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EDUARDO AUGUSTO MURRAY

Capa: Fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

Comemorando 36 anos de atuação no mercado
imobiliário de Santos, a Construtora Anamar
prepara a entrega de mais um empreendimento
voltado ao segmento de alto padrão. Trata-se
do residencial Costa Embaré, localizado na Rua
Álvaro Alvim, 57...............................Págs. 5 a 7.
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Eduardo: “É vital que se
entenda esta cultura tão
rica e antiga”

Veículos & Negócios avaliou o Novo Celer, da chinesa
Chery, agora fabricado no Brasil, que tem configurações
básicas de um sedan compacto................................Pág. 3.
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Zezé Leone:
santista

conquistou o
primeiro título da

beleza brasileira

Alvo de um processo natural, algumas pessoas podem
sofrer mais com os sinais do envelhecimento, aparentando
até ter mais idade do que realmente possuem.......Pág. 10.
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O Brasil e a China

Organizado entre 1921 e 1922, o primeiro concurso de
alcance nacional para a escolha da mulher mais linda
do Brasil foi vencido pela santista Zezé Leone....Pág. 12.

Santos e suas HistóriasSantos e suas HistóriasSantos e suas HistóriasSantos e suas HistóriasSantos e suas Histórias

Atuando desde 1965 no mercado da Baixada Santista, a
Litoral Revestimentos se mantém na vanguarda quando
o assunto é acabamento na decoração...................Pág. 8.
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Nosso vizinho Peru foi eleito o “Melhor Destino Verde”
no World Travel Awards (WTA) América do Sul 2017,
anunciado na Riviera Maia, no México................Pág. 9.
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Andes, no Peru:
paisagens
deslumbrantes
na travessia da
Cordilheira

Oapetite chinês para
investimentos no Brasil está

cada vez maior. Muito embora o
governo chinês tenha recentemente
divulgado que iria desestimular
certos investimentos no exterior, em
alguns setores, esta medida não
deverá impactar negativamente o
fluxo de recursos chineses para o
Brasil.

Aportes em setores como
infraestrutura e energia continuarão
sendo estimulados pelo governo
chinês.

Ocorre que, agora, o governo
chinês pretende centralizar
investimentos em áreas consideradas
estratégicas. Setores de
infraestrutura e agronegócio
continuarão a atrair o capital chinês.
O Brasil, tradicionalmente, é um
importante parceiro da China, pois
fornece produtos estratégicos, como
alimentos e minérios, tão
importantes para o crescimento
sustentável chinês. Os chineses
também pretendem crescer nos
setores financeiro, de saneamento e
energético.

Um fato que merece destaque é
o importante papel que as empresas
chinesas exercem como
interlocutoras entre os governos
brasileiro e chinês. Como as
companhias chinesas são, em sua
maioria, estatais, ou possuem
participação estatal, acabam
representando, de certo modo, o
próprio governo em negociações
com os gestores públicos nos
diferentes níveis de governo no
Brasil.

Nosso escritório, Murray
Advogados, estruturou, há alguns

anos, uma área específica para
assessorar investimentos chineses
no Brasil, um “Chinese desk”.
Através de nossa sociedade
internacional, o PLG International
Lawyers, possuímos escritórios em
algumas importantes cidades
chinesas, tendo visitado aquele país
por diversas vezes nos últimos anos,
inclusive a convite do próprio
Ministério do Comércio da
República Popular da China, como
ocorreu em maio deste ano.

Para trabalhar em bases diárias
com empresas chinesas, é vital que
se entenda esta cultura tão rica e
antiga, que ultrapassa os 5 mil anos.
É fascinante ver como a antiga e
tradicional cultura chinesa
permanece tão presente e atual,
exercendo grande influência no
mundo corporativo chinês, e agora
global, em pleno século 21.

Eduardo Augusto Murray é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Travar a roda

E m meio aos 60.000 homicídios
registrados por ano, no Brasil,
2017 vai guardar mais um fato

particularmente doloroso. Uma criança
de 14 anos (e podem tratá-la como
adolescente ou qualquer outra
denominação, mas o fato é que 14 anos
é idade de criança, que usa pediatra e
ainda não tem o corpo 100% pronto),
sentindo-se moralmente agredida,
resolveu matar seus coleguinhas a tiros.
E com uma arma privativa de polícia
mandou para o céu (como se diz,
sempre, com as crianças que têm a vida
abreviada) dois amiguinhos, feriu mais
quatro a bala e... produziu um bullying
perpétuo em várias outras crianças,
adolescentes e adultos, que deverão
carregar as cenas na mente pelo resto
de suas vidas. O País está de luto. A
Humanidade deu mais um passo atrás;
dois, talvez. Por nada, ou muito pouco,

esta aparente “ilha de tranquilidade”
tem números superiores ao conflito
Israel x Palestina e se iguala a Síria (em
estado de guerra há anos). A razão vai
dando lugar à barbárie, dia a dia,
enquanto assistimos cenas mais que
lamentáveis no Congresso, no
Judiciário, no Executivo... Pessoas são
fuziladas à luz do dia, à sombra da
noite e na calada da madrugada. O País
está doente. A sociedade surta em vários
níveis, extrapolando o bom senso e as
regras da civilidade. Pior é a
indiferença, andando de mãos dadas
com a violência e a corrupção. O fato é
que o Brasil fica espiritualmente mais
pobre. É preciso reagirmos. As orações
ajudam, mas são pouco. E colocar um
revólver, ou fuzil, na mão de cada um
não é solução. É preciso parar a roda e
descermos, todos, nem que seja só por
um instante.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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NELSON TUCCI

Fotos Divulgação

Novo Celer: design foi
renovado, com especial
atenção para a parte dianteira
(faróis, grade, para-choque), e
as lanternas traseiras
redesenhadas

Veículos & Negócios

Há quem goste do modelo e
há também quem não o
conhecia. Mas depois desta

matéria – esperamos! – a vida do
Novo Celer não será mais a mesma.
A Chery, montadora chinesa que
aportou no Brasil em 2009, cometeu
alguns erros de avaliação e teve
modelos rejeitados pelo consumidor.
Mas isto ficou pra trás. A aposta no
QQ (já de fabricação nacional e com
motor flex, sendo atualmente o mais
barato do mercado, com preços em
torno de R$ 26 mil) e na 2ª geração
do jipinho Tiggo (desenvolvido sob
a mesma plataforma do Celer), para

2018, podem dar um gás à Chery.
No meio desses dois – QQ e

Tiggo – existe o Celer. Ou melhor, o
Novo Celer, agora fabricado no
Brasil, tem configurações básicas de
um sedan compacto. Já tínhamos
andado no Celer importado e agora

rodamos no novo modelo,
produzido na cidade paulista de
Jacareí. O design foi renovado, com
especial atenção para a parte
dianteira (faróis, grade, para-
choque), e as lanternas traseiras
redesenhadas.

