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Capa: Fotos Diego Bachiéga-PMB e Divulgação.

Estância Balneária de Bertioga possui grande
potencial de desenvolvimento para atrair
empresários e profissionais do segmento da
construção e quer ser reconhecida como a bola
da vez em oportunidades de negócios visando
tornar-se a Riviera Paulista............Págs. 4 a 7.
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Murray
Rosana: “Não é uma realidade
exclusiva daqueles que
detêm fortunas...”

Veículos & Negócios avaliou o Creta, versão 2.0. A pinta
é de um carrão, mas a Hyundai o classifica na categoria
mini SUV...................................................................Pág. 3.
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AD Moreira posa
ao lado da sua
bomba, a primeira
da América do Sul

O sobrepeso e a obesidade podem prejudicar a visão,
porque predispõem ao glaucoma, considerada a maior
causa de cegueira irreversível.................................Pág. 10.

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

Planejamento sucessório:
desafios e soluções

Em Santos, o primeiro posto só entrou em operação em
1919. Na verdade, era uma bomba instalada na avenida
Ana Costa, esquina com a praia............................Pág. 12.

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

A Suvinil não só escolheu a sua cor do ano de 2018, a
Terra Roxa, como propôs caminhos para a descoberta do
tom de cada pessoa...................................................Pág. 8.

Arq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & Decor

O grupo chileno Tierra ampliou o Hotel Tierra Chiloé,
na pitoresca cidade de Castro, capital da província de
Chiloé, no limite com a Patagônia Norte..............Pág. 9.

TTTTTurismourismourismourismourismo

Nova ala abriga
um spa e 12

apartamentos
com vista para

o mar

Encontrar soluções para a
implementação de um

planejamento sucessório requer dos
profissionais envolvidos mais do
que conhecimento jurídico em
relação às regras de governança
familiar, exige também muita
flexibilidade para resolver e prevenir
problemas. Busca-se muitas vezes a
utilização de instrumentos
extrajurídicos, como o conselho de
família, comitês de família ou acordo
familiar, visando atender questões
sentimentais, de relacionamento, de
sucessão de lideranças e de transição
de gerações.

No prisma da regulação jurídica,
apontamos algumas soluções para a
manutenção da empresa familiar, tais
como a criação de um estatuto
jurídico da empresa familiar, que
englobará regras societárias,
trabalhistas, tributárias, familiares e
sucessórias, além da criação de
regras pontuais, que atenderão cada
problema separadamente com o
objetivo de solucionar os conflitos.
Quanto ao planejamento societário,
podem ser apontadas as práticas que
também abrangem a reestruturação
societária e a gestão: (i) análise da

adequação do tipo societário; (ii)
criação de holding familiar de
participações; (iii) instituição de
Conselho de Administração como
órgão de gestão; (iv) elaboração de
acordo de sócios; (v) obrigatoriedade
da existência de Conselho Fiscal; e
(iv) inserção da figura do conselheiro
independente.

No âmbito da governança
corporativa, as empresas familiares
deverão adotar regras sobre
transparência, equidade, prestação
de contas e que estabeleçam
responsabilização corporativa. Em

relação ao planejamento sucessório,
propõe-se a doação com reserva de
usufruto, testamento, pactos
antenupciais, cláusulas de
incomunicabilidade e contrato de
convivência de união estável. Estes
instrumentos podem ser utilizados
para evitar as disputas litigiosas
após a morte do patriarca/matriarca,
além de afastar a possibilidade de
comunicação das quotas ou da
sucessão da propriedade das ações
em relação ao consorte ou
companheiro.

A utilização do planejamento
sucessório não é uma realidade
exclusiva daqueles que detêm
fortunas e/ou que estão ligados a
grandes empresas ou grupos
econômicos. Pelo contrário, é um
instrumento jurídico que pode ser
útil a todos que construíram
patrimônios representativos e que
tenham interesse em ordenar suas
conquistas e realizações.

Rosana Gomes Mendes é
advogada do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Aloha!

E m meio a tanta notícia ruim
espalhada nos últimos tempos, desta
vez temos motivo para celebrar os

bons ventos que sopram desde Bertioga.
Surge uma corajosa iniciativa nesta estância
balneária que encanta o litoral paulista e
que por isso mesmo é o tema central desta
edição do Perspectiva. Externado o carinho
a Bertioga, é impossível olvidar que todo
aquele tesouro um dia pertenceu a Santos
que, afinal, não soube dar-lhe o devido
valor... Se não foi fácil o processo de
emancipação, no início dos anos 1990, foi
por conta do suor, sangue e lágrimas de sua
gente que nos últimos 26 anos a jovem e
promissora cidade definiu seu projeto de
desenvolvimento procurando ajustá-lo à
preservação de seu rico patrimônio
ambiental. Neste processo, teve a sorte de ser
escolhida para abrigar um projeto pioneiro

de desenvolvimento urbano, que não deixa
dúvidas sobre a prática do conceito de
sustentabilidade: a Riviera de São Lourenço.
Um bairro de Bertioga que é, na verdade,
uma cidade dentro de outra cidade,
considerando seus números fabulosos, como
a oferta de 4.800 empregos diretos, com uma
folha salarial de R$ 170 milhões/ano, e
outros 10.000 empregos indiretos,
arrecadando em impostos para o município
R$ 36 milhões/ano, podendo chegar, quando
totalmente implantada, a mais de R$ 60
milhões/ano! Este é o modelo de parceria
que empresários e Poder Público projetam
para o futuro de Bertioga, visando torná-la
destino turístico de qualidade internacional.
Somos hoje testemunhas de um momento
histórico da maior relevância; está nascendo
a Riviera Paulista. Bienvenida/Benvenuta/
Bienvenue/Welcome/Bem-Vinda Riviera!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião



Mini da Hyundai tem pinta de carrão
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Os veículos Palio, Gol e Fiesta
lideram o ranking dos

automóveis seminovos mais
procurados no comércio B2B,
computado o período de janeiro a
setembro deste ano. Segundo a
plataforma AutoAvaliar, utilizada
em mais de duas mil concessionárias
de veículos e cerca de 20 mil
revendedores multimarcas, os três
modelos tiveram a maior procura
pelos lojistas brasileiros para
alimentar o estoque e a oferta no
varejo.

Neste ranking, entre os 10 mais
procurados, também aparecem Fox,
Celta, Ford Ka, Uno, Sandero,
Ecosport e C3. O levantamento
mostra que o custo médio com as
transações de seminovos cresceu de
um ano para outro. De janeiro a
setembro, a média foi de R$ 25,5 mil
contra R$ 22,5 mil no mesmo
período do ano anterior. Com isto, o
comércio eletrônico também foi
favorecido, movimentando R$ 16,2
bilhões nos nove primeiros meses do
ano.

