o
curso de edição e tratamento de
imagens e de Iluminação em Estúdio.
Rua Paraná, 214, Vila Matias,
telefone 3235.7478.
Instalada em Santos há 17 anos,
a Escola Oficina de Artes possui
diversas opções voltadas às artes.
Além da fotografia, cursos de
pintura em tela, design de moda,
história em quadrinhos, design
gráfico e outros. O período de
inscrição para o curso de fotografia
vai até 15 de fevereiro. Os
professores são os fotógrafos Taty
Farias, Renato Breyer e Damásio
Feliciano. Rua Luis Suplicy, 7,

Gonzaga, telefone 3232.8787.
No curso de fotografia oferecido
pela Imago, a carga horária total é de
60 horas distribuída em 20 aulas de
3 horas, uma vez por semana,
contabilizando aproximadamente 5
meses de duração. Coordenados pelo
fotógrafo Gino Pasquato, o time de
profissionais da Imago conta com os
fotógrafos Ernesto Papa (história da
fotografia), André Monteiro
(impressão fine art) e Herbert
Passos Neto (edição de imagens).
Inscrições abertas para as turmas de
fevereiro até o início das aulas, se
ainda houver vaga. Av. Washington
Luiz, 196, sala 1, Vila Matias,
telefone 3221.2251.
O Senac oferece dois cursos
distintos: Formação Básica em
Fotografia e Introdução à Fotografia
Digital. Ambos sob a tutela do
fotógrafo Henrique Crescente Ike. O
primeiro prepara o aluno para o uso
inteligente dos mecanismos
essenciais de uma câmera fotográfica
digital manual e o auxilia na

Como os 645 municípios
paulistas se desmembraram
Reprodução

A

Fundação Seade disponibilizou
em seu site www.seade.gov.br
um recurso inédito para a
visualização do desmembramento
dos municípios paulistas, desde o
descobrimento do Brasil. Deu-se
prioridade à coleta das informações
referentes aos 10 primeiros núcleos
populacionais: São Vicente, São
Paulo, Guaratinguetá, Taubaté,
Iguape, Jundiaí, Mogi das Cruzes,
Cananéia, Sorocaba e Ubatuba, que
originaram os municípios atuais.
Por exemplo, São Vicente, criado
em 1532, foi desmembrado em três
outros: Santos, Itanhaém e Praia
4
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descoberta de seus
potenciais
expressivos. O curso
de introdução à
fotografia digital
prepara o aluno para
dominar o correto
manuseio de câmeras
digitais amadoras com
agilidade e segurança, lidar com o
equipamento e seus dispositivos
para fotografar ambientes,
paisagens, pessoas e objetos. É
voltado para os que querem apenas
aprimorar o seu olhar fotográfico,
sem ambição profissional. Possui
carga horária de 24 horas. É
necessário que o aluno tenha no
mínimo 16 anos e possua qualquer
câmera digital. Avenida Conselheiro
Nébias, 309, Vila Mathias, telefone
2105.7799.
O objetivo do curso de
Fotografia Profissional da
Tecnoponta é capacitar o aluno para
atuação na área de fotografia, através
de conhecimentos técnicos, teóricos
e práticos. Conta ainda com aula de
software próprio para fotografia
(Adobe Photoshop e Lightroom). As
inscrições estão abertas e as turmas
terão aulas a partir de janeiro com o
professor e fotógrafo profissional
Rony Alves Santos. Avenida
Conselheiro Nébias, 532, 7º andar,
Boqueirão, telefone (13) 2105.7799.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO-ADJORI/SP
CNPJ 44.526.960/0001-65

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação

De São Vicente:
Santos, Itanhaém e
Praia Grande...
Grande. Santos, por sua vez, foi
desmembrado e surgiram Guarujá,
Bertioga, Cubatão e São Sebastião.
Esse último deu origem a Ilhabela e
Caraguatatuba.

Atendendo aos ditames do artigo 20º
do Estatuto da Entidade, nos itens I-b,
eleger os membros da Diretoria e
Conselho, fica convocada Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28
de dezembro de 2016, às 8 horas em
primeira chamada e às 8h30 em segunda
chamada, nas dependências da sede da
ADJORI-SP, na Rua Sete de Abril, 127,
conj. 11, Centro, São Paulo/SP.

