Capa: Surpreendida com a sequência de ressacas que Opinião
abalou a cidade no ano passado, Santos
pretende consolidar em 2017 a implantação de
um plano municipal para reduzir o impacto das
mudanças climáticas, que é agravada com a
dragagem do Porto....................................Pág. 6.
Capa: Fotos Leandro Ayres e Divulgação.

Veículos & Negócios
Veículos & Negócios testou o J3 Turin flex, o sedan da
JAC. Redesenhado juntamente com o J3 há 3 anos, o
destaque do modelo é a funcionalidade.................Pág. 3.

Arq & Decor
Na busca por viver em harmonia no espaço onde se mora,
cresce a cada dia a procura pelo Feng Shui, que visa
proporcionar bem-estar, saúde e prosperidade.......Pág. 8.

Você está vivo!

N

ão é preciso ser torcedor de time de
futebol, ser traído numa relação
conjugal ou perder um ente querido
para sentir a dor do sofrimento, aquele
sentimento classificado pelo poeta como
opcional, que pode ser diminuído ou evitado,
mas que muitas vezes, independentemente de
nossa vontade, nos persegue por dias, meses,
anos, por toda uma vida; outras vezes, por
apenas um instante. A gravidade da situação e
o alargamento do tempo, neste contexto,
podem até constituir aspectos para estudo e
tratamento, pois cada pessoa terá esse tipo
sofrimento numa dimensão exclusiva, em
função das inúmeras variáveis que permeiam a
condição humana e na exata proporção de
sua visão de mundo. A certeza, talvez, é que
essa dor projetada pela força do pensamento
faz parte do dia a dia do cidadão e é

explicada por especialistas como algo
absolutamente normal e, por que não dizer,
necessária, como a mostrar que se está vivo,
pois só quem está vivo é que poderá fingir a
dor que deveras sente... Não é recomendável
deixar-se tragar pela dor do sofrimento, venha
este de que músculo vier, a ponto de permitir
que desencadeie uma patologia, tipo uma
depressão, ou tentar amenizá-lo com drogas,
sejam as lícitas ou ilícitas. Viver o sofrimento,
no âmbito dessa concepção, seria saudável,
não tendo nada a ver considerar-se pessimista
ou frequente vítima de alguma teoria da
conspiração. Da mesma forma, a contrario
sensu, é extremamente saudável viver a
alegria da felicidade plena, exibindo sempre
um sorriso no rosto e enfrentando os desafios
com otimismo, pouco se importando em se
parecer um pateta.

Acervo FAMS

Atual edifício
dos Correios foi
inaugurado em
30 de novembro
de 1924

Aspectos do Mercosul e as
zonas de livre comércio
PR Murray

ALBERTO MURRAY NETO

Murray Neto: compromisso
dos Estados Partes de
harmonizar suas legislações

O
Santos e suas Histórias
O serviço de correios em Santos foi criado pela primeira
vez em 27 de julho de 1798, durante o reinado de D. Maria
I e regência de seu filho, D. João..........................Pág. 12.

Mesa Litoral
Com 17 anos de estrada, Márcio Omini tornou o
restaurante Tomodati referência em culinária japonesa
e oriental em Guarujá..............................................Pág. 12
Divulgação

Porto de Galinhas, em
Pernambuco: opção de
turistas brasileiros – e
também de estrangeiros

Turismo
Na hora de escolher o destino turístico, brasileiro
continua preferindo os estados do Nordeste, devido às
belíssimas praias.......................................................Pág. 9.

Autoestima
Estudo revela que crianças que participam de atividades
físicas ao ar livre, como jogos e atividades de exploração,
apresentam mais saúde física e social....................Pág. 10
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Tratado do Mercosul,
celebrado em 26 de março de
1991, em Assunção, Paraguai, com o
intuito de constituir um mercado
comum entre Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai (os Estados
Partes originários do Mercosul),
prevê objetivos relevantes: a livre
circulação de bens, serviços e fatores
de produção entre os Estados
Partes, mediante eliminação de
barreiras tarifárias e não tarifárias
entre os países; o estabelecimento de
uma tarifa externa comum, e a
adoção de uma política comercial
comum de relacionamento, no
âmbito regional e internacional; a
coordenação de políticas
macroeconômicas setoriais, entre os
Estados Partes, em relação a
comércio exterior, agricultura,
indústria, matéria fiscal, câmbio,
capital, serviços, política aduaneira,
transporte e comunicação, assim
como qualquer outro item sobre o
qual vierem a acordar; compromisso
dos Estados Partes de harmonizar
suas legislações objetivando o
processo de integração completo.
Posteriormente, tornaram-se
Estados Associados ao Mercosul: o
Chile e Bolívia (ambos em 1996), o

Peru (2003), Colômbia e Equador
(2004). A Venezuela assinou o
Protocolo de Adesão em 2006 e foi
oficialmente admitida no dia 31 de
julho de 2012.
Por meio da conclusão de
Acordos de Complementação
Econômica, pretende-se instituir
uma zona de livre comércio entre o
Mercosul e cada um desses países,
aos quais seriam aplicadas condições
tarifárias diferenciadas. Cinco anexos
integram o Tratado de Assunção, de
1991, que instituiu o Mercosul: I)
Programa de Liberalização
Comercial; II) Regime Geral de
Origem; III) Solução de
Controvérsias; IV) Cláusulas de

Salvaguardas e V) Subgrupos de
Trabalho do Grupo Mercado
Comum.
A aplicação dos dispositivos
previstos nos referidos anexos é
feita em conjunto com o artigo 3º do
Tratado de Assunção. Neste sentido,
é importante ressaltar que o Tratado
de 1991 tornou-se ainda mais forte e
amplo em razão da adoção de
protocolos específicos relativamente
às referidas matérias.
A estrutura institucional do
Mercosul é baseada nas regras
estipuladas no Tratado de Assunção
e no Protocolo de Ouro Preto de
1994 (“Protocolo Adicional ao
Tratado de Assunção sobre as
estruturas institucionais do
Mercosul de 1994”), o qual enfatiza
os objetivos e princípios da
Organização, particularmente a
implementação de uma União
Aduaneira como uma das etapas
para consolidação de um Mercado
Comum.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