Pequenos lideram
vendas de seminovos

Odesign é elogiável, o motor
tem boas respostas e é
silencioso. Internamente o

veículo é confortável, elegante (com
direito a bancos de couro, com
sistema de ventilação através de seus
furinhos) e acomoda facilmente
quatro adultos e uma criança. A
pinta é de um carrão, mas a Hyundai
o classifica na categoria mini SUV.
Este é o Creta, modelo aguardado
por algum tempo pelo mercado
nacional, ávido por novidades
sempre, que no exterior tem outro
nome (ix25).

Na versão 2.0, por nós avaliada,
o motor de 4 cilindros e 16 v oferece
156 cv (a gasolina), mostrando bom
pique (torque de 19,1 mkgf). O
modelo gasta algo esperado para os

seus 1.999 cm3, com transmissão
automática (seis marchas). O
máximo que conseguimos, em
termos de consumo, foi 10,8 km/l na

cidade e 12,6 km/l na estrada.
A direção elétrica é sempre

muito bem-vinda, bem como a
câmera de ré, sensores, ar

condicionado, GPS, retrovisores
retráteis e luz de LEDs diurnos. O
volante é multifuncional e o painel
traz o inovador botão de partida. Os
freios são a disco ventilado
(dianteira) e tambor (traseira),
apresentando confiabilidade em
nosso teste. A suspensão é um
pouco dura,
tornando-o, em
algumas situações,
mais jipe que carro
de passeio.

O pacote de
equipamentos

Motor de 4 cilindros e
16 v oferece 156 cv (a
gasolina), com bom pique

oferecido contempla seis airbags,
controles de tração e estabilidade,
assistente de partida em rampa,
Start&Stop, um oportuno sensor
crepuscular, sensor de chuva e as já
conhecidas rodas de liga leve (aro 16
ou 17).

Além da versão avaliada (2.0), a
Hyndai oferece também o motor 1.6
(o mesmo do HB20), mas a
plataforma não é a do modelo mais
popular da marca, e sim do Elantra
(um pouco mais robusta). O câmbio
pode ser manual ou automático, nas
duas versões.

Item importante no veículo, o
porta-malas deste mini SUV
comporta 431 litros de bagagem,
bem semelhante aos dos
concorrentes HR-V e Nissan Kicks.
E muito além dos 290 litros do
Kwid, o carrinho que a Renault
apelidou de mini SUV. Pra fechar, a
traseira é igualmente bem desenhada,
com lanternas clear type, bipartidas
pela tampa. Enfim, na avaliação geral
este Hyundai faz bonito.

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

Volante
multifuncional e

o painel traz o
inovador botão

de partida

Creta: porta-malas
comporta 431 litros

de bagagem
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Bertioga é o caçula entre os
municípios da metrópole da
Baixada Santista – foi criado

em 30 de dezembro de 1991, após
emancipação de Santos –, mas
independentemente disso é o que
registra a mais alta taxa de
crescimento da região. Não bastasse
esse vigor, ainda tem à disposição
extensas áreas para novos
empreendimentos! Ou seja, a cidade
possui um grande potencial de
desenvolvimento para atrair
empresários e profissionais do
segmento da construção civil, lazer e
entretenimento. É com esta visão de
futuro que Bertioga quer ser
reconhecida como a bola da vez em
oportunidades de negócios, com
forte disposição de tornar-se a
Riviera Paulista.

O movimento está sendo
articulado de forma meticulosa e
atualmente já soma um número
significativo de empresários que
apoiam o prefeito Caio Matheus
num esforço conjunto para elaborar
um projeto para transformar a
estância balneária num destino
turístico de alta qualidade. “A
proposta é estabelecer um programa
ousado, comprometido com o
desenvolvimento”, pontua o
empresário Nei Eduardo Serra: “A
cidade está crescendo, mas
crescimento não significa
desenvolvimento. Pode crescer e
deteriorar. Nossa preocupação é que
este crescimento represente
desenvolvimento, com melhoria em
todos os sentidos. Para isso, temos
um parâmetro a nos guiar, que é a
Riviera de São Lourenço”.

Serra refere-se ao
megaempreendimento realizado pela
Sobloco Construtora em Bertioga e
que é modelo internacional de
desenvolvimento sustentável (leia
mais no editorial). Diretor do Indaiá
Praia Hotel, localizado no canto do
Indaiá, Serra é um entusiasta da ideia
de impulsionar o turismo local e com

a participação de um seleto grupo de
empresários elaborou o “Projeto
Bertioga 2025”, entregue em
novembro ao prefeito Caio e ao
presidente da Câmara, vereador Ney
Lyra.

No trabalho, os empresários
enfatizam a necessidade de um
planejamento estratégico e ações
focadas durante oito anos para
atingir os resultados pretendidos. O
dossiê é fruto de duas viagens
técnicas, uma às praias e centros

turísticos do Sul do Brasil e outra a
destinos do Nordeste. Por meio de
encontros com investidores regionais
e visitas in loco, os empresários
mapearam o que foi realizado e o
que está dando certo. “Constatamos
que os municípios que definiram o
turismo como prioridade, e estão
investindo nessa direção, estão indo
bem. Estão gerando emprego, sendo
valorizados e progredindo. No Sul,
por exemplo, observamos muito
turista estrangeiro, argentino,

uruguaio, com hotéis lotados durante
toda a semana e fora de temporada”,
comenta Nei.

Em diversas cidades do
Nordeste o grupo de empresários
surpreendeu-se com o avanço do
fluxo turístico, com a operação de
parques aquáticos e temáticos e
várias opções de lazer e diversão.
Nei acrescenta: “O turismo é que
alavanca o desenvolvimento desses
municípios, que não têm
praticamente mais nenhuma
atividade. Eles estão vivendo do
turismo. Após essas experiências,
estamos absolutamente convencidos
de que a vocação natural de Bertioga
é o turismo e sua transformação em
destino de qualidade será possível
tendo como referência a Riviera de

Projeto visa
transformar a
cidade em
destino
turístico de
qualidade

Bertioga quer ser a Riviera Paulista
Cidade

LUIZ CARLOS FERRAZ

Praia da Enseada: projeto
paisagístico do arquiteto
Ruy Ohtake

Luiz Carlos Ferraz

Forte São João, patrimônio cultural de Bertioga: construído em
1547 e reconhecido como a primeira fortaleza do Brasil
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São Lourenço”.
Receptivo ao movimento, o

prefeito Caio Matheus considera
fundamental que turistas e
empreendedores venham agora
conhecer Bertioga. “É o momento de
darmos as mãos à iniciativa privada,
unirmos ideais e, com criatividade,
evoluirmos. Bertioga tem a matéria-
prima, os ingredientes para uma boa

receita de progresso”. Ele está
seguro que o potencial turístico e a
identidade com o meio ambiente são
as principais características da
estância balneária.