Carlos A. B. Balladas - Presidente
São Paulo, 10 de dezembro de 2016
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Trinity
Corporate é
LEED Gold
Edifício integra o
empreendimento 7th
Avenue Live Work

A

torre Trinity Corporate do
empreendimento 7th
Avenue Live Work, em
Curitiba, no Paraná, conquistou a
certificação LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)
Gold. A LEED é um sistema
internacional de certificação e
orientação ambiental para
edificações, utilizado em 143 países,
e que possui o intuito de incentivar a
transformação dos projetos, obra e
operação das edificações, sempre
com foco na sustentabilidade de suas
atuações.
A construção foi realizada pela
Thá Engenharia e registrada na
tipologia Core & Shell (Envoltória e

Torre Trinity Corporate do
empreendimento 7th
Avenue atingiu pontuação
máxima nos critérios de
uso eficiente de água e terá
uma redução de 18% no
consumo de energia em
relação a obras
semelhantes

Estrutura Principal), destinada a
edificações que comercializarão os
espaços internos posteriormente. A
certificação engloba toda a área
comum, sistema de ar condicionado,
estrutura principal, como caixa de
escadas e elevadores e fachadas. Os
detalhes da ocupação, como o
mobiliário, não são considerados,
tendo em vista a pluralidade e
autonomia dos futuros ocupantes.
“Os procedimentos construtivos
da Thá preveem práticas que levam
em conta a sustentabilidade e isso já
está incorporado às nossas ações”,
afirmou o diretor de Planejamento e
Controle da Produção da Thá,
Gilberto Kaminski, ao frisar que,
apesar de não estarem certificadas,
as demais torres do 7th Avenue
tiveram os mesmos cuidados na
concepção e durante a obra.
A torre Trinity Corporate do

Rumo às comunidades
autossustentáveis
Fotos Divulgação

D

isputando com
projetos de todo o
mundo, um protótipo de
construção de baixo custo
para pequenos produtores
do Estúdio Flume, de São
Paulo, foi o vencedor da
edição 2016 do prêmio Call
for Solutions, promovido
pela Fondazione Giacomo
Brondolini, da Itália. O
Desenvolver indivíduos e comunidades autossustentáveis e auxiliar
projeto entrará agora num
na erradicação da pobreza em sua origem
período de incubação de três
semanas e é modular, permitindo o
meses para ser desenvolvido.
formada pelos arquitetos Christian
crescimento das unidades e sua fácil
O projeto brasileiro foi
Teshirogi, Julia Marini e Noelia
replicação; e o armazenamento de
escolhido por oferecer um primeiro
Monteiro, observou as diversas
água das chuvas durante a estação
passo para desenvolver indivíduos e
funcionalidades do babaçu, planta
úmida.
comunidades autossustentáveis e
comum em regiões de forte êxodo
Baseado no centro de São Paulo
auxiliar na erradicação da pobreza
rural, que oferece a madeira que
desde 2015, o escritório de
em sua origem. Entre os critérios do
reveste e protege a construção e
arquitetura e construção é uma
concurso, foram avaliados o
serve como base para atividades
associação dos arquitetos Noelia
potencial para a criação de impacto
econômicas, como a extração de óleo
Monteiro e Christian Teshirogi, que
positivo, o envolvimento entre
e a fabricação de sabão.
uniram suas produções, após
comunidade local e ecossistema e a
O protótipo possui três pilares:
experimentações conjuntas em
potencialidade de replicação foram
o uso de matérias-primas locais, de
diferentes projetos. Mais em
levados em consideração.
fácil acesso e baixo custo; a agilidade
www.estudioflume.com.br
A equipe do Estúdio Flume,
na construção, que leva duas
6
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empreendimento 7th Avenue atingiu
pontuação máxima nos critérios de
uso eficiente de água e terá uma
redução de 18% no consumo de
energia em relação a obras
semelhantes.
A LEED possui sete dimensões
a serem avaliadas nas edificações,
que determinam pré-requisitos
(práticas obrigatórias) e créditos,
recomendações que quando
atendidas garantem pontos à

edificação. Fazem parte dos critérios
avaliados pela certificação: espaço
sustentável, eficiência do uso da
água, energia e atmosfera, utilização
de materiais e recursos, qualidade
ambiental interna, inovação e
processos, créditos de prioridade
regional.
O Trinity é um edifício
coorporativo com 10 pavimentos,
que está na fase de ocupação. Entre
os diferenciais do empreendimento,
destacam-se a localização,
tratamento de água de chuva e água
cinza para reaproveitamento,
sistema de ar condicionado de baixo
consumo, eficiência energética dos
vidros, que foram projetados para o
melhor aproveitamento da luz do dia
e para reterem o calor,
economizando em energia elétrica
para a iluminação e ar condicionado,
consumindo menos recursos
naturais. Além disso, conta com
medição individual de água e energia.
Existem ainda vagas preparadas para
carregar veículos elétricos.
A torre Trinity faz parte do
empreendimento 7th Avenue Live
Work, que envolve área total de
73.753,76 metros quadrados, onde
estão implantadas as torres Oxford
Residence, com 39 pavimentos,
dotada de serviços de pay per use; e
a Chelsea Offices, com 20
pavimentos.

