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E

ste 2018 promete. Crescimento
econômico – com geração de
empregos, naturalmente –,
inflação baixa, acesso ao crédito,
comida mais barata na mesa,
exportação gerando dólares, corruptos
sendo lacrados em suas celas, tudo
conquistado “por direito”... e o povo
torcendo muito na Copa (para justificar
a perda de importantes dias de trabalho
com esta paixão). A mãe de todas essas
ações será a eleição que escolherá,
entre outros, o novo presidente da
República. Tudo o que foi listado acima,
contudo, na boca de certos candidatos
poderá não valer nada. Afinal, em ano
de Copa do Mundo não faltará quem
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entretenimento com sustentabilidade e suas atividades
contemplam públicos de todas as faixas etárias....Pág. 9.
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Revestimento
cimentício
Floratto:
indicado para
paredes e
fachadas

Arq & Decor
Com linha de revestimentos diferenciados, a Nina
Martinelli apresenta cimentícios com relevos e formatos
que dão volume e movimento aos ambientes.........Pág. 8.
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entre em campo apenas para jogar para
a torcida. Algumas caras novas deverão
estar na urna eletrônica, como Manu
D’Ávila e João Amoêdo. Outros serão
mais do mesmo, como se prevê com
Alckmin, Ciro, Marina, Álvaro e
Cristovam... além dos midiáticos do
momento, Lula, Bolsonaro e Collor.
Teremos embates, debates, réplicas e
tréplicas, mas a pergunta que está na
mesa, desde já, é a seguinte: quem, de
verdade, quer fazer algo pelo País e
não apenas pelo seu bolso? O momento
é de prestarmos atenção nos
movimentos, porque há tempo de avaliar
melhor cada um e escolher direito.
Afinal, só queremos um Brasil decente!

Sucesso de empresas familiares

Divulgação

Fevereiro é a
melhor época
do ano para
apreciar o
processo de
produção dos
vinhos

Por um Brasil decente

Murray

Lucas Antonio: preservação
dos negócios e do
patrimônio

LUCAS ANTONIO FRANÇA DE
MACEDO

O

planejamento sucessório e
societário são dois institutos do
direito que ganham cada vez mais
importância no contexto empresarial,
sendo que os empresários, em especial
aqueles detentores de empresas
familiares, cujo objetivo é passar adiante o
legado da sociedade aos seus herdeiros,
devem estar atentos aos reflexos
positivos que um bom planejamento
garante. Para empresários mais
conservadores, falar em planejamento
sucessório, ou societário, ainda pode
gerar certo desconforto, pois para eles
isso pode se relacionar com um
“encerramento” antecipado de sua carreira
empresarial.
No entanto, para manutenção e
subsistência dos negócios empresariais,
visando uma futura gerência dos herdeiros
e permanência da sociedade como
negócio familiar, é necessário que haja
todo um planejamento em volta do
patrimônio da empresa e dos
empresários, protegendo-os e garantindolhes prosperidade.
Ter uma empresa que gera bons
lucros e trabalhar com suor para
manutenção deste não é o suficiente para
garantir a preservação da empresa. Hoje
em dia é crucial analisar os negócios sob
outros aspectos, que são indispensáveis
para assegurar a durabilidade e
estabilidade concorrencial de empresas
familiares, sendo estes: a atualização dos
documentos societários (contrato social,
acordos, estatuto etc.), a obrigação social

e ambiental, a capacitação profissional da
gestão e a preparação profissional dos
sucessores, a continuidade do espírito da
empresa, a separação do patrimônio
pessoal dos bens e recursos da
sociedade.
Apesar de muitas vezes os
problemas concernentes aos negócios,
bem como os alvos que as sociedades
empresárias buscam alcançar serem
comuns, é importante considerar que em
se tratando de empresas familiares, cada
uma possui sua história, suas
peculiaridades como grupo familiar, suas
particularidades nos trabalhos,
competências dos futuros sucessores e
estruturação dos negócios, sendo que o
conhecimento disso tudo é essencial para
elaborar e implementar um planejamento
adequado, que seja eficiente para se
harmonizar às exigências de cada
empresa.
A organização de um planejamento
sucessório não está vinculada apenas à
reorganização societária e administrativa,

mas visa também idealizar a sucessão
patrimonial pessoal dos empresários,
sendo que a junção de estruturas
societárias e de administração das mais
modernas não esgota um planejamento
sucessório completo para grupos
empresariais familiares.
A correta administração do patrimônio
pessoal dos empresários, em conjunto
com as vontades do titular deste
patrimônio, envolve diversos institutos do
direito civil e societário, como por
exemplo: testamentos, doação com
efeitos de adiantamento da parte legítima
da herança, criação de “holdings”
patrimoniais etc. A combinação desses
institutos complementa o planejamento
sucessório e possibilita, também, alcançar
desejadas economias tributárias. Ou seja,
o planejamento objetivando a longevidade
da empresa não passa longe de atingir a
preservação do patrimônio pessoal dos
sócios, impedindo também que ocorra
confusão entre o patrimônio da empresa e
o patrimônio do empresário.
Um bom planejamento sucessório
garante às empresas familiares e,
principalmente aos seus fundadores, a
preservação dos negócios e do
patrimônio, bem como colabora para que
o legado da empresa seja mantido e
passado às futuras gerações.
Lucas Antonio França de Macedo é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

Juntos, conforto e economia
Fotos Divulgação e Nelson Tucci

Ar esportivo em um
modelo presumidamente
clássico
NELSON TUCCI

E

squeça o motor 1.4
tradicional. Quem anda no
Jetta 1.4 TSI, da mesma
família EA211 que equipa o Golf e o
Audi A3, se surpreende. Apesar de
seus robustos 1.298 kg, o carro é
econômico. Ah, e anda muito. São
150 cv para você se divertir no
torque (25,4 kgfm).
O carro é bonito por fora e por
dentro. Avaliamos o modelo
Comfortline 1.4, que tem bancos de
couro, uma excelente direção elétrica,
volante multifuncional, espelhos
elétricos, controle de estabilidade,
central multimídia e teto solar,
conferindo aquele ar esportivo em
um modelo presumidamente
clássico.

Jetta 1.4 TSI: na estrada,
18,7 km/l, rodando em
6ª marcha, velocidade
contínua e abaixo de
2.500 rpm
Confortável ao dirigir, o
câmbio automático Tiptronic,

de 6 marchas, facilita bem a vida –
inclusive no item consumo, ao
contrário de modelos concorrentes.
Ao fazer o tal do downsizing,
substituindo o defasado motor 2.0, a
Volkswagen acertou em cheio com
este 1.4 turbinado.
No geral, o carro é silencioso e
bem tracionado. A suspensão,
embora macia, ajusta-se bem nas
curvas e não dá sustos. Para quem
anda de SUV, inicialmente o sentirá
bem próximo do solo, mas logo se
acostuma. Para viajar tem um portamalas tudo de bom, de 510 litros, e
oferece bom espaço para todos os
cinco ocupantes.
Rodando a gasolina, na cidade
fez mais de 12 km/l, no circuito
misto cidade+estrada chegou a 13,4
km/l e só na estrada (rodando em 6ª
marcha, velocidade contínua e abaixo
de 2.500 rpm) esticamos o consumo
a 18,7 km/l (veja a foto). Resumo:
trata-se de um carro e tanto!