O destaque é a funcionalidade
Fotos Divulgação

No item consumo o J3
Turim vai muito bem com
etanol, na estrada
NELSON TUCCI

A

ndamos com o J3 Turin flex,
o sedan básico da JAC. E a
impressão é melhor dentro
do que fora dele. Redesenhado
juntamente com o J3 (o irmão mais
velho) há 3 anos, tem um design
limpo, com uma bonita frente. No
mais é um modelo comum.
Dentro, a direção assistida
agrada, assim como os espelhos
reguláveis, as aberturas internas para
o porta-malas (respeitável, de 490
litros) e o tanque. Os pedais têm
estilo esportivo e o espaço no banco
traseiro é bem razoável para o seu
tamanho.
A suspensão macia vai bem na
estrada. O motor 1.5, de 4 cilindros,
entrega 127 cv (no etanol). Tem
saída boa e faz ultrapassagens

Comparação com os
outros compactos
podem favorecer...
facilmente, mas o câmbio
parece que não
acompanha a agilidade do
motor. É impreciso nos
engates. O modelo testado

tinha 5 marchas, manuais. No item
visibilidade há pontos cegos
perceptíveis em curvas fechadas.
A comparação feita com os
outros compactos do mercado
podem favorecer o J3 Turin. É
preciso avaliar, sem paixão, a relação
custo-benefício e a funcionalidade.
No conjunto, a percepção fica
melhor quando se dirige o modelo.
No item consumo o carro vai
muito bem com etanol, na estrada.
Em nossa avaliação alcançou 11 km/
litro, em velocidade constante e com
o pé levezinho. Já na cidade o
rendimento não alcança 7 km/litro. A
gasolina o ganho varia entre 15% e
20%, compensando rodar a etanol.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Direção assistida agrada,
assim como os espelhos
reguláveis

Transporte de
bicicletas e
pranchas

E

m tempo de férias, anote os
cuidados gerais ao transportar
cargas externas: realizar a fixação do
bagageiro e da carga conforme
recomendado pelo fabricante do
bagageiro; não deixar que a
visibilidade e estabilidade de condução
fiquem comprometidas; não provocar
ruído ou poeira; não ocultar luzes; não
exceder a largura e os limites de
carga do veículo, além de outras
dimensões. As bicicletas podem ser
transportadas em bagageiros traseiros
ou de teto. No caso da prancha de
surfe, o transporte é permitido na
parte superior externa da carroceria,
presa a racks fixos, não podendo
ultrapassar os limites frontais e
laterais do veículo, nem impedir a
visibilidade do motorista. Conheça
antes estas diretrizes e boa viagem,
pois as multas variam de acordo com
a infração praticada.
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Leandro Ayres

Galeria Patrícia
Galvão, na Vila
Mathias: espaços
da Secult
possuem
equipamentos de
luz tipo spot e
staff de
montagem,
manutenção e
segurança

 Cada vez mais aprimorando o acesso ao cidadão, a Prefeitura de

Santos informa que a obtenção de dados públicos pode ser feita por meio
de quatro canais: Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), acessível no
portal Cidade Aberta, em www.santos.sp.gov.br/cidadeaberta, onde estão
detalhadas todas as formas de acesso às informações, estatísticas,
dúvidas frequentes e campo para cadastro e solicitação do pedido; envio
de e-mail para transparencia@santos.sp.gov.br; presencialmente no
Poupatempo, na Rua João Pessoa, 246, Centro, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas, ou sábado, das 8 às 13 horas; e pelo telefone (13)
3201.5123, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
 122 campanhas de recalls de

 Positivo Informática S/A convocou os

veículos foram realizadas no
ano passado, atingindo
1.661.064 automóveis,
enquanto em 2015 foram 116
campanhas, envolvendo
2.835.185 veículos, informou a
Fundação Procon-SP. Sistemas
de airbag foram novamente os
que mais apresentaram
problemas. As montadoras que
mais realizaram recall em 2016
foram a Porsche, com 14
chamamentos, Jeep com 11 e
Mercedes-Benz, Subaru e
Toyota, com sete cada. Em
2016 também houve recalls de
alimentos e bebidas,
equipamentos para
informática, produtos de
saúde, acessórios automotivos,
com 14 campanhas ao todo. O
maior número de afetados foi
de um adaptador de tomada da
Apple, que tinha o risco de
quebrar e provocar choque
elétrico nos consumidores,
com 7.222.033 de unidades.
De 2002 até 2016 houve 1.074
campanhas de recall no Brasil.

proprietários de notebooks, de séries não
sequenciais, dos modelos Positivo
Premium XS 4210, 7210, 8320, 7205,
7410, 7330, 8410 e do Positivo Premium
TV XS 3010 e 3210, fabricados entre 12
de abril e 14 de novembro de 2014, a
entrarem em contato para a substituição
gratuita das respectivas baterias. As
células de alimentação que compõem as
baterias desses modelos podem apresentar
curto-circuito, ocasionando o
superaquecimento das baterias com
possibilidade de combustão e princípio de
incêndio. Informações no 0800 644 0807.
 Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) aprovou a Resolução nº
655, que estrutura o Registro Nacional
de Veículos em Estoque (Renave), que
entrará em vigor em julho.
Informatizado, o Renave permitirá o
registro das entradas e saídas dos
veículos novos e usados disponíveis
nos estoques de concessionárias e
revendedores. De forma simplificada e
segura, proporcionará mais
transparência às operações de compra
e venda de automóveis no país.

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

Fotógrafo, quer mostrar
o seu trabalho autoral?
Corra, pois há poucas
datas abertas neste ano
nas galerias municipais
LEANDRO AYRES
NÃO há um número absoluto sobre
a quantidade de fotógrafos,
profissionais ou não, atuando em
Santos, mas é notório que este grupo
é grande e crescente. A grande
maioria atua onde o retorno
financeiro é mais imediato, como a
cobertura de eventos sociais,
culturais, esportivos, ou se
especializando no fotojornalismo.
No entanto, há um grupo que vê na
fotografia a sua forma de expressão e
passa a desenvolver trabalhos
autorais.
A Prefeitura, através da

Secretaria de Cultura (Secult),
disponibiliza alguns espaços para
qualquer fotógrafo interessado em
expor o seu trabalho. Refiro-me à
Galeria Patrícia Galvão e à Galeria
Brás Cubas, ambas situadas na
Avenida Pinheiro Machado, 48, na
Vila Mathias. Há ainda a Galeria
Nelson Penteado, no edifício sede da
Prodesan, na Praça dos
Expedicionários, 10, no Gonzaga.
Os espaços possuem
equipamentos de luz tipo spot e
staff de montagem, manutenção e
segurança. As exposições são
gratuitas e ao artista caberá apenas
arcar com os custos da produção da
sua exposição, sendo livre a escolha
dos materiais, desde que não ofereça
riscos de danos aos visitantes ou ao
patrimônio.

