Capa: A NossoLar Imóveis prepara a entrega do Prime Opinião
Residence, no Canto do Forte, em Praia
Grande. Voltado ao segmento de luxo, o projeto
está em fase de acabamento e contempla
apartamentos de três e quatro suítes, todos com
vista para o mar................................Págs. 5 a 7.
Capa: Fotos de Sandra Netto e Divulgação.

Veículos & Negócios
Veículos & Negócios testou o Novo Voyage e comprovou
que o motor de 4 cilindros e 8 válvulas corresponde à
expectativa dos seus 104 cv.....................................Pág. 3.

Autoestima
Os sintomas da ansiedade infantil devem ter avaliados
no conjunto, pois o transtorno pode ser confundido com
birra ou comportamento de criança mimada.........Pág. 10.
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Lounge da Noiva:
um dos 44
ambientes da
mostra

A

Estratégias...

desfaçatez... não, desfaçatez, não. A cara de
pau de políticos e integrantes do Executivo
federal é espantosa, notadamente daqueles
que estão mais no foco da mídia, em meio a
denúncias de corrupção. Esse tipo de gente parece
não ter escrúpulos, quando questionada pela
Imprensa sobre o motivo desta ou daquela medida
ou qual é a estratégia para driblar uma norma ou
esfolar a ética. Foi assim quando se revelou o
esforço explícito do governo em conquistar os votos
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, mediante a troca de seus integrantes,
para não aprovar o parecer do relator, pela
continuidade do processo de impeachment do
presidente Michel Temer. Alguns dias depois, ao
preparar o país para o inevitável aumento da carga
fiscal sobre os combustíveis, o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, conjeturou que os tributos
preferidos seriam o PIS e o Cofins (e foram!), pois o
reajuste poderia ser feito mediante decreto; querendo

deixar claro que o objetivo era fugir do processo
legislativo, enfim do viciado processo democrático
brasileiro, pois teria que dispor de cargos e liberar
emendas parlamentares para convencer o
Congresso. Meirelles não tergiversou: a sociedade
vai engolir uma maior carga tributária via decreto!
Faz lembrar o tempo da “Redentora”, que era
caracterizado, entre outras coisas, pelo uso e abuso
de famigerados decretos-lei e atos institucionais , que
podiam tudo, como extinguir partidos, fechar o
Congresso, calar a boca de quem quer que fosse. A
Constituição de 88 tratou de eliminar tais
excrescências, mas criou a Medida Provisória, cuja
edição ocorre livremente pelo presidente, precisando
apenas alegar relevância e urgência. A MP tem força
de lei e passa a vigorar imediatamente, perdendo a
eficácia caso não seja convertida em lei pelo
Congresso em até 60 dias, prazo que pode ser
prorrogado uma vez. Este ano já foram editadas
mais de 20 MPs, em 2016 foram 56. Vergonha!

Organização da Justiça Desportiva
Murray

ALBERTO MURRAY NETO

Murray Neto: contrato especial
de trabalho só pode ser assinado
por maiores de 16 anos

D

Arq & Decor
Casacor Rio Grande do Sul, no Petrópole Tênis Clube,
em Porto Alegre, apresenta novidades em decoração,
arquitetura, design de interiores e paisagismo......Pág. 8.

Santos e suas Histórias
“It’s not a sailor if he hasn’t a tattoo”. Esta chamada,
inscrita numa pequena placa de madeira, tornou-se um
marco na área portuária santista.......................... Pág. 12.
Divulgação

Polinésia
Francesa:
sonho e
encanto em
cinco
arquipélagos
encravados
no Oceano
Pacífico

Turismo
Céu azul, praias de águas cristalinas e areia branca,
cercadas por montanhas e coqueiros, tudo combinado
com a hospedagem em charmosos bangalôs..........Pág. 9.
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e acordo com o artigo 217, parágrafo
1º da Constituição Federal, os
Tribunais Esportivos trabalham
independentemente do Poder Judiciário da
República. O Judiciário pode intervir
apenas após esgotarem-se as instâncias
da Justiça Desportiva. Portanto, há uma
divisão da autoridade e competência
jurisdicional dentro da Justiça Desportiva.
Primeiramente, há as Comissões
Disciplinares. Em seguida, há os
Tribunais de Justiça Desportiva,
compostos por nove membros. Por fim,
há os Superiores Tribunais de Justiça
Desportiva, também compostos de nove
membros. Essa divisão é estabelecida
pelo artigo 52 da Lei Pelé e pelo artigo 3º
do Código Brasileiro de Justiça
Desportiva.
Cada modalidade esportiva tem seu
próprio grupo independente de comissões
disciplinares e tribunais. O artigo 52 da Lei
Pelé também prescreve que todas as
esferas da Justiça Desportiva são
autônomas e independentes de sua
respectiva entidade nacional de
administração do esporte.
Por fim, há a Justiça Desportiva
Antidopagem, que trabalha em conjunto
com o Conselho Nacional do Esporte.
Essa esfera é independente das outras e
é composta de uma Corte e uma
Procuradoria. É regulada pelo artigo 55-A
da Lei Pelé e outros dispositivos que o
seguem. Seus deveres consistem em
julgar casos de violação das regras de

antidopagem e homologar decisões
internacionais sobre a violação de regras
de antidopagem.
O contrato de trabalho assinado entre
um atleta e seu clube é um contrato
especial de trabalho desportivo de acordo
com o Direito Brasileiro. Essa é a
denominação dada pelo artigo 28 e outros
da Lei Pelé. Como um contrato especial
de trabalho, a relação de trabalho mediada
pelo contrato é regulada por legislação
própria, a qual pode ser completada pelo
Direito do Trabalho Brasileiro em caso de
omissões ou lacunas da lei especial.
O contrato especial de trabalho
desportivo garante independência e
liberdade do atleta diante de seu
empregador, como prescrito pela Lei Pelé
nos artigos 29 e 30. Diferentemente do
que vigorava até então com a Lei Federal
nº 8.672 de 6 de julho de 1993, a Lei Zico,
a Lei Pelé acabou com o regime do
“passe”, o qual ligava e vinculava o atleta

a seu clube de origem por tempo
indeterminado. Isso acontecia porque
mesmo após o fim do contrato de trabalho
o atleta não poderia ser transferido ou
começar a trabalhar para outro clube até a
decisão arbitrária e unilateral do
empregador de executar a operação de
transferência do “passe”.
Tendo em vista assegurar o caráter
relativo e temporário do contrato especial
esportivo de trabalho, a Lei Pelé em seu
artigo 30 estabelece duração mínima de 3
meses e máxima de 5 anos para todos os
contratos do gênero. Mais ainda, esse
contrato especial de trabalho só pode ser
assinado por maiores de 16 anos. Essas
restrições são observadas mesmo caso o
atleta tenha sido formado pelas categorias
de base do clube.
Por fim, o atleta é protegido contra o
clube ou entidade de prática desportiva
que não paga salários ou direitos de
imagem há mais de 3 meses. Nesses
casos ele (a) está livre para procurar
trabalho em outro clube ou entidade da
mesma modalidade, de acordo com o
artigo 31 da Lei Pelé. Ele (a) também é
protegido contra cessão ou transferência
quando não concordarem, de acordo com
o artigo 38 da Lei Pelé.
Alberto Murray Neto é advogado do
escritório Murray - Advogados, de São
Paulo.
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Veículos & Negócios