Internamente ficou melhor o
modelo brasileiro, mas o câmbio –
manual, de 5 marchas – e o motor
não parecem ter mudado nada. De
torque baixo (10,3 kgfm/litro), com
109 cv (a gasolina) este 1.5 l anda
razoavelmente bem no trânsito e na
estrada, mas rende melhor em

Fabricado no Brasil,
Novo Celer valoriza
espaço e economia

Um gás
à Chery

Lentamente, comércio
apresenta reação

OIndicador Movimento do
Comércio, que acompanha o

desempenho das vendas no varejo
em todo o Brasil, subiu 1,5% em
setembro quando comparado a
agosto na análise com ajuste sazonal,
de acordo com os dados da Boa
Vista SCPC.

Na avaliação dos últimos 12
meses (outubro de 2016 até
setembro de 2017 frente a igual
período do ano anterior) houve
queda de 2,1%. Já na avaliação
contra setembro do ano passado,
houve um aumento de 5,5%.

Depois de dois anos de retração,
desde novembro de 2016 o indicador
do comércio vem gradualmente se
recuperando quando observado na
aferição acumulada em 12 meses.
Com uma mudança de cenário que
inclui redução de juros, expansão do
crédito, melhoria dos níveis de

renda, diminuição do desemprego
entre outras variáveis, espera-se que
esta tendência se mantenha crescente
pelos próximos meses, retomando
patamares positivos das vendas
varejistas.

Na análise mensal, dentre os
principais setores, o setor de
“Móveis e Eletrodomésticos”
apresentou alta de 2,8% em
setembro, descontados os efeitos
sazonais. A atividade do setor de
“Supermercados, Alimentos e
Bebidas” subiu 0,5% no mês na série
dessazonalizada. Na série sem
ajuste, a variação acumulada
permaneceu estável (0,0%). Por fim,
o segmento de “Combustíveis e
Lubrificantes” caiu 1,2% em
setembro considerando dados de
ssazonalizados, enquanto na série
sem ajuste, a variação acumulada em
12 meses apresentou queda de 3,3%.

rotação baixa. Na alta parece um
pouco pesadão. No entanto, tem um
ótimo álibi pra quem viaja com ele: é
econômico, tem o interior espaçoso
e um porta-malas sedutor, de 450
litros.

Rodando a gasolina, fez 9,4 km/l
na cidade e rendeu a média de 15,1
km/l na estrada. Um bom
desempenho, considerando sua
carroceria de 1.200 kg. Com

suspensão
macia,
requer
atenção
redobrada
nas curvas
em alta
velocidade,
mas vai
sossegado
em terrenos
planos e em
velocidade

inferior a 90 km/h. Reiterando, o
espaço interno é elogiável, a exemplo
do preço que o torna convidativo a
um teste drive (abaixo dos R$ 40
mil).

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

� Justiça do Guarujá recebeu denúncia do Grupo de Atuação Especial
contra o Crime Organizado (Gaeco) contra 11 pessoas acusadas de
integrarem associação criminosa e de praticarem crimes contra a ordem
econômica. Os denunciados estão vinculados ao Sindicato dos
Transportadores Autônomos de Containers de Guarujá, Santos e Região
(Sindcon), Associação dos Trabalhadores Autônomos de Containers
(ATAC) e Associação dos Caminhoneiros Autônomos do Guarujá
(Associajá), que atuavam ameaçando empresários do ramo de
transportes, motoristas autônomos e dirigentes de outras associações,
inclusive praticando atos de violência, com o objetivo de dominação
completa do mercado. Os réus foram afastados dos cargos de direção
que ocupam nas entidades e foram proibidos de participar em reuniões
(dentro ou fora das entidades) e em manifestações, protestos ou
reivindicações promovidas pelas organizações.

� O consumidor de Santos a partir
de 16 anos pode aumentar seu poder
de compra em até 30%, por meio do
programa cooperativo Ekko, que
envolve 40 estabelecimentos
comerciais na cidade. Para usar o
sistema, é preciso fazer o download
do aplicativo nas lojas Google Play e
Apple Store e fazer cadastro
gratuito. Imediatamente ganhará 200
Ekkos, uma unidade de economia
igual ou equivalente a R$ 200, para
ser utilizada nos estabelecimentos
parceiros.

� Impulsionada pela qualidade (?) dos serviços prestados, consumidores
do Estado de São Paulo trocaram em nove anos, completados em
setembro, quase 13 milhões de vezes de operadora de telefonia fixa e
móvel sem alteração do número do telefone. No mesmo período, o país
registrou cerca de 40 milhões de transferências. Segundo relatório da
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABRTelecom),
considerando apenas o terceiro trimestre deste ano, de julho a setembro,
foi concluída 1,61 milhão de trocas de operadoras, sendo 387,86 mil
(24%) por usuários de terminais fixos e 1,22 milhão (76%) por titulares
de telefones móveis.

� As fraudes com cartões de débito e
crédito podem ser prevenidas, afirma
Iremar Brayner, líder de risco da iZettle no
Brasil. Ele esclarece que o fraudador não
precisa saber a senha do cartão para
aplicar o golpe e que a rapidez com que a
fraude é denunciada pode fazer toda a
diferença. Também não basta apenas
contestar os gastos junto à operadora: a
polícia precisa ser avisada. Iremar orienta
o usuário para suspeitar das atualizações
de dados por e-mail e diz que o fraudador
é descoberto quando há mudança de
hábitos. LANÇADA em Santos a segunda

edição do projeto Muretas na
Cidade, que consiste na exposição
nos jardins da praia de 10 esculturas
confeccionadas em fibra de vidro e
customizadas por artistas plásticos
locais. Oito delas reproduzem a
figura das muretas, um dos símbolos
da cidade, e duas formam a palavra
“Santos”.

As esculturas permanecerão
expostas até fevereiro. O projeto foi
idealizado pelo designer e coreógrafo
Mauriomar Cid, em parceria com a
Secretaria Municipal de Turismo
(Setur), e integra a Primavera
Criativa. Desde 2015, Santos é a
única cidade brasileira, exceto
capitais, a ostentar o título Cidade
Criativa, atribuído pela Unesco para
Salvador, Curitiba, Belém e
Florianópolis.

