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decreto do presidente Michel Temer,
apartando a Segurança Pública do ambiente
absolutamente promíscuo, corrupto e
criminoso em que está atolado o Rio de
Janeiro. Não era somente o caso de se
substituir o inócuo secretário estadual de
Segurança Pública. A realidade impunha o
expurgo do inoperante e politicamente
desqualificado governador Luiz Fernando
Pezão, com indícios suficientes para se fazer
uma limpeza sem meios termos. Ou seja, a
intervenção, como pensada pelo constituinte,
haveria de ser sempre total, ou, no mínimo, a
depender de uma eventual regulamentação,
que nunca houve. Desta feita, ao contrário, ela
foi costurada entre os parceiros do partido e a
chamada base aliada, evidenciando, neste
arremedo de intervenção, para dizer o mínimo,
a benevolência excessiva em vigor na
República.
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o nosso adorável Brasil, há de ter sido
a “gota d’água” que transborda o copo
a intervenção federal no Rio de
Janeiro, nem tanto por suas razões
oportunistas e eleiçoeiras, como também pela
duvidosa eficácia, e mais por demonstrar um
descarado desleixo com a lei magna do país.
Tão criticada por vários fatores, o principal,
talvez, por seu detalhismo exacerbado, a
Constituição de 1988 é ruim também pela
inclusão de normas dependentes de
regulamentação, uma delas a referida
intervenção. Prevista no Capítulo VI e
esparramada entre os artigos 34 a 36 e seus
inúmeros incisos e parágrafos – que
receberam seis acréscimos oriundos das
Emendas Constitucionais (EC) nºs 14/1996,
29/2000 e 45/2004 –, jamais se admitiu a
intervenção “parcial”, seja em Estados,
Municípios ou Distrito Federal, como impôs o

ANA TERESA MARINO GALVÃO
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Gota d’água
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uito se discute sobre a Reforma
Trabalhista (Lei nº 13.467/2017, com
as alterações decorrentes da Medida
Provisória nº 808/2017), que modifica não
apenas o disposto na Lei nº 5.452/43
(CLT), mas também muito da legislação
complementar. No total, são 100
alterações significativas na legislação,
dentre elas questões como concessão de
períodos de férias, jornada de trabalho,
negociações salariais, trabalho de
gestante, danos morais ou acordos para
extinção do contrato de trabalho.
Além disso, cria novas modalidades
de trabalho, como o trabalho intermitente,
que é aquele produzido conforme a
necessidade pontual de cada empregador,
com o recebimento das verbas igualmente
proporcionais.
De outra parte, estabelece que o
acordado entre empresa e sindicato terá
validade inclusive sobre a legislação
vigente, como, por exemplo,
compensação do banco de horas em até
6 meses e compensação de jornada em
até 30 dias, neste último caso, sem
necessidade de documento escrito, ou
alteração de dia feriado. Não entram
nessa possibilidade direitos fundamentais
(previstos na Constituição Federal), como
salário mínimo, FGTS, férias
proporcionais, salário maternidade e 13º
salário.
Ao defender as mudanças propostas,
o Governo Federal finca seus argumentos
na flexibilização da legislação, na
correção de distorções interpretativas e na
facilitação de novas contratações formais.

Aqueles que entendem as mudanças
como positivas argumentam que os
empregados estarão representados por
seus sindicatos, de modo que, pautandose pelo princípio da boa-fé que deve reger
as relações, serão os próprios
trabalhadores a definir as regras de seu
dia a dia, já que não é possível que o
legislador preveja os fatos da vida de
cada categoria profissional.
Haverá, assim, uma maior liberdade
para que as partes, representadas ou não
por seus sindicatos, cheguem a um
Acordo ou Convenção, de modo a que
suas necessidades específicas sejam
consideradas e respeitadas, sem uma
interferência direta do Estado.
Outro ponto comemorado pelos
defensores da Reforma é o fim da
obrigatoriedade da contribuição sindical,
que levará os sindicatos a se mostrarem
mais ativos na defesa dos interesses de
seus representados, de modo a manterem
seus rendimentos.
Em sentido contrário, estão aqueles
que argumentam que as alterações