Favorecendo a boa relação...
Divulgação

Novo Voyage: as
linhas externas
modernizaram o
modelo,
especialmente na
parte dianteira

Motor de 4 cilindros e 8
válvulas corresponde à
expectativa dos 104 cv
NELSON TUCCI

A

eficiência energética tem
ajudado no desempenho dos
carros mais novos. Em
fevereiro de 2016 avaliamos o
Voyage Comfortline de motorização
1.0. Neste mês de julho testamos o
motor 1.6 do mesmo modelo e um
ano mais novo. Creia, em termos de
consumo é quase a mesma coisa, ou
seja, fizemos 11,8 km/litro na cidade
e a média de 15 km/l na estrada (a
gasolina) e com a vantagem de ser
um motor 1.6, com mais torque.
O motor de 4 cilindros e 8
válvulas corresponde à expectativa
dos seus 104 cv. O carro não tem
controle de estabilidade, por isso
pede mais do motorista nas curvas,
em uma rodovia, mas não faz feio. A
direção é hidráulica convencional e o

câmbio, manual, de 5 marchas é bem
ajustado. Tivesse mais potência
exigiria a 6ª marcha, mas neste
modelo não é o caso.
O volante é multifuncional, o
painel traz computador de bordo e
uma tela de 6.3 polegadas que ajuda
na visualização e operacionalização

das várias funções, inclusive o GPS
já embutido no próprio
equipamento.
As linhas externas
modernizaram o carro,
especialmente na parte dianteira. Ele
ficou com um ar mais esportivo. Na
traseira as novas lanternas

melhoraram bem o
design e o porta-malas
de 480 litros (segundo o
fabricante) é
extremamente útil em
viagens, compras de
supermercado etc.
DR – Enfim, se
formos discutir a
relação com o carro, ao
final poderemos considerar o custobenefício do Novo Voyage 1.6
Comfortline como favorável,
permitindo encarar o modelo com
muita tranquilidade.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Porsche
aposta na
energia solar

A

equipe “Sonnenwagen” (carro
solar) da RWTH Aachen
University é o único time alemão, este
ano, participando da “Challenger
Class” na mais disputada corrida
mundial para veículos movidos a
energia solar. A Porsche está
colaborando com o projeto através de
apoio financeiro e técnico. “O uso
sustentável de energias renováveis é
um dos maiores desafios de nossa
época”, afirma Andreas Haffner,
membro do Conselho Executivo da
Porsche AG: “O desenvolvimento de
um carro de corridas livre de
emissões movido a energia solar
representa um ambicioso
empreendimento”. O executivo frisa o
empenho da empresa em ter um papel
ativo no desenvolvimento do futuro
dos carros esportivos, por meio de
parcerias com gente jovem, ansiosa
por quebrar os modelos.
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 Importante alteração realizada no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), por meio da Lei Federal nº 13.441/2017, prevê a
infiltração de agentes de Polícia na internet com o objetivo de investigar
crime sexual infantil. Segundo dados do Disque 100, o Estado de São
Paulo recebeu 2.300 denúncias de violência sexual contra crianças e
adolescentes em 2016. Com relação ao grooming (assédio sexual na
internet) e sexting (troca de fotos e vídeos de nudez, eróticas ou
pornográficas na internet), há 80 denúncias no Estado, num universo de
2.599, já que cada denúncia pode ter mais de uma violação de direito.
 Para atualizar os dados

 Encerram em 31 de agosto as

cadastrais e legitimar o
pagamento do benefício com a
comprovação de vida dos
favorecidos, o Instituto de
Previdência Social dos Servidores
Públicos de Santos realiza até 31
de outubro o recadastramento
anual de 4.020 aposentados e
1.680 pensionistas, na sede do
órgão, na Rua Assis Correa, 20,
Gonzaga, de segunda a sextafeira, das 8h30 às 12 e das 14 às
17 horas, mediante exibição dos
originais de documento de
identificação com foto (RG,
carteira de motorista), CPF e
comprovante de residência
recente. Para quem não puder
comparecer, é possível agendar
visita domiciliar pelo telefone
(13) 3202.9099.

inscrições ao edital do segundo semestre
de apoio a projetos da Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza, para
três categorias: “Pantanal, sítios Ramsar
e áreas úmidas – estuários e áreas
limítrofes”; “Programas”, para projetos
de todo o Brasil; e “Biodiversidade
Paraná”, focada neste estado e realizada
em parceira com a Fundação Araucária.
www.fundacaogrupoboticario.org.br
 Iniciativa da Associação Pró
Coalizões Comunitárias Antidrogas,
credenciada pela Embaixada dos
Estados Unidos, a Coalizão
Antidrogas de Santos capacitou este
mês 73 multiplicadores de
orientações para o combate ao uso
de entorpecentes. Um dos focos é
fiscalizar a venda de bebidas
alcoólicas a adolescentes.

 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contabiliza 17 acordos de

cooperação técnica com órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do
Poder Judiciário e da sociedade civil organizada, alusivo ao programa
Parceiros da Cidadania, que visa conferir maior eficácia na proteção e defesa
do consumidor de planos de saúde – um universo com mais de 47 milhões de
pessoas no país – e reduzir conflitos, insatisfação com os serviços prestados
nesse setor e, consequentemente, as demandas judiciais relacionadas à saúde
suplementar.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Imagens & Palavras

Para fotografar melhor
Estamos nos
comunicando, mas de
forma primitiva...
LEANDRO AYRES
Reprodução

DIARIAMENTE
somos
bombardeados
com informações
através das redes
sociais, os
ambientes virtuais que se
desenvolveram baseados em
imagens, especialmente através das
fotos que seus perfilados publicam.
A maior parte das pessoas está mais
interessada em mostrar a comida que
vai degustar do que descrever seu
sabor, ou em tornar pública a cidade
aonde aproveita as suas férias, do
que, de fato, aproveitar aquele lugar.
Não quero entrar no mérito
moral deste comportamento, mas
entendê-lo como uma forma de
comunicação. Aliás, este tipo de
comunicação por meio de imagens
não começou agora, mas desde os
primórdios do homo sapiens sobre a
Terra, com a sua revolução cognitiva.
Para ilustrar, cito as pinturas
rupestres. Pesquisadores
perceberam que mãos estampadas e
pinturas de animais em uma caverna
na Indonésia, as quais se
acreditavam terem 10.000 anos de

idade, foram feitas na verdade há
35.000 e 40.000 anos. As
descobertas sugerem que os seres
humanos na Ásia estavam
produzindo arte simbólica tão
antigamente quanto os primeiros
pintores rupestres europeus...
Milhares de anos se passaram
até chegarmos na linguagem que hoje
usamos, muito mais complexa,
acompanhando a evolução humana.
A mesma lógica imagética se aplica à
nova plataforma. Hoje tudo é
fotografado e postado, estamos nos
comunicando, mas de forma
primitiva. Então já que é para nos
comunicarmos, vamos fazer isso
direito, com conteúdo, forma e
estética para seguir evoluindo. Listo
cinco dicas para fotografar melhor:
1) Antes de fotografar, reflita:
preciso mesmo tirar esta foto? Para
que ela serve? Isto não é à toa. Na
fotografia analógica, usando filme, o
fotógrafo era obrigado a pensar se o
objeto da sua foto valia o seu custo e
tempo. A fotografia digital
praticamente extinguiu esta prática e
o resultado são milhares de fotos
mal feitas nas redes sociais.
2) Exercite a sua criatividade. É
aqui que entra o seu conhecimento,
cultura e experiências. Desconstrua
o seu olhar! Há sempre outra
maneira de mostrar aquele objeto,
aquela cena ou aquele sentimento.