Ao frisar o apoio da Setur e
parceiros que viabilizaram a
iniciativa, Mauriomar contou que a
ideia foi baseada no projeto Cow
Parade, conhecido pelas esculturas
de vacas decoradas em várias cidades

do mundo.
Conforme disse o prefeito Paulo

Alexandre Barbosa, Santos tem
muitos talentos: “Dar visibilidade
aos artistas e facilitar o processo de
criação é responsabilidade do poder
público”. Já o secretário de Turismo,
Rafael Leal, destacou que as
esculturas preparam um dos cartões
postais de Santos, os jardins da orla,
para a temporada de Verão.

As esculturas com o nome
“Santos” têm dimensão de 2m30 por
2m15 e estão posicionadas na
plataforma do emissário submarino e

no jardim da orla. Elas foram
customizadas por Leandro Shesko e
Érico Bomfim. As esculturas em
forma de mureta, com 1m60 de
altura e de largura por 0,35m de
profundidade, são assinadas por
Andressa Sirius, Alexandre Pedroso,
Márcia Okida, Érica Gropp Colen,
Chico Mel, José Elffer, Andréa
Araújo e grupo Tumobgrafia.

Além da Setur, o projeto
Muretas na Cidade conta com apoio
institucional do restaurante Hiná
Fish e Lounge e da Cervejaria
Burgman.

Projeto Muretas
na Cidade
Iniciativa visa dar visibilidade
aos artistas locais

Fotos Susan Hortas/Divulgação Secom-PMS

Surf é o tema da mureta customizada por Alexandre Pedroso

A palavra
“Santos”, por
Érico Bomfim

ALUNOS do curso de
aprofundamento JP na Mídia, do
Colégio Jean Piaget, de Santos,
apresentam até 4 de novembro
trabalhos autorais, com temas
variados, no Espaço VIP da

Galeria Municipal Braz Cubas, no
Centro de Cultura Patrícia Galvão,
na Avenida Pinheiro Machado, 48,
2º piso, Vila Mathias. A mostra é
resultado do projeto desenvolvido
ao longo deste ano letivo pelo

Estudantes apresentam fotografias autorais
professor e fotógrafo Leandro
Ayres. Em sua estreia, os jovens
fotógrafos revelam aspectos de um
mundo interior, fruto do despertar
de suas percepções e traduções de
suas vidas cotidianas.
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Construção

SANDRA NETTO

Residencial Costa Embaré

Anamar entrega
alto padrão

Apartamentos de três e
dois dormitórios com
muito lazer

Luiz Carlos Ferraz

Costa Embaré: 12º
empreendimento da linha
Costa, torre única
contempla 80
apartamentos

Comemorando 36 anos de
atuação no mercado
imobiliário de Santos, a

Construtora Anamar prepara a
entrega de mais um empreendimento
voltado ao segmento de alto padrão.
Trata-se do residencial Costa
Embaré, localizado na Rua Álvaro
Alvim, 57, com apartamentos de

três e dois dormitórios e ampla
estrutura de lazer. Este é o 12º
empreendimento da linha Costa,
iniciada em 1981, totalizando a
entrega de 777 unidades
habitacionais, celebrou o diretor da
Anamar, Adelino Bastos.

O projeto arquitetônico tem
concepção contemporânea e foi feito
pela arquiteta Irene Lopes Torre, em
conjunto com o projetista Auro
Sérgio e os engenheiros Antonio
Madeira Jr. e Silvio Miranda, da
Engos Engenharia e Projeto.

O ponto alto do Costa Embaré é

a fachada frontal, imponente e
diferenciada com acabamentos
nobres. Em tupi-guarani, Embaré
significa “árvore de tronco grosso” e
por isso foi dada ênfase aos quatro
pilares redondos com 13 metros de
altura revestidos em alumínio padrão
madeira, dando a conotação de
árvores. Além disso, os acabamentos
em pastilhas metalizadas marrom e
vidros verdes remetem ao momento
mundial de resgate e retorno à
Natureza.

Autora do projeto de interiores e
fachadas, Irene acrescentou que as
áreas comuns e os espaços de lazer
estão sendo entregues mobiliados,
como dois dos quatro salões de
festas (os outros dois ficarão ao
gosto dos condôminos),
brinquedoteca, salão de jogos (com
parede de escalada), espaço fitness,
cinema, piscina com raia e
hidromassagem, sauna e quadra
poliesportiva.

A arquiteta é responsável pelos
projetos dos dois apartamentos
modelo que a construtora preparou
para valorizar e demonstrar a
funcionalidade das plantas. “O de
três dormitórios foi idealizado para
uma família com três filhos”, contou
Irene: “O projeto foi calcado numa
decoração sóbria, chic e atemporal,

integrando os ambientes de estar e
terraço gourmet. Materiais como
madeira, laca metalizada, painéis em
baixo relevo gravados a laser e em
laca fosca estão presentes em todos
os espaços. A iluminação também foi
cuidadosamente executada e
setorizada”.

Já no apartamento de dois
dormitórios a decoração contempla
acabamentos sustentáveis:
“Madeira, palhas, fibras, vegetação,
cores terrosas, bicicletas, tapetes
confortáveis, mar e vida saudável.
Cuidado também com a iluminação
indireta, fitas de leds, lustres em
madeira certificadas e muito
aconchego”.

O Costa Embaré marca a terceira
obra em que três gerações da Família
Bastos trabalham juntas – o
patriarca Mário com o filho Adelino
e o neto Leandro – e será entregue
num momento em que a economia dá
sinais de retomada. Neste sentido,
eles estão entusiasmados com a
concretização do empreendimento,
que classificam como a “menina dos
olhos” e a efetiva contribuição da
empresa para a modernização da
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Construção
Sandra Netto

Patriarca Mário, ladeado pelo
filho Adelino e o neto
Leandro: terceira obra em que
três gerações da Família
Bastos trabalham juntas

cidade e o mercado de alto padrão de
Santos.

Adelino detalhou que a torre
única contempla 80 apartamentos,
sendo 40 de três dormitórios com
uma ou duas suítes, cada com 151
metros quadrados de área, e 40 de
dois dormitórios com uma suíte,
cada com 119 metros quadrados de
área. Uma característica das
unidades é a integração da sala com a
varanda gourmet, por meio de um
sistema de portas de vidro com
abertura total, através de trilho
deslizante sem roldanas e sem a
necessidade de perfis de alumínio
vertical, confeccionado e instalado
pela Serralheria Anna Luiza.

No aspecto construtivo, o
diretor da Anamar reforçou que
foram adotadas as tecnologias que
consagraram a linha Costa, com
utilização de produtos de marcas e
qualidade consagrada no mercado, e
a manutenção de tradicionais
parceiros. “A grande maioria de
nossos fornecedores está conosco há
muito tempo. A Anamar preserva
muito a parceria”, afirma Adelino.