Caio considera o diálogo com os
empresários o primeiro passo para o
sucesso da empreitada. “O segundo
passo será traduzir as palavras em
ação. Articular este desenvolvimento

conjunto, por meio de leituras
públicas, ouvindo a opinião do
cidadão, moradores e empresários,
em função do Plano de Turismo que
Bertioga ainda não possui. E, além
disso, a participação de todos na
atualização do Plano Diretor, com as
ferramentas que direcionarão o rumo
do crescimento da cidade,
fortalecendo a economia e gerando

emprego e renda”.
Este encaminhamento será

estruturado nos próximos meses,
visando definir um projeto global
para preparar a cidade com atrações,
para que o turista saiba o que vai
encontrar, além das praias limpas e
maravilhosas, que é a maior riqueza
natural de Bertioga. “Uma cidade
que pode ser exemplo para o Brasil

em limpeza e arrumação, é Gramado,
no Rio Grande do Sul. Lá, os
empresários se uniram com o Poder
Público e ajudaram. Gramado tem
parques, uma variedade de opções,
mirantes com paisagens fantásticas,
lanchonetes, lojas de artesanato e
produtos típicos. Temos que
caminhar neste sentido”, sustenta
Nei Serra.

Momento de unir esforços: vereador Ney Lyra, prefeito Caio
Matheus, empresário Nei Serra, deputado federal João Paulo Papa

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Canal de Bertioga:
braço de mar com 30
quilômetros de
extensão
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Apesar da crise financeira,
Bertioga demonstra que faz a

lição de casa e avança em áreas que
refletem diretamente na qualidade de
vida da população. “Graças a ações
de contenção de gastos e diminuição
de custeio, o estilo de gestão do
governo atual imprimiu um modelo
mais dinâmico e de maiores
resultados, possibilitando obras de
infraestrutura e pavimentação no
primeiro ano de governo”, afirma o
prefeito Caio Matheus: “Ao mesmo
tempo, diferente do que ocorre em
muitos municípios, não tivemos a
interrupção de nenhum serviço
essencial. Estamos enfrentando e
vencendo a crise”.

A limpeza urbana, pavimentação
e qualificações de vias e
loteamentos, assim como as obras de
microdrenagem, macrodrenagem,
revitalizações de passeios e
sinalização são realizadas pela
Terracom. Enquanto a limpeza
melhora a preservação do meio

Investir na infraestrutura urbana
ambiente e a saúde pública, as obras
proporcionam segurança, velocidade
e economia no transporte de pessoas
e mercadorias, promovendo mais
acessibilidade e melhores condições
de circulação de pedestres.

A coleta, transporte e destinação
final de resíduos domésticos também
são feitos pela Terracom desde
agosto de 2004. A empresa recolhe
média de 80 toneladas por dia e
recentemente a área do transbordo –
onde os resíduos são acomodados

antes de serem encaminhados ao
aterro sanitário – passou por
melhorias, com ampliação,
pavimentação, cobertura e reforma
do sistema de drenagem. No local a
empresa construiu o Centro de
Gerenciamento e Beneficiamento de
Resíduos, o primeiro da Baixada
Santista, que é operado pela
Cooperativa de Triagem de Sucata
União de Bertioga (Coopersubert),
gerando postos de trabalho para a
comunidade.

A população de Bertioga é
estimada em 59.297 habitantes,
distribuída em território de 490 km²,
com muita área viável para receber
empreendimentos, mediante
compensações ambientais. A própria
Municipalidade possui áreas
disponíveis que serão oferecidas a
parcerias público-privadas, as
conhecidas PPP. “É o momento de
atrair empreendedores, como
construtoras, imobiliárias,
engenheiros, arquitetos, para virem a
Bertioga e conhecerem os negócios já
existentes e o que é possível realizar
nesta grande transformação que a
cidade se prepara para atravessar”,
frisa Nei.

Com seu jeito caiçara, Bertioga
combina 33 quilômetros de praias,

algumas intocadas, com a sofisticada
Riviera de São Lourenço e uma bem
estruturada rede hoteleira. Lugar
bom para se morar, visitar e investir,
a valorização imobiliária de Bertioga
está entre as 100 principais cidades
do Brasil, registrando o maior índice
de crescimento habitacional do
Estado. A Praia da Enseada, que
abriga seu principal centro
comercial, está bem equipada e foi
reurbanizada com projeto
paisagístico do arquiteto Ruy
Ohtake.

No final da Enseada a
denominação muda para Praia do
Indaiá, onde está preservada a antiga
residência de Vicente de Carvalho,
“o Poeta do Mar”, e que desde 1939
é propriedade da família da lenda do

empresariado nacional Antônio
Ermírio de Moraes. O local foi a
grande inspiração de Vicente de
Carvalho. No canto do Indaiá
também está localizado o Indaiá
Praia Hotel, construído pelo casal de
emancipadores de Bertioga, Irene e
Dynei Lyra (pais do vereador Ney
Lyra), e há 17 anos dirigido por Nei
Serra, sua esposa Jeanete e os filhos
Samantha e Nei Eduardo.

A história do Indaiá Praia Hotel
encanta, pois nos anos 80 foi a base
de engenheiros e diretores da
Sobloco na implantação da Riviera
de São Lourenço. A agitação era
tamanha que fez o casal declarar que
“era quase um filme de far west”, ao
testemunhar num livro alusivo ao
empreendimento algo semelhante a

uma “corrida ao ouro”. O hotel “pé
na areia” foi modernizado e hoje
oferece conforto e tranquilidade ao
hóspede, assim como boa
infraestrutura para casamentos,
confraternizações e treinamentos de
empresas. Como costuma afirmar
Nei, “é um paraíso quase possível
na Terra”, e com outros hotéis e
pousadas particulares, além da
moderna unidade do SESC, oferece
milhares de vagas de hospedagem.

Bertioga participa do Programa
Município Verde Azul, da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, e
segue as normas para se destacar no
ranking dos municípios com as
melhores práticas ambientais. “O
programa tem várias diretivas e
Bertioga está trabalhando em todas”,

afirma o secretário municipal do
Meio Ambiente, Marco Antonio de
Godoi: “Adotamos uma agenda
positiva, procurando sempre corrigir
a aperfeiçoar nossas ações de
proteção ao meio ambiente”.