Planos têm
prazo até
2019

M

unicípios que ainda não
possuem plano de
mobilidade urbana terão até
abril de 2019 para elaborá-lo. O
novo prazo está previsto na
Medida Provisória nº 818/2018 e
caso não cumpram esta
obrigatoriedade ficarão
impedidos de contratar recursos
federais. O programa “Avançar
Cidades – Mobilidade Urbana”
disponibiliza recursos para
financiamento de planos em
municípios com mais de 100 mil
habitantes. Objetivo é melhorar a
circulação das pessoas nas
cidades e as condições de saúde e
da qualidade de vida da
população urbana. O
cadastramento das propostas é
feito por meio do site do
Ministério das Cidades,
www.cidades.gov.br
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Imagens & Palavras

De volta ao passado

 Sugerindo o curso L2 de Auto Liderança Transformadora, de 9 a 11 de

março, no Hotel Fazenda Guararema, no interior do Estado de São
Paulo, a palestrante Luciana Passadori enumerou seis orientações para
o crescimento profissional em 2018: eleve a autoestima e tenha confiança
em si mesmo; aumente sua capacidade de quebrar paradigmas; aumente
sua capacidade de produzir melhores resultados; expanda a forma como
lida com os padrões emocionais e adquira técnicas para ressignificá-los;
melhore a capacidade de adaptação e pró atividade; e aumente a
capacidade de liderança e tomada de decisões.
 Ouvidoria Transparência e Controle (OTC)

da Prefeitura de Santos comemorou o
crescimento de 32% no número de demandas
recebidas e encerradas, passando de 20,2 mil
em 2016 para 26,7 mil no ano passado, como
resultado da ampliação dos canais de
comunicação para o munícipe. As principais
demandas de 2017 foram relacionadas à
manutenção de vias (3.008), poda ou remoção
de árvores (2.396), iluminação pública (2.063),
avaliação do serviço de funcionários municipais
(1.733), atendimento em unidades básicas de
saúde (888), obstrução de calçada por comércio
(694), atendimento em unidades especializadas
de saúde (667), conservação de calçadas (644),
limpeza urbana (671) e estabelecimentos
comerciais sem alvará (604). A OTC pode ser
acionada pelo telefone 0800.112056, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou por
e-mail ouvidoria@santos.sp.gov.br

 Fundação de Apoio à
Pesquisa, ao Ensino e à
Cultura (Fapec), ligada à
UFMS, abriu as
inscrições para o
concurso público do
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
do Sul (MPE-MS), até
16 de fevereiro pelo site
www.fapec.org/site,
para preenchimento de
10 vagas de promotor
de justiça substituto,
com salário inicial de R$
23.512,65. Taxa de
inscrição é R$ 250. Há
reservas de vagas para
pessoas com deficiência
e negras.

 Dica de Roberto Medeiros, presidente da Associação Brasileira das
Empresas do Mercado de Fidelização: as viagens deste início de ano são
excelentes oportunidades para acumular pontos/milhas visando as
próximas férias. Antes de voar, indique a companhia aérea que deseja
pontuar em seu programa de fidelidade; para quem vai pegar a estrada,
abasteça o carro em um posto de combustível que ofereça pontos/milhas;
ao reservar hotel, alugar carro, fazer compras, o uso do cartão de
crédito pode render um bom saldo ao fim do passeio.

Leandro Ayres

Proposta do serviço é
transportar os visitantes
ao passado
LEANDRO AYRES
O MUSEU do
Café, importante
polo cultural de
Santos, passou
recentemente por
uma
transformação no
tocante as atrações oferecidas.
Dentre as opções de entretenimento,
destaco o Studio Photo Café,
idealizado pelos fotógrafos Leandro
Ayres e André Leite, cuja proposta é
transportar os visitantes ao passado,
vestindo-os com figurinos dos anos
1920 e 1930, em um cenário vintage.
Desde a sua inauguração, em 21
de dezembro passado até o
fechamento desta edição, foram
fotografadas mais de 800 pessoas e
impressas mais de 500 fotos, o que
demonstra o sucesso da iniciativa.
Os clientes são orientados pelos
fotógrafos para as poses corretas e
em seguidas são feitos alguns cliques
para que eles tenham opções de
escolha. Com as fotos escolhidas, é
hora de imprimi-las. O resultado
final é uma foto impressa em papel
Kodak, no tamanho 15x20, em tom
sépia, como as fotos de antigamente.

Studio Photo Café: foto impressa em papel Kodak, no tamanho
15x20, em tom sépia, como as fotos de antigamente
Todo o processo, do vestir à
impressão das fotos, leva cerca de
20 minutos.
Até quatro pessoas, o valor da
foto 15x20 é R$ 40 para a primeira
impressão e R$ 30 a partir da
segunda. Para grupos de cinco
pessoas, o valor da foto 15x20 é R$
50 para a primeira impressão e R$
40 a partir da segunda. E para
grupos de seis pessoas, o valor da
foto 15x20 é R$ 60 para a primeira
impressão e R$ 50 a partir da
segunda.
O estúdio ainda oferece
ampliações no tamanho 20x30 e

30x45, com entrega em dois dias
úteis, impressão das fotos em
azulejo, molduras estilo vintage e
pen drive para os arquivos digitais.
Outro serviço disponibilizado pelos
fotógrafos é o ensaio fotográfico
com hora marcada, dentro e fora do
Museu, e o de Fotos de Época em
eventos corporativos e festas
temáticas.
O Studio Photo Café funciona
no Museu do Café, Rua XV de
Novembro, 95, Centro Histórico de
Santos, de terça-feira a sábado, das 9
às 18 horas, e aos domingos, das 10
às 18 horas.