Responsável pela elaboração do
projeto estrutural, a Engos
Engenharia e Projeto é parceira da
Anamar desde 1986. No Costa
Embaré, segundo os engenheiros
Antonio Madeira Jr. e Silvio

Miranda, o projeto estrutural foi
desenvolvido em compatibilidade
com o projeto arquitetônico, com o
objetivo de valorizar a imponência
da fachada, com pilotis redondos de
grande altura livre, os terraços
balanceados e os espaços de
circulação nos pisos de garagens.

Todo o concreto da obra foi
fornecido pela Lafarge Holcim.

A EFA Empreiteira prestou os
serviços de mão de obra com
profissionais capacitados e
treinados. De acordo com o diretor
Eduardo Ferreira de Andrade, no

Costa Embaré a empresa executou a
marcação e a elevação de alvenaria, o
reboco interno e externo, a colocação
de contramarcos, regularização e
impermeabilização de banheiros,
contrapiso, azulejo e piso. Na
fachada do edifício a EFA aplicou a
chamada Argamassa Projetada.
Através de uma pistola a massa é
colocada na parede, com uma fixação
melhor que a massa chapada no
método convencional, possibilitando
injetar uma camada de 7 a 8 cm.
Além disso, a pistola tem um
mangote de 20 metros, o que agiliza
o serviço em área equivalente a 3/4
andares sem a necessidade de
deslocar o equipamento.

O fechamento utilizou alvenaria
em blocos cerâmicos de vedação,
com furo vertical de primeira
qualidade, disseram os diretores da
Tapinaré Representações, Albano da
Silva Soares e Cristiane R. Soares.
Entre as vantagens de utilizar
produto 100% natural, estão a baixa
absorção de umidade, isolamentos
térmico e acústico, proporcionando
elevada performance na obra e mais
conforto no interior das unidades:
“Os produtos são entregues a granel
ou paletizado e seguem a norma
NBR 15270 da ABNT”, frisaram
Albano e Cristiane, ao ressaltar que,
em função da antiga parceria com a
Anamar, sempre é criada estratégia
especial para atender a construtora.

O material hidráulico da
Amanco, PVC e PPR, foi fornecido
pela Casa D’Água materiais de
construção. Segundo os diretores
Ricardo e Joaquim, a empresa
também é tradicional parceira da
Anamar e foi responsável pelo
fornecimento das argamassas
Votoran para assentar revestimentos
internos e externos.

A Litoral Gás realizou a
infraestrutura da rede de distribuição
de gás, deixando opção por GLP ou
gás natural, assim como instalou a

tubulação em cobre para água
quente, com medidores individuais.
O diretor Marcos Gomes disse que a
empresa é credenciada Ultragaz e
adota as normas ISO 9001.

A Engecon Engenharia e
Construção efetuou os serviços de
impermeabilização das áreas do
térreo, jardineiras, lajes expostas,
área de lazer da cobertura e piscinas.
Conforme o diretor da empresa,
engenheiro João Batista de Azevedo,
este foi o sexto empreendimento que
a Engecon impermeabilizou para a
Anamar e sempre com a utilização
de produtos Viapol. Além de
impermeabilização, a Engecon
executa serviços de fachada,
restauração, pintura, recuperação
estrutural, obras de manutenção em
condomínios e obras industriais.

A Serralheria Anna Luiza atuou
em diferentes áreas no Costa
Embaré, detalhou o diretor
Estanislau Mendes. Além do citado
sistema de portas de vidro que
integra a sala e o terraço gourmet nos
apartamentos, a empresa instalou na

fachada a pele de vidro na cor verde
espelhado e as colunas em ACM na
cor mogno. Todas as esquadrias do
prédio são em alumínio reforçado da
linha Suprema e os portões são em
inox. Para o apartamento modelo a
Anna Luiza fabricou e instalou o
envidraçamento dos terraços e o box
elegance nos banhos.

A Sistema Ar Condicionado foi
responsável pela implantação da
infraestrutura para instalação de
condicionadores de ar split, no
sistema convencional e inverter,
afirmou o diretor da empresa, Luiz
Caetano Antunes de Paiva, com
tubulação em cobre, dentro das
normais técnicas.

A Positano, da Marques &
Marques Materiais para
Construção, forneceu diferentes
tipos de revestimento. O diretor
Mauro Orlandini Marques
especificou: nas salas, porcelanato
80 x 80, da Porto Design; nos
banheiros, pastilha cristal pedra, da
Porto Design, pisos Via Rosa e
revestimentos Via Rosa; nas sacadas,
porcelanato Pérola 60 x 60 polido,
da Porto Design; nas áreas comuns,
porcelanato retificado Campânia
Out 70 x 70, da Delta; na piscina,
porcelanato de madeira, da Porto
Design; e na sauna, pastilha de
porcelana 5 x 5, da Porto Design.
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Construção
André Monteiro

Costa Embaré: integração
da sala com a varanda
gourmet, por meio de
portas de vidro com
abertura total

Os vidros dos apartamentos
foram fornecidos pela Master
Vidros. Conforme o diretor
Alessandro Valentim, nas janelas foi
utilizado cristal incolor 4 mm de
espessura, enquanto no guarda-
corpo das sacadas a opção foi pelo
vidro laminado verde 8 mm. No
gradil de entrada do prédio do andar
térreo foi utilizado cristal verde 10
mm temperado e na pele de vidro da
fachada o laminado refletivo verde
de 8 mm de alta performance.

Em sintonia com o alto padrão
de acabamento da Anamar, mais uma
vez a Marmoraria Santista foi
responsável pelo fornecimento e
colocação das pedras naturais. De
acordo com o diretor André Glerean,
nos portais dos elevadores foi
utilizado o mármore Marmo Stone
Bege Prime; nas bancadas da cozinha
e do espaço gourmet, granito Preto
São Gabriel; nos banhos e lavabo,
mármore Branco Prime; e nas
soleiras internas, mármore Bege
Prime. “Nesta parceria de 19 anos o
que sempre prevalece é a excelência
de nosso atendimento e o custo-
benefício dos produtos e serviços
oferecidos”, frisou André, ao
apontar que a nobreza das pedras
naturais também está presente no
piso e tabeira dos elevadores, em
Nano Glass, nas escadarias internas

e de serviço, que recebeu mármore
branco, e na rampa de acesso da
entrada social em granito levigado
Ouro Brasil: “Parabenizo a Anamar
e agradeço aos diretores Mário,
Adelino e Leandro pela confiança”.

