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do anunciado “ano perdido”, como passou
a ser chamado 2017 mesmo antes do seu
início, restam apenas três meses. A certeza
neste momento é que, avaliando os prognósticos com
certa isenção, dos mais pessimistas aos mais
otimistas, todos parecem ter errado a mosca. Não só
pelo ímpio resultado de tudo quanto foi feito nesses
nove meses do ano em nosso País, projetando a
imagem de que a grande maioria do povo
sobreviveu enxugando gelo, mas por se constatar
que os terríveis acontecimentos do dia a dia
superaram a mais nefasta das previsões. O Brasil
foi pródigo em surpreender – e não só o Brasil, mas
o planeta, com suas guerras, ameaças de guerras,
catástrofes naturais e acirramento da intolerância
total e absoluta. A corrupção, por exemplo, atingiu o
seu nível máximo e comprovou o que o poeta vinha
alertando há muito tempo de que “se gritar pega
ladrão, não fica um”. Os órgãos institucionais de
controle não funcionaram e hoje estamos diante de
uma sociedade de ladrões, onde prevalece a máxima

Acervo FAMS

de que “quem rouba ladrão, tem 100 anos de
perdão”. E muitos daqueles que têm a chave do
cofre roubam para, ao mesmo tempo, se acharem
perdoados e, em curto espaço de tempo, esquecidos
pela graça da impunidade. Neste contexto, em face
das sementes podres cuspidas e mal plantadas nos
últimos anos, não será demais prever que as futuras
safras poderão vir bichadas. As já manipuladas
eleições de 2018 deverão apenas comprovar que os
ladrões continuarão ocupando os ambientes do
Poder Oficial, porque se recusam a reformar
qualquer instância que lhes ameace a “sagrada”
rapadura. No Rio de Janeiro, com armas e o
comprometimento das Forças Armadas, pretende-se
combater a corrupção consolidada no Poder
Paralelo. Pode ser que funcione. É uma tentativa.
Tenho dúvidas, porque a corrupção é filha dileta do
Tinhoso, rasteira, muitas vezes invisível... Se der
certo a política dos fuzis e tanques, o povo poderá
fazer uma leitura torta e esperar que os fuzis da rua
deem jeito nas negociatas palacianas.

Contrato de Namoro, uma
alternativa jurídica

“Fructeira Paulista”,
montada ao lado das
cabines de banho dos
hotéis Belvedere e
Bandeirante, no
Gonzaga

Murray

Clarice: assegurar a ausência de
comprometimento recíproco e
incomunicabilidade do
patrimônio

CLARICE AIUB MONTEIRO
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s novas dinâmicas decorrentes
do mundo moderno
provocaram mudanças não só nas
relações comerciais, como também
nas relações sociais e afetivas, as
quais passaram a ser mais complexas
e com diferentes formas de
interações. Com isso, hoje os
operadores do direito encontram um
novo desafio, o de caracterizar e
diferenciar a união estável e o
namoro; discussão muito recorrente
nos tribunais brasileiros quando a
demanda envolve união estável.
Com a promulgação lei nº 9.278/
96 gerou-se insegurança em algumas
relações afetivas, uma vez que a lei
alterou o artigo 226, § 3 da
Constituição Federal,
desconsiderando o prazo de cinco
anos e tornando os critérios mais
subjetivos, bastando a simples
convivência de um casal, de forma
pública e duradoura, com vontade de
se constituir família (artigo 1.723 do
Código Civil) para caracterizar-se
união estável.
Assim, com essa alteração,
casais de namorados começaram a
celebrar o “Contrato de Namoro” ou
“Declaração de Namoro”, ferramenta
jurídica utilizada para assegurar a
ausência de comprometimento

recíproco e incomunicabilidade do
patrimônio, afastando-se a aplicação
dos efeitos da configuração de uma
união estável, sobre a qual incide o
regime de comunhão parcial de bens
(artigo 1.725 do Código Civil). Logo,
como no namoro, distintamente da
união estável, não tem
consequências jurídicas, possíveis
questões jurídicas presentes nessa
relação, como por exemplo a compra
de um carro pelos namorados, serão
discutidas no campo do direito
comercial ou obrigacional.
Entretanto, mesmo com a
celebração do Contrato de Namoro,
caso seja demonstrado e
comprovado judicialmente que o
casal mantém relação de maior
complexidade e com propósito de

constituição de família, caberá a
caracterização da existência de união
estável, anulando-se os efeitos do
pacto e acarretando a aplicação dos
efeitos legais.
Vale ainda ressaltar que a
jurisprudência vem considerando a
união estável mais abrangente e
caracterizada pelo efetivo
compartilhamento de vidas com
irrestrito apoio moral e material
entre os companheiros. Segundo
julgados recentes dos tribunais, a
coabitação por si só não evidencia a
união estável.
Ainda que o Contrato de
Namoro possa não parecer
romântico, essa alternativa jurídica
pode evitar futuros
desentendimentos e estabelecer
claramente que o relacionamento do
casal não ultrapassa de um namoro e
que, naquele momento, não há
intenção de constituição de uma
família, com todas as suas
características e implicações.
Clarice Aiub Monteiro é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

Boa performance, sem perder a
ternura
Divulgação

up! TSI: foguetinho,
sempre que exigidos os
seus 105 cv

Rodas de 15 polegadas
caem muito bem ao
modelo
NELSON TUCCI

R

odovia Régis Bittencourt. A
camionete, embalada, parece
ter alguma necessidade de
“fazer a varredura e empurrar” quem
está à frente. Cola na traseira do up!
e começa a fazer aquela graça típica
de motoristas amadores de fim de
semana. Deixo passar. Em seguida,
decido testar o motor TSI do novo
up!, versão 2018. Reduzida básica
para a 4ª marcha, embalo e engato
novamente a 5ª marcha, agora
abrindo o turbo. O “carrinho” que o
motorista da Ranger vê pelo
retrovisor inverte posição e começa
a “empurrar” aquela trolha
apressada. Firme e sem perder a

ternura jamais, o up! literalmente
abre o gás. A Ranger, então, joga a
toalha e dá passagem.
Este pequeno “teste”, de um
motorista experiente, uma vez mais
comprova o que o modelo já tinha
mostrado anteriormente: o motor 1.0
de 3 cilindros, TSI, é um foguetinho