trazidas pela Reforma promoverão a
precarização do trabalho, além de
concretamente restringir o acesso do
trabalhador à Justiça ao estabelecer que
deverá ele arcar com honorários
advocatícios se perder a ação, além de
honorários de perito e das custas se não
comparecer à audiência.
Também apresentam a argumentação
de que a prevalência do negociado sobre
o legislado trará considerável redução da
proteção social do trabalhador,
principalmente daqueles que, segundo as
novas regras, poderão negociar
diretamente com seu empregador.
De qualquer modo, como toda a
legislação nova, haverá um tempo de
adaptação às novas regras.
Deveremos ter nos próximos anos
um maior cuidado na análise dos Acordos
e Convenções Coletivas de Trabalho,
bem como um maior cuidado na
elaboração e controles de documentos
afetos às relações de trabalho.
As regras de compliance deverão ser
aplicadas com atenção a essa área de
gestão da empresa, principalmente no que
se refere à produção e guarda de
contratos, políticas, códigos de ética,
dentre outros.
Acesse www.murray.adv.br e veja a
tabela com as principais alterações na
legislação trabalhista.
Ana Teresa Marino Galvão é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

CRESCIMENTO PARA VALER EM 2018
Fotos Reprodução

Setor
automotivo dá
mostras de
recuperação. E
aguarda
definições da
política
industrial
NELSON TUCCI

A

pós dois anos de forte
turbulência –
desestabilizando o crédito,
inibindo negócios e gerando um
passivo de 14 milhões de
desempregados –, a economia
brasileira dá sinais consistentes de
recuperação. Na última reunião do

Megale: resultado é muito bom e está dentro da expectativa, pois a base de comparação do primeiro semestre de 2017 é baixa
Comitê de Política Monetária
(Copom) a taxa Selic caiu para
6,75% a.a., a projeção da inflação
para este ano é de 3,95% (dentro da
meta, portanto) e o crescimento do

Produto Interno Bruto (PIB) é
estimado em 2,7%. Para corroborar
a tendência, a indústria automotiva
anuncia alta de 24,6% da produção
(janeiro de 2018 sobre janeiro do

ano anterior). Portanto, se o cenário
político estabilizar, agora a coisa
vai!
Para Antonio Megale,
presidente da Anfavea, a Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores, “a fase
depressiva já ficou para trás”. O
segmento de veículos leves
(automóveis e comerciais leves),
que representa pouco mais de 90%
da produção do setor, revelou 207,9
mil unidades entregues no primeiro
mês do ano. Este dado representa
crescimento de 23,4% em relação a
igual janeiro do ano passado e de
1,5% ante o volume de dezembro.
Quando comparado janeiro de 2018
com janeiro de 2017, incluindo-se
os pesados, aí sim se chega ao
crescimento de 24,6% (216,8 mil
unidades).
Entre os pesados são 7,04 mil
caminhões produzidos em janeiro
último, representando alta de 57,2%
ante o mesmo mês de 2017. Para os
ônibus, especificamente, estão
contabilizadas 1,8 mil unidades no
primeiro mês do ano, o que significa
crescimento de 70,1% sobre igual
mês do ano passado.
Na visão de Megale, o resultado
divulgado de janeiro “é muito bom e
está dentro da nossa expectativa,
pois a base de comparação do
primeiro semestre de 2017 é baixa”.
E destacou, junto à imprensa
especializada: “Crescemos sempre
com maior intensidade no segundo
semestre. Com a aprovação das
reformas, aumento da confiança e
um cenário macroeconômico
estável, vamos manter a rota do
crescimento”.
A geração de empregos é outro
dado relevante e normalmente

destacado neste balanço. Em razão
do aumento da produção
automotiva, as montadoras
instaladas no país mostraram que
em janeiro as contratações
superaram as demissões traduzidas
em saldo positivo de 676 postos de
trabalho. E se considerados os 12
últimos meses, o saldo será de (+)
2.018 vagas apesar do quadro
recessivo no primeiro semestre de
2017. Assim, o setor registra hoje
129.951 colaboradores, significando
pequena alta de 1,7% em relação ao
mesmo período do ano passado.
No segmento de máquinas
agrícolas, a produção é de 2,6 mil
unidades no primeiro mês do ano,
representando um crescimento de
19,3% sobre as 2,2 mil de janeiro de
17, mas mostra-se estável quando
comparada ao mês de dezembro
último. Por fim, as exportações
contribuíram para esta recuperação,
respondendo por 47 mil unidades
enviadas a diversos países. O
número é recorde para o mês de
janeiro, tendo superado inclusive
janeiro de 2006 quando foram
exportados 46 mil veículos.
Como se vê, os números são
auspiciosos, mas ainda faltam ser
definidos alguns aspectos para o
setor, como a nova política
industrial chamada de “Rota 2030”.
“O governo discute a forma de
concessão desses incentivos, a fim
de encontrar uma equação que não
seja questionada
internacionalmente. Acredito que
até o fim deste mês ou início de
março o Rota 2030 seja definido”,
completou o dirigente da Anfavea.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br
Perspectiva
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A primeira impressão...