A Gessos Antonelli executou os
serviços de gesso em todo o
empreendimento, com aplicação do
sistema Drywall, de gesso

acartonado. Todos os produtos são
Knauf, enfatizou o diretor Marcelo
Antonelli, ao detalhar que nas áreas
comuns o teto foi rebaixado para
receber iluminação e nos
apartamentos a empresa fez o forro
dos terraços e banhos, além das duas
unidades decoradas.

A Lumen Iluminação executou a
parte social do projeto da arquiteta
Irene Torre, que envolve os dois
apartamentos de exposição para
venda, assim como a sala de cinema
e o hall de entrada social, informou o
diretor da Lumen, Roberto Capella.

No espaço fitness, os
equipamentos foram fornecidos pela
Presmam e são semelhantes aos
utilizados em academias, explicou
Weder Bonato, diretor da empresa.
Ele acrescentou que os produtos são
profissionais e nacionais de alta
qualidade. “A Presmam atua há 27
anos na Baixada Santista e garante o
melhor pós-venda aos condôminos,
com assistência técnica dos
equipamentos”, declarou Bonato.

Mais uma vez parceira da
Anamar, a Bontempo forneceu os
planejados para os dois
apartamentos decorados. Entre os
produtos diferenciados, o diretor da
Bontempo, Fernando Carrera, citou
os painéis personalizados, peças
usinadas com desenhos exclusivos,
detalhes nas portas dos armários da
suíte e o lançamento da Lacca
perolizada. A cozinha Clássica
possui portas almofadadas em
Lacca, uma tendência no mercado de
alto padrão, bem como gavetas e
acessórios organizacionais,
ergonomia e aproveitamento de
espaços. Fernando elogiou o projeto
dos decorados: “Irene Torre utilizou
a variada coleção de acabamentos e

detalhamentos para compor os
ambientes únicos, requintados e de
altíssimo padrão”.

Fernando Ferraz, representante
da Cerâmica Atlas no Litoral de São
Paulo, declarou que a fachada do
Costa Embaré recebeu revestimento
em pastilhas de porcelana, no
formato 5 x 10, referências B 2140 –
Branca. A Cerâmica Atlas, com mais
de 50 anos fabricando pastilhas de
porcelana e revestimentos
cerâmicos, apresenta soluções para
espaços residenciais e corporativos a
partir de cores e dimensões que
personalizam projetos nos mais
diferentes estilos arquitetônicos.
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Até 4 de março é possível visitar
a exposição Casas de Vidro, que

aborda o uso do vidro como material
para a arquitetura, tendo como eixo a
comparação entre as casas
projetadas por Philip Johnson,
Charles e Ray Eames e Mies Van
Der Rohe, nos Estados Unidos, e
Lina Bo Bardi, em São Paulo. A
mostra acontece na casa de vidro do
casal Bardi, na Rua General Almério
de Moura, 200, Morumbi, capital
paulista. A exposição destaca
imagens de arquivo dos quatro
projetos, estudos e comparações
entre os arquitetos, suas poéticas de

Farnsworth House, projeto
1945-47, do Arquiteto
Mies Van Der Rohe

“Casas de Vidro”, história e conservação

trabalho, métodos, referências. Além
do repertório fotográfico, são
expostas 12 maquetes produzidas
especialmente para o evento.

A exposição complementa o
projeto apoiado pela Getty
Foundation por meio do programa
Keeping it Modern, desenvolvido
por equipe do Instituto de
Arquitetura e Urbanismo da USP,
coordenada pelo professor Renato
Anelli, também curador da mostra.

Divulgação

Arq & Decor

Atuando desde 1965 no
mercado da Baixada
Santista, a Litoral

Revestimentos se mantém na
vanguarda quando o assunto é
acabamento na decoração. Com
vasto portfólio de produtos, a
empresa representa grifes
consagradas e possui equipe
preparada para atender com
excelência profissionais da
construção civil, arquitetura e
decoração, assim como o
consumidor final.

“Aliamos nossa forte tradição
com as novas tendências do design e
tecnologia, agregando requinte,
praticidade e bom gosto”, comenta o
diretor da Litoral, François Mertens.
Ele explica que o pioneirismo é
sustentado com produtos modernos
e funcionais, e a garantia de uma
instalação perfeita, executada com
mão de obra própria, e o pós-venda:
“Em decoração tudo muda
rapidamente e o maior desafio de um
profissional de decoração é realizar

Modernidade com funcionalidade

um trabalho que permaneça o
máximo possível”.

Referência em acabamentos, a
Litoral apresenta vários tipos de
pisos, como carpetes de madeira
natural, laminados e vinílicos, grama
sintética, além de pisos especiais
para academias. Possui telas solares,
cortinas e persianas em tecido e pvc,
motorizadas ou manuais, para

residências e escritórios,
de diferentes modelos,
como rolô, romana,

plissada, vertical e madeira, e grande
variedade de acessórios. “Vivemos
numa cidade onde a luz é abundante
a maior parte do ano, o que
possibilita a construção de casas e
apartamentos com grandes terraços e
aberturas, e as persianas e telas
solares são a solução ideal”,
acrescenta.

A Litoral também trabalha forte

com papéis de parede
vinílicos, em diferentes
padrões, cores e
figuras, de fácil aplicação, nacionais
e importados. “Com produtos que
agregam cada vez mais tecnologia, o
papel de parede é uma ótima
alternativa para quem deseja
transformar o visual da casa ou do
escritório, criando ambientes
elegantes, com excelente custo-
benefício e sem a necessidade de
obras complicadas”, frisa Françoise.

O showroom da Litoral
Revestimentos fica na Avenida
Bernardino de Campos, 96 (Canal
2), na Vila Belmiro, em Santos, e
atende de segunda a sexta-feira, das
8 às 19 horas, e sábado, das 8 às 13
horas, com estacionamento próprio.
Telefone (13) 3877.0460. Confira
nas novidades no site
www.litoralrevestimentos.com.br

Fotos Sandra Netto

Showroom da Litoral: cortinas e persianas,
pisos de madeira, laminados e vinílicos,
papéis de parede em diferentes padrões,
para criar ambientes elegantes

D e 28 de outubro até o final de
dezembro, acontece a 11ª Bienal

de Arquitetura de São Paulo com
mais de 40 atividades de diversos
tipos e formatos, com a proposta de
aproximar a arquitetura de outras
formas de coprodução urbana, com o
objetivo de construir um projeto
coletivo e colaborativo de cidade. A
exposição da Bienal acontece numa
rede de espaços oficiais, com
realização do Instituto de Arquitetos
do Brasil (IAB). Mais informações em
www.11bienaldearquitetura.org.br

11ª Bienal de
Arquitetura
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Divulgação

Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Nosso vizinho Peru foi eleito
o “Melhor Destino Verde”
no World Travel Awards

(WTA) América do Sul 2017,
anunciado na Riviera Maia, no
México. “O Peru é um país de
biodiversidade e nossas ações de
promoção vêm concentrando-se em
divulgar o nosso destino neste
segmento a nível internacional”,
disse Marisol Acosta, diretora de
Turismo da Comissão de Promoção
do Peru para a Exportação e o
Turismo, a PromPerú: “Este prêmio
confirma que a cadeia comercial de
todo o mundo está reconhecendo
nossa oferta de natureza, que se
complementa com a de história e
cultura”.