Muitas vezes é só uma questão de
mudar o seu ângulo de visão. E quem
sabe o seu ponto de vista.
3) Preste atenção ao fundo!
Compor uma imagem é analisar não
só o objeto da fotografia, mas tudo o
que está ao seu redor. Você não vai
querer que aquele casal de cães no
cio ao fundo roube a atenção da foto
da sua namorada, ou que aqueles
galhos de uma árvore próxima
pareçam chifres saindo do topo da
cabeça do seu marido. O fundo
deverá compor de forma
harmoniosa, sendo o palco, mas
nunca o protagonista da imagem.
4) Desenvolva um olhar
fotográfico mesmo quando não
estiver fotografando. Esta deverá ser
uma prática diária. Não basta ver, é
preciso observar! O olhar
contemplativo é o olhar de quem
percebe o milagre da vida. Há muitos
detalhes que podem ser observados
em uma caminhada até a padaria
mais próxima. A vida explode em
cada canto! Uma vez imerso neste
espírito, suas fotografias passam a
ter sensibilidade.
5) Conheça e domine o seu
equipamento. Só assim você poderá
explorar todos os recursos. Você
percebe uma cena linda e clica, mas a
foto ficou escura. No instante
seguinte a cena se foi. E sua foto
também.

Detalhes de última geração
Divulgação

A SAMSUNG apresenta o
ultrassom WS80A Elite, que conta
com Crystal VUE, tecnologia que,
por meio de software próprio, é
possível, ainda no útero da mãe,
diagnosticar precisamente patologias
e anomalias que a criança possa ter.
Com isso, é possível antecipar
diagnósticos e iniciar tratamentos
mais adequados com rapidez,
aumentando assim as chances de
cura ou redução de sequelas.
Com o auxílio do Crystal VUE é
visualizada a translucência nucal –
espaço onde é medida a quantidade
de líquido presente na região
posterior do pescoço do feto –
possibilitando identificar potencial
para a Síndrome de Down, por
exemplo. A tecnologia também
identifica distúrbios genéticos, como
a mielomeningocele (má-formação) e
a hidrocefalia (acúmulo anormal de
líquido dentro do crânio).
Conheça alguns recursos
tecnológicos da Samsung que

Aparelho antecipa
diagnósticos e
exibe passo a passo
da formação dos
bebês

auxiliam no detalhamento dos
exames de ultrassom na gestação:
 O mecanismo híbrido de
formação de imagem combina ótima
qualidade de imagem bidimensional e
Color Doppler com alta taxa de
quadros, o que permite excelente
capacidade de processamento de
dados e potente redução de ruído.
 ClearVision elimina
virtualmente os ruídos indesejáveis,

proporcionando
excelente resolução de
contraste, realce e
definição das bordas
para uma imagem
mais nítida e
insuperável.
 Transdutores
S-Vue cobrem ampla
largura de banda, oferecendo alta
sensibilidade e fácil visualização,
mesmo em casos difíceis.
 5D Limb Vol permite uma
estimativa precisa do peso fetal e de
seu estado nutricional com base nos
dados de volume dos membros, além
de reduzir o tempo de exame com a
realização automática de medidas a
partir da marcação de apenas 3
pontos.

Construção
Sandra Netto

Prime Residence

Requinte no
Canto do Forte
NossoLar Imóveis investe
em residencial de alto
padrão
SANDRA NETTO

A

NossoLar Imóveis prepara a
entrega do Prime Residence,
no Canto do Forte, em Praia
Grande. Voltado ao segmento de
luxo, o projeto está em fase de
acabamento e contempla
apartamentos de três suítes, com
150 metros quadrados de área útil, e
de quatro suítes, com 255 metros
quadrados de área útil, todos com
vista para o mar. A escolha do
Canto do Forte é um diferencial,
afirma o presidente da NossoLar,
Rodrigo Pacheco Silva: “Os
melhores empreendimentos estão
nesta região da cidade. O desejo de
turistas e moradores é o Canto do
Forte, por ser o local mais
valorizado de Praia Grande, com
bonita urbanização e vias com
grande opção de serviços e
comércio”.
O projeto do Prime é da
arquiteta Viviane Homem de Mello.
A torre única está implantada na
Rua Costa Machado, 59, e tem 29
pavimentos: subsolo, térreo e
mezaninos G1 a G4 garagens,
mezanino lazer, 22 pavimentos-tipo
com 4 apartamentos por andar,
cobertura duplex/ático. O lazer
soma 920 m2, com piscinas borda

Prime Residence:
acabamento
primoroso no
melhor ponto da
Praia Grande

infinita, adulto e infantil, lago de
peixe, hidromassagem, sauna úmida,
spa center, espaço zen, espaço de
leitura, descanso das mães, área de
convívio, salão de ginástica, beauty
center, brinquedoteca, home cinema,
salão de festas, espaço gourmet,
garagem pub, salão de jogos adulto,
salão de jogos infantil, lan house e
playground.
Viviane buscou priorizar o
conforto em todos os espaços. O
terraço dos apartamentos, por
exemplo, possui 60 metros de área
útil e conta com banheiro,
churrasqueira, pia gigante, pontos
de ar condicionado e de tevê. Todas
as unidades têm banheira de
hidromassagem na suíte master.
Enquanto os apartamentos de três
suítes têm seis banheiros, os de
quatro suítes têm oito, sendo que na
suíte master há o banheiro senhora e
o de senhor.
O acabamento é primoroso.
Todas as unidades possuem
porcelanato 80x80 branco polido na
sala, cozinha, banheiros e
corredores. O alumínio utilizado é
da linha Gold, assim como o vidro é
especial, tudo fornecido pela DNA.
No térreo, além da entrada
social, há vagas de garagem, sendo
que a maioria está distribuída no
subsolo e em quatro mezaninos, do
G1 ao G4. Todas as garagens
possuem piso frio e revestimento
cerâmico até o teto.
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Construção
Sandra Netto