Santos
Ronaldo Andrade-Secom/PMS

Mais integração
e transparência
“Estamos trabalhando
para o enxugamento da
máquina”, disse o prefeito

P

ara anunciar ajustes na estrutura
administrativa da Prefeitura de
Santos e revelar nomes que farão
parte do primeiro escalão de seu segundo
governo, o prefeito Paulo Alexandre
Barbosa promoveu em dezembro uma
série de coletivas à Imprensa. Os
encontros foram marcados pela ênfase de
Paulo Alexandre de que as alterações
visam mais integração e transparência,
além de gerar economia.
“A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Inovação passa a ser
Secretaria de Governo, e ficará
responsável pela integração das demais
pastas, pelos projetos estruturantes, como
a entrada da Cidade, VLT e o Santos

Novos Tempos, e pelas principais
políticas de desenvolvimento econômico,
que são importantes neste momento de
crise”, explicou o prefeito. A secretaria
será conduzida por Rogério Santos, atual
chefe de gabinete do prefeito, cargo que
passará a ser exercido por Sylvio
Alarcon.
A Ouvidoria Pública, que continuará
sob a gestão de Rivaldo Santos, será
intitulada Ouvidoria, Transparência e
Controle e irá abarcar a Controladoria
Geral e a Comissão Permanente de
Inquéritos e Sindicâncias
Administrativas, que deixam o gabinete
do prefeito. “Transparência é
imprescindível na administração pública
e queremos que Santos se torne uma
referência ainda maior nesta área”,
destacou Paulo Alexandre, ao citar que o
portal Cidade Aberta da Prefeitura obteve
nota máxima (10), neste ano, no Ranking

Paulo Alexandre:
coletivas na Sala de
Situação, no Palácio
José Bonifácio

Nacional da Transparência do Ministério
Público Federal (MPF).
A Secretaria de Comunicação e
Resultados voltará a se chamar
Secretaria de Comunicação, com a ida
de unidades administrativas e de cargos
de comissão e funções gratificadas para
a Ouvidoria. A pasta seguirá sob o
comando de Luiz Dias Guimarães e
intensificará a presença da Prefeitura nas
redes sociais, processo que foi iniciado
em 2013.
A Secretaria de Saúde será

comandada pelo atual secretário de
Gestão, Fábio Ferraz. “Tivemos
avanços significativos nos primeiros
quatro anos, construindo o maior número
de novos equipamentos na Atenção
Básica (serão 10 até o fim do ano) e
vamos entregar o Hospital dos
Estivadores. Também implantamos o
novo modelo de atendimento com a UPA
(Unidade Pronto Atendimento), aprovado
por mais de 90% da população”,
ressaltou o prefeito.
Maurício Franco, hoje à frente do

Escritório de Gestão de Projetos da
Prefeitura, será o titular da Secretaria de
Finanças. O atual secretário de Defesa da
Cidadania, Carlos Mota, assumirá a
pasta da Educação no lugar de Venúzia
Fernandes. Foram mantidos nos cargos
os secretários de Assistência Social,
Rosana Russo, de Serviços Públicos,
Carlos Russo, e de Segurança, Sérgio
Del Bel Júnior.
O atual secretário de
Desenvolvimento Econômico e Inovação
(pasta que se transformará em Governo),
Omar Silva Júnior, será responsável pela
Secretaria de Porto, Indústria e Comércio
(atual Assuntos Portuários e Marítimos),
substituindo Eduardo Lopes.
“Nesta reestruturação administrativa
não estamos criando nenhum cargo e esta
será a premissa da Prefeitura para os
próximos quatro anos. Estamos
trabalhando para o enxugamento da
máquina”, frisou Paulo Alexandre. O
plano de contenção para 2017 prevê uma
economia nas despesas da administração
direta e indireta na ordem de R$ 90
milhões, além da obtenção de mais R$
100 milhões com a venda de ativos
(imóveis), gerando um acréscimo de R$
190 milhões aos cofres públicos.
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Arq & Decor

Decorando para as festas
Divulgação

Linhas Raw Geometry,
Chalet Noel e Fruto
Tropical

Chalet Noel:
atmosfera do
chalé do Papai
Noel

A

rede de móveis e decoração
Tok&Stok apresenta móveis
e acessórios para preparar a
casa para as festas de final de ano,
apostando em vários estilos para
diferentes gostos, por meio das
linhas Raw Geometry, Chalet Noel e
Fruto Tropical. As peças incluem
móveis, cadeiras, louças e objetos
decorativos que prometem
transformar as salas, cozinhas,
quartos, lavabos, banheiros, quintais
e varandas durante as comemorações
com a família e amigos.
Despretensiosa e eclética, a Raw
Geometry traz uma interpretação
contemporânea do Natal, com
formas geométricas em enfeites,
como velas, pendentes, vasos e
fruteiras. Os móveis seguem o estilo
industrial, feitos em metal cru com
pintura envelhecida em tons de
cimento queimado, chumbo e cobre.
A simplicidade e o despojamento
das peças ganham ares de aconchego
com a paleta de cores dos