Os vencedores da edição sul-
americana do WTA competirão na
edição mundial do prêmio, em 10 de
dezembro, em Phu Quoc, Vietnã. O
World Travel Awards é considerado
o “Oscar do Turismo”, de acordo
com o prestigiado jornal americano
The Wall Street Journal. Criado há
mais de 20 anos, atualmente os
vencedores são escolhidos por
votação pública na Internet e por
especialistas do setor a nível global.

Outro reconhecimento pelas
ações do Peru no segmento é que a
PromPerú ganhou o prêmio de
“Melhor Escritório de Turismo da
América do Sul” pelo segundo ano
consecutivo. O país ficou a frente da
Argentina, Equador, Brasil e Chile.

Hoje, a região sul-americana
representa 56% do total de chegadas
internacionais ao Peru.

O setor privado do Peru também
levou outros prêmios:

� Melhor Hotel de Negócios da
América do Sul: Swissotel Lima.

� Melhor Hotel de Aeroporto:
Costa del Sol Lima Aisport.

� Melhor Hotel & Cassino
Resort da América do Sul: Los
Delfines Hotel.

� Melhor Resort da América do
Sul: Tambo del Inka a Luxury
Collection.

� Melhor Agência de Viagens da
América do Sul: Costamar.

� Melhor Companhia Aérea
Executiva Privada: ATSA.

Ilhas flutuantes no Lago
Titicaca, nos Andes: 3.812

metros acima do nível do mar

Luiz Carlos Ferraz

O “Melhor Destino
Verde”

Unindo sofisticação e conforto, o
Maitei Hotel, em Arraial

D’Ajuda, no Sul da Bahia, inaugurou
um novo spa. O espaço de
relaxamento tem vista para o mar e
apresenta diversos tratamentos que
reforçam a proposta do hotel
boutique de oferecer aos hóspedes
uma estada com requinte,
comodidade e serviços exclusivos.

O menu do spa Maitei conta
com opções de massagens relaxantes
e terapêuticas. A relaxante, por
exemplo, é ideal para combater a
tensão muscular e diminuir o
estresse e pode ser combinada com
uma esfoliação corporal com o uso
de um produto natural, à base de sal
marinho. A massagem com pedras
quentes é feita com pedras de
basalto, que são imersas em água
quente e, em seguida, colocadas em
pontos específicos sobre as costas,
nas palmas das mãos e entre os
dedos dos pés para equilibrar a

energia corporal. Outra que promove
o equilíbrio do corpo é a terapêutica,
que consiste em um conjunto de
técnicas manuais ou manipulações
que conduzem à estimulação e
regulação do sistema neuromuscular.

Aqueles que desejam
experimentar técnicas clássicas
podem optar pela bambuterapia ou a
reflexologia podal, que consiste em
uma massagem em pontos
específicos dos pés. A massagem
redutora é feita com movimentos de

deslizamentos
profundos.

O Maitei é ideal
para casais e grupos de
amigos. Sua excelência
é atestada pelos selos
de luxo Condé Nast

Johansens, Circuito Elegante,
Exclusive Collection Hotels e Sul
Hotels. São 17 apartamentos,
duplos ou triplos, com ou sem vista,
que possuem TV a cabo, ar
condicionado, frigobar, jacuzzi
dupla, conexão à internet, varanda
com rede. A infraestrutura abriga
restaurante com bar, salas de estar,
ginástica, sauna a vapor, piscina e
um terraço com outra piscina com
vista ao mar, espreguiçadeiras e bar.
Mais em www.maitei.com.br

Relaxamento com vista para o mar
Novo spa do
Maitei, em Arraial
D’Ajuda

Aestância de Socorro, na Serra da
Mantiqueira, no interior do

Estado de São Paulo, foi premiada
como referência em turismo
acessível às pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida ao receber o
diploma “Destaque de Honra –
Gestão Municipal” durante o World
Company Award (WOCA) 2017, em
Lisboa, Portugal.

Para garantir a mobilidade dos
visitantes com deficiência física
pelas ruas, Socorro possui
sinalização tátil, elevadores, rampas
e barras nos pontos turísticos, além
de realizar ações de fiscalização nos
estabelecimentos para garantir que
todos tenham rampas de acesso
dentro das normas de segurança.

O diferencial, contudo, está no
atendimento a essas pessoas, que
faz da cidade o destino ideal para
aqueles que procuram atividades
para se aventurar entre amigos e
família ou hospedagens para relaxar

em meio à natureza. A hotelaria da
região oferece estrutura completa e
adaptada para receber hóspedes com
mobilidade reduzida, além de
atividades especiais, inclusive
esportes de aventura.

Em 2014, os hotéis fazenda
Campo dos Sonhos e Parque dos
Sonhos, pioneiros em projetos de
acessibilidade, foram premiados no
World Responsible Tourism Awards
entre os melhores no mundo para
pessoas com deficiência por
demonstrarem que o turismo de
aventura pode ser acessível a todos e
por permitirem que as famílias e
amigos possam compartilhar a
experiência juntos. Dentre as
atividades oferecidas por estes
hotéis, estão passeios de charrete e
de cavalo, tirolesa, arvorismo, rapel
e rafting, passeios de bicicletas,
triciclos e quadriciclos adaptados e
passeios de barcos, pedalinhos e
caiaques pelo lago.

Socorro, referência em
turismo acessível

Atividades de aventura com ampla acessibilidade

Fotos Divulgação

Rede de hotéis em Socorro possui estrutura adaptada
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Alvo de um processo natural,
algumas pessoas podem
sofrer mais com os sinais do

envelhecimento, aparentando até ter
mais idade do que realmente
possuem. Diversos fatores
influenciam esta ordem, e muitos
deles estão fora do alcance, como a
genética. Contudo, é possível manter
um ritmo compatível com uma
alimentação rica em antioxidantes.
Esses elementos são compostos de
vitaminas, minerais e outras
substâncias químicas capazes de
evitar a oxidação da estrutura celular.

Está comprovado
cientificamente que uma dieta rica
em alguns antioxidantes previne
contra doenças cardíacas e aquelas
relacionadas ao envelhecimento. Há
uma grande variedade de alimentos
ricos nessas substâncias, que
também podem ser encontrados em
suplementos e produtos cosméticos.