 Considerando que nos últimos 10 anos 700 mil pessoas foram

registradas como desaparecidas no Brasil, o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
firmaram em fevereiro acordo para a ampliação do Sistema Nacional de
Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), cujo objetivo é
estabelecer cooperação técnica para o desenvolvimento de ações
conjuntas e apoio mútuo às atividades de interesse comum de
sistematização dos procedimentos de comunicações e registros de
notícias de pessoas desaparecidas e/ou vítimas de tráfico de seres
humanos.
 Dez organizações da Igreja

Católica em São Paulo divulgaram
nota de repúdio contra a
intervenção federal decretada pelo
presidente Michel Temer no Rio
de Janeiro. Sem a adesão da
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), o manifesto foi
preparado após o lançamento da
Campanha da Fraternidade 2018,
que tem como tema a violência,
sob o lema “Fraternidade e a
superação da violência”. O
manifesto das organizações de
base da Igreja Católica cita a
exortação apostólica Evangelii
Gaudium, lançada pelo Papa
Francisco em 2013, na qual é
enfatizado que sem “eliminar a
exclusão e a desigualdade” a
violência não terá fim.

 O Recicla Santos, programa que
disciplina o gerenciamento do lixo
doméstico, quase dobrou a quantia
de material reciclável coletado na
cidade no último semestre: entre
julho e dezembro de 2016 o serviço
recolheu 1.546 toneladas, enquanto
entre julho (quando iniciou o
programa) e dezembro de 2017, o
movimentou aumentou para 2.963
toneladas.
 GAPA/BS precisa de arroz, leite

em pó/líquido, farinha (fubá/
mandioca/ trigo), achocolatado e
goiabada para compor as 45 cestas
básicas que são entregues todo mês
aos portadores de HIV/Aids
cadastrados. Doações devem ser
entregues na Rua Colômbia, 44, em
Santos, telefone (13) 3222.3109.

 Estudantes das 157 escolas da Secretaria da Educação de São Paulo
na região da Baixada Santista podem testar o seu conhecimento sobre
planetas e estrelas na nova edição da Olimpíada Brasileira de
Astronomia (OBA). As unidades interessadas devem se inscrever até 18
de março no site da organização (www.oba.org.br) e preencher a ficha
cadastral. Em 2017, foram mais mil medalhas conquistadas por alunos
do Ensino Fundamental e Médio da rede estadual.

Reprodução

Decadência de
fotos impressas é
efeito colateral
da digitalização
da fotografia

Foto transmite mais
sentimentos quando no
estado físico
LEANDRO AYRES
CONFESSO que me causa arrepios
pensar que uma criança de seus 10
anos talvez não tenha sequer uma
fotografia estampada em um portaretratos na estante ou criado-mudo
do quarto. E quanto mais jovem é a
criança, maior é esta chance.
“Mas, como assim?”, me
perguntaria um Viajante do Tempo
oriundo dos anos 80: “O preço da
revelação é assim tão alto que só os
mais ricos têm acesso a fotos
impressas?”
A decadência do número de
fotografias impressas é um efeito
colateral da digitalização da
fotografia. Hoje se produz mais
fotografias em um ano do que foi
produzido ao longo de uma década
inteira! Mas as fotos físicas, como
aquelas que as câmeras Polaroids
produziam instantaneamente, caíram
na proporção inversa.
Todos que possuem um
dispositivo capaz de registrar uma
imagem, como um celular, estão
satisfeitos em fazer a foto do seu
filho e mantê-las no formato digital,
friamente gravadas em formato JPG
na memória do aparelho eletrônico.