Na altura correspondente ao 5º
andar, estão os 24 itens de lazer, que
possuem vista total para o mar.
“Outro diferencial é que nossos
empreendimentos são entregues com
as áreas comuns totalmente
mobiliadas”, salienta Rodrigo.
A segurança é total. O sistema
de monitoramento inclui a instalação
de 120 câmeras em pontos
estratégicos, desde a entrada social
pela Avenida Costa Machado, como
na entrada de serviço pela Avenida
Brigadeiro Faria Lima. Os acessos
possuem sistema de
enclausuramento, com portões
automatizados. O construtor
compara que o sistema é semelhante
aos existentes nos prédios de alto
padrão da capital paulista. Há uma
central 24 horas, blindada, para
funcionar em três turnos, com
acesso às câmeras, que abre e fecha
os portões e monitora, inclusive, as
duas guaritas.
Segundo Rodrigo, inúmeros
valores foram agregados ao
empreendimento, embora não
constem no memorial descritivo.
“Nossa maior satisfação é quando o
cliente constata a diferença e diz:
‘estou recebendo uma coisa melhor
do que comprei’. Isso faz com que
60% das vendas de nossos
empreendimentos sejam para os
próprios clientes, que se tornam
investidores e nos indicam a
familiares”.
A tubulação de água quente é em
cobre. Nos banheiros, foram
utilizados metais de aço inoxidável,
com água quente em todos os
ambientes com torneira, que é do
tipo monocomando nos lavatórios. A
porta social do apartamento é
pivoltante, com puxador de aço. Os
azulejos do banheiro e da cozinha
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Prime Residence: NossoLar
manteve a parceria com
profissionais habituais
fornecedores do mercado
da construção civil

são na medida 63 x 1,10, na cor
branca. Cada banheiro tem um
acabamento diferente do outro.
Como o edifício é dotado de
gerador de energia, além do
funcionamento normal de
elevadores, no caso de queda de
eletricidade, a iluminação de
emergência abrange as áreas comuns
e também na cozinha do
apartamento.
Para o acabamento o construtor
contou com assessoria da arquiteta
Mariko Yamauti. Entre tantos
detalhes, Rodrigo cita seis trabalhos
em pedra natural: “Gosto do
elemento pedra. Ela deixa a obra

maravilhosa, é vida, natureza, como
a planta”. A fachada nas duas
entradas ostenta jardins verticais de
15 metros de altura com plantas
naturais.
Conforme o empresário, a
NossoLar não visa quantidade: “Há
anos cativo meus clientes com a
qualidade. Tenho 40 anos e estou em
obra desde os 13. Aprendi com meu
pai. Tenho funcionário que está
comigo desde quando comecei
fazendo casa geminada. Depois
foram os prédios de três e de cinco
andares. Em seguida, dois prédios de
10 andares, no Boqueirão. Hoje,
direcionei a empresa para o mercado
‘prime’. A nossa intenção é crescer,
mas com o pé no chão”.
Rodrigo enfatiza que a
construtora se dedica no que faz,
pois realiza com amor: “Coloco-me
no lugar do cliente e não vislumbro
só o lucro, assumindo todo a
responsabilidade social da empresa
com o meio ambiente e com o
próximo. Afinal, estamos lidando
com sonhos. Muitas vezes a pessoa
trabalhou 50 anos da vida para ter
um apartamento na praia. Por isso,
cada vez mais quero fazer melhor,
um imóvel com excelência,
assessoria e garantia”.
Além do Prime, a NossoLar
desenvolve atualmente mais três
obras no Canto do Forte: com
projetos variados, todos têm em
comum o compromisso da
construtora com o elevado padrão
que caracteriza o portfólio de obras
entregues. Em sintonia com o

respectivo planejamento físico
financeiro, os empreendimentos
seguem ritmo normal de obras e
possuem cronograma certo de
entrega.
Na obra do Prime, a empresa
manteve a parceria com
profissionais e habituais
fornecedores da construção civil. A
SB Vieira executa os serviços de
diversas instalações, tubulação da
rede de GLP, infraestruturas para ar
condicionado, tubulação para água
quente, instalação de medidor de gás,
instalação de fogão, aquecedores,
lareiras e churrasqueira a gás, sendo
homologada pela companhia

SuperGasbras. De acordo com o
técnico responsável Cleberson
Roberto Vieira, a empresa é
especializada nesses tipos de
instalações e há mais de 15 anos
atende os segmentos industrial,
predial e residencial.
A sofisticação das pedras
naturais, como o mármore e o
granito da Kenny Mármores,
Granitos e Ambientes Planejados,
reforça o padrão de qualidade e a
preocupação com os detalhes da
NossoLar. O granito Marrom
Absoluto, por exemplo, garante a
suntuosidade da fachada externa. Já
nos apartamentos foram utilizados o
granito Branco Itaúnas nas bancadas
das cozinhas, Branco Prime e Crema
Prime nos lavatórios e Quartzo nas
bancadas das áreas de lazer.
Especializada em projetos de
automação e sistemas de segurança,
a DHP Distribuidora forneceu as
fechaduras elétricas HDL. Segundo
destacaram os diretores Marcos
Zimmermann e Roberto Rignani Jr.,
os produtos combinam robustez
com qualidade, proporcionando
segurança e tranquilidade às pessoas.
Para aplicações diferentes, a linha de
fechaduras elétricas da HDL é
composta por fechaduras de
sobrepor, fechaduras para portas de
vidro e fechos elétricos. Além de
fechaduras, a DHP oferece soluções
de controle de acesso, desde portões
automáticos ultrarrápidos,
biometrias, biometria facial, sistema

Construção
Sandra Netto

Vista da cobertura do
Prime Residence: no
Canto do Forte, o local
mais valorizado de Praia
Grande

de tag e controle gerenciáveis.
Os generosos terraços, a
imponente fachada de pele de vidro,
as áreas comuns e as unidades do
Prime são harmonizados com as
esquadrias de alumínio e o vidro
fornecidos pela DNA Vidros e
Aluminio. E para dar conforto e
comodidade ao morador a
construtora entregará as venezianas
automatizadas, como diferencial.
Fortalecendo a tradicional parceria
com a NossoLar, os móveis e os
planejados das áreas comuns
decoradas foram desenvolvidos e
executados pela Plleno Planejados,
empresa do Grupo DNA, com

projeto de interiores elaborado em
conjunto com a arquiteta Mariko
Yamauti e a construtora.
A Gesso Praia executou os
serviços de gesso em todo o
empreendimento. Conforme
informou o diretor Cleriston da
Silva Santana, nas áreas comuns o
teto foi rebaixado para receber a
iluminação, enquanto nas unidades a
empresa realizou o forro de gesso
liso de decoração.
A Smart.Touch está
implantando modernos sistemas no
Prime, como som ambiente e
cobertura wirelless, ambos em toda
área comum do empreendimento. E

também instala a moderna sala de
cinema. O diretor Marcos Rabelo
enfatizou que a Smart.Touch é
especializada em automação
residencial e comercial e oferece
soluções que incluem desde o
acesso aos ambientes por meio de
leitura biométrica, home theater
com efeitos diferenciados de áudio,
vídeo e iluminação, redes de wi-fi,
além de monitoramento 24 horas do
sistema por meio de câmeras,
unindo conforto e segurança em
apenas um toque. A empresa
representa a Control4, um dos
melhores sistemas de automação
residencial do mundo.
A Visual Envidraçamento de
Sacadas está realizando o
fechamento dos terraços para os
novos proprietários dos
apartamentos. “Somos a única
empresa que o construtor indica”,
destacou o diretor Walter Rogério
Vital dos Santos. A sacada fechada
garante o isolamento acústico e
protege contra vento, calor e
maresia, além de integrar o espaço à
área de estar da unidade e
proporcionar um uso mais intenso
pelos moradores. A Visual adota o
sistema europeu de fechamento das
sacadas, que atende as normas de
conformidade da ABNT. A empresa
atua há 18 anos no mercado e
também instala box, redes de
proteção, espelhos, persianas,
portas, janelas, guarda-corpo,
fachada de vidro e vidros
temperados.
O projeto e a implantação dos