na estrada sempre que exigidos os
seus 105 cv. E ainda deixa algumas
pessoas incrédulas.
A suspensão é bem calibrada
(seria propositalmente um pouco
mais dura que a concorrência para o
carro não sair voando nas curvas?), a
direção assistida cumpre a função e

o câmbio – a exemplo dos demais
Volkswagen – te deixa mal
acostumado com a precisão.
Andamos na versão connect, que
traz um para-choque pouco mais
pronunciado que as versões iniciais e
faixas laterais, dando-lhe uma pinta
mais esportiva. A cor preta no teto e
na tampa traseira e as lanternas
escurecidas só confirmam o novo
estilo. As rodas de 15 polegadas
caem muito bem ao modelo.
Rodando a gasolina, na cidade
ele foi um pouco além dos 12 km/l e
na estrada chega a 16,8 km/l, na
média, desde que em velocidade
contínua. Enfim, um modelo que
finge bem ser um comportado 1.0
litro. SQN.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Concessionária
é multada
pela Artesp

A

Agência de Transportes do
Estado de São Paulo (Artesp)
aplicará multa de R$ 170 mil à
Ecovias devido a irregularidades na
rodovia Anchieta, a SP-150, durante a
operação “Blitz Olho Vivo” realizada
em 21 de setembro. A ação especial
de fiscalização ocorreu em todos os
55,9 quilômetros de extensão da
rodovia, que passa pelos municípios
de São Paulo, São Bernardo do
Campo, Cubatão e Santos. A blitz foi
feita com a finalidade de verificar se a
concessionária realiza os reparos
dentro dos prazos contratuais.
Agentes e técnicos da Artesp já
haviam identificado não
conformidades nas fiscalizações
rotineiras. Nesta blitz a Ecovias não
executou o reparo de seis não
conformidades apuradas nas
fiscalizações de rotina.
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 Segunda edição do programa Pitch Gov.SP está com inscrições

abertas até 15 de outubro em busca de soluções de jovens empresas para
desafios da administração pública do Estado de São Paulo. Serão
selecionadas 16 startups para enfrentar 42 desafios em oito áreas:
Educação, Estatística e Análise de Dados, Finanças Públicas, Habitação,
Saneamento e Energia, Saúde, Transparência e Transportes. Podem
participar empresas ou entidades com cadastro nacional de pessoas
jurídicas (CNPJ) há menos de sete anos. Acesse www.pitchgov.sp.gov.br
 Secretaria estadual dos Direitos da

Pessoa com Deficiência forneceu
equipamentos de tecnologia assistiva
para a Biblioteca Municipal Poeta
Paulo Bomfim de Itanhaém, na
Baixada Santista: ampliador
automático, scanner leitor de mesa,
teclado ampliado, mouse
estacionário, software de voz
sintetizada para atuação com o
software leitor de tela NVDA e
computador.O projeto
“Acessibilidade em Bibliotecas” é
uma parceria entre a pasta e o Fundo
de Interesse Difusos (FID) da
Secretaria de Justiça e Defesa da
Cidadania do Estado de São Paulo,
para permitir que pessoas com
deficiência visual tenham acesso à
leitura em 62 bibliotecas municipais.

 Prefeitura de Santos assinou

convênio com o Conselho
Regional de Corretores de
Imóveis do Estado de São Paulo
(Creci-SP), por meio do qual os
profissionais prestarão assessoria
técnico-científica gratuita. O
prefeito Paulo Alexandre Barbosa
disse que a parceria irá colaborar
no andamento dos processos
administrativos. Para o
presidente do Creci-SP, José
Augusto Viana Neto, o convênio
também possibilitará
reconhecimento da sociedade ao
serviço prestado pela categoria:
“Os profissionais exercerão um
trabalho voluntário que
beneficiará a sociedade santista”.

 Professora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial

de América Latina e Caribe (TerritoriAL) da Unesp, Silvia Beatriz Adoue
informa que são quatro as Terras Indígenas (TIs) Guarani que estão sob
ameaça iminente de privatização no Estado de São Paulo: a TI de Jaraguá
(nos municípios de São Paulo e Osasco), a aldeia Renascer Ywyty Guaçu
(em Ubatuba), a aldeia Tekoha Paranapuã (em São Vicente) e a TI Pakurity
(no Vale do Ribeira). São TIs parcialmente sobrepostas por Unidades de
Conservação (UCs) do Estado. “A presença guarani no Planalto de
Piratininga e na Serra do Mar é anterior à invasão europeia”, alerta Adoue:
“Portanto, estamos falando de povos pré-existentes à constituição do Estado
brasileiro e, claro, à determinação dessas áreas como UCs”.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Imagens & Palavras

Chegou a hora!
Reprodução

Atrações para o público
interessado em fotografia,
vídeo, publicações...
LEANDRO AYRES
DE 4 a 8 de outubro o Bairro do
Valongo, no Centro Histórico de
Santos, sediará o Festival
Internacional da Imagem, idealizado
pelo Estúdio Madalena, de São
Paulo, que tem a frente o fotógrafo e
produtor cultural Iatã Cannabrava.
Em sua segunda edição, o
festival contará com diversas
atrações para o público interessado
em fotografia, vídeo, publicações e
narrativas visuais. As instalações do
Centro Histórico serão tomadas por
exposições, workshops, mesas de
debate, locais para impressão de
fotos, exibição de filmes, atividades
interativas, shows e performances
com convidados nacionais e
internacionais. O foco é a discussão
em torno da imagem, em debates
sobre linguagem, prática documental
e artística para a construção da
imagem de um país e o planejamento
de seus novos rumos. A entrada aos
locais é inteiramente gratuita com

inscrições feitas por ordem de
chegada.
Com o objetivo de dar suporte a
uma nova geração de artistas
interessada em dominar todas as
etapas do processo criativo –
reflexão, produção, edição e
distribuição de projetos – a
produção do festival ofereceu um
programa de bolsas de estudos
integrais para as 18 opções de
workshops que acontecerão no
festival, bastando para isso o
postulante preencher um formulário
on line no link https://valongo.com/
infos/
As arenas se constituem em
espaço simbólico criado para
fomentar reflexão e discussão acerca
da imagem, da representação, de