Tomógrafo computadorizado móvel
Divulgação

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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A SAMSUNG Electronics
apresentou na Radiological Society
of North America (RSNA), em
Chicago, Estados Unidos, o
scanner portátil de tomografia
computadorizada (TC) OmniTom
de 16 cortes. O aparelho recebeu
autorização 510 (k) da FDA,
órgão do governo americano que
controla os alimentos e
medicamentos no país.
Entre os diferenciais, o
OmniTom é o primeiro dispositivo
móvel de diagnósticos por imagem
do mundo com rodas
omnidirecionais que maximizam a
mobilidade e permitem fazer
movimentos com mais facilidade e
silenciosos em espaços pequenos.
Além disso, a imagem tem
qualidade superior, com sistema
avançado de aquisição de dados
de 16 cortes (0,625 mm por corte),
com um aumento de 50% em
ressonância natural complexa em

OmniTom: ideal para
procedimentos
cranianos

comparação a outras tecnologias
portáteis de tomografia
computadorizada.
O OmniTom é ideal para
procedimentos cranianos, pois foi
projetado para fornecer uma
tomografia computadorizada de alta
qualidade e contraste, angiografia e
varreduras de perfusão. A
combinação do rápido período de
varredura, da projeção ultra
pequena e da visualização imediata

da imagem faz dele uma
ferramenta indispensável
para coletar dados em
tempo real de pacientes
gravemente enfermos.
“Na Samsung
trabalha-se
incansavelmente para
garantir que a linha
completa de produtos forneça aos
pacientes e aos médicos as
melhores opções possíveis para a
saúde”, afirmou Philip Sullivan,
presidente e CEO da Samsung
NeuroLogica: “Isso é feito por
meio de produtos que oferecem
amplo acesso, precisão e
qualidade superiores, e tornam as
equipes médicas mais eficientes ao
maximizar a produção e
minimizar o desperdício”.

Cidade
Sandra Netto

Desfiles na
passarela do
samba

Santos, 472 anos
O
cantor Leonardo é a atração no programa que celebra os 472 anos de fundação
da Vila de Santos. Completando os eventos oficiais da data, na sexta-feira, 26, no
sábado Leonardo se apresentará no tradicional Baile da Cidade, no Centro de
Convenções Mendes, cujos recursos arrecadados com a venda de ingressos serão destinados
à implantação da Clínica Escola de Autistas. No domingo, às 20 horas, Leonardo fará
show gratuito no palco montado na Praia do Gonzaga.

O

Carnaval de Santos
acontecerá nos dias 2 e 3 de
fevereiro, na passarela Dráuzio
da Cruz, na Zona Noroeste. No
primeiro dia desfilam as escolas
do grupo 1 e do grupo de acesso,
com entrada gratuita. No
sábado, 3, é a vez das oito
agremiações do grupo especial,
com ingressos a R$ 10, mesmo
valor do ano passado. Mas quem
doar 1 quilo de alimento não
perecível, menos sal e açúcar,
pagará R$ 5.
Uma semana antes, a partir
de sexta-feira, 26, os grupos
carnavalescos estarão se
apresentando em diferentes
bairros da cidade, numa
programação que se estende até
13 de fevereiro.
Jairo Marques/Decom PMPG

São Vicente comemora 486 anos
S

Yoshio Magario/Seicom-PMSV

ão Vicente completou dia 22 de
janeiro 486 anos e, para celebrar
a data, foi realizada cerimônia com
hasteamento de bandeiras na Praça
21 Irmãos Amigos, na Praia do
Itararé. O evento contou com a
presença do prefeito Pedro Gouvêa,
entre autoridades civis e militares.
“São Vicente tem muitos filhos e
merece todo nosso carinho e
compromisso”, disse Gouvêa:
“Nessa programação, temos a
inauguração do cartório eleitoral na
área Continental, três creches, AME
Mais, entre outras melhorias na
cidade”. Outro destaque do
programa comemorativo é a
encenação da fundação da Vila de
São Vicente, anunciada como o maior
espetáculo em areia de praia do
mundo. O prefeito também disse
que a cidade receberá R$ 10 milhões
de investimentos para pavimentação
pública, pelo programa Desenvolve
SP, e R$ 2 milhões para a Saúde, via
emenda parlamentar.

Prefeito Alberto Mourão: cumprimentos e elogios ao Legislativo,
secretários e funcionários públicos

Prefeito Pedro Gouvêa: hasteamento de bandeiras no Itararé e
anúncio de verbas para investimentos em obras
Cesar Morgado/Seicom-PMSV

Encenação da
fundação da Vila
de São Vicente:
o maior
espetáculo em
areia de praia do
mundo

Emoção em Praia
Grande, 51 anos
P
raia Grande comemorou 51 anos
de emancipação políticoadministrativa em 19 de janeiro com
homenagem a personalidades da
cidade e Baixada Santista. Na
ocasião foi entregue a obra de
revitalização da praça Duque de
Caxias e seu entorno, no Canto do
Forte. O prefeito Alberto Mourão
aproveitou o momento para elogiar o
Legislativo, os secretários
municipais e os funcionários
públicos: “Vocês são realmente
servidores, sem essa colaboração,
participação e dedicação nada disso
seria possível. Hoje todos têm

orgulho de dizer que moram em
Praia Grande. Parabéns pela
transformação, que nossa sociedade
esteja cada vez mais unida”. O
momento mais emocionante foi a
apresentação da “Encenação Praia
Grande 51 anos”, que contou a
história da cidade misturando
diversas linguagens artísticas, como
teatro, dança e música. O espetáculo
apresenta a história de Praia Grande,
desde a chegada de José de Anchieta,
a catequização dos índios, a
separação de São Vicente, passando
pela transformação realizada na
década de 90 até os dias atuais.
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Patrimônio

Joia religiosa da arquitetura barroca
Divulgação

Devoção a Nossa Senhora
do Carmo remonta ao
Monte Carmelo

C

onstruída em 1777 em
homenagem a Nossa Senhora
do Monte Carmelo, a singela
joia da arquitetura barroca é o
destaque entre as 50 igrejas e capelas
católicas da estância turística de Itu.
Distante 100 km da capital paulista,
o município tem grande tradição
religiosa e já foi chamada de “Roma
Brasileira” pela fé do seu povo e
pela diversidade de templos.
A igreja do Carmo foi construída
sobre a primeira edificação do
Convento Carmelita, que data de
1719, obra do frei João Batista de
Jesus, sob ordem de D. João V,
atendendo ao pedido das Câmaras de
Itu e Sorocaba. Lá, os frades
carmelitas começaram a trabalhar na
região na educação religiosa e na
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Altar-mor da
Igreja do
Carmo:
declarada
Patrimônio
Histórico
Artístico
Nacional

formação de
novos
sacerdotes.
Todavia, um
decreto imperial
vedou a entrada
de frades
estrangeiros no
país e por
consequência
acabou com a
formação de
novos religiosos.