8
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Expo Arquitetura:
encontros de
relacionamento
vão estimular o
networking e
propiciar novos
contatos de
negócios

trazem linhas
simples, tecidos
naturais e cores
que transitam
entre o branco,
bege da madeira
natural e verde
acessórios, em quartzo rosa e
esmeralda.
A proposta da linha Chalet Noel
é fazer uma releitura folk da
natureza para celebrar o Natal em
uma atmosfera que remete ao chalé
do Papai Noel. A tradição rústica
escandinava aparece em objetos de
decoração feitos de troncos e galhos
combinados com toalhas de mesa e
guardanapos com estampas em
xadrez com tons de verde, vermelho
e bege. O toque de sofisticação fica
por conta do tradicional dourado,
presente em adornos de renas,
pingentes de corujas e velas no
formato de pinhas. As mesas,
cadeiras, buffets, sofás e camas

claro.
Fruto Tropical traz alegria e
cores para deixar as comemorações
mais tropicais e divertidas. A riqueza
de tons e as formas são um convite
para saudar o novo ano e se
reconectar à natureza, seja na praia
ou no campo. Móveis e acessórios
que convidam ao ar livre, na grama
ou na areia, com a luz das velas,
aperitivos, petisqueiras e vasos com
flores naturais que criam o clima
ideal para a celebração.
Os produtos das linhas Raw
Geometry, Chalet Noel e Fruto
Tropical estão disponíveis nas lojas
Tok&Stok e também no e-commerce
www.tokstok.com.br

Roca apresenta a série Madri
A
Roca Cerâmica lança o
revestimento da série Madri,
que recria a elegância das nuances do
mármore Carrara, com relevo bisotê.
As referências clássicas podem
compor decorações inspiradas no art
decó ou detalhes que misturam o
retrô e o moderno. O Marble Madri
Mate atende ao segmento luxo de
revestimentos, com peças de grandes
dimensões, na medida 30 x 120 cm.
Somada a estas características, a
junta mínima retificada de 1 mm
oferece acabamento impecável na
instalação de painéis ou detalhes
decorativos, sem necessidade de
rejunte entre as peças.
www.rocaceramica.com.br

Reprodução

Divulgação

Novas tendências da
construção sustentável
A
3ª edição da Expo Arquitetura
Sustentável acontecerá de 4 a 7
de abril de 2017, no São Paulo Expo,
simultaneamente à Feicon Batimat,
que é referência em arquitetura e
construção civil. Ocupando área
total de 8.000 metros quadrados, a
feira apresentará inovações,
tecnologias, conceitos e soluções de
sustentabilidade para eficiência na
construção.
“Entendemos que formas de
construção sustentáveis devem ser
cada vez mais incorporadas aos
canteiros de obras”, afirma Paulo
Octávio, vice-presidente da Reed
Exhibitions Alcantara Machado,
organizadora do evento: “Tivemos
uma crise hídrica em São Paulo

recentemente. No final de 2015,
assistimos a assinatura do Acordo de
Paris, uma nova agenda referente às
mudanças climáticas. A Expo
Arquitetura Sustentável tem esse
papel no Brasil, trazer novas formas
de construção sustentável”.
Durante a Expo Arquitetura
Sustentável, os encontros de
relacionamento vão estimular o
networking e propiciar novos
contatos de negócios. Além disso, a
construção de edificações
sustentáveis pode gerar benefícios,
como redução dos custos de energia,
água, operação e manutenção,
melhora das condições climáticas
internas, entre outros. Mais em
www.expoarquiteturasustentavel.com.br

Luminárias de concreto

M
Madri: a elegância
das nuances do
mármore Carrara

aterial símbolo da arquitetura contemporânea,
o concreto deixa de estar apenas nas estruturas
e ganha público ao ser aplicado em objetos e móveis
de design, como as luminárias lançadas pela Lustres
Yamamura. O concreto permite criar peças com
vários estilos, do mais clássico ao
contemporâneo. Mais informações no site
www.yamamura.com.br

35cm x
27cm x
27cm, por
R$ 314

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

Divulgação

Lizard Island
Resort: na
Grande Barreira
de Corais
australiana

The Big Red Box
continua sendo um dos
seus cartões postais

Aberta
temporada
de Inverno

Cercado de beleza
por todos os lados
A
Lizard Island, na Great Barrier
Reaf, a Grande Barreira de
Corais, é uma das belezas naturais
da Austrália. Exemplo de
biodiversidade praticamente
intocada pelo homem, a vegetação
do interior da ilha contrasta com as
24 praias do entorno, de areia branca
e águas de cor azul turquesa. Neste
cenário, está localizado o Lizard
Island Resort, que alia as paisagens
da ilha australiana com o requinte e a
sofisticação de um dos 10 melhores
resorts do mundo em qualidade de
serviço, segundo ranking de 2014 da
revista Travel & Leisure.
Com 40 quartos, possui seis
tipos de acomodação, sendo a mais
charmosa e exclusiva a The Vila, com
duas suítes que somam 154 m² e
garante privacidade aos hóspedes. A
área possui sala de estar e uma
varanda com vista para o mar da
Barreira de Corais. O resort investiu
45 milhões de dólares para
incrementar sua estrutura de