novos rumos e ideias. Elas
acontecerão em diferentes locais
ocupados pelo festival e sugerem
formas alternativas de trocas,
debates e de resistência através da
produção de imagens.
O espaço coletivo de
publicações abrigará a discussão
sobre publicações e fotografia no
Valongo. O galpão, recentemente
renovado, contará com uma série de
atividades ao longo de todos os dias
do festival com um foco especial em
fotolivros, zines e impressos ligados
à imagem fotográfica.
O Valongo Festival Internacional
da Imagem decidiu convocar
fotógrafos, jornalistas e designers
interessados em construir
coletivamente a peça gráfica,
catálogo ou revista do festival. Este
ano o catálogo do Valongo Festival
será uma experimentação e sua
elaboração será viva e coletiva.
Segundo a organização, será formada
uma equipe por meio de uma
chamada aberta, onde talentos e
vontades serão distribuídas, para
que possa ser entregue às pessoas
uma publicação produzida e
impressa durante o próprio festival.

Em Santos, formação internacional
em Coaching Integral Sistêmico
A CHANCE de
dar a volta por
cima nestes
tempos “bicudos”
nunca esteve tão
perto dos
santistas: a Febracis – Federação
Brasileira de Coaching traz para a
cidade seu Projeto Formação do
Coaching Integral Sistêmico (CIS). O
curso será ministrado em dois
módulos que acontecem de 5 a 8 de
outubro e de 9 a 12 de novembro.
Grande oportunidade para quem
quer trabalhar como coach, o projeto
é também voltado a dirigentes e
gestores que buscam melhorar a
performance de seus times e
empresas para maximizar resultados.
O aluno recebe dois diplomas: o
nacional, emitido pela Febracis, e a
certificação internacional da FCU –
Florida Crhristian University, que
permite trabalhar nos Estados
Unidos.
A Febracis tem a maior carga
horária do Brasil, com 256 horas de

conteúdo formativo obrigatório. Está
presente em 16 capitais, além das
cidades de Americana e Ribeirão
Preto, no Brasil, e no exterior, em
Nova York, Boston, Tampa e
Lisboa.
Criador do Coaching Integral
Sistêmico, o master coach Paulo
Vieira é escritor e conferencista, com
18 anos de experiência na área de
consultoria e 10.500 horas de
sessões individuais de coaching.
Graduado em Business
Administration e Mestre e PhD em
Coaching pela Florida Christian
University tem pós-graduação em
Gestão de Pessoas e MBA
Internacional em Marketing
(Portugal).
Todo o seu conhecimento e
expertise estarão à disposição dos
participantes do curso, que aborda
desenvolvimento humano e
profissional com objetivo de apoiar
profissionais de todas as áreas a
maximizar seus resultados com base
na otimização de seus próprios

recursos técnicos e emocionais.
Mais que lhe ensinar, o coaching
ajuda a aprender. Poderosa
ferramenta de transformação pessoal
e profissional, o curso trabalha
reprogramação de crenças existentes,
potencializa crenças fortalecedoras,
prepara para o mercado de coaching,
desenvolve potencialidades,
crescimento, equilíbrio e força
emocional, propõe novo estilo de
vida, mudanças de hábito, resgate da
autoestima e até mesmo a escolha de
uma nova profissão.
Os alunos terão acesso a
diversas matérias, como
Neurociência, Programação
Neurolinguística, Psicologia
Positiva, Antropologia, Pedagogia e
Física Quântica, estratégias e
divulgação comercial para entrar no
mercado de coaching. A promessa é
de resultados práticos com rápidas
mudanças de atitude e
comportamento. Informações pelo
email santos@febracis.com.br ou
telefone (13) 99793.0080.

Cidade

TopDT movimenta Litoral e Interior
Adriano Castro/Divulgação

Votação popular pelo site
pode ser feita até 23 de
outubro

Divulgação

Três Pedras, em
Bofete, no Interior
do Estado

C

resce o número de cidades
do Litoral e Interior de São
Paulo inscritas no Top
Destinos Turísticos (TopDT), que
indica o Turismo como alternativa
para o enfrentamento da crise
financeira. No atual contexto, o
TopDT é apontado como eficiente
estratégia para prefeitos e órgãos de
fomento que visam fortalecer a
atividade no território paulista.
Concebido e lançado pelo Skal
Internacional São Paulo e Associação
dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil (ADVB), o
TopDT é visto como alternativa
para as cidades se promoverem. Em
parceria, empresariado e meios de
comunicação se articulam para
ampliar a divulgação do TopDT e
fortalecer as chances de vitória de
cada cidade participante. “Um dos
objetivos do certame é impactar
positivamente as empresas do
respectivo destino, que ganham a
oportunidade de mostrar seu
trabalho ao mercado”, explica o
presidente da ADVB, Latif Abrão Jr.

Praia da Enseada, Guarujá: participação da Baixada Santista
Todos os 645 municípios
paulistas estão no páreo e serão
premiadas 39 cidades paulistas, três
de cada um dos 13 segmentos
descritos na LC 1.261/15 (SP).
O prêmio TopDT 2017 elegerá
as melhores cidades turísticas do
Estado de São Paulo. Está em curso
a primeira fase do concurso, que é
uma votação popular. Para
participar basta acessar o site
www.topdestinosturisticos.com.br
até 23 de outubro. O concurso
prevê, ainda, uma eleição feita por

comissão de especialistas que vai
selecionar as melhores cidades, em
13 categorias diferentes. Dúvidas são
dirimidas pelo e-mail
prefeitura@topdestinosturísticos.com.br,
esclarece o presidente do Skal São
Paulo, Aristides Cury.
O grau de envolvimento se vê em
todo Estado. Bofete, no Interior, e
Itanhaém, no Litoral, por exemplo,
criaram jingles sobre o TopDT,
disseminados nas respectivas redes
sociais, veiculados em eventos locais
e até mesmo na espera telefônica da

