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Capa: Fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

A obra civil do Hotel Park Inn Santos está
sendo concluída neste mês de maio e logo a
Radisson – bandeira de luxo da Atlântica
Hotels e da Carlson Rezidor Hotel Group –
começará a fase de instalação de móveis,
decoração e equipamentos................Págs. 6 e 7
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Rodolpho: investimento-
anjo poderá proporcionar
maior dinamismo ao
mercado brasileiro

Divulgação

Veículos & Negócios testou a SpaceFox Highline e... a
sensação foi boa. Motor 1.6, de 16 válvulas, tem um torque
legal (16,8 Kgfm)......................................................Pág. 3.
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Hotel
Internacional
do José
Menino:
glamour com
pé na areia

Alerta para a low carb, a dieta da vez, que promete perda
de peso mediante a redução de considerável ingestão de
carboidratos, principalmente de noite....................Pág. 10.
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Anjo da guarda para novos players

A Primavera traz vida e cores às paisagens e proporciona
um período excelente para a prática dos esportes de neve
na região dos Alpes franceses.................................Pág. 9.
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Hotel des
Dromonts: em

Avoriaz, o
“paraíso dos

esquiadores”

Adotando a tendência de peças gigantes, a Eliane
Revestimentos e a Decortiles lançaram no mercado o
porcelanato com até 2,40 metros de comprimento.Pág. 8.
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Muita gente acha que o primeiro hotel da orla santista
foi o antigo Parque Balneário, surgido bem no início do
século 20, mas não foi.............................................Pág. 12.
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Apesar da insegurança e
imprevisibilidade

contemporânea das relações
econômicas desmotivar vários
agentes econômicos, o legislador
brasileiro busca reverter a falta de
dinâmica a essa atividade essencial
para o crescimento do país através
do desenvolvimento de institutos
jurídicos que os incentivem a
continuarem e, até mesmo,
ingressarem no mercado. Nesse
sentido, a figura do “investimento-
anjo”, oriunda do quarto parágrafo
do artigo 61-A da Lei Complementar
n° 155/2016, figura-se como uma
maneira de auxiliar as microempresas
e empresas de pequeno porte a
desenvolverem suas atividades sem a
necessidade de financiamentos.

O investimento-anjo pode ser
definido como o aporte de bens
realizados por pessoa natural, dos
quais ela mesma é proprietária, em
empresas recentes com grande
potencial, conhecidas também como
startups. Quem realiza o aporte, por
sua vez, é um player com maior
experiência no mercado, geralmente
um executivo ou investidor, que
também oferecerá auxílio nas
decisões administrativas da empresa.
Por previsão do artigo 61-D,
também será possível que fundos de
investimento atuem como

investidores-anjo.
Sendo assim, o investimento-

anjo busca diminuir as incertezas do
ingresso ao mercado ao oferecer
tanto a disponibilidade de capital
para a execução das ideias dos
sócios, como também uma ajuda ao
definir contornos e metas de atuação
para aqueles que ainda desconhecem
a dinâmica do mercado e poderiam
usufruir de sugestões para a gestão
da empresa.

O investimento não será
considerado como pertencente às
receitas da sociedade, assim como
dispõe o parágrafo quinto do artigo
61-A da lei em questão, e terá seus
termos definidos através de
Contrato de Participação. O
investidor-anjo não integrará, com
seu aporte, o quadro societário ou

administrativo da empresa e,
consequentemente, não arcará com
eventuais prejuízos da atividade
desenvolvida. É válido ressaltar a
existência de limitações legais ao
contrato, como a duração máxima de
5 anos e a restrição da remuneração a
50% dos lucros da sociedade,
segundo o artigo 61-A, § 4°, III, e o
sétimo parágrafo do mesmo artigo da
Lei Complementar n° 155/2016,
respectivamente.

Portanto, tal instituto jurídico se
mostra uma ferramenta muito útil
para assegurar maior dinamismo ao
mercado brasileiro, especialmente
devido ao seu caráter contratual e de
grande campo para o uso da
autonomia da vontade. Ao
possibilitar o desenvolvimento de
estruturas jurídicas mais eficientes
através de uma consolidação
orgânica de comportamentos a serem
esperados, o investimento-anjo é um
instituto que poderá, com a sua
evolução, se consolidar como um
mecanismo eficaz de auxílio aos que
buscam ingressar no mercado.

Rodolpho Clemente Neto é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Mostarda ou ketchup?

E m um passado recente, houve
uma farra imensa à custa do
contribuinte brasileiro. Dinheiro

para lá, dinheiro para cá, dinheiro
acolá. Até na cueca o dinheiro foi
parar. Todos – e não foram poucos os
que participaram da “festa” –
deitaram, rolaram e sapatearam. Com
a Operação Lava Jato muita coisa
começou a mudar – ou pareceu que iria
mudar... Alguns que estão livres
afirmam não saber de nada, mas quem
foi engaiolado começou a abrir o bico.
E quando achávamos que já tínhamos
visto de tudo na praia, veio mais um
tsunami. O empresário-sócio do Bndes
gravou conversa escondida com o
presidente da República, que por sua

vez desculpou-se pela “ingenuidade”.
O delator, cujo gravador não foi
solicitado pela Justiça durante o
depoimento, agora está pertinho da
estátua da liberdade. Um deputado-
mensageiro que foi comer pizza com
esse mesmo empresário (que se
declarou comprador de deputados,
senadores, presidentes...) recebeu uma
mala preta, saiu rapidinho em direção
a um táxi e, pasme, não a abriu na
hora e disse que não tinha ideia do que
havia lá dentro. Talvez imaginasse
sachês de ketchup. Ou, quem sabe, de
mostarda. Alguém arrisca mais algum
palpite? Meu Deus... até quando vamos
assistir à bandalheira e trabalhar para
custear as mazelas deste país?

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Veículos & Negócios

Automóveis festejados pela
família brasileira de outrora,
as “peruas” estão um pouco

esquecidas. Perderam espaço para as
SUVs no gosto do consumidor
brasileiro. Veículos & Negócios
resolveu matar a saudade e ver como
é que andam as atuais station wagon
(lembram disso?).