Segundo informa Inês Rangel,
responsável pela Comug, o órgão da
Secult que administra as galerias, há
poucas datas abertas neste ano para
receber material artístico. Por isso,
se você tem interesse é bom correr!
Para pleitear um período expositivo
em uma destas galerias o proponente
deverá entregar no próprio órgão um
release explicando o seu projeto, o
seu currículo artístico e algumas
fotos dos materiais que serão
mostrados ao público. Este material
será analisado por uma banca
curadora que poderá liberar ou não a
exposição, seguindo critérios
qualificatórios.
Informações pelo telefone (13)
3226.8000 ou e-mail
cultura@santos.sp.gov.br

“Realidades Imaginadas”
A ARTE 57, em parceria com a
galeria Almeida e Dale, expõem
até 31 de janeiro “Realidades
Imaginadas”, na Galeria Arte 57,
na capital paulista. Com curadoria
de Denise Mattar, a mostra traz
obras de alguns dos mais
importantes fotógrafos da
contemporaneidade brasileira e
mundial. Reunidos por grupos
temáticos, eles revelam as
estratégias de aproximação,
registro, construção e
metamorfose da realidade,
adotadas hoje pelos fotógrafos.
Entre os grupos, um tem como
tema comum a figura humana:
4
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Gustavo Lacerda dilui na luz a
monocromia dos albinos, Nan
Goldin eterniza o instante do
movimento e Marco Lopez cria uma
imagem de bela estranheza. Adriana
Duque compõe meticulosamente um
retrato renascentista incorporando
referências atuais e Vik Muniz
desconstrói fotografias, para
reconstruí-las com a utilização de
outros materiais. Miguel Rio Branco
realiza um trabalho quase
antropológico, apoiado no vigor
cromático e no uso da fragmentação
da imagem. Pertencem à mesma
linhagem as obras de Rodrigo
Frota, que transforma a dura

realidade fabril numa explosão de
cor. Outro grupo se detém sobre a
arquitetura das cidades: Julio
Bittencourt e Bob Wolfenson
registram a dimensão lírica da
degradação. Abelardo Morell
superpõe as realidades interna e
externa usando para isso a técnica
ancestral da fotografia – a câmera
obscura. O olhar atento de
Claudio Edinger transforma São
Paulo na representação de um
sonho e Ding Musa faz imagens
da cidade que remetem ao pintor
francês Claude Monet.
A Galeria Arte 57 fica na Rua
Tatui, 122, Jardim Paulista.

Construção

Processos mais simples e acessíveis
Reprodução

Desburocratizar Código
de Obras e padronizar
licenciamento

P

adronizar códigos municipais
de construção civil e criar um
modelo de licenciamento
integrado de obras nas prefeituras do
Estado de São Paulo, visando tornar
os processos de construção mais
simples e acessíveis. Esse é o
desafio do protocolo de intenções
assinado entre a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo,
Fiesp, através do departamento da
Construção Civil (Deconcic), a
Frente Parlamentar da Indústria da
Construção da Assembléia
Legislativa e a Associação Paulista
de Municípios, APM.
“A ideia é fazer com que os
municípios adotem padrões de
licenciamento e construções
integrados e menos burocráticos”,
diz o presidente da APM, Carlos

Cruz.
Carlos Eduardo
Auricchio, diretor do
departamento da Indústria
da Construção (Deconcic) da Fiesp,
afirmou que o modelo já está
consolidado em países da Europa e
nos Estados Unidos: “Hoje não
temos no Brasil indicadores que
permitam um licenciamento
integrado, nem um código de obras
que sirva de referência. O modelo vai
auxiliar os municípios, a indústria da
construção civil e,

consequentemente,
os moradores e
novos
proprietários”.
O deputado
Itamar Borges, que
comanda a Frente
Parlamentar da
Indústria da Construção
na Assembléia
Legislativa, salientou que o
documento consolida o
“compromisso de uma ação
conjunta de orientação e
estimulo à padronização dos
códigos municipais de obras
de cada uma das 645 cidades do
Estado”.
Segundo o deputado, os novos
procedimentos, além de clareza e
transparência, vão gerar economia
nos processos de construção,
“facilitando as relações entre a
iniciativa privada, as prefeituras,
governo do Estado e União”.
A ideia do protocolo é utilizar a

Frente Parlamentar da Indústria da
Construção para propor leis
definindo os novos padrões em nível
estadual.
Em linhas gerais, o
Licenciamento Integrado de Obras
visa:
 Informatizar o processo de
análise de solicitações de licenças de
obra, permitindo a análise
simultânea dos projetos pelos
diversos órgãos envolvidos;
 Reduzir o prazo de emissão
de uma licença pela possibilidade de
análise do projeto, em paralelo, por
diversos órgãos, e pela maior
facilidade de compartilhamento de
exigências e aprovações;
 Permitir comunicação direta e
imediata, via web, entre as partes
(órgãos e solicitantes);
 Facilitar o acompanhamento
tanto pelos solicitantes,
externamente, como pelos
funcionários dos órgãos de
licenciamento, internamente;

 Reduzir custos pela
eliminação do trânsito e
arquivamento físico de documentos;
 Melhorar o controle de
exigências, pendências da emissão de
licenças, bem como a gestão
territorial pela produção de
informação georreferenciada sobre
licenciamentos; e
 Produzir informação gerencial
sobre volumes e tipologia de
licenciamentos solicitados, em curso
e aprovados.
Já a padronização dos Códigos
de Obras Municipais objetiva os
seguintes parâmetros:
 Diretrizes e critérios mínimos
de desempenho e qualidade dos
edifícios;
 Regulamentação do
zoneamento urbano, parcelamento
da terra, licenciamento e fiscalização;
 Adoção de normas técnicas da
ABNT; e,
 Categorizar o porte e escala
das obras.
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Santos 471 Anos