jardins foram elaborados pelo
paisagista Edmar Ribeiro. Ele está
no mercado desde 2011 e utiliza
tecnologia de ponta em seu trabalho.
No edifício, foram criados canteiros
baixos nas duas entradas do térreo,
utilizando espécies de plantas

ornamentais da flora brasileira;
cipreste italiano, nativo do
Mediterrâneo; e duas jabuticabeiras
adultas com frutos. Edmar também
está preparando 117 vasos para as
áreas comuns do empreendimento,
além do telhado verde no teto da
guarita.
A DC Haus está personalizando
a decoração das unidades que já
foram vendidas e também os halls de
entrada e os ambientes coletivos do
empreendimento. Conforme
detalharam as diretoras Cárcia Maria
e Dita Sato, a empresa forneceu
materiais e acessórios, como pisos
laminados e vinílicos, rodapés de
polietileno, painel fotográfico,
papéis de parede, tapetes, cortinas,
persianas. “A DC Haus surgiu da
nossa paixão por decoração”,
comentam as diretoras. A empresa
executa projetos de decoração e
design e atende o público final no
showroom: “Nosso objetivo é fazer
com que nossos produtos tornem
agradável o ambiente doméstico dos
clientes, com aquele gostinho diário
de ‘lar doce lar’”.
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Cores e tendências

Ônix
Verde:
com
nuances
de veios
terrosos
em fundo
intenso
verde

Marcelo Donadussi/Divulgação

Living
Jovem:
branco e
cores dos
sprays
Colorgin
Arte Urbana

44 ambientes da mostra
podem ser visitados até 27
de agosto

A

Casacor Rio Grande do Sul
apresenta novidades em
decoração, arquitetura,
design de interiores e paisagismo. A
mostra acontece no Petrópole Tênis
Clube, em Porto Alegre, e tem
patrocínio da Sherwin-Williams.
Seus 44 ambientes podem ser
visitados de terça a sexta-feira, das
15 às 21 horas, sábado e domingo,
das 12 às 21 horas.
No projeto Morada da Praia,
assinado pelo arquiteto Michel
Eberhardt, por exemplo, foram
planejados ambientes em que o
convívio social é estimulado com
uma agradável sala de estar, onde as
cores, a rusticidade e a textura dos
materiais remetem ao aconchego
desejado no dia-a-dia junto ao mar, e
um espaço gourmet, que integra a
família e os amigos em torno do
churrasco gaúcho.
“Neste contexto, optamos pela
cor Bracing Blue (SW 6242) nas
paredes, no forro do espaço gourmet
e na varanda. Para nós, o belo tom
de azul acinzentado traz frescor,
aconchego e vitalidade aos
ambientes. O azul, cor do céu e do
mar, está associado à tranquilidade e
ao conforto, o que foi determinante
para o projeto”, contou Eberhardt.
No Lounge da Noiva, as
arquitetas Juliana Motta e Priscila
Viegas, utilizaram a cor branca para
o rebaixo, sanca invertida e central
do forro de gesso, e a cor Amazing
Gray (SW 7044) para a parte mais
alta do forro de gesso. De acordo
com elas, as paredes foram em sua
totalidade revestidas, não tendo
aplicação de tinta, e o contraste
entre as cores foi de extrema
importância para o efeito visual no
ambiente. “O branco aplicado no
rebaixo central suaviza o espaço
para receber luminárias pontuais e
decorativas, porém, a cor mais
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escura Amazing Gray tem o papel
fundamental no descolamento da
marcenaria, transmitindo sensação
de amplitude e aconchego”.
Na Sala de Reuniões Informal,
assinada pelas arquitetas Luana e
Lisandra Mundstock, as cores foram
Gauntlet Gray (SW 7019) no forro
rebaixado e Greenblack (SW 6994)
nos cantos. “Escolhemos as tintas
cuidadosamente para equilibrar as
cores como um todo. Não queríamos
nada branco, nem muito claro, para
deixar o ambiente mais
aconchegante. As cores do forro
foram essenciais para harmonizar a
atmosfera acolhedora e proporcionar
a aproximação entre as pessoas,
gerando bons relacionamentos e
negócios. Nosso espaço é uma sala
de reuniões informal, projetada para
encontros mais reservados”.
Na Sala de Estar, do arquiteto
Johnny Thomsen, a cor Dorian

Gray (SW
7017) foi de
extrema
importância, já
que com a sua
predominância,
os
profissionais
conseguiram
encontrar o
conforto visual
desejado para
realçar todos os
outros efeitos.
Já no Street
Loft, do
arquiteto
Sandro
Jasnievez, a
tinta na cor SW
7017 e as cores da Colorgin Arte
Urbana dão vida ao ambiente. “As
cores são a alma de um projeto, e
para esta edição da Casacor RS,
escolhi uma tonalidade super neutra,
fazendo fundo aos revestimentos
que estou usando”, explicou
Jasnievez.
Na Suíte do Bebê, criada pela
arquiteta Mariana Fogliato, foram
escolhidas para as paredes as cores
Repose Gray (SW 7015), Gauntlet
Gray (SW 7019) e Black Magic (SW
6991). Na estante e luminária, a tinta
spray preto fosco para metal, e
spray preto para plástico, além das
cores da Colorgin Arte Urbana.
No Living Jovem, a arquiteta
Paula Schwartz utilizou o branco e
as cores dos sprays Colorgin Arte
Urbana. “O branco, super branco,
formou a base para emoldurar o
grafite super colorido, e o resultado
ficou incrível”, contou.

Ônix para projetos
sofisticados
N

o topo das pedras que
encantam pela beleza
imponente, considerada hoje a
queridinha de arquitetos e designers
de interiores, o ônix é um dos
destaques do portfólio da Polo
Mármores, especializada na
importação e comercialização de
pedras ornamentais. Com aparência
translúcida e tonalidades que variam
entre rosa, amarelo, vermelho, verde,
marrom, branco e bege, o ônix
proporciona uma decoração
exclusiva, pois cada chapa é única,
com diferentes veios, nuances e
cores.
Com textura delicada, lisa e
polida, é indicada para bancadas,
paredes e painéis, criando ambientes
com sofisticação, design e luxo,

Ônix Honey: faixas coloridas...

especialmente quando a pedra recebe
iluminação especial, com projeto
luminotécnico focado. A Polo
disponibiliza diferentes estilos da
pedra:
Ônix Verde: com nuances de
veios terrosos em fundo intenso
verde, pode ser empregada em um
grande painel central, remetendo a
uma pintura contemporânea.
Ônix Lumix: a base branca traz
veios fortes em cores escuras e
suaves tons amendoados, que
podem ser empregados em paredes
ou bancadas.
Ônix Vision: o mineral possui
veios e movimentos amplos, sendo
translúcido – o que ressalta os
detalhes da formação geológica. Pode
ser utilizada tanto em sua forma
bruta, como em sua versão iluminada
por meio de faixas de LED,
proporcionando assim, um ambiente
ainda mais requintado e moderno.
Ônix Honey: as faixas coloridas
se destacam quando são aplicadas
junto a um projeto luminotécnico,
que valoriza e enaltece seus veios,
servindo como matéria-prima para
painéis de paredes, bancadas,
escadas.
Ônix Miele: por ser translúcida,
as cores e delicados veios trazem
sofisticação do ambiente,
principalmente quando utilizada
para compor halls, lareiras, cubas e
painéis decorativos.