Circulamos com uma SpaceFox
Highline e... a sensação foi boa.
Motor 1.6, de 16 válvulas, tem um
torque legal (16,8 Kgfm), pois o
motor enche rápido facilitando
sobremaneira a manutenção de
velocidade em ultrapassagens e

subidas, além –
por óbvio que
pareça – da saída.
Traduzindo, é um
motor confiável em
quaisquer situações.

Lançado há nove anos, o modelo
ganhou reestilização em 2015,
recebendo vincos na lataria, faróis de
design moderno e um interior bonito
e funcional (embora se possa
melhorar o console). O espaço da
cabine é bom, sendo o carro
confortável para todos os
passageiros. O banco do motorista
tem regulagem de altura e o painel
está atualizado, com computador de
bordo, tela diversificada, entrada
USB etc., além do volante
multifuncional e do retrovisor
central com proteção quebra-luz,
ajudando muito no reflexo dos faróis

de outros carros.
A direção de assistência elétrica

é eficiente, assim como a suspensão
independente. O câmbio manual de 6
marchas tem precisão de engates
(uma marca da VW) e o porta-malas
meio quadrado aproveita muito bem
seus 440 litros, facilitando uma
compra grande de supermercado ou

o acondicionamento
de bagagens de
tamanhos diferentes,

por exemplo.
O ar condicionado é

fraco, em proporção aos
concorrentes e outros
modelos da própria

Volkswagen. Talvez os argentinos
sintam mais frio que nós e por isso o
calibram para baixo. Um detalhe que
chama a atenção, mas não
compromete o conforto.

Já no item consumo ele foi de
7,1 Km/l (na cidade, com o
tradicional anda/para/anda) a 17,3
Km/l (na estrada, rodando em
velocidade constante, na 6ª marcha,
em até 2.500 rpm). No geral, esta
perua oferece aquilo que se busca em
conforto e eficiência.

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

A Toyota anunciou a expansão de
30% no volume de produção dos

modelos Hilux e SW4, o que
representa um incremento na ordem
de 34.000 unidades por ano, na planta
localizada na cidade de Zárate, na
Argentina, até o final de 2017. O
aumento irá proporcionar a abertura de
300 novos empregos naquela unidade.
Com esta ampliação, a marca planeja
elevar o volume das exportações em
50%, sendo 70% direcionado para 21
países na região da América Latina e
Caribe. A fábrica da Toyota em Zárate
produz cerca de 97.000 veículos por
ano, com 77.000 picapes Hilux e
20.000 SUVs SW4. Com a expansão
na linha de produção dos modelos, a
capacidade da unidade deve chegar a
perto de 131.000 unidades/ano.
Atualmente, cerca de 5.000
colaboradores atuam nesta fábrica.

Toyota amplia
exportações
na Argentina

“Perua” esbanja
eficiência
De 7 a 17Km/l você
escolhe: quer fazer
quanto?

SpaceFox: espaço da
cabine é bom,

conforto para todos
os passageiros

Fotos Divulgação
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� O cancelamento imediato do
contrato de plano de saúde adquirido
após 1º de janeiro de 1999 (ou
adaptados à Lei nº 9.656/1998) –
sem multas ou pagamento de
mensalidades extras e envio
obrigatório do comprovante pela
operadora – já vigora amparado na
Resolução Normativa nº 412 da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Em caso de
desrespeito, contate o Procon-SP, e-
mail imprensa@procon.sp.gov.br

� Unimed Guarulhos e Hospital de
Guarulhos foram condenados pelo
juiz da 6ª Vara Cível de Guarulhos a
indenizar em R$ 100.000 paciente
por danos morais, pela perda do
material coletado em biópsia de
tumor da autora. Para o advogado
Elton Fernandes, a decisão
demonstra que os problemas graves
na Saúde não estão limitados ao
SUS.

� Ambev está investindo R$ 1,5
milhão no desenvolvimento de uma
máquina própria de coleta de
garrafas retornáveis, o que vai
facilitar a troca desses vasilhames
para os consumidores. O
investimento na tecnologia, que era
importada, vai gerar uma economia

de até
70% nos
custos
logísticos
dessa
operação.
Com
isso, a
Ambev

vai aumentar a presença das
máquinas nas ruas. Hoje, a
companhia já conta com cerca de
900 equipamentos em
supermercados de todo o país. Até o
final de 2017, mais 500 máquinas
estarão disponíveis nas principais
capitais do Brasil.

� As adversidades na economia nos últimos dois anos geraram cautela
nas famílias, inibindo o consumo e consequentemente contribuindo para
a diminuição da inadimplência do consumidor, que atingiu queda de
9,1% em abril, de acordo com dados nacionais dessazonalizados da Boa
Vista SCPC. Já na avaliação acumulada em 12 meses (maio de 2016 até
abril passado em relação aos 12 meses antecedentes) houve retração
4,6%. Na avaliação acumulada no ano, a inadimplência caiu 1,7%. Já
quando comparado o resultado de abril contra o mesmo mês de 2016
houve diminuição de 11,5%.

� Até 15 de junho estão abertas as inscrições para a 9ª edição do
Concurso Moda Inclusiva, destinado a estudantes de cursos técnicos,
universitários e profissionais das áreas de moda e saúde não só do
Brasil, mas de todo o mundo. Pelo site
www.modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/inscricao

Mais 500 máquinas
nas capitais

GRAÇAS ao grande sucesso do I
Festival Internacional da Imagem
realizado no bairro do Valongo no
ano passado, Iatã Cannabrava,
fotógrafo e idealizador do evento,
confirmou a segunda edição do
festival para 4 a 8 de outubro, com o
apoio da Prefeitura. O Valongo será
novamente o palco do festival que,
aos moldes do ano anterior, ocupará
todo o Centro Histórico e com
mobiliários urbanos e diversas
instalações, como telões e painéis
com imagens da cidade e outros
temas. Mas antes disso, a
expectativa é que Santos comece a
entrar no clima do evento com a
abertura de um centro cultural na
Rua Tuiuti, no Valongo.