Plano para enfrentar mudanças climáticas
Leandro Ayres

Impacto das alterações do
clima é agravado em Santos
com o processo de dragagem e
aprofundamento do canal de
navegação do Porto

Prefeitura buscará maior
envolvimento da
população e organizações

S

urpreendida pela sequência de
ressacas que abalou a cidade
no ano passado, com
inúmeros prejuízos na Ponta da
Praia, Santos pretende consolidar em
2017 – quando está completando
seu 471º aniversário – a implantação
de projeto para reduzir o impacto
das forças da Natureza. Denominado
Plano Municipal de Mudanças
Climáticas (Pmmcs), a estratégia foi
apresentada em dezembro, durante o
seminário Soluções de Engenharia
Imediatas e Definitivas para
Proteção da Orla de Santos.
A iniciativa de Santos contempla
uma série de ações, mobilizando
várias secretarias e órgãos da
Administração Municipal, sob a
coordenação da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. A Pasta é
conduzida pelo novo secretário,
Júlio Eduardo Simões, e, conforme o
programa anunciado, a pretensão da
Prefeitura neste ano é buscar um
maior envolvimento da população e
da sociedade civil organizada.
O Pmmcs aponta sete principais
impactos das mudanças climáticas:
erosão costeira, danos eventuais de
parte da infraestrutura urbana, as
interrupções de operações
portuárias, prejuízos à mobilidade
urbana e ao sistema de drenagem,
aumento nas ações em áreas de risco,
alterações nos ecossistemas naturais
e aumento do nível do mar.
Em Santos, o impacto das
mudanças climáticas é agravado com
o processo de dragagem e
aprofundamento do canal de
navegação do Porto de Santos. Essa
questão está sendo investigada pelo
Ministério Público Federal, cujo
procurador da República Antonio
José Daloia também apura denúncias
contra a dragagem em outro ponto
do Porto, no Canal de Piaçaguera.
Daloia aguarda informações da
Cetesb, a Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental, ligada ao
governo paulista, e defende a
suspensão do aprofundamento do
canal de navegação, pois acredita que
a erosão na Ponta da Praia ocorre em
função do impacto ambiental desses
serviços.
No âmbito do plano municipal,
estas são as principais
recomendações a serem
desenvolvidas pela Administração
Pública:
6
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 Viabilização de instrumentos
econômicos, financeiros e fiscais
para a promoção dos objetivos,
diretrizes, metas, ações e programas;
 Criação de uma Base de
Dados sobre mudanças climáticas;
 Incentivo às iniciativas
públicas e privadas para mitigação
de emissões de gases de efeito estufa

(GEE) e adaptação às mudanças
climáticas;
 Monitoramento de fatores de
risco à saúde decorrentes das
mudanças climáticas;
 Garantir participação da
sociedade civil, ONGs e
Universidades nos processos
consultivos e deliberativos

relacionados à mudança do clima;
 Criar metas de redução de
emissão de GEE, com estratégias de
mitigação e adaptação;
 Implantar monitoramento
contínuo para prevenção de riscos
em áreas costeiras;
 Otimização do
aproveitamento e redução dos

resíduos;
 Divulgação do tema por meio
da informação transparente,
científica e democrática;
 Fomentar a proteção e
recuperação de ecossistemas
naturais;
 Capacitar a população para
enfrentar as situações de riscos;
 Introduzir medidas de
eficiência energética, de recursos
hídricos e ampliação de áreas verdes.
O plano municipal está em
sintonia com o Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima
(PNA), instituto em maio de 2016
por meio da Portaria nº 150, do
Ministério do Meio Ambiente
(MMA). Elaborado pelo governo
federal em colaboração com a
sociedade civil, setor privado e
governos estaduais, o PNA relaciona
11 setores prioritários, entre os
quais as zonas costeiras. O objetivo
é promover a redução da
vulnerabilidade nacional à mudança
do clima e realizar uma gestão do
risco associada a esse fenômeno.

Habitação
Fotos Divulgação

Conforto e
facilidades
em imóvel
popular
Danpris investe em
MCMV com terraço
gourmet e áreas comuns

E

m meio a um cenário de
expectativas, algumas
construtoras resolveram
inovar e estão investindo em
melhorias nos projetos destinados
ao segmento de baixa renda. É o
caso da Danpris Construtora, que
desenvolve empreendimento no
plano Minha Casa Minha Vida, o

Terraço
Quitaúna, em
Osasco, na
Grande São
Paulo, com
unidades que
possuem
terraço
gourmet. “Contabilizamos 65% de
unidades vendidas”, comemora
Dante Seferian, CEO da Danpris:
“Oferecemos condições atrativas,
com zero de entrada, parcelas
pequenas durante a construção e a

Apartamento
modelo
destacam
diferenciais do
projeto

vantagem do comprador poder
parcelar a entrada e usar o 13º
salário”.
Além do terraço nas unidades, o
projeto contempla diversas áreas
comuns, como bicicletário, quadro

de ferramentas, espaço dedicado aos
cuidados para pet, academia
equipada, salão de beleza, espaço de
recreação com videogame, praça de
convivência, churrasqueira e piscina
e lazer completo. “Estamos com

alguns projetos
em mente, mas
ainda não sei
quando vamos
colocar no
mercado”, afirma
Dante: “Estamos
muito focados em
aumentar nosso
landbank, já
prevendo uma
melhoria para os
próximos
semestres”.
Fundada por
Pedro Avedis
Seferian, a
Danpris atua há 40 anos no
mercado, desenvolvendo
empreendimentos comerciais e
residenciais, focada em condomínios
de residência, loteamentos e edifícios
comerciais.

Perspectiva
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Faça Feng Shui e seja muito mais feliz
Sandra Netto

Angela: “As construções, assim
como as pessoas, possuem
características próprias e
únicas”

Técnica carrega a
tradição de mais de 4.000
anos de sabedoria chinesa

N

a busca por viver em
harmonia no espaço onde se
mora, cresce a cada dia a
procura por um tipo de ferramenta –
ou uma “corrente de pensamento
analítico” – que visa proporcionar
bem-estar, saúde e prosperidade.
Quem tem essa preocupação já deve
ter ouvido falar em Feng Shui, termo
que é traduzido literalmente como
Vento e Água, e que carrega a
tradição de mais de 4.000 anos da
sabedoria chinesa. Praticada pelos
mestres taoístas, trata-se de mais um
instrumento de equilíbrio com as
forças da Natureza e que pode ser
combinado com práticas da medicina
oriental, como a acupuntura, a
meditação e o Tai Chi Chuan.