A transparência nas ações foi
enfatizada pelo coordenador de
Planejamento Ambiental da
Secretaria, Fernando Almeida
Poyatos, ao lembrar que o site
oficial da Prefeitura possui um
banco de dados ambientais de fácil
acesso ao cidadão, ao mesmo tempo
em que a Pasta desenvolve cartilhas
para conscientizar a população
sobre questões cruciais para
minimizar o impacto no meio
ambiente, como a separação do lixo
reciclável visando a coleta seletiva.

Divulgação

Canto da Praia
do Indaiá, onde
está preservada
a antiga
residência de
Vicente de
Carvalho, “o
Poeta do Mar”...

...e o Indaiá
Praia Hotel,

construído pelo
casal de

emancipadores
de Bertioga,

Irene e Dyney
Lyra

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Obras de pavimentação:
segurança, velocidade e
economia no transporte
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A joia do patrimônio cultural de

Bertioga é o Forte São João,
construído em 1547 e reconhecido
como a primeira fortaleza do Brasil.
As visitas são monitoradas e podem
ser agendadas pelo telefone (13)
3317.4128. O São João é referência
na rica história da cidade e oferece
uma bela vista do Canal de Bertioga,
um braço de mar com cerca de 30
quilômetros de extensão.

O Canal é excelente para a pesca
e contempla interessantes pontos
turísticos, como píeres, marinas,
manguezais, a foz do rio Itapanhaú e
a balsa que faz a travessia ao
Guarujá. Além disso, projeta o
grande potencial para os negócios
náuticos, com a locação de barcos
para pescaria e passeios de escuna.
Margeando o Canal funcionam
restaurantes, sorveterias, cafeterias,
lojas de artigos esportivos e barracas
de produtos artesanais, muitos deles
produzidos pelos índios guaranis da
Aldeia do Rio Silveira, que ocupam
uma área de mil hectares na Praia de
Boracéia, na divisa entre Bertioga e
São Sebastião.

A Vila de Itatinga é outro
importante patrimônio de Bertioga.
Construída em 1910 no estilo de
uma vila inglesa, o lugar abriga a
primeira usina hidrelétrica do País,
que ainda hoje fornece energia para o
Porto de Santos. Contudo, por
decisão da autoridade portuária

Companhia Docas do Estado de São
Paulo (Codesp), há alguns anos a
Vila está fechada para visitação. A
reabertura é defendida pelo
presidente da Câmara, Ney Lyra,
que encaminhou o pleito ao
deputado federal João Paulo Papa.

Segundo Papa, é essencial
Bertioga ter um bom plano
estratégico, uma ferramenta que é o
grande diferencial das empresas
privadas e hoje deve estar
incorporada à gestão pública. Papa
elogiou o esforço conjunto dos
empresários e o Poder Público: “Os
governos mudam, pois há um natural
revezamento na condução da
administração municipal, mas o
plano estratégico vai além, é o plano
da cidade, da comunidade. Além da
qualidade fica garantida a
continuidade”.

O parlamentar destaca que
Bertioga é uma joia no litoral de São
Paulo. “Preservar as riquezas
naturais e saber desenvolver com o
cuidado que o meio ambiente exige é
o segredo para construir esse futuro
que todos os paulistas esperam. O
potencial é inesgotável. Cada recanto
de Bertioga é um tesouro: o Canal, o
canto da Praia do Indaiá, os negócios
associados ao mar, como remo,
natação, vela, marinas públicas e
particulares. Bertioga tem múltiplas
alternativas. Pretendo ajudar no
despertar desse potencial turístico”.

C onsciente do seu papel na
preservação e

sustentabilidade ambiental, a
Viação Bertioga investe em ações
para minimizar os impactos no
meio ambiente local. A empresa
realiza o serviço de transporte
público na cidade desde 1993 e
realiza o Projeto Despoluir, com
ações para reduzir a emissão de
poluentes dos ônibus da frota. Os
veículos Mercedes Benz, modelo
OF 1418, são equipados com
motor eletrônico, conhecido como

Reduzir a emissão de poluentes
“motor ecológico”, que reduz em
80% a emissão de gases poluentes
lançados na atmosfera em relação
ao motor diesel convencional. Desde
2015, os veículos da frota são
abastecidos com o diesel S-10,
atendendo a Resolução da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). O diesel S-
10 tem 80% menos enxofre em sua
composição e adição de 10% de
biodiesel. A Viação Bertioga é
certificada pelo Sindicato das
Empresas de Transportes de

Passageiros do Estado de São
Paulo por seu trabalho no controle
de emissão de poluentes. Já a
iluminação do interior dos
veículos e os letreiros eletrônicos
dos novos ônibus são equipados
com lâmpadas de LED, na cor
branca, feitas de semicondutores
do tamanho de grãos de areia,
cobertas com lentes plásticas.
Estas lâmpadas têm maior
durabilidade, consomem menos
energia do que as convencionais e
são ecologicamente corretas.

Alvo de investimentos no
ecoturismo, Bertioga possui

duas trilhas com nível médio de
dificuldade, de acesso restrito e
necessidade de acompanhamento de
monitores, e três parques de
preservação do meio ambiente,
sendo dois mantidos pela Fundação
Florestal, órgão vinculado à
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, e um da empresa Suzano
Papel e Celulose.

A Trilha do Guaratuba tem 4
quilômetros de extensão e passa por
áreas de restinga baixa e alta, mata de
encosta e mata ombrófila densa. Já a
Trilha d’Água tem 2,7 quilômetros e
permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata
Atlântica preservada.

O Núcleo Bertioga do Parque da
Serra do Mar foi criado pela
Fundação Florestal em 2010 e
compreende uma área de 30 mil
hectares, que abrange também o

Parques
preservam
meio
ambiente

município de Biritiba Mirim. É
considerado o trecho litorâneo
paulista mais preservado de Mata
Atlântica na atualidade.

Junto a ele encontra-se o Parque
Estadual da Restinga de Bertioga
(PERB), também criado em 2010
pela Fundação Florestal e que
envolve área de 9 mil hectares. O
PERB protege 98% dos
remanescentes de mata de restinga
da Baixada Santista e abriga rica
diversidade de ambientes, como
dunas, cerca de 7 quilômetros das
praias de Itaguaré, Itaguá e Boracéia,
os rios Itaguaré e Guaratuba,
florestas, mangues, e uma variada
vegetação de restinga.

Esta unidade de conservação
abriga, por exemplo, 53 espécies de
bromélias, o que corresponde a 1/3
de todo o Estado, e sua fauna é rica
em aves, sendo 117 espécies, 37
endêmicas e nove ameaçadas de
extinção. Há também répteis e
anfíbios e 117 espécies de
mamíferos, entre os quais 25 de
médio grande porte, como onça-
parda, veado, anta, jaguatirica.