Em sua primeira edição, o
Festival reuniu mais de 4 mil
pessoas que ao longo de cinco dias
puderam aproveitar ou apreciar o
que havia de melhor na produção
imagética contemporânea com a
participação de coletivos

fotográficos em exposições,
workshops, palestras e oficinas com
fotógrafos de renome, como Bob
Wolfenson e Araquém Alcântara. Os
participantes puderam ainda fazer
impressões gratuitas de suas
fotografias.

A exemplo do ano anterior,
instalações do Centro Histórico,
como a Casa da Frontaria Azulejada,
Cadeia Velha, Museu Pelé e Teatro
Guarany, abrigarão os eventos. Os
organizadores pensam também em
ampliar o acesso dos que pretendem
admirar e fotografar o Porto de

Santos. Trata-se da iniciativa “Porto
de Vista”, que incluirá subidas
monitoradas com hora marcada aos
topos do Museu Pelé e da Bolsa do
Café, que oferecem vista panorâmica
do cais.

A programação completa do que
vai rolar neste evento deverá ser
divulgada pela organização do
evento em setembro através de seus
canais oficiais.

Iatã Canabrava: ampliar o
acesso dos que pretendem

admirar e fotografar o
Porto de Santos

II Festival Internacional
da Imagem vem aí!
Eventos serão realizados
em instalações do Centro
Histórico de Santos

Duas tradicionais atrações de
Santos, o Jardim das Artes e a

Feira de Antiguidades estão com
inscrições abertas. Os interessados
em participar como expositores
devem contatar a Coordenadoria de
Museus e Galerias, da Secretaria
Municipal de Cultura, no 5º andar
do Centro de Cultura Patrícia
Galvão, na Avenida Pinheiro
Machado, 48, Vila Mathias. É
necessário residir em Santos,
apresentar comprovante de
residência, foto 3X4, documento de
identidade e imagens do material a
ser exposto.

Reunindo 16 expositores, o
projeto Jardim das Artes ocorre aos
sábados e domingos, das 10 às 19
horas, na Praça Luiz La Scala, junto
ao Aquário, na Ponta da Praia, e na
Avenida Ana Costa, próximo ao
Bulevar da Rua Othon Feliciano, no
Gonzaga. Voltado às artes visuais,

comercializa artigos como quadros,
esculturas e fotografias. Já os
apreciadores de artigos curiosos de
colecionadores podem conferir a
Feira de Antiguidades. Ela reúne
expositores que comercializam itens
como porcelanas, artigos de
decoração e moedas antigas, aos
sábados, das 10 às 19 horas, na
Praça Rotary, no Gonzaga.

Em caso de chuva, as feiras
estão sujeitas a cancelamento. Mais
informações pelo telefone (13)
3226.8000.

Inscrições abertas a
expositores

Divulgação

Leandro Ayres participa do
Jardim das Artes

E stá disponível até 15 de
junho a inscrição ao Prêmio

Brasil fotografia 2017,
promovido pelo Ministério da
Cultura e Porto Seguro. Ela é
gratuita e deve ser feita no site
www.premiobrasilfotografia.com.br
Sob curadoria do artista visual
Cildo Oliveira, o concurso está
em sua 16ª edição. Destinado a
brasileiros ou estrangeiros,
residentes no Brasil, a premiação
este ano chegará a R$ 180 mil. A
proposta do prêmio não é apenas
a fotografia, mas a apresentação
de ensaios, séries fotográficas e
projetos que elaborem uma
reflexão, na qual a imagem
explore a diversidade como um
espelho da história social e
estética sob o olhar
contemporâneo.

R$ 180 mil no
Prêmio Brasil
Fotografia
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

AAtlântica Hotels já está
equipando e decorando o
Hotel Park Inn Santos by

Radisson, a bandeira de luxo do
grupo, prevendo início de operações
para o final do ano. O
empreendimento foi implantado na
Avenida Floriano Peixoto, 241,
bairro Pompeia, com as obras civis
executadas pela parceria entre a
Serlam Incorporação e Construção
Ltda., Helbor Empreendimentos
S.A. e Construpaiva Com. e
Empreend. Ltda.

O Park Inn Santos by Radisson
é classificado como um condo-hotel,
com unidades hoteleiras de 24 a 52
metros quadrados. Trata-se de um
empreendimento que tem a estrutura
operacional de hotel, mas com 100%
de unidades autônomas que podem
ser compradas por investidores,
assim como acontece com algumas
unidades de apart-hotéis.

O empreendimento compreende
uma torre de 29 andares, com as
unidades hoteleiras ocupando 20
andares e a cobertura destinada aos
espaços de lazer. As vagas de
estacionamento estão distribuídas
em cinco andares. No térreo estão a

Empreendimento marca
parceria entre a Helbor,
Serlam e Construpaiva

Park Inn Santos by Radisson

Santos incrementa
setor hoteleiro

entrada principal, o restaurante, bar
e a cozinha industrial. Já o subsolo
concentra a parte operacional e, além
da fração de garagem, tem as áreas de
serviço, acesso de funcionários,
refeitório, vestiário, lavandeira,
estoque e guarda de materiais.

Em 42 anos de atividades, com
foco em empreendimentos
residenciais e comerciais, este é o
primeiro hotel construído pela
Serlam, disse o engenheiro
responsável pela obra, José Augusto
Malta Ferrari Júnior. “Foi um grande
desafio e tudo deu muito certo”,
comentou o engenheiro, ao destacar
que, em função da grande experiência
da empresa na construção de
edifícios, na parte estrutural não
houve surpresa: “Surpresa mesmo
foi na infraestrutura do hotel. Foi
uma obra diferente para a Serlam”.