Dessa forma, o convento foi
decaindo por falta de seminaristas,
até que, em 1872, foi forçado a
fechar suas portas. Só a partir de
abril de 1917 o convento retomou as
atividades com a chegada a Itu dos
frades carmelitas: frei Maurício Laus
e frei Bruno Nielen, que restauraram
e habitaram o velho convento.
Declarada Patrimônio Histórico
Artístico Nacional em 1967, a igreja
do Carmo está localizada na Praça da
Independência, no Centro Histórico,
e só abre no horário das missas:
diariamente, às 18 horas. Em seu
interior há obras primas da arte
barroca, como o altar-mor pintado
pelo padre Jesuíno do Monte
Carmelo.
O templo guarda imagens
barrocas, entre elas “Jesus”,
reconhecida como importante
representação do Barroco. Nos
altares laterais estão as imagens da
Procissão do Triunfo de Nosso

Senhor, datadas do século XVIII.
São diversas grandes imagens, que
foram entalhadas no Rio de Janeiro e
que representam os passos da Via
Sacra.
A devoção e história de Nossa
Senhora do Carmo remonta ao
Monte Carmelo, onde o profeta
Elias viveu na solidão, como
ermitão, em torno do ano de 850
a.C. Era um homem de Deus, pois
deixava que o Senhor fizesse parte
de sua vida. Mais tarde, também
inspirados pelos testemunhos de
Elias e em seu modo de viver através
da oração e do silêncio, um grupo de
homens, de várias partes da Europa,
chegou ao Monte Carmelo, na região
da atual Palestina, procurando
entregar suas vidas a Jesus Cristo.
Entre 1206 e 1214, Santo Alberto
redigiu uma regra para estes
eremitas. A Regra da Ordem do
Carmo foi aprovada definitivamente
pelo Papa Inocêncio IV, em 1247.

Arquitetura

Impacto do espaço físico no nosso cérebro
Divulgação

A tendência da
neuroarquitetura no
espaço corporativo

P

reparar o ambiente
corporativo considerando
aspectos que humanizem o
espaço é uma demanda crescente na
área da arquitetura, fazendo da
neuroarquitetura (“impacto do
espaço físico no nosso cérebro”)
uma das principais tendências em
2018. Dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) mostram
números alarmantes de pessoas
sofrendo de depressão e ansiedade
no ambiente de trabalho. “É hora de
se preocupar com essa humanização
e procurar amenizar o sofrimento
das pessoas no ambiente de
trabalho”, afirma a arquiteta
Priscilla Bencke, especialista em
neuroarquitetura e projetos
corporativos.

Priscilla
Bencke: “É
hora de se
preocupar
com essa
humanização
e procurar
amenizar o
sofrimento
das pessoas no
ambiente de
trabalho”

Para ela, as empresas investirão
cada vez mais em ambientes que
ajudam a aumentar a produtividade.
“Empresas que estavam mais
retraídas estão solicitando projetos
de novas sedes e espaços físicos.
Isto indica que o ano está
começando com um espírito
diferente, de muita transformação e
ideias sendo colocadas em prática”,
avalia Priscilla, ao elencar alguns
conceitos da neuroarquitetura.
Ambientes mais flexíveis.
Segundo Priscilla, ambientes e
mobiliários “mais soltos”, com
menos elementos sob medida,
significam ambientes para múltiplas
funções, como uma copa que pode
servir de descompressão para os
colaboradores; ou uma sala de espera
que sirva também como sala de
reunião. A própria tecnologia, como
o wi-fi, tem auxiliado nessa
integração permitindo mobilidade
nos ambientes.
Espaços compartilhados. A
iniciativa de compartilhamento dos
locais de trabalho com muitos coworkers dividindo espaços para
trabalhar tem crescido e ganhado
adeptos no mundo todo. “Não mais
mesas fixas, para um só
funcionário”, ressalta a arquiteta. As
empresas com colaboradores que
viajam muito, por exemplo, podem
ocupar as mesas – que ficam vazias
e ociosas – deslocando-as para uso
de outros profissionais.
Praticidade. “Os escritórios
estão com uma tendência visual
diferente para 2018 e devem mudar
para um estilo mais industrial”,
destaca Priscilla. Isso quer dizer que
os projetos corporativos terão as
instalações mais aparentes: “Nem o
forro estão colocando nos projetos
das empresas, para que haja
condições das mudanças”.
Áreas reduzidas. O
desenvolvimento de grandes sedes
corporativas no exterior tem cada
vez menos a presença de salas
enormes de reuniões. “Elas são
importantes e as reuniões entre os
colaboradores devem ocorrer porque
é desses encontros que surgem
grandes ideias. Só que elas
acontecem hoje em ambientes mais
alternativos e até compartilhados
com outras áreas, como numa sala
do café ou realizada em mobiliários
soltos, que permitem juntar as
cadeiras para uma conversa. O
layout tradicional está sendo
modificado inclusive por conta da

tecnologia, já que podemos fazer
reuniões digitalmente”, avalia.
Bem-estar do ser humano.
Essa humanização já vem ocorrendo,
observa a arquiteta, pois grandes
lideranças de grandes corporações já
entendem que as pessoas, quando se
sentem bem, produzem mais e
melhor. O resultado é um aumento
de produtividade para a empresa e
um retorno financeiro quando se
busca o bem-estar psicológico e
mental das pessoas, ajudando a
diminuir o estresse no local de
trabalho.
Ela avalia também a importância
de os executivos olharem mais para
essas questões psicológicas, uma
vez que o ambiente tem ligação
direta com o comportamento e as
emoções das pessoas. Para a
arquiteta, a inclusão de elementos
naturais, a presença de vegetação ou
um jardim, a valorização de uma
iluminação natural, podem contribuir
para um ambiente de trabalho mais
acolhedor.
“As pessoas não querem ser
vistas mais como máquinas”,
sintetiza Priscilla: “Mesmo em
grandes empresas é possível ter algo
personalizado. E isso já nasce no
projeto, pois o profissional de
arquitetura com esse foco mais
humanizado faz imersão na empresa,
conversa com as pessoas e descobre
as necessidades de cada uma para
fazer um ambiente que possa
melhorar as questões psicológicas
desses profissionais”.
Perspectiva
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Volume e movimento

Cris de Rossi/Divulgação

Revestimentos cimentícios
com relevos e formatos
diferenciados

“

A

postando numa linha de
revestimentos diferenciados,
a Nina Martinelli apresenta
variedade de cimentícios com relevos
e formatos que conferem volume e
movimento aos ambientes. O
Floratto é indicado para paredes e
fachadas e seu jogo de relevos altos e
baixos simulam uma composição
floral, com efeito surpreendente. O
produto está disponível nas cores
griggio, beige, bianco e concreto –
mas, também é possível aplicar tinta
e customizar o ambiente.
Na Casa Cor Espírito Santo, por
exemplo, a arquiteta Marcela
Carvalho usou o revestimento para
valorizar a entrada do ambiente, com
iluminação que destaca seus
contornos e relevos.
Para o piso, o Esagonale faz
alusão aos pisos de cimento
queimado. O produto foi utilizado
na Sala de Leitura da Casa Cor
Ceará, em projeto de Marcilio Sousa
e Luciana Brasileiro: “O uso do
formato hexagonal traz uma bossa

com seu tamanho e sua forma e se
destaca entre as linhas retas das
estantes e frisos do teto”,
comentaram: “A cor fria faz
contraponto com o teto e paredes

revestidas de madeira natural”.
Os produtos Nina Martinelli
estão disponíveis em boutiques de
revestimentos de todo o Brasil.
Mais em www.ninamartinelli.com.br