Angela Gesteira Ferreira, da
cidade de Santos, estudou a técnica
milenar e coloca à disposição dos
seus clientes os objetivos do Feng
Shui. “As construções, assim como
as pessoas, possuem características
próprias e únicas”, explica Angela:
“Com a planta do imóvel em mãos e
por meio de cálculos obtidos por

meio de uma bússola, localizamos
ângulos positivos e negativos, que
juntamente com o elemento correto,
como água, madeira, fogo, terra e
metal, podemos gerar mudanças em
locais determinados”.
A equação não é simples, exige
conhecimento, prática e não deve ser
banalizada como a mera decoração
do ambiente, seja pintando uma
parede de vermelho ou introduzindo
um objeto azul no canto da sala.
“A técnica do Feng Shui é
aplicada à construção assim como
aos moradores da residência, através
do número pessoal de cada
indivíduo”, detalha a especialista: “A
bússola indicará a melhor direção,

aumentando a energia positiva e
neutralizando a negativa, e como
utilizá-la sem distinção em qualquer
lugar”.
Angela cita exemplos de ângulos
positivos, como +90, que representa
sucesso, +80, saúde, +70,
relacionamento, +60 acadêmico, e
ângulos negativos opostos aos
positivos. O segredo está em
posicionar esses ângulos no
ambiente, combiná-los com os
ângulos das pessoas e associar os
elementos da Natureza, o que será
fundamental para se atingir os
objetivos do Feng Shui.
O primeiro objetivo é guardar e
preservar a energia e as boas
influências disponíveis no lugar; o
segundo é reduzir eventuais forças
negativas do ambiente, que podem
até mesmo terem sido criadas na fase
da construção; e o terceiro é definir e
implementar “curas”, para que os

resultados sejam produzidos em
termos de mais saúde, bem-estar e
harmonia para os moradores ou
usuários do espaço tratado.
“Você cura a casa, ou o
escritório, por exemplo, e
restabelece a fluidez da energia
positiva, seja no lar, ou no negócio”,
sintetiza Angela, que coleciona
aplicações de sucesso. Para isso,
frisa que, entre alguns fatores que
influenciam os resultados, é
importante que as mudanças sejam
aceitas e seguidas com seriedade
pelo cliente, mesmo diante de
situações em que se avalie muitas
interferências negativas e haja a
necessidade de obras no local: “O
perfeito entendimento de quem faz a
opção pelo Feng Shui é fundamental
para se alcançar os objetivos
perseguidos”.
Mais informações em (13)
99115.5177 e agnela3@gmail.com

Divulgação

Cuba linha Val:
lavatório único
no mundo

Roca traz a
banheira
Georgia

Design e
inovação
em salas
de banho

8

Janeiro/2017

Perspectiva

Porcelanato da
coleção Sense: relevo
de 5 mm de altura

I

deal para o relaxamento na
hora do banho, a banheira
freestanding Georgia, da Roca,
se integra a decorações clássicas
e modernas. O modelo oval, que
comporta até duas pessoas, é
produzido em acrílico e está
disponível na cor branca, na
medida 1850 x 1000 mm e
capacidade para até 210 litros de
água. Mais em www.br.roca.com

O

design da Laufen com
a inovação em matériaprima a partir da
SaphirKeramik estão na
coleção de banheiro Val,
projetada pelo designer
alemão Konstantin Grcic.
Os traços arquitetônicos, as
margens extremamente estreitas e as
estruturas finas da superfície tornam
os lavatórios desta coleção únicos no
mundo. Entre as novidades, o
destaque fica por conta do lavatório
de 550 x 360 mm, que conta com

Divulgação

Divulgação

bancada circular integrada na parte
interna da louça. Este modelo
apresenta superfície em alto relevo
com função antiderrapante, ideal
para acomodar itens de higiene de
lavatórios. Em www.br.laufen.com

Comporta até duas pessoas

Paisagens urbanas
vistas de cima
I

nvestindo na fabricação de peças
com relevo, a Cerâmica Portinari
lança a coleção Sense, o porcelanato
que se diferencia no mercado por
possuir 5 mm de altura. Ele pode ser
usado em paredes e decoração de
halls, salas, cozinhas, banheiros e,
especialmente, em fachadas.
Inspirada nas paisagens urbanas

vistas de cima, a coleção mostra, por
meio de seu alto volume, um
espetáculo com a arquitetura,
destacando prédios, relevos
montanhosos e vias que se cruzam.
Os produtos da coleção possuem 60
x 60 cm e são encontrados nas cores
soft grey, off white e mix. Acesse
www.ceramicaportinari.com.br

Turismo & Lazer

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

Divulgação

Ônibus
modernos e
confortáveis
levam o
visitante
para
conhecer as
belezas
naturais e o
patrimônio
histórico da
região

Roda SP agita cidades
da Baixada Santista
A
té 5 de março, acontece o Roda
SP 2017, programa da
Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo, que facilita a integração
turística entre os nove municípios da
Região Metropolitana da Baixada
Santista: Bertioga, Guarujá, Santos,
São Vicente, Cubatão, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.
Desde a primeira edição em
2011 o programa já embarcou mais
de 270 mil pessoas. Com ônibus
modernos e confortáveis, o visitante
percorre as belezas naturais,
patrimônios históricos e praias
acompanhado com os guias de
turismo, devidamente certificados
pelo Cadastur, que estão presentes
durante todo o passeio.
O Roda SP conta com 16
veículos (dois double deckers, seis
convencionais e oito micros), sendo

que dois assentos são exclusivos
para cadeirantes (no convencional e
no micro), no qual o passageiro deve
realizar agendamento pelo telefone
0300 777 0745. Com ingresso a R$
10,00, que vale pelo dia inteiro de
passeio, a iniciativa tem capacidade
de atender mais de 600 pessoas por
dia.
Para o secretário de Turismo do
Estado, Laércio Benko, o Roda SP
permite aos próprios moradores da
região conhecer pontos turísticos
que, muitas vezes, nunca visitaram:
“Além disso, o programa incrementa
o turismo e seus produtos
associados, aquecendo a economia e
gerando empregos”.
A aquisição de ingressos pode
ser feita nos pontos de venda em
cada um dos 9 municípios da região
e pelo site www.rodasp.com