Ele explicou que o principal
diferencial do hotel é ser equipado
com sistemas integrados de
automação – de iluminação,
refrigeração e exaustão –, assim
como de controle de uso de energia e
de água. José Augusto Malta Ferrari
Júnior detalhou, por exemplo, o
sistema de água quente, que, ao
contrário de prédios residenciais ou
comerciais, onde a infraestrutura é
individual, no hotel foi implantada
uma central a gás para aquecer toda a
água do edifício. “Inclusive, foi

atendida a
especificação do
projeto no sentido
de a central ter
capacidade para
atender com água
quente metade de
todo hotel
simultaneamente”.

José Augusto
Malta Ferrari
Júnior ressaltou a
diferenciação de
plantas das
unidades
hoteleiras, em
função do recuo
existente no
prédio. Do sexto
andar (que é o
primeiro andar de
unidades) até o 16º
é uma planta
padrão, com 16
unidades por
andar. A partir do
17º (que é a laje de
transição) passa a ter 7 unidades e a
contar com quarto para portador
com deficiência. Os quartos com
acessibilidade têm terraço. Nos
andares, as únicas unidades com
terraço são as do fundo, com vista
para o mar.

Nesta obra, a Serlam teve a
oportunidade de fortalecer ainda
mais a parceria com os tradicionais
fornecedores, utilizando serviços de
profissionais competentes e
produtos de marcas consagradas.

Os serviços de rebaixamento do
lençol freático, por exemplo, foram
realizados pela Drenamar Locação
de Equipamentos. De acordo com o
diretor Marcelo Franco, a empresa
atua no ramo de locação de
equipamentos para rebaixamento do
lençol freático desde 1985. “Os
equipamentos utilizados registram
baixo consumo de energia”, frisou

Park Inn
Santos by
Radisson:

torre de 29
andares, com

unidades
hoteleiras de

24 a 52
metros

quadrados
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Marcelo.
O controle de qualidade do

concreto foi realizado pela Teste
Engenharia, do engenheiro Franco
Pagani, que atua no mercado desde
1964, sendo proprietário do 1º
laboratório de ensaios de materiais
de Santos.

No mercado há 28 anos, a Sertec
– Sistemas de Aquecimentos é a
empresa responsável pela instalação

do sistema de água quente do hotel,
que consiste em seis aquecedores a
gás REU-2402 FEC1. Os
equipamentos são específicos para
fornecimento de água quente em
instalações industriais e comerciais e
alimentam dois reservatórios
térmicos de 3.000 litros cada um,
fornecidos pela Rinnai Brasil, líder
em vendas de aquecedores de água a
gás, além do sistema de retorno de

água quente.
Segundo o diretor engenheiro

Sérgio Luiz Vassão, a Sertec é
responsável pelo aquecimento em
mais de 70% dos hotéis da Baixada
Santista. A empresa é autorizada em
assistência técnica dos melhores
fabricantes de aquecedores de
passagem a gás do mundo, térmicos
a gás, lenha, elétrico, solar e tanques
de pressão. A Sertec presta serviços
de manutenção preventiva, atuando
em todo litoral paulista, Vale do
Ribeira, Grande São Paulo, Campos
do Jordão e Mato Grosso do Sul,
atendendo os principais edifícios,
motéis, hospitais, clubes, colônias
de férias etc. Os contratos incluem
os 7 dias da semana, 24 horas por
dia, tendo um técnico sempre
disponível para que não haja falta de
água quente.

A Harco Engenharia instalou a
infraestrutura do sistema de ar
condicionado do tipo split em todo
o empreendimento. Conforme
salientou o diretor da Harco,
engenheiro Edgard Lopes
Hernandes, no restaurante, a
climatização é central, por ser mais
adequada, oferecendo qualidade,
umidade, sem correntes de ar ou
ruídos: “O resultado é mais
conforto, tanto na área dos clientes,
como na cozinha”. A Harco também

implantou o sistema de
pressurização das escadarias de
emergência e o sistema de extração
de fumaça nas áreas de circulação de
pessoas. Os sistemas operam pelos
detectores de fumaça, acionando
automaticamente os ventiladores
responsáveis pela injeção de ar
externo, assim como os ventiladores
responsáveis pela extração de
fumaça. As instalações realizadas
pela Harco atendem rigorosamente

as normas vigentes do Corpo de
Bombeiros ABNT NBR 9077 e
Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros – IT 13/2015.

A Brazilglass forneceu vidros
com elevado desempenho para a
obra do Park Inn Santos. Na fachada
foi utilizado vidro de controle solar
azul BR721, que possui a tecnologia
Low-e, que garante eficiência térmica
ao envelope do edifício, reduzindo,
desta forma, o consumo de energia
elétrica – ar condicionado e
iluminação artificial –, além de
agregar beleza. Também na sacada
foram utilizados os mesmos vidros
da fachada, visando garantir a
harmonização de todos os
elementos. E nas janelas, o
empreendimento recebeu vidro
laminado incolor, agregando
inúmeros benefícios, como a redução
da entrada dos ruídos do entorno,
segurança e proteção contra a
radiação UV.

A fachada também possui
revestimento com produtos da
Cerâmica Atlas nos formatos 7,5x7,5
e 5x10. “Nós desenvolvemos as
tonalidades das cores de maneira
personalizada, de acordo com o
projeto arquitetônico”, declarou
Fernando Ferraz, representante da
Atlas na Baixada Santista e Litoral:
“A utilização da Cerâmica Atlas
combina com o elevado padrão de
qualidade e estética do
empreendimento”.

Park Inn Santos by Radisson:
estrutura operacional de
hotel, mas com 100% de
unidades autônomas que
podem ser compradas por
investidores
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Arq & Decor

Para complementar a linha de
rodapés, a Eucatex lançou no

mercado o Reveste, que possibilita
revestir o rodapé já existente no
ambiente, sem necessidade de
removê-lo. O acessório cumpre
importante papel estético e funciona
como uma moldura, que destaca
tanto o piso quanto a parede. É
solução para quem quer reformar ou
repaginar com mais conforto e sem
quebra-quebra, e pode ser instalado
em conjunto com os pisos Eucafloor
laminados ou vinílicos.