conforto e sofisticação, somando
mais de 1 milhão de dólares por
apartamento.
O resort oferece inúmeras
atividades. Entre as gratuitas, estão
caminhadas pela ilha e trilhas
naturais, tênis, fitness, catamarãs,
caiaques, botes motorizados e
equipamentos e aulas de snorkeling.
Já com custo adicional, os passeios
de barco com fundo de vidro, tour à
Estação de Pesquisa, viagens de
mergulho e snorkeling ao recife local,
interno ou em alto mar, aula de
mergulho com vagas limitadas,
mergulho ou pesca esportiva.
Para essas férias o Lizard Island
Resort está oferecendo uma
promoção especial, onde a 5º noite
de estadia é gratuita. A oferta é
válida para reservas efetuadas até o
dia 31 de dezembro e a estadia até
31 de março de 2017, com exceção
do período entre 18 de dezembro de
2015 e 10 de janeiro de 2017. Mais
em www.lizardisland.com.au

Jackson Hole continua
famosa por sua neve de
aspecto único

D

epois de receber 45
centímetros de neve no final
de novembro, Jackson Hole
Mountain Resort, no estado
americano de Wyoming, anunciou a
abertura de mais uma temporada de
Inverno. Jackson Hole abriu com
funcionamento dos lifts Teewinot e
Après Vous e outros adicionais de
sua área esquiável de acordo com as
condições permitidas pelo tempo.
“Estamos empolgados. Com este
ciclo de tempestade, iniciamos a
temporada já com 2,5 metros de
neve acumulada nos lifts
superiores”, afima Jerry Blann, CEO
de Jackson Hole Mountain Resort:
“Estamos ansiosos por um bom
inverno e abriremos o terreno na sua
totalidade o mais rápido possível”.
Jackson Hole foi classificada
pelo sexto ano consecutivo como o

resort nº 1 na América do Norte pela
revista Forbes. “Ser o resort número
1 é uma grande honra para Jackson
Hole. A abrangência é grande e o
ranking leva em conta toda a
experiência de um resort como
terreno, neve, lifts, hospedagem,
preços e facilidade de acesso”,
afirmou Julie Calder, diretora de
Vendas e Marketing.
Jackson Hole continua famosa
por sua neve de aspecto único. São
1.261 metros verticais de terreno
sem obstáculos e mais de 10 km² das
melhores pistas de esqui e de
snowboard para todos os níveis,
com sua inconfundível atmosfera
remanescente do Velho Oeste. Está
localizada ao lado dos Parques
Nacionais de Yellowstone e Grand
Teton, em funcionamento na
Floresta Nacional de Bridger Teton.
Juntos, formam um vibrante
complexo de belezas naturais. É o
resort mais acessível das Montanhas
Rochosas. Com voos diretos diários
partindo de 12 grandes cidades dos
Raimundo Rosa/Secom-PMS

Boletim divulga
eventos em
Santos

P

ara incrementar a divulgação dos
principais eventos em Santos
nos fins de semana, a Secretaria
Municipal de Turismo (Setur)
desenvolveu um boletim para
atender os turistas que se hospedam
nos hotéis da cidade. O material é
distribuído toda quinta-feira para 19
estabelecimentos e dá dicas de
shows, exposições, peças teatrais e
outras atividades. Dentro dos hotéis,
os hóspedes têm acesso ao boletim

EUA, as conexões internacionais no
aeroporto de Jackson Hole são
frequentes e rápidas.
Inaugurada no fim de 2009, o
The Big Red Box continua sendo um
dos seus cartões postais. No lugar
de cadeiras e gôndolas para duas,
quatro ou oito pessoas – o aerial
tram transporta até 100 pessoas da
base de Teton Village ao topo da
Rendezvous Mountain.
A gôndola Sweetwater é um
investimento de capital significativo,
parte de uma ampla estratégia para
continuar a garantir uma experiência
de classe mundial para os seus
visitantes. Sweetwater faz parte de
um plano que atende vários
objetivos da montanha: aumentar
significativamente a área de esqui e
em um futuro próximo a criação de
mais uma área para a Escola de
Esqui. No total, a nova gôndola vai
subir 1.276 pés na vertical levando 7
e ½ minutos até o topo. O
equipamento possui 48 cabines
quádruplas. www.jacksonhole.com

Novo site da
Turkish
Airlines

A
Disponível em displays nos
elevadores de hotéis
em displays dentro dos elevadores
ou na recepção. Os boletins são
enviados também a cinco
cooperativas de táxis da cidade e
para concierges de seis grandes
hotéis da capital. Os turistas
também têm à disposição o Portal
www.turismosantos.com