Destino mais desejado
Praia de Pipa: em
Tibau do Sul, a 85 km
de Natal, Rio Grande
do Norte

Nordeste oferece preços
competitivos e atrai
brasileiros e estrangeiros

P

esquisa “Sondagem do
Consumidor – Intenção de
Viagem”, realizada pelo
Ministério do Turismo (MTur),
apontou que o brasileiro, na hora de
escolher o destino turístico, continua
preferindo o Nordeste, devido às
belíssimas praias, distribuídas em
cerca de 3 mil quilômetros de
extensão.
O litoral nordestino, como se
sabe, é reconhecido mundialmente
pelo cenário encantador e por
oferecer a combinação perfeita entre
sol, mar, sossego e diversão. Por
isso, tem atraído os brasileiros – que
se rendem às paisagens paradisíacas,

especialmente nessa época em que o
momento econômico favorece a
competitividade entre os destinos –,
assim como também encanta os
turistas estrangeiros.
O estudo revela que oito em
cada 10 brasileiros que pretendem
viajar nos próximos meses, escolhem
o território nacional como destino
turístico. Para Francisco Lobo,
especialista no setor de milhas
aéreas, o bolso é o fator decisivo
para a escolha: “Uma viagem
internacional, atualmente, tem os
custos muitos mais elevados do que
qualquer rota doméstica. Esse valor,
que parecia mais brando
antigamente, se acentua diante do
quadro econômico brasileiro, e,
parece um gasto exorbitante no
orçamento familiar”.
Não é à toa que o Brasil já é um

dos principais destinos de turistas.
Suas cidades históricas, clima
tropical e suas paisagens dignas de
cartões postais são cenários
perfeitos para as férias e atraem
pessoas do mundo todo. Um estudo
sobre as principais qualidades da
região, com líderes de opinião e
jornalistas de 15 países latinoamericanos, realizado pelo Ipsos, o
instituto internacional de pesquisas
e inteligência de mercado, constatou
que o Brasil é o melhor em atrativos
naturais. Único país da América
Latina a vencer dois quesitos,
também ficou em primeiro lugar na
categoria musical. O Instituto
Brasileiro de Turismo (Embratur)
estima que cerca de 2,42 milhões de
turistas estrangeiros visitem o país
durante a temporada de Verão, 11%
a mais que em 2015.

Hotel é novo marco em Pequim
A
Divulgação

pós 27 anos
oferecendo o melhor
em hotelaria para os
turistas da China, o The
Península Pequim está em
transformação. Localizado
no distrito central de
Wangfujing, o hotel conta
com novo design, luxo e
conforto, com fácil acesso
ao melhor que Pequim
pode oferecer em termos
de atrações, compras,
gastronomia e cultura.
Os hóspedes em viagens de
negócios ou lazer contam com
acomodações luxuosas, amenities,
tecnologia de ponta, o melhor da
culinária chinesa e internacional,
além de tratamentos no spa
inspirados em técnicas e filosofias
ocidentais e orientais.
Os hóspedes do Península
Pequim já são impactados na
chegada com o jardim de entrada,

Hóspedes em viagens
de negócios ou lazer
contam com
acomodações
luxuosas

onde suas árvores e plantas da
estação dão as boas-vindas, e com
icônico portão chinês até o lobby,
coração do hotel renovado.
Combinando elementos atemporais,
o hotel tem móveis antigos, artes
dos consagrados artistas chineses
Qin Feng e Zhang Du, a imponente
escadaria, o lobby com suas louças
chinesas e o tradicional chá da tarde
oferecido durante todo o dia. As

chegadas e partidas são
feitas sem esforço em
uma nova sala de check-in
e check-out. Hóspedes
que chegam são recebidos
em seu quarto com uma
seleção de chás chineses e
um minibar cortesia.
Para os que precisarem chegar
cedo ou partirem tarde, o hotel
oferece early check-in ou late checkout sem custos extras. Se hospedar
com estilo significa poder relaxar em
um espaçoso quarto de 60 metros
quadrados, o maior da cidade e um
dos maiores da China. Cada quarto
conta com hall de entrada, área de
estar e closet.
Perspectiva
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Brincando ao ar livre
Incentivo à criatividade,
habilidades sociais e
resiliência

A

Controle da doença e
redução do uso de colírios

Cirurgia de
catarata pode
melhorar o
glaucoma

A

pontado pela OMS
(Organização Mundial da
Saúde) como a maior causa de
cegueira irreversível, o
glaucoma é caracterizado, na
maioria dos casos, pelo aumento
da pressão interna do olho. A
previsão da OMS é de que até
2040 deve cegar de 3 a 5 milhões
de pessoas no mundo, embora a
maioria dos portadores não fique
cega.
De acordo com o
oftalmologista Leôncio Queiroz
Neto, do Instituto Penido Burnier,
o glaucoma pode ser de ângulo
aberto ou fechado. Ele afirma
que muitas pessoas têm a falsa
crença de que não podem passar
pela cirurgia de catarata. Ele
conta que alguns pacientes
passaram a controlar melhor o
glaucoma após a cirurgia,
inclusive com a diminuição do
número de colírios usados.
O especialista diz que entre
os 2 milhões de brasileiros com a
doença, 10% têm glaucoma
primário de ângulo fechado que
predispõe mais à cegueira se não
for tratado corretamente. Este
tipo de glaucoma é caracterizado
por alterações na anatomia do
olho que elevam a pressão
intraocular por dificultar o
escoamento do humor aquoso,
gel que preenche o globo ocular.
As principais alterações
anatômicas são o espessamento
do cristalino decorrente da
catarata, o boqueio pupilar
relacionado a medicamentos ou
outros problemas de saúde, o
espessamento das bordas da íris
e a combinação de várias dessas
alterações, principalmente entre
orientais. Os principais sinais de
alerta de uma crise de
fechamento do ângulo são
enxergar halos, dor de cabeça,
visão turva, náusea e vômito.
10
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Proliferação
de insetos e
as doenças
alérgicas