Friamente?! Ah, desculpe, podemos
corrigir isso usando um filtro pra
“esquentar” a foto...
O fato é que, fria ou quente,
suas fotos estarão perdidas se
houver um problema na memória do
celular. E isso não é nada difícil de
acontecer. “Ah, desculpe, mas eu
tenho um iPhone. Não corro este
risco...”
Bem, iPhones não são
indestrutíveis, nem perfeitos. E são
um deleite para o meliante!
O que quero expor aqui é que a
fotografia impressa ainda vale a
pena, mesmo em plena era digital.
Então segue uma dica valiosa:
imprima as suas fotos preferidas!
Compre um álbum e preencha suas
páginas com estas fotos. As
melhores deverão ir para o portaretratos ou, por que não, para um

quadro em
destaque na sua
sala! Você
perceberá que a
foto transmite mais
sentimentos
quando no estado
físico. Ela estimulará não apenas o
sentido da visão, mas o tátil
também. É uma experiência mais
próxima daquela vivida no momento
do click. Por isso, ainda que você
esteja “blindado” de perder as suas
fotos, armazenando-as em
pendrives, HD externo ou mesmo na
nuvem, jamais conhecerá a
experiência de, de fato, tocar a sua
obra.
Importante dizer que hoje não se
“revela” uma foto já que a imagem
lhe é mostrada no momento do click
através do visor de LCD. Portanto,
o correto é dizer que se imprime
uma foto.
O valor destas impressões
fotográficas é bastante acessível,
Viajante do Tempo. O tamanho
padrão 10x15 cm sai, em média, R$
2 por unidade nas lojas do ramo.

Projeto esportivo para crianças
e adolescentes
A

Divulgação
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tividades próprias da
infância, como correr e pular,
e que perdem espaço pelo uso
crescente de dispositivos
eletrônicos e falta de espaço para
tais brincadeiras, são
desenvolvidas no projeto social da
Unaerp Guarujá. Com foco em
crianças e adolescentes de 8 a 16
anos, o Projeto Escola da Bola
proporciona vivências em
diferentes esportes (futsal,
handebol, vôlei, basquete, futebol
americano, entre outros) e à
reflexão sobre como criar mais
espaços para o esporte e o
brincar.
A iniciativa está com
inscrições abertas para novas
turmas no ginásio poliesportivo da
Unaerp Guarujá, na Avenida Dom
Pedro I, 3.300, Enseada. São 60
4
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Escola da Bola
promove
atividades
gratuitas na
Unaerp Guarujá

vagas, divididas
em três faixas
etárias: 8 a 10
anos (30 vagas),
11 a 12 anos (30
vagas) e 13 a 16
anos (30 vagas).
As aulas
acontecem as
segundas e quintas-feiras, das 18 às
19 horas, coordenadas pelos
professores Carla Lughetti e
Ricardo Enohi, junto com
universitários do curso de Educação
Física. Eles oferecem às crianças o

contato com modalidades
esportivas para que se divirtam,
interajam, e conheçam novos
jogos, desenvolvendo a
metodologia de ensino de
empoderamento pelo esporte.

Mercado

Retomada imobiliária “surpreendente”
Divulgação

Petrucci:
“Perspectiva de
retorno do
emprego na
construção civil
a partir do
segundo
semestre de
2018”

Recuperação na capital
paulista é demonstrada no
Balanço do Secovi-SP

O

mercado imobiliário da
cidade de São Paulo
acompanhou o momento de
retomada da macroeconomia e,
depois de registrar os pontos mais
baixos de seus indicadores no ano de
2016, apresentou resultados no ano
passado.
“A reação do mercado
imobiliário em 2017 foi
surpreendente e superou as
expectativas do início do ano”,
afirmou Celso Petrucci, economistachefe do Secovi-SP, o Sindicato da
Habitação: “A retomada dos
lançamentos e da comercialização de
imóveis novos na cidade de São
Paulo contribui para ampliar a
perspectiva de retorno do emprego
na construção civil a partir do
segundo semestre de 2018”.
De acordo com a Empresa
Brasileira de Estudos de Patrimônio
(Embraesp), foram lançadas na
cidade de São Paulo 28,7 mil
unidades residenciais em 2017,
volume 48,0% superior as 19,4 mil
unidades lançadas em 2016. Os
lançamentos quebraram a série de
três anos de quedas consecutivas
(2014, 2015 e 2016). No entanto, o
resultado ainda não foi suficiente
para alcançar a média histórica de 30
mil unidades por ano na capital
paulista.
Nos lançamentos de 2017, 67%
das unidades foram de 2
dormitórios, 58% possuíam área útil