Envolvendo Bertioga e Mogi das
Cruzes, o Parque das Neblinas é
uma reserva gerida pelo Instituto
Ecofuturo. O acesso é pelo distrito
de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes.
Com 6 mil hectares o parque
conserva a bacia do rio Itatinga.

Luiz Carlos Ferraz

Trecho de praia do Parque Estadual da Restinga de Bertioga

Bairro 100% planejado de Bertioga, a Riviera de São
Lourenço dispõe de sistemas de captação,

tratamento e distribuição de água, e de coleta, recalque e
tratamento de esgotos. O sistema de gerenciamento de
resíduos sólidos coleta mais de 12 toneladas por mês de
recicláveis e o programa de gerenciamento de resíduos
da construção civil conquistou o Prêmio Master
Imobiliário, o “Oscar” da construção civil.

Riviera, modelo
sustentável

Divulgação

Praia de 4,5 km é bandeira verde da Cetesb
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Arq & Decor

Combinando autonomia e
diversidade, a Suvinil não só
escolheu a sua cor do ano de

2018, a Terra Roxa, como propôs
caminhos para a descoberta do tom
de cada pessoa. Com este conceito, a
marca desenvolveu um estudo com a
participação de profissionais de
diferentes áreas de atuação, como
arquitetos, designers, floristas e
consultores comportamentais, e
identificou um anseio por uma vida
mais humana.

A cor Terra Roxa da Suvinil
transmite a busca pelo natural. O
tom terroso alaranjado exprime o
desejo comum de levar a natureza
para dentro de casa e estabelecer
conexões mais profundas com a
nossa essência e ancestralidade.
“Observamos esse movimento de

O poder terapêutico
dos verdes

Suvinil apresenta estudo
com participação de
profissionais

Terra Roxa, a cor 2018
aproximação com as nossas raízes
no ano passado, quando adiantamos
a tendência de tons terrosos na
decoração”, comenta Juliana
Hosken, diretora de marketing da

Suvinil: “Para 2018, trazemos uma
evolução desta tendência e na forma
como enxergamos o nosso estudo,
que foi feito de maneira colaborativa.
Afinal, o mundo está mais múltiplo,
a diversidade e a cocriação ganham
mais força a cada dia. Por isso, nós
trouxemos a cor do ano da Suvinil e
desafiamos as outras pessoas a
descobrirem qual é a sua. Afinal, se o
universo cromático é tão vasto, por
que escolher apenas uma cor do
ano?”.

As tendências estão baseadas em
três pilares distintos: Ideológico,
Natural e Magnético. Estes três
temas, que são diferentes, mas
podem se complementar,
contemplam as características atuais
da sociedade, que anseia cada vez
mais por pluralidade, colaboração,
diversidade e humanização.

Busca pelo natural: o desejo comum de levar a natureza para dentro de casa

Fotos Divulgação

AMica Azulejos Decorados,
criada em 2016 pela arquiteta e

empresária Gabriela Prusas, oferece
coleções exclusivas de azulejos
decorativos, desenvolvidas e
assinadas pela marca. Coloridos e
geométricos, as peças decorativas
ganham destaque em ambientes
internos, como cozinhas, salas,
quartos, banheiros e lavabos, e
externos, como varandas, fachadas e
paredes. Os azulejos decorados da
Mica também podem ser aplicados
em móveis,
como
mesas
laterais,
mesas de
centro e
onde mais a

Azulejos
criativos

Mica: diferentes desenhos

Fotos Divulgação

Peças
ganham

destaque
em

ambientes
externos

imaginação permitir. Devido às
formas geométricas, os azulejos
aplicados conseguem formar
diferentes desenhos. Mais em
www.micaestudio.com
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

P or meio de uma chamada
pública, o Museu do Café, que

funciona no magnífico prédio da
Bolsa de Café ou Palácio da Bolsa
Oficial do Café, na Rua XV de
Novembro, no Centro Histórico de
Santos, cedeu espaço no hall de
entrada para instalação de estúdio
fotográfico para fotos de época.

O serviço será operado pelos
fotógrafos Leandro Ayres e André
Leite. No local serão

disponibilizados figurinos para que
os visitantes, homens, mulheres e
crianças, se vistam como no início
do século XX e sejam fotografados,
levando uma foto impressa na hora
– uma divertida recordação ao
custo de R$ 40.

Outros produtos também
poderão ser adquiridos, como
azulejos no formato 20x20 cm com a
foto estampada e calendários sob
encomenda. O estúdio temático

inicia operações em 8 de dezembro
e funcionará de terça-feira a
domingo, das 9 às 17 horas.

A Bolsa Oficial do Café foi
fundada em 7 de setembro de 1922
e integrou as comemorações do
Primeiro Centenário da
Independência do Brasil. Na
ocasião, organizava e
intermediava as negociações
cafeeiras. Estima-se que 20 mil
pessoas visitem o local todo ano.

Fotos de época no Museu do Café

Praias com águas que variam tons
verde e azul turquesa, coqueiros

à beira mar, barreiras de corais que
criam piscinas naturais, culinária
saborosa e rede hoteleira com
infraestrutura. Maceió, a capital de
Alagoas, é uma excelente opção de
destino para celebrar o início do
novo ano, nos pacotes da Visual
Turismo com saídas em 28 de
dezembro ou de 4 a 11 de janeiro.

Para o Réveillon há seis opções
de hotéis: Marinas Maceió, Brisa
Mar, Coqueiros Express, Porto
Jatiúca, Costamar e Mercure
Maceió. O pacote inclui sete dias de
hospedagem com café da manhã,
passagens aéreas a partir de São
Paulo, traslados e passeios pela
cidade e pelo litoral Sul de Alagoas.
Os valores começam em R$ 2.726
por pessoa em apartamento duplo,
podendo ser parcelados em até 10
vezes sem juros.

Quem prefere deixar para pular
as sete ondas em janeiro pode optar
pelo pacote de Férias de Verão, com
sete dias de hospedagem com café da
manhã em um dos seis hotéis
disponíveis: Ritz Plazamar, Marinas

Ideal para quem busca relaxar em meio a paisagens paradisíacas

Maceió no Réveillon
e férias de Verão

Maceió, Aram Ouro Branco, Lagoa
Mar, Porto Jatiúca e Tambaqui. Os
pacotes também incluem passagens
aéreas, traslados e passeios pela
cidade e pelo litoral Sul de Alagoas, e
os valores são a partir de R$ 2.540
por pessoa em apartamento duplo,
em até 10 vezes.