Em busca da Cidade Inteligente
S
Divulgação

ede do I Fórum de Cidades
Digitais do Leste Paulista, que
reuniu gestores, vereadores e
empresários para tratar de inovações
nos serviços públicos, Vinhedo é
exemplo de cidade digital no País. Os
investimentos tecnológicos e
infraestrutura preparada para a
aplicação do conceito de cidade
inteligente, também a credencia para
receber o projeto piloto nacional de
Internet das Coisas.
Entre as inovações do projeto
Soluções Integradas Municipal
(SIM) Vinhedo Digital, estão a
criação do cartão único para
atendimento do cidadão e a
implantação do sistema para
abertura de empresas online em
menos de 24 horas, informa o
secretário de Administração e
presidente do Comitê de Tecnologia
da Informação e Comunicação de
Vinhedo (CTIC), Gustavo Mattos.
Simultaneamente, o prefeito
Jaime Cruz anunciou novos
investimentos em tecnologia na
Saúde, com a disponibilização da

Vinhedo faz investimentos
tecnológicos e em
infraestrutura

consulta online, a partir da segunda
quinzena de outubro, do estoque de
medicamentos, possibilitando que a
população saiba onde encontrar e,
quando em processo de compra, o
aviso para aguardar a entrega na
unidade.
Segundo o secretário, a rede
composta por 80 km de fibra óptica
possibilitou a informatização total
das principais secretarias como
Saúde, Educação e Assistência
Social, e ainda a disponibilização de
internet gratuita para a população,
com cobertura de 80% da área
urbana e velocidade dedicada de
1MB: “A tecnologia é, sem dúvida,
uma ferramenta que auxilia na gestão
pública, proporcionando ao gestor

informações precisas sobre o
município e, assim, trazendo
agilidade, assertividade e excelência
na prestação dos serviços públicos.
O desenvolvimento da cidade hoje
está relacionado diretamente à
capacidade de investir na tecnologia
da informação”.
Mattos ressalta a importância de
as Prefeituras incluírem as
Tecnologias da Informação e
Comunicação como estratégicas para
desenvolver as localidades e
impactar positivamente na vida das
pessoas: “Os municípios que
pretendem adotar a tecnologia como
aliada na gestão pública devem,
como primeiro passo, estabelecer
um planejamento estratégico, com
análise detalhada de cada secretaria,
dos dados do município, para assim
traçar metas e ações que possam
elevar ao patamar de Cidade Digital
e, na sequência, Cidade Inteligente”.

prefeitura itanhaense.
Recentemente, Santos desencadeou
ampla publicidade de sua adesão à
iniciativa. “Declare seu amor por
Santos” é o nome ao concurso
promovido pela Secretaria
Municipal de Turismo, para seleção
de imagens da campanha.
A irradiação mobilizadora se dá
em cidades de diferentes portes.
Guarujá, com apoio do Guarujá
Convention & Visitors Bureau, foi
uma das primeiras a aderir.
Cananeia, que resgatou em livro a

história da fundação do município,
aproveita a campanha do TopDT
para divulgar que é, na verdade, o 1º
município do Brasil! Ilha Solteira,
próxima ao encontro dos rios Tietê e
Paraná, se empenha na difusão do
prêmio entre a população. Segundo
os organizadores, em diferentes
regiões do Estado de São Paulo, é
constatado o interesse das
administrações em conquistar
notoriedade por meio do TopDT,
por meio da mobilização e o voto de
moradores e visitantes.

O melhor lugar para
se viver após os 60
D

ivulgado no primeiro
semestre deste ano, o Índice
de Desenvolvimento Urbano para
Longevidade aponta Santos como
a melhor cidade brasileira para se
viver após os 60 anos. A pesquisa
foi feita pelo Instituto de
Longevidade Mongeral Aegon, em
parceria com a Escola de
Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV/Eaesp). Neste
cenário, a profissão de cuidador
de idosos ganha cada vez mais
importância. Para atuar no
segmento, contudo, é preciso
especialização, pois não basta
apenas fazer companhia aos mais
velhos. É necessário adquirir
conhecimentos básicos de saúde,
nutrição, entre outras habilidades.
Atento a essa demanda, o
Senac Santos, na Avenida
Conselheiro Nébias, 309, Vila

Mathias, oferece em sua
programação o curso Cuidador de
Idosos para quem busca
capacitação profissional e quer
aproveitar o bom momento da
área. Para participar das aulas é
preciso ter no mínimo 18 anos e
ensino fundamental completo. Na
unidade, as inscrições estão
abertas para a turma que começa
em 2 de outubro. “Faz parte da
nossa missão formar profissionais
capacitados para atender as
demandas crescentes no mercado.
No caso desta área, é importante
que os cuidadores sejam bem
formados para lidar com toda a
complexidade e responsabilidade
que significa zelar por outra vida
humana”, explica Alessandra
Riccagni, coordenadora da área
de saúde e bem-estar do Senac
Santos. Informações e inscrições
www.sp.senac.br/santos

Perspectiva
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Arq & Decor

Decoração com tratamento acústico
Divulgação

Cobogós da Trisoft: feitos
com fibras de garrafas PET,
reciclados e 100%
recicláveis

Objetivo é difundir cada
vez mais o produto feito
com PET

A

Trisoft inova com suas
soluções acústicas
integradas sustentáveis e
apresenta seus cobogós, em vários
tamanhos, padronagens e cores.
Utilizados há muito tempo como
divisórias e modificadores de
ambientes, os produtos também
servem para tratamento acústico,
melhorando a reverberação do som.
Feitos com fibras de garrafas
PET, reciclados e 100% recicláveis,
os cobogós da Trisoft proporcionam
infinitas possibilidades de se
trabalhar espaços, residenciais a
corporativos, multiplicando
ambientes e dividindo, sem dar a
sensação de enclausuramento.
“O formato, o desenho e a
disposição das peças na decoração
também colaboram para o
tratamento acústico”, explica
Maurício Cohab, diretor da empresa:
“É possível dispor peças de cobogó

a 5, 7 ou até 10 cm uma da outra,
construindo um labirinto sonoro que

Produção artesanal
com design
C

onhecido por trabalhar
com matéria prima
renovável que não agride o
meio ambiente, o eco designer
Edson Nunes utiliza modo de
produção artesanal em suas
criações. Sempre em busca da
melhor solução, ele seleciona
diferentes tipos de fibras naturais,
de acordo com as peças, com tramas
que geram produtos diferenciados.
Na criação do banco tucum,
Nunes usou as fibras do tucum,
palmeira da região Norte do Brasil,
com estrutura em madeira freijó
maciça lustrada com veniz PU a base
de água. A peça também recebeu