Rodapé Reveste: opção
prática para reformar sem
quebra-quebra

Em harmonia com os pisos Eucafloor

Disponível na cor branca e com
frisos, o Reveste tem 12 cm de
altura, com área de cobertura de 8,4
cm, ideal para cobrir rodapés
tradicionais que possuem altura de
até 8 cm. Além disso, é produzido
em poliestireno, material 100%
reciclável, resistente à água e ao
ataque de cupins. Mais em
www.eucatex.com.br

Sucesso nas décadas de 30 e 40, o
revestimento de ladrilho

hidráulico tem quase 200 anos de
história e faz cada vez mais sucesso
entre os decoradores profissionais e
amadores. Elaborado em processo
100% artesanal, permite fácil
personalização do ambiente, pois é
possível criar peças únicas, com
combinações de cores inéditas para
serem aplicadas em todos os
ambientes da casa. O que pouca
gente sabe é que o ladrilho é
produzido basicamente com uma
mistura de cimento, pó de mármore
e um pigmento que dá cor.

“Embora porosos, os ladrilhos
são feitos de cimento e por isso são
muitos resistentes ao tempo e ao
uso e necessitam de pouca
manutenção. Mas o principal
diferencial é que o processo de
fabricação não utiliza qualquer tipo
de queima em fornos. Os ladrilhos
são curados dentro da água, daí vem
o nome hidráulico”, explica Márcio
Matsumoto, gerente técnico de
autoconstrução da Votorantim
Cimentos. Ele recomenda utilizar
somente água e sabão para a limpeza
do ladrilho, e a cada 15 dias passar
cera líquida incolor diluída em água,
com um pano úmido.

O assentamento também é
simples, mas deve utilizar argamassa
branca para evitar interferência na
cor da peça – recomendada
Votomassa ACIII Flexível Branca – e
cuidar com o nivelamento do piso ou
parede a serem revestidos.

Queridinho na
decoração...

Ladrilho hidráulico: peças
únicas, cores inéditas

Divulgação

Divulgação

Adotando a tendência de
peças gigantes, a Eliane
Revestimentos e a

Decortiles lançaram no mercado o
porcelanato com até 2,40 metros de
comprimento. Os padrões remetem
à mármores, painéis artísticos, aço
cortén e cimentícios.

Segundo o Grupo Eliane, que
detém as marcas Eliane
Revestimentos e Decortiles, um de
seus compromissos é oferecer ao
mercado produtos alinhados às
principais tendências mundiais de
design com sustentabilidade,
domínio técnico, durabilidade e
qualidade.

Pioneira na fabricação de
porcelanato no país e maior
fabricante nacional de azulejos, a
empresa apresentou durante a 15ª
Expo Revestir os porcelanatos de
formato gigante, em placas que
atingem até 1,20 x 2,40 m.

O formato imponente e ousado
dos lançamentos aproxima ainda
mais o revestimento cerâmico do
elemento natural, retratando com

perfeição os veios e nuances
atemporais do mármore clássico, a
tendência industrial dos cimentícios,
em grandes painéis artísticos e o
efeito estético do tempo sobre as
placas metálicas, com sofisticação e
beleza bruta.

A expertise técnica da empresa
em desenvolver soluções inovadoras
com tecnologia de ponta permite a
criação de um revestimento que
pode ser utilizado em fachadas,
portas, bancadas de cozinhas, áreas
gourmet, banheiros e lavabos, além
de tampos de mesas e mobiliário em
geral.

Medindo 1,00 x 1,00 m, 1,20 x

1,20 m e 1,20 x 2,40 m, os
porcelanatos gigantes proporcionam
efeito estético natural e contínuo,
evitando recortes e junção de muitas
placas para paginar grandes
dimensões. Com portfólio que
integra sofisticação e beleza, a

novidade atua
como uma
solução
sustentável, já
que substitui as
matérias-primas
naturais,
possuindo
maior
versatilidade de
uso e qualidade.

Estes são
os padrões
disponíveis em
porcelanatos

gigantes da Decortiles: Craft Woods,
Craft, Dark Noir e Bronzo. E os
padrões disponíveis em
porcelanatos gigantes da Eliane:
Óxido, Marmo e Simplicity

Mais em www.decortiles.com.br
e www.eliane.com

Para paginar grandes
dimensões porcelanatos
medem até 1,20 x 2,40 m

Peças
reproduzem
o design de

pedras
clássicas,

placas
metálicas,

painéis
artísticos e

cimentícios

Formatos gigantes
Fotos Divulgação
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Neste Ano Internacional do
Turismo Sustentável,

decretado pela ONU, duas entidades
já se adiantaram e têm planos
conjuntos para as estâncias
paulistas: Federação das Empresas
de Transportes de Passageiros por
Fretamento do Estado de São Paulo
(Fresp) e Associação das Prefeituras
das Cidades Estância do Estado de
São Paulo (Aprecesp) firmaram
convênio para promoverem ações
visando o desenvolvimento do
turismo rodoviário nas cidades
estância, como Santos e Guarujá.

Além do apoio mútuo, está
prevista a criação e implementação
de roteiros diferenciados nas
estâncias participantes, além de foco
em públicos específicos, como
estudantes e idosos. A acessibilidade
também está na pauta, permitindo
passeios aos turistas com
necessidades especiais. A assinatura
do termo já resultou no início de um

estudo conjunto para o
desenvolvimento de um prêmio
destinado a estudantes de Turismo
que contemplarem em seus projetos
de conclusão de curso as estâncias
do Estado de São Paulo e o turismo
rodoviário.

“Esse tipo de ação enriquece o
turismo e fortalece as iniciativas
sustentáveis, visando o
desenvolvimento individualizado das
estâncias do Estado de São Paulo,
valorizando as peculiaridades de
cada uma”, afirma Regina Rocha,
diretora executiva da Fresp.