Turkish Airlines está com
novo site em português, em
www.flyturkish.com.br A
plataforma possui layout prático,
intuitivo e qualidade visual dos
destinos para onde a companhia
aérea voa. A nova tecnologia
torna mais fácil e rápido os
processos para compra de
passagens, check-ins e o acesso
às aplicações do Miles & Smiles,
com o reconhecimento de datas
personalizadas etc.
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Divulgação

Check-up previne doenças
Divulgação

Exames femininos de
acordo com cada faixa
etária
Tratamento difícil quando
paciente não aceita o uso
da bombinha

Asma atinge
20% das
crianças

C

onhecida também como
bronquite, bronquite
asmática, entre outros nomes, a
asma atinge cerca de 20% das
crianças do Brasil. Por ano, são
2 mil mortes de adultos e
crianças, e a falta de informação
é um dos fatores que mais
contribuem para os óbitos por
asma, doença respiratória que
está entre as mais prevalentes do
mundo. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
estima-se que 235 milhões de
pessoas sofram de asma.
Caracterizada pelo chiado no
peito, tosse e falta de ar, os
especialistas a classificam como
controlada ou não, e de difícil
tratamento ou com pouca
resposta. Diz-se que é
considerada de difícil tratamento
quando o paciente não aceita o
uso das bombinhas, tem medo de
usar corticoide, devido aos
efeitos colaterais, e isso faz com
que a pessoa não observe o
tratamento. “Além de dificultar o
tratamento, a doença fica sem
controle, ou seja, a asma pode
impedir que a criança deixe de
realizar as suas atividades
cotidianas, como ir à escola,
jogar bola, correr, já que a falta
de ar incomoda muito”, explica o
médico Nelson Rosário, da
Associação Brasileira de Alergia
e Imunologia (Asbai).
A participação ativa do
médico é importante para
explicar à família o que é a
doença, tipo de terapia,
medicamento e o que se espera
do tratamento. “Só assim, pais e
mães estarão seguros para
administrar a medicação e
retornar ao consultório para
contar como foi o período de
cuidados, que mudanças
precisam ser feitas, até que o
paciente esteja controlado e tenha
uma boa qualidade de vida”,
frisa o especialista.
10
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Alerta
importante:
realizar exames
desde cedo

P

ara fazer valer sua vantagem –
de viver em média sete anos a
mais que o homem – a mulher
depende de uma boa manutenção do
organismo, com alimentação
equilibrada, exercícios físicos e
visitas periódicas ao médico para a
realização de check-up completo.
Independente da faixa etária, são
imprescindíveis a consulta ao
ginecologista pelo menos uma vez ao
ano, a partir da primeira
menstruação e antes do início da
vida sexual, e a realização de exames
de glicemia, colesterol total e suas
frações, triglicerídeos, ureia e
creatinina (avaliação da função
renal), TGO e TGP (avaliação da
função hepática), hemograma e
urina. Há ainda exames que devem
ser realizados de acordo com a idade
da mulher.
“É importante iniciar desde cedo
a vigilância sobre doenças como o
HPV, que está relacionado à
incidência do câncer de colo de útero
e de vulva, e sobre o câncer de

mama. Isso porque quanto mais
cedo eles foram detectados, maior a
chance de cura. Com o passar dos
anos, vamos somando outros
exames”, orienta o ginecologista e
obstetra Jurandir Passos, do Delboni
Auriemo Medicina Diagnóstica, da
capital paulista.
O especialista reforça que é
fundamental investigar com atenção
alguns antecedentes pessoais e
familiares, estilo de vida, hábitos
alimentares, trabalho, tabagismo e
obesidade. “O check-up deve ser

Mais massa muscular
utilizando menos peso
A

Divulgação

dotando diversos recursos
fisioterapêuticos, o Kaatsu
Training ou Restrição de Fluxo
Sanguíneo é aplicado pela
fisioterapeuta desportiva Ana Gil
em sua clínica, no Rio de Janeiro.
“Trata-se de um método de
treinamento de força que utiliza um
equipamento chamado Torniquete
Neumático, responsável pela
oclusão vascular parcial, durante a
execução dos movimentos”, explica a
especialista: “Dessa forma, o fluxo
sanguíneo para os músculos é
diminuído, obrigando-os a solicitar
mais fibras tipo II, que são as que
têm maior potencial hipertrófico”.
Os exercícios podem ser
realizados em braços e pernas e seus
benefícios são muitos. Segundo Ana
Gil, é uma excelente ferramenta para
a reabilitação e inclusive pode ser
indicado para recuperar a massa
muscular, comumente diminuída em
pós–operatórios e algumas lesões. O
método aparece como opção para
pessoas que têm dificuldades em
realizar exercícios com cargas
elevadas, como é o caso de idosos.
“Com este novo método é possível