Maceió oferece diferentes
opções de restaurantes e
entretenimento para todas as idades,
como as capitais, e ainda o charme e
a tranquilidade das cidades do
interior, o que a torna um destino
imperdível. O viajante pode optar
em curtir o dia em uma das belas
praias urbanas, como Pajuçara, onde
é possível mergulhar e ver peixes no
mar com poucas ondas, e Ponta
Verde, onde os coqueiros formam
um cenário esverdeado exuberante.

Imperdíveis são também as
praias do Francês, Barra de São
Miguel e do Gunga. Vale ainda dar
uma esticada até a descolada Praia
do Toque, em São Miguel dos
Milagres e a “caribenha” Maragogi.
A vida noturna é tão agitada quanto
a diurna, com as barracas de
artesanato no calçadão da orla e os

bares que atraem
aqueles em busca de
chope gelado ao som de
forró.

Mais informações
no site
www.visualturismo.com.br

Com um portfólio de hotéis
sustentáveis, que se
integram à paisagem e

valorizam a cultura, o grupo chileno
Tierra adotou esses conceitos na
ampliação do Tierra Chiloé. Ele está
situado na pitoresca cidade de
Castro, capital da província de
Chiloé, arquipélago chileno que fica
no limite com a Patagônia Norte. A
nova ala abriga um spa e 12
apartamentos com vista para o mar,
dobrando a capacidade de
hospedagem da propriedade e
adicionando 1.300 metros quadrados
de construção.

Projetado pelos mesmos
arquitetos que conceberam a
estrutura original, o novo prédio
mantém o jeito rústico e discreto,
abusando da madeira e dos tons
neutros, inspirado nas tradicionais
palafitas que marcam a arquitetura
da ilha. A linda vista para o pantanal
de Pullao, cercado de muito verde,
também está garantida, seja das áreas
comuns ou dos quartos, dotados de
janelas enormes.

O toque de charme e
exclusividade está na decoração, que
mescla peças feitas por artesãos de
Chiloé e obras de grandes nomes da
arte chilena. O resultado é singular,
nos belos lustres feitos com palha
ou no grande mapa do arquipélago
pintado pela artista Claudia Peña.
Além de mostrar a geografia e a
natureza ilhéu, o mapa evoca as

lembranças postas por um viajante
num diário, como as folhas de uma
árvore nativa, desenhos de animais e
de caminhos e notas sobre lugares
para visitar.

Os visitantes do Tierra Chiloé
continuam contando com serviço
atencioso, refeições e bebidas de
qualidade, mimos oferecidos durante
a estadia e passeios, inclusos na

diária – entre eles estão caminhadas
(tanto em meio à natureza como
para apreciar as coloridas palafitas e
as igrejas declaradas Patrimônio da
Humanidade pela Unesco),
pedaladas, cavalgadas e navegação a
bordo do Wiliche, embarcação
própria do hotel, construída com a
metodologia e o material dos
moradores de Chiloé.

Jeito
rústico,
discreto

Fotos Divulgação

A “caribenha”
Maragogi: uma das
praias imperdíveis do
litoral de Alagoas

Fotos Divulgação

Decorado com peças de
artesãos da Ilha de Chiloé
e artistas chilenos

Hotel Tierra Chiloé: no limite com a Patagônia Norte

Nova ala contempla spa e mais 12 apartamentos
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Fotos Divulgação

Cansaço, palpitações, desmaios e
tonturas, confusão mental, falta de ar,

pressão baixa e dor no peito podem ser
indícios de arritmia cardíaca. Nesse
momento, quando o coração demonstra
que está “fora do compasso”, é
necessário buscar tratamento com um
cardiologista ou mesmo um arritmólogo –
cardiologista especialista em arritmia.

A Rede D’Or São Luiz, de São
Paulo, dispõe de serviço especializado no
diagnóstico e tratamento das arritmias
cardíacas e centro de avaliação de
dispositivos cardíacos eletrônicos
implantáveis. Equipe especializada está à
disposição para atender os pacientes com
estudo eletrofisiológico, ablação com rádio
frequência ou crioablação e dispositivos
cardíacos eletrônicos implantáveis.

A arritmia é uma alteração no ritmo
normal do coração que produz frequências
cardíacas velozes, lentas e/ou irregulares.
Nos batimentos acelerados (mais de 100
por minuto), o problema é chamado de
taquicardia. Já nos lentos (menos de 60),
de bradicardia. Para identificar a doença é
necessário fazer uma série de exames, e
a maioria só pode ser realizada em
hospitais.

A doença, algumas vezes, pode não
apresentar sintomas prévios e o primeiro
sinal de que algo esta errado com o nosso
corpo, conhecido popularmente como
morte súbita, pode ser fatal. No Brasil,
dados apontam que por ano ocorrem mais
de 300 mil casos de morte súbita por
doenças cardiovasculares, destes, 250
mil provocados por arritmias cardíacas.

No Brasil, estima-se ocorrer
mais de 300 mil casos/ano

Arritmia pode
levar à morte
súbita

Mais da metade
dos brasileiros,
53,8%, está

acima do peso e 30
milhões são obesos de
acordo com uma pesquisa
divulgada este ano pelo
Ministério da Saúde.
Segundo o
oftalmologista, Leôncio
Queiroz Neto, do
Instituto Penido Burnier,
de Campinas, no interior do
Estado de São Paulo, o sobrepeso e
a obesidade podem prejudicar a
visão, porque predispõem ao
glaucoma, considerada a maior causa
de cegueira irreversível.

Queiroz Neto explica que em
90% dos casos é o glaucoma é
caracterizado pelo aumento da
pressão intraocular. O tratamento é
feito com uso contínuo de colírio
para evitar a escavação do nervo
óptico e perda definitiva do campo
visual. Em outros 10% a pressão se
mantém normal, até 21,5 mmHg,
mas alterações metabólicas
provocam os mesmos danos à visão
que a pressão intraocular alta. “Por
isso no glaucoma de pressão normal
as terapias variam conforme as
alterações sistêmicas que possam
estar colocando a visão em risco,
como, por exemplo, a hipertensão
arterial, diabetes, apneia do sono,
neurite óptica, esclerose múltipla ou
qualquer outro problema sistêmico
que possa provocar glaucoma”,
alerta o especialista, ao frisar que a
obesidade pode induzir a muitas
dessas doenças sistêmicas e, assim,
predispor ao glaucoma. O maior
desafio é o diagnóstico precoce.