menor do que 45 m² e 50% tinham
preço total de até R$ 240 mil. As
características que predominaram
foram, principalmente, de imóveis
econômicos enquadrados no
programa Minha Casa, Minha Vida.
Em 2017, a Pesquisa do
Mercado Imobiliário do Secovi-SP
(PMI) registrou 23,6 mil unidades
residenciais novas comercializadas
na cidade de São Paulo. Esse
montante é 46,1% superior as 16,2
mil unidades vendidas em 2016.
Assim como nos lançamentos, a
comercialização quebrou uma série
de três anos de queda, porém, ainda
abaixo da média histórica de 27,4 mil
vendas anuais.
“Os lançamentos mostraram-se
bastante aderentes às vendas e as
características das unidades

comercializadas comprovam que
2017 foi o ano dos imóveis
econômicos”, enfatiza Flavio Amary,
presidente do Secovi-SP.
Apesar do sucesso dos
econômicos, empreendimentos de
outras faixas de valor também
apresentaram bons resultados.
Imóveis com preços entre R$ 7,5 mil
e R$ 10 mil o metro quadrado de
área útil lançados em 2017
registraram 48% de vendas, e
unidades com valores acima dessa
faixa (superior a R$ 10,0 mil o metro
quadrado) alcançaram o melhor
desempenho, com 56%
comercializados.
A cidade de São Paulo terminou
o ano com 22 mil unidades
residências novas em oferta. A oferta
final é calculada considerando a

soma de imóveis
ofertados no mês
anterior com as
unidades lançadas
e a subtração das
vendas líquidas
(vendas menos
distratos).
A Pesquisa do
Secovi-SP acompanha, também, o
mercado nas cidades que compõem a
Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), composta por 39
municípios, incluindo a Capital.
Devido à importância da região, são
analisadas as cidades do entorno (38
municípios) separadamente.
Em 2017, foram lançadas nas
outras cidades da RMSP 7,9 mil
unidades, representando uma queda
de 18,8% em relação ao ano anterior.
Em termos de comercialização,
foram escoadas 7,8 mil unidades,
com variação negativa de 13,2% na
comparação com 2016.
Conforme afirmou o economista
Petrucci, o ciclo de desenvolvimento
dos empreendimentos imobiliários é
longo e existe um intervalo entre os
lançamentos e o efetivo início das

133 unidades entregues em Santos
Divulgação

O

governador Geraldo Alckmin e
o então secretário estadual da
Habitação, Rodrigo Garcia,
entregaram em janeiro mais 133
unidades habitacionais de interesse
social em Santos. O
empreendimento fica na Avenida
Senador Feijó, 811, Bairro
Encruzilhada. As famílias
contempladas eram de ocupação
irregular da área conhecida como Vila
Santa Casa e que agora dá nome ao
residencial.
“A obra prima do Estado é a
felicidade das pessoas. Não há
sonho maior do que o sonho da casa
própria”, disse o governador

Investimento de R$
28,1 milhões por meio
da CDHU
Geraldo Alckmin. “São 133
apartamentos construídos com toda
qualidade e determinação do
Estado”, completou Rodrigo Garcia.
As moradias foram viabilizadas pela
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), que
investiu R$ 28,1 milhões no
empreendimento.
As unidades compreendem um
prédio de 19 andares, com sete
apartamentos por andar, sendo seis
de 54,54 m² e um de 59,58m². Todos

possuem dois dormitórios sala,
cozinha, banheiro e varandas. As
unidades são projetadas para que os
mutuários possam adaptá-las para
portadores de necessidades
especiais.
Os imóveis contam com piso
cerâmico em todos os cômodos,
azulejos até o teto no banheiro e nas
paredes da cozinha. O residencial
incorpora as melhorias estabelecidas
como diretrizes de qualidade da
Secretaria de Estado da Habitação e
foi entregue com infraestrutura
completa, pavimentação,
paisagismo, redes de água, esgoto e
elétrica.

obras. Some-se a este cenário o
estudo da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), realizado em parceria com o
Secovi-SP em 2016, que aponta
forte demanda habitacional até o ano
de 2025. Durante o período de crise
(2014/2016), houve represamento
desta demanda, o que explica, em
parte, a retomada do mercado
imobiliário em 2017.
“O aquecimento do setor
imobiliário e da economia contribuiu
também para a redução do volume
de distratos, que caíram
substancialmente no ano passado,
apesar de ainda não haver consenso
sobre um marco regulatório para a
questão”, lembra Petrucci.
“Tomando como base as
expectativas dos empresários do
setor imobiliário, aliadas aos dados
do Boletim Focus do Banco Central
do Brasil (Bacen), é possível
estimar, para este ano, crescimento
nas vendas de 5% a 10%. Em
relação aos lançamentos, a
estimativa é que poderão ficar
próximos aos números de 2017,
com maior diversificação dos
produtos ofertados”, disse o
presidente Amary.
Ele acrescentou que para que o
setor possa concretizar essa
projeção e gerar mais empregos, é
fundamental que a taxa de juros e a
inflação continuem em patamares
aceitáveis, que a calibragem da Lei
de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo do município de São Paulo
seja concluída e aprovada, que a
Reforma da Previdência caminhe no
Congresso Nacional e que haja
maior controle do déficit público.