6
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Banco
tucum: fibras
de palmeira da
região Norte do Brasil
tratamento antichamas e antimofo
para garantir alta resistência e
durabilidade.
O banco é feito sob encomenda
na medida em que o cliente desejar.
Mais informações em
www.arteemcadeiras.com.br

também vai diminuir a reverberação
do som e melhorar a qualidade do

ambiente. Entretanto, nosso
produto, por si só, já tem essa

função, porque o material
construído com fibras de garrafas
PET tem essa capacidade de
absorver os ruídos”.
A Trisoft já retirou do meio
ambiente mais de 1 bilhão de
garrafas PET para desenvolver
produtos para mais de 97
segmentos da indústria. Entre eles,
estão os itens das soluções
acústicas integradas, com
revestimentos, forros, nuvens
acústicas e o cobogó. “Nosso
objetivo é difundir cada vez mais o
produto feito com PET e ampliar
sua utilização não apenas para a
indústria, mas também com o
consumidor final”, revela o diretor.
Para isso, a Trisoft acaba de lançar
um novo site, que abre um canal de
comunicação direta com o mercado,
traz todos os catálogos de produto e
recebe ideias de produtos.

Como madeira e pedras naturais
A

Fotos Divulgação

linha natural da Pisoforte, do
grupo Carmelo Fior, é uma
opção interessante para valorizar
projetos residenciais e comerciais. O
revestimento cerâmico possui alta
tecnologia de impressão digital e
apresenta aparência e textura de
matérias primas naturais.
Indicado para ambientes
internos e varandas, o produto imita
com perfeição madeira, mármore e
pedras naturais, com a vantagem da
fácil manutenção da cerâmica e
excelente custo beneficio.
O Stone AD, com aparência de
pedra natural, e o Madeira Mix, que
imita diversas tonalidades e veios
das madeiras, estão disponíveis no
formato 50 x 50 cm. Já os

Madeira Mix e Splendor: fácil manutenção e custo benefício
revestimentos marmo, que tem as
nuances do mármore, oferece a
opção de piso e parede, nos
formatos 50 x 50 cm e 32 x 60 cm. O

Splendor, inspirado nas tradicionais
canjiquinhas feitas de pedras nobres,
tem o formato de réguas, 32 x 60 cm.
Mais em www.pisoforte.com.br

Turismo & Lazer

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

Divulgação

Family
Weekend
no Deville:
hospedagem
para toda
família
aproveitar
o feriado

Promoção na semana
do Dia das Crianças
D
urante a semana do feriado de
Nossa Senhora Aparecida,
turistas e moradores poderão
aproveitar com a família toda a
estrutura do Deville Prime Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul. Em
comemoração ao Dia das Crianças, a
tarifa Family Weekend, normalmente
ofertada só nos finais de semana,
será estendida de 6 a 15 de outubro.
Localizado em um dos bairros
mais valorizados da cidade, o
Deville Prime Campo Grande conta
com piscina, fitness center, bar,
salas de eventos e oferece conforto
e modernidade aos hóspedes.
A promoção inclui uma diária
em apartamento da categoria luxo,
com café da manhã e wi-fi incluso.
Além disso, duas crianças de até 10
anos no mesmo apartamento dos
pais não pagam. O valor é de R$
289 (mais taxas), válido de sexta-

feira a domingo, que pode ser
parcelado em até cinco vezes sem
juros no cartão de crédito. As
reservas podem ser feitas pelo 0800
703 186 ou
reservas.ctr@deville.com.br Mais
em www.deville.com.br
O Deville Prime Campo Grande
é um hotel de luxo localizado em
área nobre da capital sul-matogrossense, na Avenida Mato
Grosso, esquina com a Via Parque,
próximo ao Parque das Nações
Indígenas. A unidade foi inaugurada
em 2015 e conta com 193
apartamentos e 3 suítes, totalizando
196 unidades habitacionais
distribuídas em 10 andares. O hotel
possui sete salas de eventos, com
capacidade total para 650 pessoas,
além de piscina externa, restaurante
com 188 lugares, bar, business
center e academia de ginástica.

Enfim,
aberto ao
ecoturismo
Arquipélago de Alcatrazes: serão permitidos mergulho recreativo e passeio embarcado

O

Instituto Chico Mendes de
Conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
anunciou a abertura para visitação
pública do Refúgio de Vida Silvestre
(RVS) do Arquipélago de Alcatrazes,
localizado em São Sebastião, no
litoral Norte de São Paulo. Na
unidade de conservação serão
permitidas atividades de mergulho
recreativo e passeio embarcado para
observação da fauna. As empresas
de turismo e profissionais
autônomos interessados, que
atenderem os pré-requisitos
exigidos, poderão se cadastrar para
prestar serviços de visitação no
RVS. A perspectiva é que no inicio
de 2018 o turismo no local esteja já
em funcionamento.
A demanda por visitação ao
arquipélago de Alcatrazes é
histórica, remonta à década de 90,
quando foram iniciadas ações em
prol da criação do Parque Nacional
Marinho dos Alcatrazes, que
propunha o aumento da área
marinha protegida e a implantação

do ecoturismo como opção para o
desenvolvimento sustentável
regional. Apesar da expectativa para
o turismo no arquipélago, atividades
com esta finalidade nunca ocorreram
devido a restrições relativas à
Estação Ecológica (Esec)
Tupinambás, bem como por
determinação da Marinha do Brasil,
que em função de seus exercícios
militares (que atualmente ocorrem na
ilha da Sapata), interditou a
navegação na região de 1998 até
2008.
O refúgio é gerido de forma
unificada com a Estação Ecológica
Tupinambás, compondo o Núcleo
de Gestão Integrada ICMBio
Alcatrazes. Nas duas unidades
foram registradas 1.300 espécies,
sendo que 93 delas estão sob algum
grau de ameaça de extinção. Além
das ameaçadas, o arquipélago dos
Alcatrazes abriga espécies
endêmicas e possui a fauna recifal
mais conservada e biodiversa do
Sudeste e Sul do Brasil, sendo
também área de reprodução e