A sustentabilidade está na
concepção das viagens, tanto no
trajeto feito coletivamente, via
fretamento, quanto nos destinos:
estâncias paulistas são cidades com
características naturais e culturais
particulares. No Estado, são 70
cidades estância, divididas entre
balneárias (15), climáticas (11),
hidrominerais (12) e turísticas (32).

Leandro Ayres

Convênio beneficia
cidades litorâneas

Orla de
Santos:
ações visam
o turismo
rodoviário
nas cidades
estância

Esqui na Primavera
Divulgação

APrimavera traz vida e cores
às paisagens deixadas pelo
Inverno e proporciona um

período excelente para a prática dos
esportes de neve na região dos Alpes
franceses. Para aproveitar a estação,
a rede Maison & Hotels Sibuet
conta com hotéis boutique em
quatro badalados destinos de esqui.

Megève, por exemplo, oferece
aos praticantes de esportes mais de
440 quilômetros de pista e cerca de
100 meios de elevação. Neste
destino, os hotéis Les Fermes de
Marie, Mont-Blanc e Lodge Park
apresentam diferentes
possibilidades, com pontos
estratégicos para a observação dos
picos nevados, tratamentos em spa e
experiências gastronômicas
surpreendentes.

Flaine é outra estação de esqui
conhecida por ser um dos melhores
locais para se apreciar a vista da
Mont Blanc, com picos que chegam

Conforto, charme e
infraestrutura nos Alpes
franceses

a 2.500 metros de altitude. O local é
perfeito para esquiadores de todos
os níveis e modalidades e na
Primavera atividades outdoor, como
paraquedismo e kite surf, ganham
espaço. Além disso, arte, música e
cultura podem ser apreciados em
galerias, lojas e mesmo ao ar livre.

No ano passado, a Maison &
Hotels Sibuet chegou a Flaine com o
Terminal Neige-Totem, dotado de 96
apartamentos. O hotel oferece a seus
hóspedes uma loja dedicada ao

esqui, consultoria para experiência
na neve, spa, bar e restaurante.

Em Avoriaz, a estação soma
cerca de 600 quilômetros espalhados
por suas mais de 290 pistas para a
prática de esqui, com cerca de 1.800
metros de altitude e a face virada
para o Sul. Apelidada de “paraíso
dos esquiadores”, está em Avoriaz o
Hôtel des Dromonts, com 34
quartos e restaurantes numa
construção de estilo vintage ski-in
ski-out.

Hotel Les Fermes de
Marie: em Megève,

no coração dos
Alpes franceses
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Adieta da vez é a low carb,
que promete perda de peso
mediante a redução de

considerável ingestão de
carboidratos, principalmente no
período noturno, e aumento do
consumo de proteína e gordura
saudável. O emagrecimento acontece
justamente por essa menor
quantidade de alimentos, que faz
com que o organismo baixe a
produção de glicemia no período
noturno. Apesar do aparente
benefício instantâneo, existem
contraindicações, principalmente
quando o caso for com diabéticos.
De acordo com o médico Theo
Webert, pacientes com diabetes que
sejam desejam seguir a dieta low
carb precisam de orientação
profissional e um acompanhamento
sistemático.

“A dieta é baseada em altas

Médico faz alerta a pacientes diabéticos

Cuidado com
a low carb

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○

quantidades de proteína e gordura e
pode ser seguida por diabéticos.
Porém, eles devem estar com a taxa
de glicemia controlada e
constantemente observada. Até
porque o diabético necessita do
carboidrato complexo para o
controle das taxas”, explica Webert,
que atua em nutrologia. Para ele, a
dieta não extingue o sacarídeo por
completo; ela reduz em 100 gramas
por dia o consumo desse grupo
funcional, sendo este o fator
preocupante para o diabético.

Em casos da deficiência
glicêmica, a inclusão de carboidratos
no planejamento alimentar do
paciente é obrigatória e essencial.
“Quando se pensa em indivíduos
diabéticos, pré-diabéticos ou
resistentes à insulina, sabe-se que
existem alguns com desregulação
constante do eixo insulínico. Neste

caso, a low carb é contraindicada”,
enfatiza o especialista.

Alimentos de carboidratos
complexos, como mandioca, batata-
doce, inhame, entre outros, ajudam
na regulação da taxa glicêmica. “Eles
são metabolizados lentamente,
liberando glicose de forma gradativa
para o sangue. Devido à quebra de
moléculas progressivas, o paciente
pode sentir saciedade, minimizando
a eliminação de insulina após
refeições”, diz, ao acrescentar:
“Cada paciente possui
características individuais. Portanto,
sempre o melhor caminho é procurar
uma orientação especializada, até
mesmo para que os resultados sejam
melhores e não haja algum tipo de
risco para o paciente”.

Melhor caminho é
procurar orientação

especializada

Quando alguém
vê um homem

com o corpo sarado
– estilo Superman –
logo pensa o quanto
ele deve ter malhado
para chegar na
performance. Nem
sempre! Na
realidade, a preguiça
de malhar e a
“afobação da
vaidade” têm levado muitos homens
a recorrerem à tecnologia da
medicina para alcançar os contornos
dos sonhos. Silicone não é mais
coisa somente de mulheres. Muitos
rapazes não contam, mas já aderiram
à cirurgia plástica.

“Eles estão aprendendo a não ter
medo de agulhas e de preconceitos
da sociedade quanto a ser vaidosos.
Estão aderindo à prótese de silicone
para aumentar o peitoral, a
panturrilha e os glúteos”, afirma
Arnaldo Korn, diretor do Centro
Nacional – Cirurgia Plástica. A
verdade é que, além da preguiça,
entrar numa academia e ver os
resultados logo é complicado. O
processo é demorado demais para a
pressa masculina.