A boa notícia, contudo, é que
pesquisadores acabam de identificar

biomarcadores que podem sinalizar a
iminência do glaucoma antes da
doença aparecer. Um desses
biomarcadores está no plasma.
Queiroz Neto conta que uma
metanálise de 13 estudos mostra que
o exame de sangue dos portadores de
glaucoma contém maior
concentração no plasma de
endotelina 1 que o do grupo sadio de
controle. O médico explica que a
endotelina 1 é um peptídeo que
responde pelo estreitamento dos
vasos. Por isso, quando o exame de
sangue revela maior concentração
desta substância pode indicar risco
de hipertensão arterial, diabetes e
glaucoma antes dessas doenças
aparecerem. Significa que o glaucoma
pode ser prevenido por exames de
sangue periódicos que meçam a
endotelina 1 nos grupos de risco:
maiores de 40 anos, obesos, negros e
quem tem familiares com glaucoma.

O médico ressalta ainda a
descoberta de uma camada de células
da retina que sofrem alterações antes
dos primeiros sinais de glaucoma.
Assim, os grupos de risco devem
fazer anualmente uma Tomografia de
Coerência Óptica (OCT), que
examina todas as camadas de células
da retina.

Divulgação

Divulgação

“ Pular refeições, comer alimentos
ricos em gorduras, consumir
alimentos industrializados em excesso
e outras atitudes deste tipo diminuem a
disponibilidade de nutrientes – que são
necessários ao bom funcionamento do
organismo –, o que resulta no processo
de doença”. A afirmação é do nutrólogo
Máximo Asinelli, de Curitiba, no Paraná.
Segundo explica, gorduras saturadas,

frituras e carne vermelha gorda são os
alimentos que mais levam tempo para
serem digeridos: “Os alimentos que são
de difícil digestão exigem muito mais do
organismo, justamente porque requer um
gasto energético muito maior para a sua
metabolização. Portanto, se você quer
evitar a indisposição, procure consumir
alimentos mais leves”. Asinelli diz que as
verduras com a tonalidade verde-escuro,

como couve, brócolis, escarola e
espinafre, também não podem faltar,
pois são ricas em vitamina A, E, D e
ácido fólico: “Os sucos verdes
preparados com abacaxi, couve ou
hortelã podem ser indicados para quem
precisa de mais disposição”. Entre as
doenças causadas pela má
alimentação, ele destaca a obesidade,
gastrite, hipertensão arterial...

Má alimentação causa doenças

 O ideal é treiná-lo à manipulação
desde cedo, associando carinhos e
brincadeiras ao ato de tomar
medicamento, já que desde filhote
medicações como vermífugos e
antipulgas devem ser ministradas.
“Sempre de forma gentil, comece
mexendo em suas patas, orelhas,
boca e o presenteando com algum
petisco”, ensina Eduardo: “Dessa
maneira ele não se assustará
quando tiver que segurá-lo para dar
algum medicamento”. Os gatos não
gostam de ser agarrados e contidos.

 Quem for medicar o gato não
deve ficar nervoso ou usar alguma
forma de violência com o pet.
“Entenda o seu felino, tenha calma
e use a estratégia correta para que
ele possa ser medicado sem
estresse. Não adianta tentar
ministrar um comprimido grande,
com cheiro forte para um felino

mais agressivo, pois isso só
contribui para gerar um desgaste na
relação entre o proprietário e o
pet”, orienta Celso. Enrolar o gato
em uma toalha, deixando só a
carinha de fora, é uma forma de
evitar arranhões no momento da
medicação.

 “Nunca injete líquidos em
volumes grandes ou muito
rapidamente na garganta do gato”,
enfatiza Guadelupe Ribeiro Filetti,
proprietária do Pet Shop Bouticão
Artigos Veterinários. As pastas
palatáveis geralmente são
colocadas nas patas.
Imediatamente, o gato vai querer
lamber para se limpar, ingerindo
assim o medicamento. Já os
medicamentos líquidos não podem
ser injetados em grandes
quantidades e a seringa deve ser
posicionada na lateral da boca.

TODO gateiro sabe que
administrar alguns
medicamentos pode não ser
uma tarefa fácil, pois os
felinos são muito espertos
e têm olfato e paladar
apuradíssimos. Dessa
forma, tentar esconder o
medicamento na comida
nem sempre dá certo. “Os
gatos possuem paladar
mais exigente do que cães e
são mais seletivos na hora
de escolher a comida”,
comenta o médico
veterinário Celso Ribeiro
Filetti, especializado em Medicina Felina. “Os gatos têm maior
dificuldade em aceitar os remédios por via oral pelo grande número de
papilas gustativas, o que torna seu paladar bem mais apurado”, acrescenta
o irmão, médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti, ao elencar formas
eficientes e menos traumáticas de medicar seu felino.

Opção: pastas palatáveis nas patas

Ela pode induzir a
doenças sistêmicas,
como o glaucoma

ENTRE os pets levados a
tratamento em novembro na
Clínica Filetti, destaque para uma
serpente da espécie jiboia.
Atendida pelo Dr. Filetti, o réptil
foi medicado de uma estomatite e
recebeu chip de identificação e
registro do Ibama. Filetti é
professor da Unisanta, pós-
graduado em Clínica Médica
Veterinária e Cirurgia, Fitoterapia
e mestre em Saúde Pública. Autor
de dois livros sobre Medicina
Veterinária, ministrou mais de 200
palestras no Brasil e exterior.
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

 6º Encontro de Corais “Carlos
César de Castro Silva - Carlão”,
de 26 de novembro a 17 de
dezembro, sempre aos domingos,
às 17horas, na Igreja Anglicana de
Santos, na Praça Washington, 92,
em frente ao Orquidário, no José
Menino. A entrada é um quilo de
alimento não perecível.

 Sexta edição do Prêmio Ações
Inclusivas para Pessoas com
Deficiência revela vencedores em
cerimônia no dia 7 de dezembro,
às 16 horas, na sede da
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
Barra Funda, capital paulista.
Entre os candidatos, projetos de
Santos e Bertioga.

 Prefeito de Santos, Paulo
Alexandre Barbosa, participará
do II Congresso de Gestão
Municipal, em 7 de dezembro, na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, na capital paulista,
para falar de sua administração,
que obteve a melhor avaliação no
Índice de Efetividade da Gestão
Municipal (IEGM), do Tribunal
de Contas do Estado.

 Iniciativa da vereadora
Andressa Sales Strambeck da
Costa, o jornal A Estância de
Guarujá foi agraciado em
novembro, no plenário da
Câmara de Guarujá, com a
“Honraria Magdalena de
Oliveira”, pelo 68º aniversário
de fundação.