crescimento de espécies de valor
comercial para o setor pesqueiro.
Abriga também um dos maiores
ninhais do país com nidificação de
fragatas, atobás e gaivotões. Estão
protegidas em Alcatrazes 259
espécies de peixes, destacando-se a
garoupa, o tubarão-martelo, entre
outras, e ocorre ainda presença
considerável da tartaruga-de-pente e
da tartaruga-verde, ambas ameaçadas
de extinção. Na região há ocorrência
de baleias e golfinhos.
A vegetação do arquipélago é
caracterizada por áreas de Mata
Atlântica e campos rupestres, e já
foram encontradas 320 espécies de
flora. Além de exuberante beleza e
expressiva biodiversidade, o
arquipélago de Alcatrazes faz parte
do patrimônio arqueológico,
histórico e cultural da região. Os
paredões graníticos de 316 metros
de altura no meio do oceano
impressionam os navegantes por sua
beleza, e suas águas com boa
visibilidade e vida marinha são um
convite ao mergulho contemplativo.

Safari na África do Sul!
O
Divulgação

Sanbona Wildlife Reserve é a
maior reserva privada
localizada em Western Cape, na
África do Sul. Com 58.000 hectares
de paisagem diversificada, em uma
zona livre de malária (no semideserto de Little Karoo), é pioneira
na conservação e ecoturismo na
região, com equipe composta por
veterinários, ecologistas, guias,
seguranças. Nesta reserva, o ranger
(guia e motorista) está sempre em
busca do melhor angulo para se
avistar os “Big 5”: leão, leopardo,
elefante, búfalo e rinoceronte. Para
completar a experiência, todos dias,
no pôr do sol, o happy hour na

Sanbona: um dos
melhores safaris
próximo a Cape Town

savana (sundowner) fecha com
chave de ouro brindando um dia
mais que especial.
Os quartos dos lodges têm vista
estonteante e são integrados à
savana. Cada um deles conta com
chuveiro externo, o que possibilita
um banho admirando a natureza e o

céu. A comida é simples e destaca
ingredientes regionais, como queijos,
carnes de caça, preparados com
especiarias e vinhos sul africanos.
A paixão pela fauna, flora e
preservação local é nítida em todos
os membros da equipe Sanbona.
Para experiências que exigem
deslocamento de longas distancias na
África do Sul, é recomendado ter
uma companhia de transfers de
confiança, com motoristas bilíngues.
Mais em www.sanbona.com
Perspectiva
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Pregorexia:
transtorno
alimentar parecido
com bulimia e
anorexia

Prevenindo as
“pedras nos
rins”

Ao viajar, escolha o
melhor para o seu pet

C

omparável às contrações
do parto, a dor provocada
por “pedras nos rins” pode ser
prevenida, segundo o médico
urologista Arnaldo Cividanes,
diretor técnico do Hospital
SAHA, de São Paulo,
especializado em cirurgias
eletivas e procedimentos
minimamente invasivos. Ele
explica que a causa dessa intensa
dor é justamente na passagem da
urina pelo ureter, canal que a
transporta do rim à bexiga:
“Geralmente, esses cálculos se
formam quando a urina está
muito concentrada, promovendo
a cristalização de minerais e
sais. Em casos mais simples,
prescrevemos medicamento para
controle de dor e orientamos o
paciente a beber bastante água
até que possa expelir a pedra.
Mas há casos em que o cálculo
obstrui o canal urinário,
podendo causar infecção e outras
complicações. Quando isso
acontece, o único tratamento é o
cirúrgico”. Ele alerta que as
temidas “pedra nos rins” podem
ser evitadas com três dicas
importantes: beber bastante água
ao longo do dia, todos os dias,
reduzir a ingestão de carne
vermelha e sal e evitar alimentos
ricos em oxalato de cálcio.

Divulgação

Riscos à mãe
e ao bebê
Desejo de seguir os
padrões estéticos e manter
o corpo bonito e definido

M

uito semelhante à bulimia
e anorexia, a pregorexia
atinge as gestantes,
principalmente aquelas que já têm
histórico alimentar precário em
busca da magreza. Enquanto a
bulimia se caracteriza por períodos
de compulsão alimentar, seguidos
por comportamentos não saudáveis
com perda de peso rápido, a
anorexia é marcada pelo peso abaixo
do normal, receio de ganhar peso e
vontade intensa de ser magra,
Pregorexia vem da junção dos
termos “pregnancy”, gravidez em
inglês, e anorexia. O transtorno
alimentar está diretamente
relacionado ao desejo de seguir os
padrões estéticos e manter o corpo
bonito e definido mesmo durante o
período de gestação, fazendo com
que as mães se alimentem pouco e

pratiquem exercícios físicos em
excesso.
De acordo com Sarah Lopes,
psicóloga do Hapvida Saúde, a má
alimentação causada pela pregorexia
pode causar problemas graves tanto
para o bebê como também para a
mãe: “Os efeitos são realmente
graves, levando-se em consideração
que a mamãe está sendo o suporte
alimentar de uma criança, a falta de
uma nutrição adequada prejudica o
desenvolvimento fetal e causa
desnutrição geral do feto”.
Segundo a especialista, as
consequências estão diretamente
ligadas à nutrição e ao esforço físico.
“Quando as gestantes não se
alimentam de forma adequada, seja
na quantidade ou até mesmo na
qualidade, o feto tende a uma má
formação, tanto física quanto
neurológica, desencadeando várias
doenças. Em casos mais graves,
pode ocorrer a falência fetal ou, até
mesmo, no momento do parto,
algumas complicações”.