“Muitos reclamam que não

Korn: para ganhar
massa muscular e
modelar o corpo

Tão siliconados...
Divulgação

Divulgação

PARVOVIROSE é uma enfermidade
causada por um vírus contagioso e
afeta, principalmente, os filhotes.
Animais adultos também podem ser
afetados se não forem vacinados.
Não é transmitida a seres humanos,
pois é uma doença exclusiva de cães
(canídeos). Seus sintomas podem ser
febre, depressão, perda do apetite,
vômitos, diarreia hemorrágica,
desidratação, choque e morte.

A severidade da doença pode
variar desde uma infecção inaparente
até sintomas severos e levar a óbito. O
músculo cardíaco pode ser afetado, o
que é um dos maiores motivos da morte
do pet com essa doença.

A transmissão ocorre pelas fezes
de cães contaminados. O vírus pode
ser transportado nas patas, nos pelos,
por gaiolas infectadas, pneus de carro,
calçados ou pela mão humana. Como o

As famílias
brasileiras
estão cada

vez mais
diferentes e
isso

influencia o animal de estimação
que se tem em casa. Além de cães e
gatos, as pessoas estão adotando
outras espécies, como chinchilas,

Unindo o mundo animal e a
gastronomia com muita diversão, a
Virada Aunimal promoveu mais
uma edição, após o sucesso do
evento no começo do ano. Desta
vez, o festival aconteceu em maio
no Shopping Iguatemi Alphaville,
na capital, reunindo gastronomia
pet, lazer, brincadeiras e food
trucks, para cão e dono!

A iGUi acaba de lançar um
produto inédito no Brasil, a
cobertura de piscinas automatizada
Levita. Principalmente para que
tem crianças em casa, mas também
para pets, o Levita é indispensável
para quem deseja uma vida
tranquila. O produto cobre
totalmente a superfície da água e
pode aguentar até 50 quilos.

O que é?

A família cresce...

A partir desta edição o Perspectiva abre espaço para falar de
nossos muito mais que amigos, cada vez mais reconhecidos como

nossa família, num bate papo, um “papo pet” aberto com o
médico veterinário dr. Eduardo Ribeiro Filetti. Bem-vindos!

iguanas, salamandras, cobras...
Para ajudar a entender melhor
sobre a necessidade de cada um
desses bichos é necessário
consultar um médico veterinário
especialista em animais silvestres.
Pesquisas canadenses apontam que
quem tem um animal doméstico em
casa tem menos chance de sofrer
um infarto agudo do miocárdio.

Divulgação

vírus é muito resistente, ele pode
permanecer viável no meio ambiente
por meses e na terra por mais tempo.

O reconhecimento precoce dos
sintomas e o tratamento imediato pode
ser a diferença entre a sobrevivência e
a morte do cão. O tratamento objetiva
levantar a resistência, fortalecer o
organismo e evitar a desidratação. Mas
é importante manter a defesa do próprio
organismo.

As vacinas de boa qualidade são o
único método de proteção para seu cão.
Mas se ele já está com a doença não
adianta vaciná-lo. O esquema de
vacinação para a parvovirose começa
com 42 e 60 dias de idade e mais três
reforços posteriores.

Se seu cão está em tratamento
para a parvovirose, siga estas
orientações: corte a água, administre
soro lentamente, traga-o para o retorno
na clínica e só ofereça comida quando
for indicado.

Divulgação

Clínica Filetti, em
Santos, dos manos
veterinários Eduardo e
Celso Ribeiro Filetti,
participou de ação da
Zoetis, para divulgar
produtos e serviços
que visam dar bem-
estar ao pet.

E studos mostram que as reservas
de energia (ATP) podem

decrescer de 60% a 70% durante
exercícios exaustivos e podem levar
mais de 72 horas para serem
adequadamente repostas. Pensando
nisso, a Naiak, que desenvolve
suplementos alimentares ricos em
vitaminas e sais minerais, criou o D-
Ribose. Trata-se de repositor
energético de rápida absorção, que
acelera as reservas de energia do
corpo pré e pós-treino, contribui para a
melhora do desempenho físico e
minimiza a fadiga. Com o uso de D-
Ribose, o tempo de reposição de
energia cai de 72 para 12 horas. A
dose recomendada é de 5g antes do
exercício físico. Para potencializar o
resultado, pode-se utilizar uma
segunda dose após a realização do
mesmo. “A ribose ou d-ribose é um
carboidrato simples encontrado em
alimentos, como brócolis e espinafre,
que integram a formação de uma série
de estruturas químicas do corpo e
preservam os níveis de energia
celular, gerando mais pique para o dia
a dia”, explica Romy Torkarski, CEO
e farmacêutica de Naiak.

conseguem ganhar massa
muscular nessas regiões do
corpo, como o tórax, e
por esse motivo optam

pelo implante no
peitoral que deixa com
aspecto de músculos

muito bem definidos”, explica. Além
do tórax, outras cirurgias plásticas
mais solicitadas por eles são
panturrilha e glúteos. Na
panturrilha, o implante age também
para a correção de pernas finas e
chega a ter 10 tamanhos diferentes
de prótese de silicone. E no glúteo,
serve para tornear e remodelar os
contornos.

Esse tipo de cirurgia só deve ser
feita após os 18 anos, pois é a partir
dessa idade que a parte hormonal do
homem está equilibrada, as
estruturas ósteomusculares e a pele
estão desenvolvidas. Ela é feita por
meio de uma incisão na pele e a
prótese é colocada por baixo do
músculo, exigindo anestesia
peridural ou geral e depois de 24
horas o paciente recebe alta.

Suplemento
empodera os
treinos
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Proprietários de jornais e
veículos eletrônicos filiados à
Associação de Jornais do Interior
do Estado de São Paulo (Adjori-
SP) promovem o 37º Congresso
da entidade, de 23 a 25 de junho,
no Hotel Fazenda Fonte Colina
Verde, na Estância de São Pedro,
no interior do Estado.

� Instituto de Metais Não
Ferrosos (ICZ) abriu inscrições
até 23 de junho para a 3ª edição
do Prêmio Brasil Galvanizado,
que homenageará os melhores
projetos brasileiros que
utilizaram aço galvanizado nos
últimos dois anos.