A oxidação é um processo
químico natural que ocorre no corpo

Envelhecimento
precoce. Não!

humano e que resulta em moléculas
instáveis chamadas radicais livres.
Em pequenas quantidades, essas
moléculas são úteis para a saúde,
pois desempenham papel
importante em algumas atividades
das células, como transferência de
elétrons para atingir a estabilidade.
No entanto, quando em excesso,
podem ser tóxicas ao organismo e
gerar problemas, prejudicando o
funcionamento celular.

De acordo com a nutricionista
Joana Carollo, uma alimentação
baseada em frutas, vegetais e grãos
integrais, fornece uma boa
quantidade e variedade de
antioxidantes, contribuindo para
fortalecer o sistema imunológico e
diminuir os riscos de desenvolver
patologias. A profissional da Nova
Nutrii afirma que, além de prevenir
doenças, os antioxidantes trazem
benefícios importantes: “Estes
nutrientes possuem um poderoso
efeito antienvelhecimento capazes
de minimizar os danos causados à
pele, e podem, inclusive, amenizar
as rugas faciais e promover a
renovação celular, melhorando a
saúde da cútis e dos cabelos”.

Além de uma boa alimentação, antioxidantes podem ser
encontrados em suplementos e produtos cosméticos

Compostos de vitaminas,
minerais e outras
substâncias químicas

Proteína 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.

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.

Linha Bel Col Santos: gotas de
beleza com biotecnologia

Fluídos de
colágeno para
a pele

Divulgação

Divulgação

A s antigas brincadeiras de rua, que
estimulavam o movimento das

crianças, foram substituídas há alguns
anos pela diversão virtual. Essa
mudança de hábito é uma das causas
do desenvolvimento e aumento da
obesidade infantil em todo o mundo.
Para reverter esse quadro, estimular a
prática de atividade física é uma
importante alternativa.

Silvana Vertematti, cardiologista
infantil e médica do exercício e do
esporte do Complexo Hospitalar

Edmundo Vasconcelos, de São Paulo,
ressalta que a identificação e a diversão
durante uma atividade são fatores
primordiais para a aderência da criança
a um novo estilo de vida. Porém, o
processo não depende somente de um
lado. Os pais e a escola devem
participar dessa iniciativa, apresentando
diferentes opções de exercícios. A
médica explica que este trabalho é
equivalente à introdução alimentar e
merece mais de uma tentativa, mas
nunca forçando situações indesejadas.

Exercícios X diversão virtual

OS TUMORES de mama são
muito comuns em cadelas e gatas,
chegando a 25% de todos os
tumores, que podem ser benignos
ou malignos. As estatísticas
indicam que 50% dos tumores de
mama nas cadelas são malignos e
nas gatas este índice chega a 95%.
Porém, os tumores benignos
podem se transformar em malignos
quando não tratados e até gerar
metástases.

Metástase é a capacidade de
certos tumores malignos formarem
outros tumores, em outros locais,
correndo pela corrente circulatória.
Normalmente essas metástases
tumorais afetam a rede linfática das
glândulas mamárias, ou seja, novos
tumores em outras glândulas
mamárias ou ainda nos pulmões.

Esses tumores malignos têm
95% de influência hormonal,
acometendo com mais frequência
cadelas e gatas que nunca tiveram
crias, ou ainda, animais em que já

foi administrado o uso de
anticoncepcionais ou injeções para
bloquear o cio.

O tratamento é cirúrgico com a
retirada do tumor e/ou da glândula
mamária. O pré-operatório
submete o pet a exame de sangue e
eletrocardiograma, ecocardiograma
e exames radiográficos. O risco
maior é o tumor crescer e gerar
metástases. Assim que for
percebida alguma formação
mamária diferente, como nódulos
ou cistos, o animal deve ser levado
ao médico veterinário que indicará
o melhor tratamento.

A castração do pet jovem pode
diminuir muito as chances de
cadela ou gata desenvolver tumores
de mama. Contudo, a castração
antes do primeiro cio, muito
divulgada por algumas entidades, já
mostrou problemas. Em alguns
casos, o animal desenvolve
patologias hormonais, musculares,
dermatológicos e ósseo articulares.

Tumores de mama
nas amiguinhas

MATRÍCULAS abertas ao curso Auxiliar de Medicina Veterinária Filetti,
com aulas noturnas, das 20 às 21h30, apostilado, em salas climatizadas,
com estágio na própria clinica. Início imediato. Informações pelos
telefones (13) 99711.5545 e 3227.5770/71/72.

MÉDICO veterinário,
professor universitário, mestre
em Saúde Pública e especialista
em clínica e cirurgia de
pequenos animais, Eduardo
Ribeiro Filetti agitou o público
na Expo Gatos Praia 2017, em
setembro, na Arena Santos.

Durante a exposição internacional, no “Papo de Gato”, Eduardo
ministrou palestra focando os gatos como animais do futuro.

CUIDADO com as pulgas,
piolhos e carrapatos que podem

causar doenças graves nos
animais de estimação, além das

indesejáveis alergias e
piodermites (infecções de

pele). Atualmente, o mercado
oferece comprimidos, sprays

e ampolas que combatem
estes parasitas.

PESQUISAS recentes mostram o perigo das castrações precoces, pois
cadelas e gatas castradas antes do primeiro cio podem ter vários
problemas, inclusive relacionados à Alergia X, que envolve
distúrbios hormonais e não têm tratamento adequado.

Divulgação

Divulgação



Guilherme Cesari:
AccorHotels anunciou em

São Paulo o seu novo Head
de Desenvolvimento de
Novos Negócios de Luxo

para a América do Sul, que
tem como principal desafio

desenvolver as marcas de
luxo, alinhado com a
estratégia global da

empresa para fortalecer a
atuação no segmento.
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

� Encontro de gente que pensa
em problemas e soluções para
nossa vida, a Virada Política
agitará em novembro seis cidades
da Baixada Santista: dia 11,
Cubatão, Guarujá, Mongaguá,
Peruíbe e São Vicente; e dia 12,
simpatizantes de todas as cidades
estarão reunidos em Santos. Não
há vínculo partidário ou
ideológico. Informe-se em
viradapoliticabs@gmail.com

� Orquestra Sinfônica de
Bucareste, da Romênia, se
apresenta nos dias 3 e 4 de
novembro, no Teatro L’Occitane,
na Estrada Municipal Arraial
D’Ajuda, km 18, em Trancoso,
na Bahia, convida o hotel
boutique Maitei.