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br
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Thermas
Piratuba Park
Hotel: presente
especial para
quem você ama

Festival gastronômico
no Dia dos Pais
O
Thermas Piratuba Park Hotel,
em Santa Catarina, anunciou
um programa especial para marcar o
Dia dos Pais. No final de semana de
11 a 13 de agosto o hotel organizou
uma agenda de atividades para que
toda a família possa relaxar, se
divertir e desfrutar a melhor da
gastronomia da região.
A programação começa na sextafeira 11, com os hóspedes sendo
recepcionados com pratos da
cozinha italiana. No sábado 12
acontece o almoço à brasiliana, com
delícias de várias regiões do país. A
noite, o 17º festival noite
portuguesa. E no domingo 13
almoço com churrasco e bacalhau.
Além da gastronomia é possível
desfrutar de uma infraestrutura
completa de hospedagem e serviços
e curtir os revigorantes banhos de
águas termais. A equipe de recreação
do hotel garante a diversão dos
hóspedes com atividades e
brincadeiras entre pais e filhos.
Localizado a 300 metros de um

dos mais belos e tradicionais
parques de águas termais do País, o
Thermas Piratuba Park Hotel
oferece traslados ao balneário
gratuitamente em horários
programados e orienta o turista nos
passeios. Apresenta uma estrutura
diferenciada com duas piscinas
internas com água aquecida e uma
piscina externa com água
temperatura ambiente, 56
apartamentos amplos e confortáveis,
todos com banheiras e sacadas com
vista para a natureza.
O hotel oferece saunas a vapor e
seca, espaço wellness, restaurante
com pensão completa, coffee shop
na área das piscinas com serviço de
bebidas, lanches e porções, sala de
TV e chimarrão, espaço para
realização de eventos, play ground,
sala de recreação infantil com
videokê, internet wi-fi gratuita,
elevadores em todos os andares,
serviços de lavanderia e
estacionamento gratuito. Mais em
www.thermaspiratubahotel.com.br

Sonho e encanto
no Pacífico
Bora Bora: um dos
pacotes preferidos pelos
casais em lua de mel

Belas ilhas da Polinésia
Francesa compõem
roteiros exclusivos

C

éu azul, praias de águas
cristalinas, mornas e
tranquilas, rodeadas por
areia branca e fina, cercadas por
montanhas e coqueiros, tudo
combinado com a hospedagem em
charmosos e exclusivos bangalôs,
instalados sobre o mar. Parece
sonho, mas esta é a realidade na
Polinésia Francesa, um conjunto de
cinco arquipélagos encravados no
meio do Oceano Pacífico.
Abrigo de atóis e mais de 100
ilhas, as paisagens formadas nesta
porção do planeta encantam
viajantes de todo o mundo. A mais
romântica de todas as ilhas, Bora
Bora, é a preferida pelos casais em
lua de mel. Outra que garante
romantismo é a Moorea, que oferece
a possibilidade de estar perto da
vida marinha, com passeios para
observar raias e tubarões e a prática

Hotéis da
Accor se filiam
a Abtlgbt

A

dotando a estratégia de
tradicionais bandeiras do
turismo, como Belmond, Unique e
Meliã, alguns importantes hotéis da
Accor decidiram investir na relação
com o segmento LGBT e elegeram a
Abtlgbt como parceiro que ajudará
na comunicação com o mercado e
capacitação de suas equipes.
São eles: Ibis RJ Copacabana
Posto 5, Ibis RJ Copacabana Posto
2, Ibis Florianópolis, Sofitel
Jequitimar Guarujá, Grand Mercure
SP Ibirapuera, Caesar Business
Manaus, Novotel Santos, Novotel

de esportes náuticos, como o stand
up paddle. Já Tetiaroa foi refúgio de
Marlon Brando por mais de 30 anos,
que comprou a ilha e o resort lá
construído tem o seu nome.
Reconhecida no mercado por
oferecer viagens para todos os
cantos do mundo, a operadora Visual
Turismo desenvolveu três roteiros
especiais. A primeira opção tem
valores a partir de • 2.484 por
pessoa e inclui duas noites de
hospedagem em Papeete, a porta de
entrada e capital da Polinésia
Francesa, no Le Meridien Tahiti, e
seis no resort Bora Bora Pearl Beach
& Spa, com café da manhã.
Traslados terrestres com colares de
flores e conchas na chegada e saída,
respectivamente, e o trecho aéreo
interno também fazem parte da
viagem.
No segundo roteiro, Papeete,
Moorea e Bora Bora são os pontos
de parada. Duas noites de
hospedagem no Le Meridien Tahiti,
três noites no Sofitel Moorea La Ora
Beach Resort e três no Bora Bora

Marara Beach Resort, todas com
café da manhã, traslados terrestres
com colares de flores e conchas na
chegada e saída e os trechos internos
feitos em catamarã e avião. Os
preços partem de • 2.258 por
pessoa.
O terceiro pacote oferece duas
noites de hospedagem no
Intercontinental Papeete, três noites
no St. Regis Bora Bora com café da
manhã e três no The Brando, em
Tetiaroa, em sistema all inclusive.
Os traslados terrestres com colares
de flores e conchas e os trechos
internos de avião também fazem
parte da viagem que tem preços a
partir de • 11.998 por pessoa.
Os roteiros podem ser divididos
em até 10 vezes iguais, para saídas
nos meses de outubro e novembro, e
contam com cartão de assistência de
viagem e uma noite de hospedagem
no hotel Hilton Garden Inn
Aeroporto em Santiago, no Chile,
para a escala do voo internacional.
Mais informações no site
www.visualturismo.com.br

Porto Alegre Três Figueiras e
Novotel SP Center Norte.
A Accor recentemente
oficializou sua participação no
Fórum da Diversidade e esteve
presente no Fórum de Turismo
LGBT.

disponibilização de 120 vagas para
alunos de graduação de instituições
públicas e privadas de ensino,
integra o Programa de Qualificação
Internacional em Turismo e
Hospitalidade (PQI) do MTur. Os
interessados devem acessar o
formulário eletrônico no portal da
Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).
“A qualificação profissional é
uma das vertentes do Plano Brasil +
Turismo, na qual estamos investindo
cerca de R$ 5 milhões”, afirma o
ministro do Turismo, Marx Beltrão:
“Se queremos nos posicionar junto
aos principais destinos turísticos do
mundo, temos que olhar com muita
atenção e investir pesado na
melhoria do atendimento ao turista e
dos serviços a ele prestados”.