� Com o slogan “O Mundo é
Mix”, a 7ª edição do Villa Mix
Festival acontecerá dias 1º e 2 de
julho no estacionamento do
Estádio Serra Dourada, em
Goiânia. Muitas atrações, como
os anfitriões Jorge e Mateus.

� “Areias do Mundo”,
idealizada por Christine
Bourotte, do Instituto de
Geociências (IGc) da USP, reúne
até 29 de julho no Parque de
Ciência e Tecnologia da USP, em
Sampa, amostras de areias de
várias regiões, como Egito,
Japão, México, Antártida. Do
Brasil há sedimentos dos Lençóis
Maranhenses e litoral paulista.

� 9ª Bienal de Tango agitará
Florianópolis, de 7 a 10 de junho,
com workshops e bailes no
centro de convenções do
Majestic Palace Hotel e
espetáculos no Teatro Ademir
Rosa.

� Com obras esculpidas,
marteladas e soldadas em chapa
de latão e prata com banhos de
ouro e ródio no acabamento, o
premiado designer Marivaldo
Pimentel expõe “Mar e Mata
Atlântica”, de 1º a 30 de junho
no Shopping Parque Balneário,
no Gonzaga, em Santos.

� Para marcar o encerramento
das comemorações do Centenário
Mariano, o reverendo Leandro
Antunes, OSB, da Igreja
Anglicana de Santos, está
formando um grupo de
peregrinos a Santuários em
Portugal, Espanha e França.
Programado para a segunda
quinzena de novembro de 2018, o
roteiro inclui, além de Fátima,
Santiago de Compostela,
Lourdes, Tours, Lisieux e Paris.
Informações pelo e-mail
leandro.campos@aol.com,
telefone/ WhatsApp (13)
99678.5108.

Claudemir Peres,
gerente do Complexo
Industrial da Oxiteno,

é o presidente do
Comitê de Fomento

Industrial do Polo do
Grande ABC, o Cofip

ABC, 2017-2018: uma
das metas é tornar o
Polo referência em

gestão industrial com
foco em segurança,

saúde, meio
ambiente e

confiabilidade das
operações.

Leide Takahashi:
gerente de projetos
ambientais da
Fundação Grupo
Boticário de
Proteção à Natureza
representou a
instituição, que foi
agraciada com o
Troféu Empresa
Amiga do Meio

Ambiente, durante o XVII Congresso Brasileiro do Ministério
Público de Meio Ambiente, iniciativa da Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa).

Christiana Marques

Segatto Santos promoveu sugestivo happy hour em
abril, com degustação de vinhos e comidinhas,
inteligente networking para trocar ideias e fomentar
negócios com arquitetos parceiros e amigos.

Viviane Catelan, Cláudia Viana, Frederico Marins e Katia Dolabella

Segatto anima parceiros

Guilherme Avenia, Evelise Telles, Kity Achilles e Luana Segatto

Fotos Sandra Netto

Divulgação

Com Alda,
Reverendo

Leandro
Antunes

Campos e o
jornalista

Luiz Carlos
Ferraz:

gratidão pela
acolhida no
lançamento

de “Juntos no Caminho de Santiago”, na Igreja Anglicana de
Santos – agora focada nas comemorações do centenário de

sagração, em 2018. Buen Camino!

 Bruno Scarpa
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BRUNO SCARPA

Mesa Litoral

O Breja’s Store de Santos
abriu suas portas em maio

com quatro torneiras de chopp e
mais de 50 diferentes rótulos,
com opções para apreciar no
local ou levar para casa. No
formato de um quiosque, no
andar térreo do The Blue Oficce
Mall, na Vila Mathias, o Breja’s
Store aposta nas cervejas
especiais produzidas no país.
“Temos grandes mestres
cervejeiros que precisam de
incentivo, ainda existem poucos
pontos de vendas fora do eixo
Rio-São Paulo”, afirma Lu Villar,
sócia-proprietária do Breja’s
Store. Um dos entraves na maior
oferta de marcas nacionais é a
dificuldade dos microcervejeiros
conseguirem o registro no
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Especiais no
Breja’s Store
em Santos

Sob o comando de Reginaldo e
sua esposa Suzana, o Maiban
Sushi foi um dos primeiros

restaurantes japoneses de Guarujá.
Hoje, o Maiban comemora 20 anos
de tradição, tendo como principal
conceito fazer os clientes se
sentirem em casa, à vontade,
oferecendo um atendimento bem
descontraído e diferenciado.

Quem for ao Maiban encontrará
os mais diversos tipos de sushis,
combinados, rodízio e o famoso
festival para duas pessoas, que
inclui diversos cortes e
especialidades da culinária japonesa

Sushi de
tradição

nas
famosas
barcas
para o
cliente
poder
se
deliciar com o máximo conforto.

A casa também dispõe de uma
grande variedade de temaki e hot
holl. O ceviche também é bastante
apreciado pelos frequentadores.
Dentre os temakis o preferido pelo
público sem dúvida é o Filadélfia.
Outro prato bem suculento da casa é
o carpaccio.

O Maiban possui uma grande
variedade em seu cardápio e também
contempla uma gama de pratos
quentes para quem não gosta muito
de comida crua. Dentre eles,
destaque para o yakissoba e o
tempurá.

Já na parte de bebidas merecem
atenção as tradicionais saqueritas e

caipirinhas.
Os amantes
de doces
poderão
degustar o
famoso petit
gateau, o
rolinho
primavera
doce e o
tempurá de
sorvete.

O
Maiban Sushi fica localizado à Rua
Rio de Janeiro, 263, em Guarujá, e
pode ser visitado de segunda a
segunda, a partir das 19 horas,
permanecendo aberto até o último
cliente. Na internet pode ser
encontrado no Facebook/Maiban
Sushi do Guarujá e através do site
www.maiban.com.br

Combinados, rodízio e o
famoso festival para duas
pessoas...

Maiban
comemora
20 anos de
atuação em
Guarujá

Bruno Scarpa