� Salão Duas Rodas 2017 agita
os fascinados pelo mundo em
duas rodas de 14 a 19 de
novembro, no São Paulo Expo,
capital paulista.

� Couromoda Connections &
Collections acontecerá de 9 a 11
de novembro, no Expo Center
Norte, em São Paulo, com
intensa programação de
palestras focadas em inovação,
tecnologia e o futuro do mercado
da moda na era digital.

� 25ª Expo São Roque – Vinhos
e Alcachofras vai até 5 de
novembro, às sextas, sábados e
domingo, das 10 às 20 horas, no
Recanto da Cascata, na Vila
Junqueira, na cidade do interior
de São Paulo.

� “Arte Sacra XVII-XXI” em
exposição na Biblioteca Mário de
Andrade, Rua da Consolação,
94, Centro, na capital paulista,
até 10 de dezembro, com 39
obras do colecionador baiano
Itamar Musse, de esculturas do
século XVII a artistas
contemporâneos, como o Êxtase
de Santa Teresa feito em
chocolate, de Vik Muniz.

� Iniciativa do Skal Internacional
São Paulo e Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing
do Brasil (ADVB), a votação ao
Top Destinos Turísticos foi
prorrogada até 30 de novembro,
visando premiar 39 municípios
do Estado na festa em 10 de
janeiro, em local a ser divulgado.

� Mostra “O Mundo do
Perfume”, dedicada à história da
perfumaria nacional e
internacional, na Sala do Olfato,
Seção Vida e Arcadas
Subterrâneas, no Museu
Catavento, parceria com o
Instituto Grupo Boticário.

Momento especial para os diretores da construtora NossoLar,
Rodrigo, Renata e Ana Pacheco da Silva: com a presença dos
atores globais Caio Castro, Felipe Titto, Letícia Colin, Paloma
Bernardi e Fábio Villaverde, e o campeão mundial de surfe,
Adriano de Souza, o Mineirinho, foi feita a entrega das chaves aos
novos condôminos do Prime
Residence, o mega
empreendimento da NossoLar
no Canto do Forte, em Praia
Grande.

Fotos Sandra Netto

E, claro, a colunista
aproveitou para

tietar o gato
Caio Castro

Andrea e
Belarmino
Pinheiro: em
Paris, na trip
promovida por
Ramon Giraldi,

o idealizador do Núcleo Casa de decoração, que reuniu
arquitetos e designers para participar de eventos, entre eles a
feira Maison & Objet.

Ana Clara Garmendia/Divulgação

Luiz Carlos Ferraz

Adeus, Armênio
Mendes: o
empresário que
mais investiu
em Santos nas
últimas décadas,
faleceu em 13
de outubro.
Orgulho da
colônia
portuguesa, sua

história e legado serão sempre exemplo às futuras gerações.
Nossos sinceros sentimentos à família, mãe Maria do Carmo,
esposa Celeste, filhos Paulo, Alex e Carina, e netos.

Iniciativa muito bem-vinda,
o movimento Vem Pra Rua divulgará até o final

do ano uma lista de deputados e senadores ficha-suja na
Justiça e que tiveram mau desempenho no Congresso,

apelidada de “Tchau Queridos”, para orientar o
eleitor no pleito de 2018.

Sandra Netto

Ao lado da filha Natália Soares de Matos Almeida e o noivo Ciro
Barbosa Mariano, e do amado Ariomar Ferreira, dra. Ana Beatriz

Soares assumiu a presidência da Associação Paulista de Medicina –
APM Santos, em sessão solene que marcou o Dia do Médico, em
21 de outubro, na tradicional sede do Gonzaga. Nossos votos de

uma gestão repleta de realizações. Parabéns!

Divulgação
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BRUNO SCARPA

Bruno Scarpa

Mesa Litoral

N esta Primavera quente, é cada
vez mais comum a busca por

bebidas refrescantes. Para os
apreciadores de vinho há opções que
cumprem essa tarefa, afirma Abel
Blumenkrantz, da Garage Vinhos, de
Curitiba, caso dos brancos, rosés e
espumantes. “Por serem leves e
terem baixa presença de taninos,
causam uma sensação refrescante e
acompanham muito bem saladas,
aperitivos, canapés e pratos leves
com frutos do mar e queijos magros”,
detalha Abel. Para quem prefere os
tintos, Abel diz que podem ser
degustados nessa época. “O segredo
é ficar ligado nas uvas utilizadas e na
região em que é produzido. Vinhos
com notas frutadas, poucos taninos e
corpo equilibrado acompanham bem
um entardecer ou uma noite de altas
temperaturas”, sugere, ao indicar a
temperatura entre 13 e 15° C.

O vinho ideal

nos dias de

calor

Inaugurado há dois meses, o
Arapuka Gastrobar foi
idealizado em Santos por

empresários já proprietários de
outros locais famosos e de sucesso
na cidade: Adrio Largacha (Cali4nia
Bar and Food), Diogo Junqueira
(Fish Bar) e Bruno Pascale (Akioh
Sushi Bar).

Eles decidiram somar suas
experiências e o grande know-how
que possuem no segmento para criar
um ambiente especial, um bar
conceito no padrão dos melhores da
capital paulista.

A principal característica da casa
e sua especialidade são os drinks

com gin,
nacional e
importado,
nos mais
diversos
sabores, para
todos os gostos e paladares. Além de
drinks tradicionais variados, como o
Cosmopolitan, que é sempre uma
boa pedida, destaque para o
Arapuka, feito com melancia, gin,
hortelã e tônica, e uma criação
interessante, o Monkey Tub, que é
servido em uma banheira. E também
há várias opções de cervejas long
neck e 600 ml.

Na parte dos pratos, o carro

chefe é o baby beef com
acompanhamentos, além de
deliciosos risotos e hambúrgueres. A
Pizza Fries é uma porção que
merece ser prestigiada: batata frita
palito com mussarela e peperoni
acompanhada de molho de tomate.

O local possui três ambientes,
com espaço externo perfeito para
happy hour, das 17 às 20 horas,
quando vigora a promoção de gin e

Original.
O Arapuka Gastrobar conta com

serviço de vallet. Na Internet está no
Facebook.com/Arapuka Gastrobar e
no Instagram @arapukabar. Está
localizado no coração do Gonzaga,
na Rua Azevedo Sodré, 123, e
funciona de terça a quinta-feira e
domingo, no horário das 17 a meia
noite, e sexta-feira e sábado, das 17 a
1 hora.

Vem para
o Arapuka!
Três ambientes, com espaço externo
perfeito para happy hour

Especialidade
do gastrobar
são os drinks
com gin,
nacional e
importado,
nos mais
diversos
sabores, para
todos os
gostos e
paladares