Edital qualifica
120 estudantes
no Reino Unido

A

té 25 de agosto estão abertas as
inscrições para bolsas de
estudos para cursos de
aperfeiçoamento nas áreas de
Turismo e Hospitalidade no Reino
Unido, oferecidas pelo Ministério
do Turismo. A iniciativa, que prevê a
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Cuidados com
as lentes de
contato

Maus-tratos exigem
punição exemplar

L

entes de contato podem agir
como um vetor para microorganismos aderirem à superfície
ocular. Sem resistência, eles invadem
e colonizam a córnea ou conjuntiva,
provocando inflamação e até mesmo
infecção ocular. De acordo com o
oftalmologista Renato Neves,
diretor-presidente do Eye Care
Hospital de Olhos, de São Paulo,
quem opta pelo uso de lentes de
contato em vez de óculos tem de
estar bastante ciente da importância
dos cuidados ao usar, manusear e
limpar o produto: “A ceratite é uma
das doenças mais frequentemente
associadas com o uso de lentes de
contato. Trata-se de uma infecção
que provoca dor intensa nos olhos e
dificuldade de visão. Quando não
tratada a tempo, as consequências
são bastante graves e vão desde a
perda parcial ou total da visão, até
desdobramentos no sistema nervoso
central”.
Neves afirma que é muito
comum, entre os usuários de lentes
de contato, negligenciar alguns
cuidados, como lavar as mãos antes
de pegar a lente de contato, secar
bem a caixinha ao lavá-la e não usar
soluções de limpeza de outro
fabricante. No Brasil, estima-se que
mais de dois milhões de pessoas
façam uso de lentes de contato.
Trata-se de um número que tende a
crescer rapidamente, já que pelo
menos metade da população a partir
dos 18 anos precisa de correção
visual. Daí a urgência em aprender a
usar lentes de contato da forma mais
correta possível.

Divulgação

Ansiedade
infantil
Tecnologia é um dos
principais motivos para
impaciência das crianças

A

ansiedade infantil pode ser
confundida com birra ou
comportamento típico de
criança mimada. Porém, há alguns
sintomas que se aparecerem em
conjunto podem caracterizar o
transtorno. De acordo com Sarah
Lopes, psicóloga do sistema
Hapvida Saúde, as crianças que têm
medo, roem as unhas com
frequência, sentem vergonha, têm
impaciência e medo de dormir
sozinho no seu quarto, fazem xixi na
cama, têm fobia escolar e que
sempre querem estar perto dos pais
são aquelas que, possivelmente,
sofrem de ansiedade infantil.
Todos estes sintomas podem
variar de acordo com o gênero e
idade da criança, mas a ansiedade
infantil geralmente afeta pessoas de
6 a 8 anos de idade, fase em que elas
começam a apresentar autonomia,
prejudicando o desenvolvimento e

Impaciência,
medo, hábito de
roer as unhas,
vergonha são
alguns dos sinais
mais comuns

fazendo com que este
comportamento seja levado também
para a vida adulta. A rotina escolar
também é afetada e algumas crianças
podem até mesmo perder conteúdos
importantes. Já na vida pessoal,
pode existir uma limitação e o
desenvolvimento de um conceito
negativo sobre si mesma,
dificultando a sociabilidade.
Para a especialista, o frequente
uso da tecnologia é, atualmente, um
dos principais fatores para o
desenvolvimento da doença. Afinal,
hoje em dia, os smartphones e
tablets são os “brinquedos”
preferidos das crianças e é cada vez
mais comum encontrá-las entretidas
com os aparelhos, tanto no ambiente
domiciliar como também nas escolas
e lugares públicos. Desta forma, elas
se acostumam muito facilmente com
o imediatismo e têm cada vez menos
paciência para lidar com tudo que
demande um pouco mais de tempo e
espera. Para a psicóloga, a
percepção dos pais é algo
fundamental para o tratamento da
ansiedade.

Para revigorar o corpo e a mente
U
Divulgação

m fio de óleo vegetal morno
sobre a testa por meia hora,
capaz de atuar no sistema nervoso
central e induzir o cérebro a
frequências muito próximas da
meditação. A técnica denominada
Shirodhara é apontada como
oportunidade de relaxamento e,
principalmente, autoconhecimento,
ideal para quem possui problemas,
como estresse, dores de cabeça e
insônia. Normalmente, a Shirodhara
é procedida pela massagem
Abhyanga, que melhora e otimiza os
efeitos sobre o corpo e a mente. A
massagem atua no relaxamento
muscular, auxilia na eliminação de
toxinas, nutrição dos tecidos e gera
bem-estar.
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Vertente da
Ayurveda, pode
até prevenir
doenças dos olhos

As técnicas fazem parte do
Ayurveda, um conhecimento médico
que surgiu na Índia há cerca de 7 mil
anos, e que hoje é considerado uma
medicina tradicional, sendo até
incorporada no sistema público de
saúde.

Animais são
protegidos
por Lei
Federal

O Spa Provence,
com sede em São
Bernardo do Campo,
no Grande ABC,
conta com estas e
outras terapias com
resultados que vão do físico ao
mental. Esses tratamentos, além de
auxiliarem no bom funcionamento do
corpo por meio dos estímulos feitos
durante as massagens, são
ferramentas para a revigoração da
mente.

A Lei Federal nº 9.605, de 12/02/
1998, conhecida como “Lei de
Crimes Ambientais”, em seu artigo
32 (*), assim como a Constituição
Federal Brasileira, legitimam a
denúncia de maus-tratos contra
animais – tão abominável quanto
maus-tratos contra a pessoa
humana. Muitas vezes, porém, o
autor acaba não recebendo a
punição exemplar por falta de um
laudo. Em algumas situações,
sempre que é solicitado, o médico
veterinário e professor Eduardo

Ribeiro Filetti colabora com a
Polícia Ambiental. Numa delas
possibilitou o indiciamento de um
ambulante que matou uma ave
silvestre na praia em São Vicente.
Uma moradora testemunhou o fato
e chamou a Polícia, que pediu o
laudo a Filetti. “Crimes contra
animais têm que ser punidos
exemplarmente”, afirma o médico
veterinário santista: “Hoje os
animais são mais protegidos pela
legislação, mas temos que cobrar a
sua aplicação pelas autoridades”.

(*) Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
DICA – A fisioterapia é um
tratamento cada vez mais
prescrito para aliviar dores e
fortalecer a musculatura do pet,
amenizando problemas nas
articulações, como hérnia de

Mudando a
rotina...
O mercado pet continua
crescendo. Hoje o Brasil
contabiliza mais de 132
milhões de animais de
estimação, de acordo com
dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Calculase que os lares brasileiros possuam
mais de 52 milhões de cães e 22
milhões de felinos. Já são mais
cachorros em casa do que crianças!
E, diferente de muitas delas,
facilmente distraídas com o
smartphone de última geração, os
animais querem brincar, ocupam

disco, artrose e luxação patelar.
A reabilitação não tem
contraindicação e, além de
melhorar a qualidade de vida,
muitas vezes pode evitar a
eutanásia.
Divulgação

espaço no sofá, exigem
passeios, enfim, mudam a
rotina dos donos.
Entre tantas
atividades divertidas
com seu pet, escovar
o pelo é uma ótima
pedida, pois, além da
troca de carinho, a
ação elimina os pelos
mortos e ativa a
circulação. Um
passeio pela orla da praia também
é sempre bem-vindo, mas atenção
para não contaminá-lo nos jardins
e na areia. Em alguns pontos há
placas explicando esse risco. Além
de cuidar da saúde de seu animal de
estimação, você evitará a
reclamação de banhistas.