Perspectiva

Ana Gil e aluna: músculos com
menos desgaste articular
atingir os mesmos ganhos de força e
hipertrofia com cargas mais baixas e
menor impacto nas articulações”,
afirma.
O coordenador de
condicionamento físico no Espaço
Ana Gil e professor da UFRJ,
Jefferson Novaes, reforça: “Este
trabalho também pode ser utilizado
no período de descanso ativo de
atletas (pós-competição) ou com
limitações temporárias, provenientes
de alguma lesão, mas que não
querem abandonar os treinos e muito
menos diminuir sua performance”.
Ana Gil alerta que o Kaatsu
Training só deve ser praticado com
o auxílio e monitoramento de um
profissional da área.

uma ferramenta individualizada de
prevenção de doenças”, ressalta
Passos, ao elencar os exames
preventivos recomendados para o
público feminino:
 Aos 20 anos ou no início da
atividade sexual: papanicolau,
colposcopia, ultrassonografia
pélvica ou transvaginal,
ultrassonografia de mamas;
 Acima dos 30 anos: somandose aos procedimentos solicitados aos
20 anos, exames para avaliar a
função tireoidiana TSH, T4 Livre,

T3 e ultrassonografia de tireoide;
 A partir dos 40 anos:
mamografia anual, somados aos
exames citados para as outras faixas
etárias;
 A partir dos 50 anos: quando a
maioria das mulheres inicia o
período da menopausa, o foco maior
deve ser nos ossos e no coração. A
realização de uma densitometria
óssea logo após o início da
menopausa se faz necessária.
Dosagens hormonais e exames
relacionados ao metabolismo do
cálcio vão ajudar no
acompanhamento e prevenção da
osteoporose;
 Mulheres com antecedentes
de câncer de mama ou ovário na
família devem iniciar o
acompanhamento médico com
antecedência. A época ideal depende
da idade com que seu familiar teve a
doença e também o tipo de câncer;
 Antes da gravidez é
importante realizar exames de
sorologia para sífilis, HIV,
toxoplasmose, rubéola,
citomegalovírus, herpes simples tipo
I e II, hepatites B e C. Caso não
consiga engravidar durante um ano,
realizar exames de fertilidade.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO
www.blogdasandranetto.zip.net
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Fotos Sandra Netto

 Santos inova com o sistema da

Ouvidoria Digital no portal
www.santos.sp.gov.br/
ouvidoriadigital, com mais
facilidade de acesso,
transparência, monitoramento e
fiscalização dos serviços
públicos. Ouvidoria também
atende no 0800112056.
 Dica de passeio com os

pimpolhos, Planeta Inseto, a
exposição permanente do Museu
do Instituto Biológico de São
Paulo, na Vila Mariana, em
Sampa. Gratuito, de terça-feira a
domingo, das 9 às 16 horas.
 103ª edição da Kerb Fest, entre

5 e 15 de janeiro, em Piratuba,
Santa Catarina, celebrará a cultura
dos descendentes alemães que
colonizaram a região.
 Grupo Barretos Country e

Grupo GR selaram parceria com
investimento de R$ 50 milhões na
expansão do resort Barretos
Country Hotel com a construção
do Barretos Country Thermas
Suítes, que prevê entrega de
apartamentos para julho de 2018
e exploração de água termal a
partir deste Verão.
 Natal, época de presentear, e

livro é sempre um bom presente.
Sugiro a coleção de seis livros
sobre o Caminho de Santiago, de
autoria do jornalista Luiz Carlos
Ferraz, editor do Perspectiva.
Desde a trilogia “Pedras do
Caminho”, ao mais recente, “A
Última Peregrinação”, as obras
combinam reflexões e revelações
sobre a mística da famosa rota de
peregrinação cristã.

Ana Luiza Mazini Romero, Danielle Cogo, Mirian Gotfryd, Fabiana
Geraigire e Luciana Raunaimer: Mirian recepcionou para
apresentar o novo espaço Baby, na Blue Gardenia Vila Nova
Conceição, em Sampa, com projeto Codecora Petite e mobiliário
by Ameise Design, e gostoso bate-papo com Danielle, do
Instituto Assessoria Mamãe, sobre os desafios do sono infantil.
Divulgação

Paulo Peralta,
Vítor Ferreira,
Teresa Tavares,
Margarida
Leitão e Luís
Gaspar: o
Grande Prêmio
do Festival
Portugal Sou
Eu, da XXII
edição do
“Caminhos
Film Festival”,
sob direção de Vítor Ferreira, foi para “Chatear-me ia morrer tão
joveeem...”, de Filipe Abranches, em concorrida noite no Teatro
Acadêmico de Gil Vicente, em Coimbra.