P

esquisa publicada no
International Journal of
Environmental Research and
Public Health revelou que as
crianças que participam de
atividades físicas ao ar livre, como
escaladas e saltos, jogos em grupo e
atividades de exploração sozinhas,
apresentam mais saúde física e
social. E mais: brincar ao ar livre não
é apenas bom para a saúde, mas
também incentiva a criatividade, as
habilidades sociais e a resiliência,
pois esses ambientes onde as
crianças “podem correr riscos”
aumentam o tempo de jogo e as
interações sociais.
Segundo os pesquisadores, os
resultados positivos incentivam a
reflexão sobre a importância de

serem apoiadas as crianças nas
oportunidades de se arriscarem ao ar
livre como um meio de promover a
saúde e um estilo de vida ativo.
“Playgrounds que oferecem
elementos naturais, como árvores e
plantas, mudanças de altura e
liberdade para que as crianças se
envolvam em atividades de sua
própria escolha, têm impactos
positivos na saúde, comportamento
e desenvolvimento social. Esses
espaços dão às crianças a chance de
aprender sobre o risco e sobre seus
próprios limites”, afirma o pediatra
e homeopata Moises Chencinski,
que é membro do Departamento de
Pediatria Ambulatorial e Cuidados
Primários da Sociedade de Pediatria
de São Paulo.

Preocupações com a segurança,
como ferimentos, foram apontadas
pelos autores do estudo como a
principal razão para limitar o acesso
das crianças às brincadeiras ao ar
livre. Os pesquisadores apuraram
que os padrões de segurança dos
playgrounds e o excesso de
supervisão impedem as crianças de
se envolver em atividades arriscadas.
“Monitorar as atividades das
crianças pode ser uma abordagem
mais apropriada do que a supervisão
ativa. Considerar políticas, práticas
e abordagens ambientais voltadas
para o ar livre, onde haja equilíbrio
entre segurança e os resultados
positivos para a saúde das crianças é
o mais recomendado”, orienta
Chencinski.

ltas temperaturas e chuvas
geram o ambiente perfeito
para a proliferação de insetos,
que adoram calor e umidade.
Causadores de diversos
problemas de saúde, entre os
quais os de fundo alérgico, os
mosquitos, cupins, as baratas e
formigas, além das vespas e
abelhas, podem ser responsáveis
por inúmeros incômodos na pele
e nas vias respiratórias, que por
vezes podem até levar a um
choque anafilático.
Para o médico Marcello
Bossois, coordenador técnico do
Brasil Sem Alergia, as alergias
respiratórias e dermatológicas
respondem pela maior parte dos
casos. E justamente agora, com o
crescimento dos insetos, os
quadros se intensificam bastante.
“Observamos um crescimento
exponencial no número de
pacientes que chegam ao Brasil
Sem Alergia”, comenta Bossois.
A iniciativa tem recebido cerca de
1.400 pacientes por semana em
seus postos no estado do Rio de
Janeiro. Mosquitos e formigas,
por exemplo, podem desencadear
processos de alergia
dermatológica por conta de sua
picada.

A corrida no corpo da mulher
Divulgação

E

xercício que pode ser praticado
em quase qualquer lugar, a
corrida gera benefícios à saúde e
também muitas dúvidas,
especialmente entre as mulheres que
estão iniciando na modalidade. Para
a ginecologista e obstetra Sílvia
Gomyde Casseb, especialista em
exercícios na gravidez, há mitos e
verdades sobre o assunto. “O ideal é
fazer uma avaliação médica e
procurar o auxílio de um educador
físico para verificar se está tudo
certo com a saúde e evitar lesões”,
alerta Casseb, que atua no Hospital
e Maternidade São Luiz Itaim, na
capital paulista. Ela comenta
algumas dúvidas sobre o efeito da
corrida no corpo feminino.
 Correr acelera o
envelhecimento? Mito. A corrida
ajuda a produzir radicais livres, por
isso algumas pessoas deduzem que
faz envelhecer, mas isso não é

Dúvidas sobre a prática
da corrida pelas
mulheres

verdade. “Devemos
diferenciar o que é
envelhecimento em
cada tecido do corpo. A
pele sofre mais com
radicais livres e a
corrida pode gerar
flacidez na pele. Por
outro lado, o sistema
cardiocirculatório de
quem corre rejuvenesce,
ocorre diminuição da
frequência cardíaca em
repouso. Isso contribui
para retardar o
envelhecimento”,
explica a ginecologista.
 Faz as mamas e
as nádegas caírem?
Verdade. As mamas e as
nádegas podem sofrer
com a gravidade e o
impacto repetitivo da
corrida. Por isso, é

importante sempre usar roupas de
contenção e sustentação. “Para as
mamas, a maioria das mulheres se
lembra de usar top, mas, para as
nádegas, muitas se esquecem da
sustentação. Aqueles shorts largos
não são indicados”.
 Acaba com a celulite?
Parcialmente verdade. A corrida, por
ser um exercício aeróbio, pode
contribuir para o emagrecimento e
aumento da circulação sanguínea e,
indiretamente, melhorar a celulite.
Mas isso não é suficiente para
acabar com esse mal.
 É indicado em períodos de
TPM ou menstruação? Verdade.
As substâncias liberadas durante o
exercício podem melhorar o humor, a
autoestima e até quadros de dor leve.
Portanto, podem ser ótimos no
período pré-menstrual.
Leia a matéria completa em
www.jornalperspectiva.com.br

Gente & Fatos
 Para quem curte a folia de

Momo, o Santos Carnabanda
2017 acontecerá entre os dias 10
e 28 de fevereiro, com a
circulação de 50 bandas
carnavalescas em vários pontos
da cidade. Bom Carnaval!

erceira edição do Megafam, promovido pelo Grupo
Schultz, incluiu cidades de Portugal e Galícia, na
Espanha, e contou com a participação de 69 pessoas de
34 cidades de 11 estados brasileiros. Para 2017, grupo
preparou mais de 20 roteiros internacionais que
começam a ser comercializados em março.
Fotos Antonio Salani

Ana
Santana e
Aroldo
Schultz,
diretora
operacional
e CEO da
Schultz, e
Luciano
Bonfim,
diretor de
vendas
Brasil da
Vital Card.