Fluídos de colágeno para a pele
P

QUEM tem animal de
estimação costuma enfrentar
um sério dilema quando planeja
alguma viagem e, para o destino
escolhido, não é possível levar
o pet. Uma alternativa é
procurar um local que ofereça
abrigo, alimentação correta e
diversão para o seu amiguinho.
Ao fazer essa opção, o
dono precisa tomar alguns
cuidados, como vermifugar e
vacinar o cão ou gato, assim como
higienizá-lo. “É muito importante
aplicar proteção contra carrapato,
pulgas e outros parasitas,
independentemente do local
possuir área verde, pois o animal
pode ser contaminado e contrair
sérias doenças”, alerta o médico
veterinário Celso Ribeiro Filetti, da
clínica 24 horas e hotel Filetti.
O responsável deve também
firmar o contrato de hospedagem,
com cláusulas que variam de
acordo com o estabelecimento. “É
preciso dizer o tipo de ração que o

Um local que ofereça abrigo,
alimentação, diversão...
pet está acostumado, os horários
de alimentação e de medicação, as
brincadeiras que ele gosta, enfim,
todas as informações necessárias
para que o animal se sinta o mais
familiarizado possível”, explica
Guadelupe R. Filetti, que
administra a hotelaria animal.
Guadelupe diz que em quase
todos os locais é possível levar a
cama e os brinquedos preferidos
do pet, como a bolinha ou corda de
roer: “Pedimos também que o
dono deixe uma peça de roupa com
seu cheiro, para que o animal se
sinta seguro e acolhido”.

O VERME do coração que ataca os cães através da picada do
mosquito, doença chamada de filariose canina, está aumentado em
nossa região, alerta o médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti, ao
informar que o tratamento preventivo pode ser feito por meio de uma
vacina ou ampolas e comprimidos mensais. “É fundamental cuidar da
saúde de seu amiguinho. Ele lhe será sempre grato”, comenta Filetti.

Aumenta o número de felinos!
Divulgação

Divulgação

roteína importante na composição
estrutural do nosso organismo, o
colágeno possui a função de promover a
sustentação entre as células,
proporcionando um tecido mais firme. A
partir dos 25 anos de idade começa um
processo de declínio na produção natural
do colágeno na pele, ocasionando o
aparecimento de sinais do
envelhecimento. Os fluídos concentrados
de colágeno Bel Col Santos são
indispensáveis para o cuidado diário da
pele. As gotas de beleza são
desenvolvidas pela alta biotecnologia e
associam ativos de qualidade. Eles estão
disponíveis em quatro versões e cada
uma, além do colágeno, contém ativos
para atender a diversas disfunções na
pele. Seu uso tópico diário auxilia a pele a
retardar os sinais do envelhecimento, por
meio da qualidade de hidratação que o
colágeno promove.
8
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Linha Bel Col Santos:
gotas de beleza com
biotecnologia

Bel Col 1 atua como anti stress e
hidratante para peles delicadas a diversos
fatores, como frio, luz, calor, poluição,
entre outros. Seu uso contínuo garante
conforto e tolerância para que peles
sensibilizadas aceitem outros produtos
cosméticos e tratamentos estéticos.
Bel Col 2 é formulado especialmente
para auxiliar no controle da oleosidade da
pele e nos tratamentos cosméticos contra
a acne. É excelente coadjuvante na
recuperação da pele após cirurgia
plástica, pós-depilação e pós-extração da

limpeza de pele.
Bel Col 3 previne contra a flacidez
cutânea e linhas de expressão. Seus
princípios ativos protegem as células dos
efeitos danosos provocados pelos agentes
externos e combatem ao envelhecimento
e sinais do tempo.
Bel Col 4 foi desenvolvido com uma
especial associação de princípios ativos
que agem diretamente nos agentes que
provocam o envelhecimento cutâneo, em
especial contra a flacidez, ressecamento e
aspereza da pele, sendo indicado também
para rugas e linhas de expressão. O uso
contínuo deixa a pele visivelmente mais
viçosa e luminosa, restaurando assim a
jovialidade perdida em função do tempo e
dos agentes agressores.

Tendência em países da Europa já é constatada no Brasil
EDUARDO Ribeiro Filetti
ministrou palestra aberta na Arena
Santos, no domingo 24 de
setembro, na Expo Gatos Praia
2017. Filetti falou sobre gatos e
seus costumes, dando dicas de
enriquecimento ambiental e bom
tratamento aos felinos. “O número

de felinos aumenta nas residências
do Brasil e deverá superar a
quantidade de cães de estimação
até 2022, como já acontece em
alguns países da Europa”, afirmou.
O evento foi marcado por
exposições de diferentes espécies e
a atuação de juízes internacionais.

Gente & Fatos
Sandra Netto

POR SANDRA NETTO
www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

 Até 7 de janeiro, “Mundos

Invisíveis – Mostra de Arte
Científica Brasileira” permanece
no Museu do Amanhã, no Rio de
Janeiro, revelando, em 24 telas, a
arte e a beleza por trás de
elementos não visíveis ao olho
humano.
 78ª edição da Bijoias foi um

grande sucesso, em agosto, no
Centro de Convenções Frei
Caneca, na capital paulista,
reunindo mais de 140 expositores
e 8.000 compradores em busca
das novidades Primavera-Verão,
sob inspiração do tema
Checkmat.
 Casacor Bahia pode ser

visitada até 3 de novembro, no
casarão 137 na Avenida Marques
de Leão, Barra, Salvador, com a
Trisoft apresentando suas
soluções acústicas integradas no
Espaço Gourmet, com design em
homenagem a Ana Maria Braga,
entre os 40 ambientes da mostra,
em 1.225 metros quadrados.
 Centro Cultural São Paulo,
Spcine e Instituto Confúcio na
Unesp apresentam até 8 de
outubro, na sede do CCSP, na
Rua Vergueiro, 1.000, Sampa, a
3ª Mostra de Cinema Chinês,
com curadoria de Wang Yao,
cineasta da Beijing Film
Academy, que selecionou 12
filmes premiados em festivais
internacionais e inéditos no
Brasil, que refletem sobre a
cultura e história da China na
geração atual.
 Egberto Gismonti e Marisa

Rezende serão os homenageados
na 5ª edição do Festival de
Música Contemporânea
Brasileira (FMC), de 20 a 24 de
março de 2018, em Campinas.
Prazo de inscrição para
apresentação de trabalho encerra
em 15 de novembro.