Esagonale na Sala de
Leitura da Casa Cor Ceará:
formato diferenciado e
alusão aos pisos de
cimento queimado

Projeto Raiz fomenta o design brasileiro
C
Divulgação

om apoio da Embaixada do
Brasil em Estocolmo e do
Ministério das Relações
Exteriores, o Projeto Raiz, de
incentivo à internacionalização de
designers nacionais, expõe
criações de 18 estúdios brasileiros
entre os dias 6 e 28 de fevereiro,
na galeria de arte Alma Gallery, e
faz parte do catálogo oficial de
atrações do circuito da Stockholm
Design Week.
Além de expor a qualidade do
traço brasileiro, a proposta é
estabelecer a conexão direta entre
designers, lojistas, fabricantes e
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Benefícios dos
jardins
verticais

Atração no circuito da
Stockholm Design, na Suécia
investidores para crescente inserção
às cadeias de licenciamento e
distribuição no mercado europeu.
O Projeto Raiz é promovido
pelo Sindicato das Indústrias do
Mobiliário de Bento Gonçalves

(Sindmóveis) e pela Agência
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Participam studiopoli,
Noemi Saga, Sergio Fahrer e Jack
Fahrer, NDT Design, Aristeu Pires,
Paulo Alves, estudiobola, Ronald
Sasson, ITENS por Ana Neute,
Jader Almeida, Leo Romano, Guto
Indio da Costa, Marta Manente,
Alessandra Delgado, Plataforma 4,
Carol Gay, Cristiano Valle e
Gustavo Martini.
Para inaugurar a exposição,
são previstas palestras dos
designers Camila Fix (Plataforma

4), Gustavo Martini e Ricardo
Rodrigues (NDT Design),
membros do Projeto Raiz, que
apresentarão individualmente um
panorama da carreira e suas
principais criações. Edson Busin,
diretor de comunicação do
Sindmóveis, também participará
da cerimônia, destacando o valor
dos profissionais brasileiros e
convidando para visitação na
Movelsul Brasil, maior feira
moveleira da América Latina,
realizada em março, na cidade de
Bento Gonçalves. Mais em
www.raizproject.com

Áreas arborizadas em grandes
metrópoles são raras, geralmente
restritas a bairros nobres ou de
reserva. Entretanto, sobretudo em
épocas mais quentes, como janeiro,
essas áreas fazem muita falta. Isso
porque o clima dessas regiões foi
severamente afetado pela
urbanização, e quem paga pela
ausência de verde é a população”.
A avaliação é do engenheiro civil
Danny Braz, para quem uma
alternativa tem sido utilizar as
fachadas cegas de prédios (lado liso
de prédios mais antigos), murais,
corredores, entre outros espaços
vagos na própria estrutura predial da
cidade, para construir jardins verticais.
“O potencial de rearborização,
devolvendo o verde ao cenário urbano
é imenso, e em diversos aspectos
que vão além do calor”, afirma Braz,
que é consultor e diretor da Regatec.
Entre os benefícios desse tipo de
jardim, ele cita a beleza natural. Além
disso, esses jardins produzem mais
oxigênio, limpam o ar de gases
tóxicos típicos de cidades e
proporcionam um ambiente que é
necessário à vida humana.
Para quem sofre de rinite,
sinusite, ou qualquer outra doença
ligada à respiração sente e
compreende a diferença que faz um ar
mais úmido. “As plantas naturalmente
umidificam o ar, pois liberam água de
seus processos respiratórios naturais,
mantendo o ar menos seco, sobretudo
em dias muito quentes de Verão”, diz
ele, salientando ainda o efeito
acústico dos jardins verticais e a
redução da temperatura no entorno:
“O mais interessante desses jardins é
que eles são plenamente
sustentáveis. Seus sistemas de
irrigação se utilizam de água da chuva
para se alimentar de maneira
inteligente, impedindo que o jardim
seja um gasto financeiro e de tempo”.

Turismo & Lazer

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

Divulgação

Thermas dos
Laranjais: águas
quentes e mais
de 50 atrações
para todas as
idades

Viña Matetic: visitas guiadas à bodega e caminhadas em meio às paisagens do Vale do Rosário

Fugindo do Carnaval...
O 5º melhor parque
aquático do mundo!
O
Thermas dos Laranjais, em
Olímpia, no interior do Estado
de São Paulo, foi eleito o 5º melhor
parque aquático do mundo e o 3º
melhor parque na categoria geral –
parque de diversões e aquáticos – da
América do Sul pelo Traveller’s
Choice Parques de Diversões e
Aquáticos de 2017. Esta é a segunda
vez que o parque aparece no
ranking, criado em 2014.
A avaliação é feita pelos
viajantes que utilizam o site
TripAdvisor, que contabiliza ao
longo de um ano a quantidade e
qualidade das notas. O Thermas dos
Laranjais é um dos principais
complexos turísticos da América
Latina e no ano passado foi
reconhecido como o quarto parque

aquático mais visitado do mundo e o
primeiro na América Latina pelo
ranking Theme and Museum Index,
do TEA/Aecom.
Famoso por suas águas
naturalmente quentes, reúne 55
atrações para todas as idades em
uma área de 300 mil metros
quadrados. São toboáguas, ofurôs,
praias artificiais, piscina de surfe,
duas praias artificiais, piscinas de
sonolência e ressurgência, rio de
correnteza, mini parque aquático
infantil e um mini zoológico. A mais
recente atração é a Montanha-Russa
Aquática, única no Brasil. Sua
estrutura conta ainda com serviços
de restaurantes, lanchonetes e lojas,
empregando 500 pessoas de forma
direta. Mais em www.termas.com.br

Atividades contemplam
públicos de todas as faixas
etárias

D

estino ideal para quem quer
fugir do Carnaval, o Chile
oferece experiência
exclusiva na Viña Matetic.
Localizada no Vale do Rosário, a
uma hora de carro da capital
Santiago, o empreendimento mescla
entretenimento com sustentabilidade
e suas atividades contemplam
públicos de todas as faixas etárias,
seguindo uma filosofia de agricultura
orgânica e biodinâmica e
compromisso com o meio ambiente
e a comunidade.
Fevereiro, marcado pelo início
da colheita das uvas, é a melhor
época do ano para apreciar por
completo o processo de produção
dos famosos vinhos, desde a
vinificação e o engarrafamento até o
envelhecimento da bebida. Enquanto
os adultos degustam vinhos da mais

alta qualidade, as crianças saboreiam
três tipos de sucos de uva orgânica.
A diversão em família também
está garantida durante as demais
atividades oferecidas. Em um espaço
de 16 mil hectares, sendo 160 de
vinhedos, a Matetic convida a uma
experiência única em meio aos belos
vinhedos e à ampla biodiversidade
de fauna e flora do Vale do Rosário
através de caminhadas, passeios de
carro ou bicicleta e cavalgadas, todos
com guias (o hotel fornece
cadeirinhas ou bicicletas infantis).
A hospedagem é no hotel
boutique La Casona, um antigo
casarão em estilo colonial, que
possui 10 apartamentos
elegantemente decorados, de onde é
possível avistar os belíssimos
vinhedos e jardins da região. Além de
oferecer um serviço de primeira
qualidade, a infraestrutura inclui sala
de estar com lareira e mesa de bilhar,
terraço com piscina externa,
restaurante, espaço para eventos e
wi-fi gratuito nas áreas comuns.