 Cidade de São Paulo se
transformará em dezembro na
capital da criatividade e inovação:
dias 2 e 3 acontecerá o 13º Pixel
Show, no Centro de Eventos
ProMagno; de 3 a 17, o
PlastColab agitará a Avenida
Paulista; e de 7 a 10, a Comic
Con Experience (CCXP) realizará
a sua quarta edição na Expo
Exhibition & Convention Center.

 Promovido a cada três anos, o
“Concerto di Natale 2017” da
Casa da Memória Italiana será
em 7 de dezembro, às 19 horas,
nos jardins da instituição, em
Ribeirão Preto, com
apresentações do Coro Memorie
d’Italia e do Coro Infantil do
Projeto Música Criança/USP.

 Nosso apoio à taxação de
bebidas açucaradas, tema de
audiências públicas e painel
técnico na Anvisa, visando
reduzir os índices de obesidade e
melhorar a qualidade de vida da
população – conforme já adotado
em vários países, como
Dinamarca e México.

Amiga
Soraya

Sargi, ao
lado da

cantora e
atriz

Simone
Ancelmo,

Jonatas Silva, na percussão, e Caio Ferraz, o Catito, na sanfona: “Eh
Minas Eh Minas!”, em homenagem a compositores e cantores

mineiros, emocionou o seleto público presente no concerto de
estreia, na Sala Iracema Paula Ribeiro, no Tescom, em Santos.

José Luiz Borges

Sandra Netto

Cristiane e
Alessandro
Falino, Mauro
Orlandini
Marques e
Patrícia Segura:
House Maxx
móveis e
decoração de
interiores
inaugurou em
novembro com
coquetel para

apresentar ao mercado o show room vitrine, de 450 m2, com 13
ambientes assinados por renomados arquitetos, em dois
pavimentos, na Avenida Pedro Lessa, 2.586, Embaré, Santos.
Dirigida por Mauro Orlandini Marques e Renato Segura, a
proposta da multimarcas é comercializar móveis, objetos

premiados,
cadeiras e obras
de arte com
design,
qualidade, preço
e variedade.
House Maxx
amplia o
atendimento aos
clientes
Positano,
especializada em
revestimentos,
metais e louças
e, em breve,
iluminação.

Manuel Dominguez Alvarez, Carlos Eduardo
Dominguez Duarte e Mauro Marques

Sandra Netto

Atuante
diretoria da

Associação de
Engenheiros e
Arquitetos de
Santos (AEAS)

recebeu em
outubro, na
Câmara de

Santos, justa
homenagem pela comemorações dos 80 anos de atividades da

tradicional entidade. Iniciativa do vereador Braz Antunes.

Jornalista
Sérgio Willians
lançou, em
novembro, no
Teatro Guarany,
em Santos, o
livro “Sua
Majestade, a
Mais Bela”, que
relata a
trajetória de
Maria José
Leone, a Zezé,
primeira mulher
que recebeu o
título de a mais
bela do Brasil,
em 1923.

Raimundo Rosa

Divulgação

Jornalista e escritora Madô
Martins, com a também

escritora Ana Lúcia Santos:
na Estação da Cidadania, em

Santos, no lançamento de
mais dois livros: “Cidade
dos Canais”, ao universo

infantil, e “Som das
Conchas”, com 50 crônicas.

Divulgação
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Bruno Scarpa

Mesa Litoral

A Associação Brasileira dos
Criadores de Bovinos da Raça

Wagyu lançou durante um encontro na
Fazenda Angélica, em Americana, no
interior do Estado de São Paulo, dois
selos para diferenciar a carne de
animais puros e cruzados com outras
raças. “Muitos restaurantes servem
carne do Wagyu, mas não exigem
certificação. O que estamos fazendo
é criar um elo entre produtor e
restaurante, garantindo o fornecimento
de uma carne 100% rastreada e
certificada, seja de animais puros ou
cruzados”, afirmou o presidente
George Gottheiner. A Fazenda
Angélica é referência no fornecimento
de cortes da raça. “O Wagyu puro
exige cerca de 300 dias em
confinamento até chegar ao ponto
desejável de marmoreio, além de
investimentos na alimentação e outras
tecnologias”, diz o proprietário Daniel
Steimbruch.

Wagyu
certifica
“Kobe Beef”

Há dois anos combinando o melhor
do mundo geek com a
gastronomia, o HP Geek Bar n

Burger é uma iniciativa dos empresários
Fell Ferreira e Publio Paiva. Antiga ideia
da dupla de amigos, o conceito foi criar
um bar como uma segunda casa dos
frequentadores apaixonados pelo universo
geek, apreciadores de séries, games e
filmes.

A decoração do local é 100% geek,
com personagens desse mundo incrível e
alucinante. O HP Geek Bar n Burger
dispõe de diversos tipos de games para
seus clientes jogarem entre si e interagir
entre as mesas, gerando uma competição
sadia. Também há transmissão de séries,
diversos eventos do segmento, cada dia
com uma atração diferente, conforme é
divulgado na página do Facebook, além
de uma mesa de pinball para o “pessoal

das antigas”.
Todos os itens do cardápio são em

referência aos filmes, séries e games do
mundo geek, dentre eles o “Delorean”,
que faz alusão ao carro do filme De volta
para o Futuro: pão australiano,
hambúrguer da casa, provolone, geleia de
Jack Daniels com bacon, rúcula e
maionese da casa; e o “Death Star”,
referente à franquia Star Wars: pão com

gergelim, hambúrguer da casa,
mussarela, cebola caramelizada e
gorgonzola. Todos os lanches
acompanham fritas e saladas. A casa
também possui opções vegetarianas e
veganas.

Na parte dos drinks, o “Lucille”, da
série The Walking Dead, é o mais pedido
pelos frequentadores: caipiroska de frutas
vermelhas com vodka de açaí, e também

há chope artesanal, além das cervejas
tradicionais e artesanais. Já para os
amantes dos doces, a “Arlequina”,
inimiga do Batman, é a “queridinha” dos
geeks: sorvete de baunilha, ganache de
chocolate com morango, marshmallow e
chantily.

A casa possui promoção todos os
dias da semana, cada dia uma diferente,
entre lanches, bebidas e sobremesas. O
público é o mais variado possível, não
sendo formado apenas de geeks ou
amantes desse universo. O local também
é frequentado por famílias, casais, entre
os mais diversos grupos.

O HP Geek Bar n Burger fica
localizado na Rua Doutor Luís de Faria,
116, Santos, e está aberto de domingo a
quinta-feira, das 18 à meia noite e de
sexta-feira e sábado, das 18 à 1 hora.
Está no Facebook/HP Geek Bar n
Burger e no Instagram @hpgeekbar

Decoração geek, com
personagens desse mundo
incrível e alucinante

Itens do cardápio são em
referência aos filmes, séries
e games do universo geek