Antônio Madeira Jr. e a esposa Edna, Luíza Scarpa e o filho Bruno
Scarpa: “Click Santista”, a exposição fotográfica de Bruno, que
agitou em setembro o shopping Pátio Iporanga, no Gonzaga, em
Santos, com paisagens e cenas urbanas da cidade. Publicitário,
fotógrafo profissional e apaixonado por Santos, Bruno encontrou
na fotografia uma forma de expressar seus sentimentos.

“Menos o
Mar”, da
escritora
Carolina Zuppo
Abed e da
fotógrafa
Isabel
Carvalhaes,
com imagens e textos que retratam Santos em detalhes do seu
dia a dia, lançado em 29 de setembro, no Museu da Imagem e do
Som, integrando a Primavera Criativa de Santos.
Luiz Carlos Ferraz

Editor do
Perspectiva, Luiz
Carlos Ferraz foi
entrevistado por
Daiany Andrade,
no programa
Bem da Terra, do
Canal Terra Viva,
do Sistema
Bandeirantes. Na
pauta, os livros
do jornalista
sobre o Caminho
de Santiago.

Luiz Carlos Ferraz

Fernando
Martins
Braga e o
mano
José Luiz
Martins
Braga:
poeta
Fernando
comemorou seus 80 bem vividos anos na festa surpresa
cuidadosamente organizada pela filha preferida Megue, no
espaço Vip do restaurante Tertúlia, em Santos, ao lado da doce
esposa Lucinha e seleto grupo de amigos.
Ana Clara Garmendia

Divulgação

Gui Pereira: com o
curta Wine Guys, o
produtor e diretor
brasileiro foi
indicado a cinco
categorias do 48
Hours Film Project de
Los Angeles, nos
Estados Unidos, e
levou o prêmio de
“melhor trilha
sonora”.

 “Uma história, uma lição de

vida”, o livro do designer de
joias Marivaldo Pimentel,
lançado em 29 de setembro, na
Pinacoteca Benedicto Calixto, em
Santos, tematizado em música
arte e lazer, combinando a
vivência do autor em diversas
fases de sua vida.
 Apreciadores de um bom jazz a

céu aberto têm a opção, entre os
dias 5 e 8 de outubro, da
programação do Shopping Pátio
Higienópolis, na capital paulista,
que apresentará duas a três
bandas por dia, em jazz sessions
especiais, com curadoria do
grupo JazzNosFundos.

Rodrigo Ramos e Ramon Giraldi: em Paris, Ramon, idealizador
do Núcleo Casa de decoração, embarcou com um grupo de 15
profissionais, entre arquitetos e designers, para participar de
vários eventos, entre eles a feira Maison & Objet, e jantar no
Museu Baccarat, onde foi realizada a cerimônia de entrega
oficial dos prêmios aos top influent.
Perspectiva
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Mesa Litoral
Bruno Scarpa

Café
em
família
Georgia Café utiliza
conceito artesanal em
seus produtos
BRUNO SCARPA

H

Georgia: ambiente caseiro e aconchegante

á 3 anos no Guarujá, o
Georgia Café começou
como uma loja de biquínis
sob a direção do empresário
Giancarlo. Havia apenas um singelo
café em segundo plano para a
comodidade de seus clientes. Com o
decorrer do tempo, contudo, o café
foi tomando maior proporção e a
loja de biquínis deu lugar ao Georgia
Café. Recentemente, o Georgia abriu
uma filial em Santos e em seu
comando estão Georgia Paschoal e a
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sócia Mariana Shimada. Na casa do
Guarujá permanecem seu fundador,
Giancarlo, e Valéria, que são pais de
Georgia.
A casa tem uma característica
bem familiar, com ambiente caseiro e
aconchegante, buscando fazer com
que seus frequentadores se tornem
mais do que clientes e sim amigos.
Essa relação é reforçada na
decoração, onde os itens foram
presenteados por amigos e familiares
dos proprietários.

Perspectiva

O Georgia Café utiliza conceito
artesanal em seus produtos. A casa
dispõe de diversos tipos de cafés,
cappuccinos e chocolates, como o
Cappuccino Avelã e o Cappuccino
Doce de Leite. Um dos diferenciais é
a utilização da técnica latte art, que
Georgia trouxe da Austrália e
consiste em escritas e desenhos
feitos na espuma em cafés e
cappuccinos.
Uma delícia da casa é o açaí: o
tradicional, que vem completo com

morango, banana, kiwi, granola, leite
condensado e xarope de guaraná, e o
açaí trufado, com a taça coberta de
nutella, leite ninho e morangos.
Entre outras sobremesas, o famoso
Waffle Georgia, bolos caseiros, e
milk shakes.
Para beber, o Georgia Café
oferece chá orgânico, sucos e
cervejas, que podem ser
acompanhados de bem elaborados
salgados, como as empanadas
argentinas, lanches na ciabata,
saladas.
O público frequentador é
variado, desde grupo de amigos e
casais até famílias. A casa também
possui área externa com espaço para
o pet.
Tudo isso pode ser conferido
nas duas unidades do Georgia Café:
a nº 1, na Avenida Prestes Maia,
330, Guarujá, e a nº 2, na Rua Minas
Gerais, 85, Santos, de terça a sextafeira, das 12 às 21 horas, sábados e
feriados, das 9h30 às 22 horas, e
domingos, das 9h30 às 20 horas.
O Georgia Café está na internet,
em www.georgiacafe.com.br, no
Facebook.com/GeorgiaCafé e no
Instagram @georgia.cafe

Pizza Hut
Praia Grande
lança rodízio

A

partir de agora, os
consumidores da Praia
Grande contam com mais uma
novidade para saborear as
delícias do cardápio da Pizza
Hut: a unidade da marca
localizada no Litoral Plaza
Shopping passa a oferecer o
rodízio de pizzas de segunda a
quinta-feira (exceto feriados), das
18 às 22 horas. Por R$ 29,90, os
clientes têm direito a oito sabores
de pizzas salgadas e, como
sobremesa, quatro opções de
pizzas doces. O rodízio também
inclui como entrada os deliciosos
breadsticks, as Hut Fries e Hut
Wings. Atualmente a Pizza Hut
está presente em 100 países com
aproximadamente 16 mil
restaurantes. No Brasil, são mais
de 150 unidades distribuídas em
22 estados.