A experiência se completa com a
gastronomia sustentável oferecida no
restaurante Equilibrio, recentemente
premiado com o primeiro lugar no
Guia 100 da revista La Cav. O
espaço, reconhecido pelo sabor e
aroma de seus pratos, está
localizado em uma área privilegiada
da vinícola, com uma excelente vista
ao lago. Os produtos são colhidos na
própria horta orgânica do
restaurante ou comprados em
estabelecimentos próximos,
prestigiando a comunidade local.
Para completar, a Matetic e o
hotel La Casona ficam próximos a
grandes atrações turísticas no Chile,
como a Isla Negra, área costeira onde
está localizada a casa-museu do
poeta Pablo Neruda, e a cidade de
Valparaíso, um dos maiores polos de
arte no Chile, que reúne montes,
praias, museus e praças em um
único lugar.
Mais informações sobre Viña
Matetic e hotel La Casona no site
em www.matetic.com

Folia elegante na Bahia
Divulgação

E

m meio ao agitado Carnaval da
Bahia, a bela cidade de Arraial
d’Ajuda oferece momentos de
relaxamento, a 200 metros da Praia
de Mucugê, nos apartamentos com
vista para o mar do hotel Maitei,
que preparou um pacote ideal para
quem quer descanso e uma festa
mais elegante e privativa.
Durante o feriado, por exemplo,
o empreendimento programou aos
hóspedes um animado baile de
máscaras, feito com a qualidade do
Maitei, que ostenta selos de luxo,
como do Sul Hotels, Condé Nast
Johansens e Exclusive Collection.
Os que quiserem aproveitar para
conhecer um pouco mais da região
podem optar por experiências
organizadas pela concierge do hotel,

Maitei: pacote
com baile de
máscaras e
passeios
exclusivos

como visitar uma aldeia indígena, ir
de lancha até a barra do rio Caraíva e
a Praia do Espelho ou a Ponta do
Corumbau, fazer expedições de
bicicleta ou mergulhar numa
embarcação naufragada na região.
Para relaxar sem sair do hotel há

duas belas
piscinas, sauna,
academia e
banheira de
hidromassagem.
Serviços de Spa
também estão disponíveis. Os
pacotes para o Carnaval são de cinco
noites, entre 9 e 14 de fevereiro, e os
valores começam em R$ 5.043, casal
com café da manhã.
Mais informações em
www.maitei.com.br
Perspectiva
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Lactose:
não é
possível
definir uma
dosagem
exata de
ingestão
diária

Cisto no
cérebro exige
cuidados

E

mbora comum, a descoberta
acidental de um cisto no cérebro
exige o acompanhamento de um
especialista. O tipo aracnoide é o mais
frequente e também pode se desenvolver
na medula espinhal. Estima-se de 1 a
1,5% da população irá desenvolver um
cisto aracnoide, sendo mais prevalente
em homens que em mulheres.
Segundo o neurocirurgião, Iuri
Weinmann, de São Paulo, o cisto
aracnoide se desenvolve no espaço entre
o cérebro e a membrana aracnoide, uma
das três membranas (meninges) que
revestem o encéfalo e a medula espinhal:
“O cisto aracnoide, normalmente, é uma
bolsa composta de líquido cefalorraquiano.
As paredes do cisto não permitem a
drenagem do líquido, portanto, o volume
se acumula em seu interior”.
O cisto aracnoide pode ser primário –
quando é congênito – e secundário
quando se desenvolve mais tarde. Na
maioria dos pacientes são achados nos
exames de imagem por acaso,
justamente porque não geram sintomas.
“Entretanto, em alguns casos,
dependendo da localização e do tamanho,
o cisto provocará alguns sintomas que
podem levar o paciente a procurar um
médico”, comenta o especialista:
“Quando ele se desenvolve no cérebro
pode causar dor de cabeça, tontura,
enjoo, vômitos, letargia, convulsões,
problemas na visão, audição, marcha,
equilíbrio, atrasos no desenvolvimento
(em crianças) e demência (em adultos)”.
Já quando o cisto se desenvolve na
coluna, pode causar dores nas costas,
escoliose, enfraquecimento e espasmos
musculares, falta de sensibilidade nos
braços ou pernas e problemas para
controlar a urina ou as fezes.
Os cistos aracnoides congênitos são
os mais comuns e surgem, na maior parte
dos casos, devido a alguma malformação
durante o desenvolvimento intrauterino. Já
nos cistos aracnoides secundários as
causas são variadas, como traumas
encefálicos ou na coluna, complicações
de cirurgias no sistema nervoso central,
meningites ou tumores.
“Alguns cistos podem levar ao
aumento da pressão intracraniana, levar a
crises convulsivas frequentes, assim
como podem se romper. Nestes casos, a
cirurgia é indicada. Em crianças, os
cistos podem afetar o desenvolvimento e,
com isso, também podem ter indicação
cirúrgica”, afirma o neurocirurgião, ao
ponderar que o tratamento cirúrgico vai
depender da localização, do perfil do risco
operatório, da disposição do paciente em
passar por uma cirurgia e da chance de
recorrência.
10
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Atendimento animal
eficiente com PPP
Divulgação