Jornalista Elsa
Rodrigues e o
marido, médico
Carlos Alberto
Martins Carvalho,
promoveram ação na
clínica VariMedical
Laser, na Ponta da
Praia, em Santos:
informações de
saúde e autoestima,
hidratação com
colágeno
proporcionada pela
equipe da Bel Col,
moda com Aninha
Salgueirosa,
encerrando com
coquetel, que
combinou delícias da
Bolo da Madre e
degustação de vinhos
da Serra Gaúcha.
Divulgação

Marcos Clemente
Santini, diretorpresidente do
jornal A Tribuna
de Santos, ladeado
por Eduardo
Ribeiro Filetti e o
filho Pedro:
cumprimentos ao
amigo Marcos pela
conquista do
título de Cidadão
de Guarujá,
iniciativa do
vereador Gilberto
Benzi, em
solenidade no
Forte do Itapema.

Sandra Netto

 Gastromotiva abriu inscrições

em www.gastromotiva.org para
turmas 2017, em São Paulo, Rio
de Janeiro e Curitiba, dos cursos
“Capacitação em Cozinha” e
“Empreenda – Faça e Venda”.
 Para despertar a prevenção do

câncer nos animais de estimação,
a Clínica Veterinária Filetti, dos
médicos veterinários Eduardo e
Celso Ribeiro Filetti, criou em
Santos a Campanha Dezembro
Rosa e Azul. Ação teve apoio do
Petshop Bouticão e envolveu
exames de tumores de mama em
fêmeas e machos, testiculares e
de próstata em machos, entre
outros diagnósticos.

Arquitetos Daniel Passos Proença e Maria Celina Peres
Fernandes Proença com os filhos Beatriz e Diogo: momentos
de muita emoção na noite em que Daniel foi condecorado
Profissional do Ano 2016 pela Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Santos (AEAS), comemorando ao lado de
amigos e convidados na sede da tradicional entidade.

 Aos nossos leitores e

parceiros, que acreditam e nos
prestigiaram com seu olhar,
nossos sinceros votos de um
Feliz Natal e Próspero 2017, com
muita Paz, Saúde e
Prosperidade. Viva!
Perspectiva
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Mesa Litoral

Sentindo-se em casa...
BRUNO SCARPA

C

om dois anos de
funcionamento e em novo
endereço, na Rua Jorge
Tibiriçá, 32, no Gonzaga, em Santos,
o Monsenhor Restaurante resgata o
ambiente familiar com uma saborosa
comida caseira. Segundo os
proprietários Augusto Garcez e
André Martins, o estabelecimento
oferece inúmeras opções da cozinha
contemporânea, com almoço sendo
servido a partir das 11h30.
Ao comentar os pratos
preferidos, os sócios destacam, entre
as carnes, o filé mignon, e no item
pescados, o tradicional salmão. Para
quem gosta de uma alimentação
ainda mais light, a sugestão é
experimentar o risoto integral. Aos
finais de semana, vale a pena
experimentar a massa artesanal,
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Bruno Scarpa

Monsenhor
Restaurante:
também
alternativa para
celebrar o happy
hour e curtir
momentos de
descontração

Opções da cozinha
contemporânea com
almoço a partir das 11h30

além, é claro, da famosa feijoada.
Na parte das sobremesas,
Garcez e Martins apontam o pudim
de leite no top da lista de mais
pedidos. A carta de bebidas é
variada. Para refrescar nos dias mais
quentes, os sucos com as frutas da

Perspectiva

estação são uma boa combinação.
Sem esquecer a tradicional caipirinha
e os diversos rótulos de cerveja.
O Monsenhor Restaurante
também é uma alternativa para
celebrar o happy hour e curtir
momentos de descontração com os

amigos. Há promoções
de cervejas, que podem
ser acompanhadas com
tábua de frios, pizzas,
linguiça artesanal e
torresmos.
O almoço é servido
de segunda à sexta-feira,
das 11h30 às 15 horas, e no sábado
vai até às 16 horas. Já o happy hour
movimenta a casa a partir das 18
horas se prolongando até às 23...
O Monsenhor Restaurante pode
ser localizado na Internet através do
Facebook/Monsenhor Restaurante.

Leopoldina
Old Strong
Ale é prata
Divulgação

A Cervejaria
Leopoldina, da Famiglia
Valduga, conquistou a
medalha de prata no
concurso Brussels
Beer Challenge, na
Bélgica, com o rótulo
Leopoldina Old
Strong Ale (foto). A 5ª
edição do Brussels
Beer Challenge foi realizada em
Bruxelas, em novembro, com 75
especialistas avaliando mais de
1.100 rótulos de cervejas de
várias partes do mundo. A Old
Strong Ale é uma cerveja escura,
cujo sabor remete a frutas secas,
nozes, mel e vinho do porto,
resultado de fina seleção do
malte, com 10 meses de
maturação em barricas de
carvalho e segunda fermentação
dentro da própria garrafa.