 Punta del Este, no Uruguai,

será palco de 2 a 7 de fevereiro da
abertura do Campeonato
Brasileiro de Pôquer, o BSOP
(Brazilian Series of Poker), que
prevê premiação de mais de R$
200 mil para o campeão.
 Coordenadoria de Vida Animal

 Universidade de São Paulo, a

USP, abrirá inscrições de 13 a 24
de de fevereiro para as atividades
do primeiro semestre do
programa Universidade Aberta à
Terceira Idade. A iniciativa é
gratuita e realizada na capital e
nos campi do Interior e Litoral.
(11) 3091.9183 ou
3idade@usp.br
 Ouvidoria Municipal de Santos

já registra ocorrências por meio
do WhatsApp (13) 99750.3857,
de segunda a sexta-feira, das 8
às 18 horas. Para falar com uma
atendente, continua o 0800
112056.
 Orquestra Sinfônica do

Conservatório de Tatuí, mantida
pela Secretaria de Estado da
Cultura, abre a temporada de
concertos em 20 de fevereiro, no
teatro Procópio Ferreira, em
Tatuí, sob regência de João
Maurício Galindo.

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

T

 A artista plástica Cristina
Schleder inaugura em 9 de
fevereiro o Calendário Cultural
de 2017 da Embaixada do Brasil
em Londres com a exposição
“Os Tapetes Voadores da Mata
Atlântica”, com fotografias que
registram texturas, tramas, cores
e detalhes de sua inspiração
maior, a Natureza.

(Codevida), da Prefeitura de
Santos, precisa de voluntários
para levar os cachorros
abrigados para passear nas
imediações de sua sede, na
Avenida Francisco Manoel, s/nº,
no Jabaquara. Interessados
devem ir ao local de segunda a
sexta-feira, das 13 às 16 horas.

POR SANDRA NETTO

Bernardo
Cardoso, do
escritório de
Turismo de
Portugal no
Brasil, e
Sandra
Lorenz, da
Associação
de Turismo
do Porto.
Felipe de Souza

Cleila Lyra,
Maria Cristina
de Carvalho e
Silva,
Alexandra
Totti e Deize
Markir: com o
programa
“Potenciais Sucessores”, a Rede Bourbon de Hotéis & Resorts
conquistou o terceiro lugar na categoria Gestão de Pessoas, do
Prêmio Ser Humano – Luiz Hamilton Berton, promovido pela
Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR).

Sandra Netto

João
Segatto,
ladeado pela
esposa Lucia
e a filha
Luana:
encontro em
janeiro, na
loja de
Santos,
comemorou os 80 anos da Segatto, com lançamento do livro
“Criatividade e Design em Marcenaria - 80 anos de história”.
Fotos Luiz Carlos Ferraz

Paulo Roberto
Fiorotto Rodrigues
Jr, secretário
municipal de
Cultura de Guarujá,
e os jornalistas Sonia
Lima e Edson
Augusto Sampaio: na
abertura da 6ª
edição da FAMA, a
Feira de Autores da
Mata Atlântica.
Luiz Carlos
Ferraz,
Enrique Dias,
Charlie Rock,
Marcos Maciel
e Rodrigo
Menezes,
alguns autores
da FAMA, até 5
de fevereiro,
no Shopping
Ferry Boat
Plaza, em Guarujá. Entre mais de 50 títulos de vários gêneros,
tem a coleção “Pedras do Caminho”, do editor do Perspectiva.

 Ribeirão Preto, no interior do
Estado de São Paulo, sediará nos
dias 23 e 24 de março ciclo de
palestras com a presença do
arquiteto norte americano Mike
Reynolds, que concebeu a
arquitetura “Earthship” – que
combina construções
autossustentáveis.

Perspectiva

Janeiro/2017

11
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Tradição oriental em Guarujá
Bruno Scarpa

Tomadati tem
decoração temática
e ambiente
climatizado

O primeiro restaurante
japonês por quilo da
cidade
BRUNO SCARPA

C

om 17 anos de estrada,
Márcio Omini tornou o
Tomodati referência em
culinária japonesa e oriental em
Guarujá. Atualmente, atende em três
endereços, além de ser o primeiro
restaurante japonês por quilo da
cidade.
O Tomodati dispõe de pratos à
la carte e várias opções de temaki,
sendo que a preferência é pelo
Filadélfia. Mas a casa oferece outros
pratos saborosos, como o ceviche de
salmão e o carpacio de salmão.
Outra boa pedida é o joe flambado,
um surpreendente flambado de sushi
com arroz. Os pratos quentes e as
saladas também são muito bem
aceitos pelo público.
Na parte de bebidas, o Tomodati
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convida às típicas saqueritas e o
tradicional saquê. Para os mais
“conservadores” a casa possui
vários rótulos de cerveja. No
cardápio de doces, entre várias
opções, os frequentadores têm
aderido bastante ao sorvete frito, o

tradicional petit gateau e uma
novidade imperdível, o tempurá de
banana.
Com uma decoração temática
oriental e ambiente climatizado, o
Tomadati atende público bem
familiar e em breve contará com

espaço kids, para maior
comodidade de seus clientes.
A casa está aberta para o
almoço e jantar, de segunda a
sexta-feira, das 11h30 às 15
horas, e das 19 às 23 horas.
Aos sábados, domingos e
feriados, funciona das 12 às
16 horas e das 19 às 23
horas. Aos domingos e
segundas, o Tomadati só
abre para o almoço.
A unidade principal do Tomadati
fica localizada à Rua Quintino
Bocaiúva, 380. Mais informações na
Internet, por meio do
Facebook.com/Restaurante
Tomadati e no Instagram
@tomodaticentro

Opções
vegetarianas
neste Verão

P

ara quem aprecia a cozinha
do Mediterrâneo, a chef
Margareth Makdisse,
proprietária do Latife
Gastronomia Árabe, com
unidades na capital paulista e
Grande ABC, sugere receitas
vegetarianas como opções mais
saudáveis para o Verão. De
entrada, Makdisse apresenta a
Mahmara, uma pasta de
pimentão com castanha-do-pará,
servida com o tradicional pão
sírio. Para quem prefere grãos,
ela indica o Mahmune, um arroz
feito com tomate e trigo, ou o
Maxuxi, uma combinação de
lentilhas, com trigo e almeirão.
Os pratos do Latife são feitos
com ingredientes cultivados em
chácara própria, em Cotia, no
interior do Estado de São Paulo.
Mais em www.latife.com.br