Intolerância à
lactose
Quantidade de lactose
muda conforme o
alimento

A

dificuldade em digerir o
açúcar existente no leite e
seus derivados é uma
realidade para muitas pessoas.
Segundo a nutricionista Kátia
Terumi M. R. Ushiama, o
diagnóstico, no entanto, não deve ser
sinônimo de desespero. Responsável
pelo ambulatório de Nutrição do
Complexo Hospitalar Edmundo
Vasconcelos, em São Paulo, Kátia
diz que não é preciso viver para
sempre sem lactose: “O tratamento
inicial é a retirada total da lactose da
dieta para reduzir o desconforto,
como gases e inchaço abdominal.
Mas, após liberação médica, é
possível tentar a reintrodução de
alguns derivados do leite, como
queijos e iogurtes, de forma
gradativa para observar a tolerância
do paciente”.
Segundo a nutricionista, a
quantidade de lactose muda
conforme o alimento, pois alguns
derivados contêm menos lactose e
podem ser tolerados, por isso é

preciso reintroduzi-los aos poucos,
para detectar o nível de intolerância
de cada pessoa. “Não é possível
definir uma dosagem exata de
ingestão diária, pois não se pode
mensurar a quantidade de lactase,
enzima que digere a lactose, que o
indivíduo produz”, afirma, ao frisar
que os produtos sem lactose não
têm menos cálcio.
Ela alerta, contudo, para a
substituição de lácteos por leites
vegetais: “Se o indivíduo optar por
não consumir lácteos sem lactose, a
substituição dos lácteos por leites
vegetais, como soja e arroz, pode ser
feita, porém, nesse caso, é preciso
incluir fontes vegetais que
contenham cálcio, como folhas
verde-escuras, sementes e
oleaginosas – castanhas e nozes, por
exemplo”.
E adverte que evitar é a melhor
saída, pois mesmo que de forma não
tão aparente, alguns alimentos
possuem grande quantidade de
lactose em sua produção e devem ser
evitados. Nesta lista estão pudins,
flans, sorvetes cremosos, chocolates
ao leite, manteiga, preparações com
creme de leite, molho branco e
gratinados.

Emagrecimento acessível
Reprodução

O Vigilantes
do Peso faz
parte de uma
organização
mundial criada nos Estados Unidos nos
anos 60, a Weight Watchers, e evoluiu
ao longo dos anos incorporando as mais
relevantes pesquisas sobre obesidade,
com o objetivo de desenvolver uma
proposta de emagrecimento confiável e
acessível. Hoje, a organização está em
20 países, incluindo o Brasil, onde
chegou há 43 anos. Aqui, o grupo
oferece reuniões em 11 estados e no

Distrito Federal, além do Programa
Online, 100% digital e disponível em
todo o Brasil. O grupo propõe um estilo
de vida que combina hábitos saudáveis
na alimentação e prática de exercícios
físicos, promovendo uma redução de
peso de forma gradativa e sustentável.
Todas as semanas, orientadoras
treinadas – que emagreceram e
aprenderam a manter o peso saudável –
conduzem reuniões para informar e
apoiar os associados no processo de
emagrecimento ou manutenção da meta
de peso.

UM GRUPO
formado por
ativistas
ambientais e
defensores da
vida animal de
Santos
demonstrou, no
ano passado,
descontentamento com a atuação da
Coordenadoria de Defesa da Vida
Animal (Codevida), subordinado à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
que não estaria cumprindo sua função e
diminuiu substancialmente o atendimento
na cidade.
Em São Vicente, neste início do
ano, um cão foi mordido por uma
jararacuçu (cobra bastante venenosa)
no bairro Humaitá. O animal sobreviveu
graças ao soro antiofídico fornecido por
nossa clínica, que atua 24 horas, pois a
Municipalidade não possuía a
medicação.
Estes episódios apenas reforçam a
ideia de que para atender os animais de
forma competente os municípios
poderiam adotar a estratégia da Parceria
Público Privada, conhecida pela sigla
PPP.
É comum faltar medicamento nos
órgãos públicos. No caso de São
Vicente, essa espécie de cobra
costuma entrar em residências e para
combater seu veneno é necessário um
soro caro, que custa em média R$ 600,
com validade restrita. Por isso, sem
sempre as Prefeituras possuem o
medicamento. Também são necessários
soros para aranhas e escorpiões.
Já houve alguns avanços no setor
de zoonose das Prefeituras, que é
responsável em prevenir doenças do
ser humano para o animal e vice-versa.
Temos médicos veterinários abnegados,
por exemplo, mas, é preciso mais, ou
seja, mais profissionais, mais material e
um trabalho de conscientização das
crianças nas escolas. Com um simples
vermífugo é possível curar uma
zoonose, uma toxoplasmose, cujo gato
é o hospedeiro. Zoonose é para cuidar
de doenças e não para castrar animais,
cirurgias e outros serviços.
Em Santos, os protetores estão
reclamando da Codevida, que, por sua
vez, informa que está fazendo
castrações. Porém, há equívocos, pois
há gente com poder aquisitivo que utiliza
o serviço. O ideal é que o serviço
público atenda por bairros com
prioridade para as pessoas que não

possuem condições. O
que um cachorro que
vive em uma cobertura
vai impactar na rua?
Outra questão é o
funcionamento do
equipamento público,
que não pode fechar
nos feriados
prolongados e finais de semana. Nestas
ocasiões os veterinários particulares
que estão abertos acabam atendendo
em solidariedade, o que não é justo,
pois também pagam os impostos para
que o serviço funcione de forma
eficiente. Também é preciso
conscientizar sobre a guarda
responsável e não a simples posse,
que é relacionada a objeto, um relógio,
por exemplo.
Sobre o castramóvel, esse tipo de
equipamento não é reconhecido pelo
Conselho Regional de Medicina
Veterinária, que considera que ele não
proporciona condições totais de
atendimento. Além disso, sai muito mais
caro do que uma clínica fixa.
Hoje, a criação de um Hospital
Veterinário público não adiantaria. Antes
disso é preciso corrigir as deficiências
existentes. A Prefeitura de São Paulo,
por exemplo, gastou R$ 10 milhões
para construir o hospital veterinário, os
canis estão lotados e o atendimento
saturado. O gasto mensal é de cerca de
R$ 1 milhão e o hospital atende,
praticamente, só a classe média. Além
disso, a conta não fecha: em média, é
cobrado entre R$ 80 e 100 por consulta;
o hospital de São Paulo faz 600
consultas por mês e a Prefeitura gasta
R$ 1 milhão. Se a Prefeitura de Santos
pagar para os veterinários R$ 50 por
consulta, dá para fazer mil atendimentos
com R$ 50 mil. Cinco clínicas, por
exemplo, resolveriam a demanda da
Cidade.
Nosso entendimento é que só há
um jeito de resolver o atendimento
público aos animais: uma Parceria
Público-Privada (PPP). Apresentei a
sugestão a todos os candidatos a
prefeito de Santos, em 2016, o que foi
introduzido em praticamente todos os
planos de governo.
É muito mais barato fazer uma
PPP com alguns veterinários do que
construir um hospital veterinário. Nossa
clínica será ampliada com um espaço
adequado e vamos oferecê-lo como
PPP para as Administrações. Os
prefeitos precisam pensar nisso.