Gente & Fatos
Fotos Kleber Vicente/Divulgação

POR SANDRA NETTO
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 Apaixonados pelo estilo

sertanejo preparem-se para dois
eventos que agitarão o interior
do Estado de São Paulo: de 17 a
27 de agosto, a Festa do Peão de
Barretos, e de 15 a 23 de
setembro, o Jaguariúna Rodeo
Festival.
 Miss Brasil BE Emotion 2017
acontecerá em 19 de agosto, no
Teatro Vermelhos, em Ilhabela,
no litoral Norte do Estado de
São Paulo, com transmissão ao
vivo pela Band e portal da
emissora.
 11º Caribbean Sea Jazz
Festival, dias 15 e 16 de
setembro, em Aruba, mistura
black music, blues, soul music,
funk e R&B com os ritmos
tradicionais caribenhos, como
salsa e o merengue.
 Conceitos e padrões serão
questionados e atualizados
conforme as mais recentes
tendências durante o 10º
Congresso Nacional de Design
de Interiores, Conad, dias 9 e 10
de agosto, no São Paulo Expo,
capital paulista, uma realização
da Associação Brasileira de
Designers de Interiores (ABD).

Voluntários da
Cruz Vermelha
Brasileira – filial
Santos realizam
programação para
comemorar o
100º aniversário.
Em julho foi
promovida Noite
da Pizza, na qual o
presidente da
filial Santos da
CVB, Reinaldo
Coelho M. Jr.
(esq.), presenteou o voluntário na Itália, Roberto Cassetta, com
exemplar do livro sobre a fundação da entidade no Brasil.
Sandra Netto

 Cássia Coimbra é a nova

gerente das unidades do Senac
Santos e Bertioga.
 Ranking internacional de
universidades, o Times Higher
Education (THE) colocou a
Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), no interior do
Estado de São Paulo, em 18º
lugar entre 81 instituições de
ensino superior da América
Latina.
 Calcanhar-de-Aquiles do
mercado imobiliário, o distrato,
ou seja, a rescisão unilateral de
contrato por parte do comprador
de imóvel, estará em pauta na
Convenção Secovi-SP deste ano,
de 26 a 29 de agosto, na sede do
sindicato, na capital paulista.

Oswaldo
Pires e a irmã
Carla
Priscilla:
conceituado
cabeleireiro
e maquiador,
Oswaldo
inaugurou sua nova Sala, na Rua Governador Pedro de Toledo, 67,
Boqueirão, em Santos, reunindo uma equipe de profissionais
focada em modernas técnicas de beleza.
Arquivo Pessoal

Luiz Carlos
Ferraz,
editor do
Perspectiva,
conquistou
o segundo
lugar, na
categoria
“Peregrino”,
no II
Certame Internacional de Investigação do Caminho Inglês,
promovido pelo Conselho de Oroso, na Galícia, Espanha. Ferraz
participou com o artigo “Xuntos no Camiño Inglés, desde
Londres...”, que é uma síntese do livro “Juntos no Caminho de
Santiago, as pedras do Caminho Inglês”, lançado em abril sobre a
peregrinação que realizamos em 2016. Para mim, a primeira vez;
para ele, a sexta! Premiação aconteceu em junho e Ferraz foi
representado pela amiga santiaguense Carmen Vázquez Nolasco.

Eduardo Ribeiro Filetti na 12ª versão da Cãominhada, em Santos:
médico veterinário levou ao evento a Clínica que comanda com
o irmão Celso, além da pet shop Bouticão dirigida pela mãe
Guadelupe, oferecendo atendimento gratuito e diversão, como
agility, fotos, distribuição de brindes...
Divulgação

 Festival Internacional de

Corais de Curitiba reunirá de 18
e 20 de agosto, na capital
paranaense, grupos do Brasil e
América Latina. Na abertura
haverá tributo ao The Beatles,
por corais de música popular de
Curitiba e Joinville, com
regência do maestro Martinho
Lutero Klemann.
 44ª edição da FWSP, a
Fashion Week de São Paulo, será
de 27 de agosto a 1º de setembro,
prevendo desfiles externos pela
capital paulista e na Fundação
Bienal, no Parque Ibirapuera.

Henrique Prata,
presidente do
Hospital de
Câncer de
Barretos, e Jonas
Donizette,
prefeito de
Campinas:
solenidade de
inauguração do
Instituto de Prevenção de Campinas, com recursos do Ministério
Público do Trabalho (MPT) e apoio da Prefeitura, um moderno
centro de rastreamento oncológico, com capacidade para realizar
3.600 mamografias, 500 consultas e 500 cirurgias por mês.
Perspectiva
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Mesa Litoral
Bruno Scarpa

Boteco
com ar
esportivo
Televisores espalhados
pela casa transmitem
eventos esportivos
BRUNO SCARPA

L

ocalizado na principal
avenida gastronômica de Praia
Grande, o UPI Sports Bar
trouxe para a cidade um novo
conceito de bar. Com quatro meses
de funcionamento, é um bar
moderno, com diversos televisores
espalhados pela casa, onde são
transmitidos os mais diversos
eventos esportivos, de futebol a
UFC, incluindo o futebol americano,
agradando assim públicos das mais
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variadas
preferências.
Segundo o
proprietário
Victor Bacchi,
o local é
perfeito para
conversar entre amigos, um
verdadeiro “boteco” para descontrair
e esquecer os problemas do dia a dia,
aproveitar o happy hour e relaxar da
melhor maneira possível.
O UPI Sports Bar possui uma
grande variedade de porções e
sanduíches, como o Hambúrguer
Double Bacon. Entre as porções
preferidas pelo público, destaques
para o Frango a Passarinho e o
Queijo Provolone. A novidade que

UPI Sports
Bar: para
descontrair e
esquecer os
problemas
do dia a dia

Harmonizar
“redonda”
com cerveja

E

os frequentadores estão adorando é
o Pastel Meia Lua, com 100% de
recheio. A casa também abre para o
almoço, com muitas opções de
pratos, como o suculento
Parmegiana.
Como sobremesa, Mini Churros
e a tradicional Banana Split. Para
beber, a Torre de Chope (presente
nas mesas dos clientes), e diversos
rótulos de cervejas. Outro ponto
forte da casa são os diversos sabores

de caipirinhas.
Há ainda a
possibilidade
de aproveitar
promoções e
combos de
bebidas para
quem for em grande número de
pessoas.
O UPI Sports Bar possui
ambiente interno e externo com dois
andares, aceitando reserva para
aniversários, com mesa de sinuca e
carteado. Conheça, na Avenida
Marechal Malet, 1.627, Praia
Grande, aberto de terça-feira a
domingo, das 12 às 2 horas da
matina. Na Internet, Facebook.com/
UPISportsBar

ntrando na polêmica sobre a
bebida para harmonizar com sua
pizza predileta, seja vinho, cerveja,
refrigerante ou água, a cervejaria
Bamberg apresentou algumas opções
de rótulos e recheios. Para a de
mussarela, por exemplo, a marca
sugere a Bamberg Sepultura Weizen,
com malte de trigo, que é leve e
refrescará o paladar, sem contrastar o
queijo com a cerveja. Para a de
quatro queijos, cai melhor a Bamberg
Altbier, que possui alta fermentação,
com notas de frutas vermelhas, floral
e caramelo, e uma presença de um
frutado sutil, toffee e caramelo,
amargor marcante do lúpulo, final
seco. Para peperoni, a bock
Bambergerator é ideal, pois marca a
presença de malte. O lúpulo tem
papel crucial, equilibrando a doçura do
malte e deixando a cerveja mais fácil
de ser bebida.