Gente & Fatos
Divulgação

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

 A exposição “Confesso que

Vi”, do fotógrafo Tadeu
Nascimento, pode ser conferida
até 1º de abril, de terça-feira a
domingo, das 11 às 17 horas, no
Museu Pelé, Largo Marquês de
Monte Alegre, 1, Valongo.
 Com mais de 1.000 itens, o

acervo do ícone do samba
paulista, Adoniran Barbosa,
retorna a São Paulo, com
visitação na Galeria do Rock, o
centro comercial na Avenida São
João, 439, República.
 Senac Santos está com vagas

abertas para os cursos da área de
fotografia: “Fotografia de
Espetáculos” e “Fotografia
Mobile”, que começam em
fevereiro, e “Fotografia de
Casamento”, que inicia em março.
Interessados podem obter mais
informações e fazer a matrícula
em www.sp.senac.br/santos
 33ª edição da feira Paralela

Design, de 19 a 21 de fevereiro,
no Pavilhão da Bienal, em
Sampa, com a pretensão de
reunir o melhor do design
autoral, da alta decoração e do
artesanato contemporâneo, com
curadoria por Marisa Ota,
Daniela Refinetti e Beatriz C.
Mauro.
 Sociedade Hípica Paulista abre

as inscrições para o curso de
vinhos, com início em 15 de
fevereiro, a cargo do especialista
Marcelo Toniollo, cada aula com
degustação de vinhos de
diferentes tipos e estilos, no
restaurante do clube, no
Brooklin, zona Sul da capital.
 Pesquisa “Vitimização da
Indústria” realizada pelo
Departamento de Segurança da
Fiesp revela que nos últimos 12
meses 49,8% dos empresários
entrevistados foram vítimas de
algum tipo de crime.

Amir Slama e Helena Caio: estilistas firmaram parceria para
lançar, em janeiro, na capital paulista, a coleção Collab Tropical
Vibes, que reverencia o ar contemporâneo, casual e urbano de
Amir, enquanto Helena destaca-se pelas peças elaboradas a mão,
com aplicações, laser e bordados.

Marcio de Souza
Nogueira,
presidente da
Chemin
Incorporadora:
empresa
comemora 50 anos
de atividades
desenvolvendo
atualmente
empreendimentos
em Ribeirão Preto,
Franca e
Araraquara, no
interior do Estado
de São Paulo, e em
São Sebastião, no
Litoral Norte.
Luiz Carlos Ferraz
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Engenheiro
Vinicius Marchese
foi reeleito
presidente do
Conselho de
Engenharia e
Agronomia do
Estado de São
Paulo (CREA-SP),
para a gestão
2018-2020. Ao
iniciar o novo
mandato,
Vinicius
manifestou a
disposição de
construir uma
entidade mais
ética,
transparente e
eficiente.

O Dia do Surfista foi celebrado em Santos, em solenidade no
Salão Nobre do Paço Municipal, com a presença do prefeito
Paulo Alexandre Barbosa. Iniciativa da Prefeitura e
Associação Santos de Surf, foram homenageados os pioneiros
Antonio Di Renzo Filho e Jo Hirano, ambos in memorian,
Manoel dos Santos, Paulo Miorim e Sérgio Heleno.

 Para proteger contra o aedes

aegytpi, o mosquito transmissor
da dengue, chikungunya e zika, a
Associação Proteste frisa que o
uso do repelente é paliativo, pois
protege apenas da picada do
mosquito. Para eliminar os focos
é preciso usar água sanitária nos
vasos e adicionar uma colher do
produto na caixa d’água, na
piscina, nas poças.
 Vinícola Góes, na Estrada do
Vinho, km 9, em São Roque,
interior de São Paulo, está
completando 80 anos e até 4 de
fevereiro, sempre aos finais de
semana, realiza a XII edição da
Vindima.
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Sabores do Pacífico

Bruno Scarpa

Duas unidades em Santos,
na Ponta da Praia e no
Gonzaga
BRUNO SCARPA

O

Baraçaí em Santos é uma
ótima opção para os
amantes dos sabores do
Pacífico. Um bar bem ao estilo
californiano e havaiano, com
decoração que remete aos
paradisíacos points norteamericanos, tanto na decoração
quanto no cardápio. A proprietária
Roberta Ramos viaja com frequência
para lá, para ficar por dentro das
tendências.
Com duas unidades em Santos, a
da Ponta da Praia possui duas
vertentes: o Baraçaí e o Baraçaí
Sushi, com diversas opções de
temakis e combinados. Há quatro
meses, o Baraçaí abriu a unidade do
Gonzaga com quatro ambientes –
um negócio que selou a sociedade
entre Roberta e Bianca Di Donato.
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Baraçaí: decoração temática da Califórnia e Hawai
Um dos carros chefes é o açaí,
que é servido com frutas, xarope de
guaraná, leite condensado e granola,
fora os complementos que podem
ser adicionados conforme o gosto do
cliente.
Nos pratos, o Poke se destaca.
Trata-se de um tradicional quitute
havaiano, com várias opções de
montagem e sabores. Dentre eles, o

preferido pelo público é o de salmão
com shimeji.
Os hambúrgueres também têm
grande saída, como o “Jaws” (dois
hambúrgueres de fraldinha, dobro de
queijo e bacon) e o “Saquarema”,
que consiste em um hambúrguer de
salmão em crosta de gergelim com
molho tarê. Outra opção é o wrap
maki, um temaki feito de wrap com

recheio de livre escolha, e as várias
entradas mexicanas que a casa
oferece.
Nos drinks típicos, o “Mai Tai”
é a sensação e combina rum, xarope
de amêndoa, limão e abacaxi. O
Baraçaí também possui os drinks
tradicionais, como caipirinha,
mojito, gin tônica, entre outros,
cervejas artesanais e tradicionais,
vários rótulos de vinhos e diversos
sucos naturais, com destaque para o
de pitaya.
Para os amantes de doces, entre
tantas opções, vale a pena
experimentar o brigadeiro de colher,
brownie e o tradicional petit gateau.
A unidade da Ponta da Praia está
localizada na Rua Januário dos
Santos, 235, e abre de terça-feira a
domingo, das 17 à meia noite,
enquanto a do Gonzaga está na Rua
Tolentino Filgueiras, 75, de segundafeira a sábado, das 17 à meia noite.
Na internet, visite Facebook/Baraçaí
Tolentino e Facebook/Baraçaí
Drinks’n’Foods.

Para começar
o ano mais
saudável...

E

ntre os primeiros passos para
começar 2018 com mais saúde, a
nutricionista Joyce Moraes orienta que
o ideal é começar aos poucos, pois a
reeducação será para toda vida.
“Comece ingerindo de dois a três litros
de água por dia, comendo frutas e
vegetais três vezes ao dia. É
interessante também reduzir ou
eliminar de vez o açúcar, doces e
frituras. Importante também lembrar
que tudo leva tempo e que o acúmulo
de peso em anos não irá sumir em
dias”. Mais dicas: beber água gelada
no Verão, para hidratação mais rápida;
hidratar-se com água de coco e sucos
de frutas com maior teor de líquido,
como abacaxi, melancia e melão; e
não aderir às “dietas da moda”. Joyce
é coordenadora do núcleo de pósgraduação em nutrição do Instituto de
Desenvolvimento Educacional (IDE)
Faculdade Redentor.