Mais 1.757 no
“Morar Bem,
Viver Melhor”

O

Governo do Estado de São
Paulo contratou em
fevereiro a construção de 1.757
novas moradias em 26
municípios, entre os quais um da
Baixada Santista, Bertioga, com
30 unidades. Os
empreendimentos são resultado
de parceria entre os municípios,
que doaram terrenos e indicarão
as demandas, e o Estado, que
investirá R$ 170,5 milhões, por
meio do programa “Morar Bem,
Viver Melhor”, do CDHU.

Perspectiva
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Arq & Decor

Decorando com
aquário de parede

Fotos Deco Vicente

Fotos Divulgação

Ambiente transmite
tranquilidade, beleza e
sofisticação

C

om designer inovador e
produção 100% brasileira, o
aquário de parede Life Decor
dispensa móveis de apoio e não
precisa cortar a parede, podendo ser
utilizado em ambientes residenciais e
corporativos, sem perder espaço e
com a elegância de uma peça em
forma de quadro vivo.
Produzido em MDF Ultra com
pintura em lacca de várias cores,
painel decorativo de fundo e
decoração a escolha do cliente, o
aquário de parede possui triplo
sistema de filtragem (que diminui o
tempo a frequência de limpeza) e
iluminação em led nas cores azul e
branca. O resultado é um ambiente
que transmite tranquilidade, beleza e
sofisticação.
O aquário de parede está
disponível em três tamanhos: Alpha,
120 x 0,70 x 14,5; Omega, 160 x
0,85 x 14,5; e Paisagem, 191 x 0,63 x
14,5.
A Life Decor também oferece
atendimento para a manutenção dos
aquários, entrega de peixes e suporte
de pós-venda. Mais em
www.aquariodeparede.com.br

Aparador em madeira maciça projetado por Isay Weinfeld

Alpha, 120 x 0,70 x 14,5: elegância de um quadro vivo

Sofisticação e
funcionalidade
A

Arte em Cadeiras movelaria
personalizada fabrica móveis
de acordo com sua necessidade,
com medidas especiais, feitos em
diversos padrões de madeira. Se a
peça a ser desenvolvida usar
tecido, o cliente pode fornecer e
personalizar conforme a sua
decoração. Entre as peças do
showroom, o móvel aparador
projetado por Isay Weinfeld foi

construído totalmente em madeira
maciça, inclusive sua base com
portas e juta, com o tampo
medindo 6,70 metros e
acabamento à base de água. Outra
peça feita pela parceria é o sofá
em madeira maciça com
tratamento à base de água,
medidas que imitam um chaise
longue, com as formas retas. Mais
em www.arteemcadeiras.com.br

Omega, 160 x 0,85 x 14,5: triplo sistema de filtragem

Cidad3 Experiences para o público B2B

A

mostra Cidad3 Experiences
B2B está no Centro de
Informação de Decoração,
Arquitetura e Design, localizado
na Avenida Pacaembu, 774, capital
paulista, que além da sede possui
salas de reunião equipadas e
espaços gourmet. Direcionado ao
público B2B, o Centro de
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Informação conta com 21
ambientes, projetados por
profissionais da arquitetura e design
de interiores de São Paulo e de
outros lugares do Brasil. O objetivo
é aproximar e oferecer
relacionamento e dinamismo entre
especificadores, lojistas e
fabricantes, com informação

especializada e multiplataformas,
servindo como ponto de encontro
dos profissionais.
Entre os participantes, a
arquiteta Cristiane Schiavoni
utilizou em um ambiente do
Cidad3 a cor do ano “Melodia do
Mar” (SW 6496), da SherwinWilliams.

Sofá: móveis com estilo escandinavo para projetos especiais

Turismo & Lazer

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

Divulgação

Hotel Terras
Altas:
atividades
monitoradas,
jantar
temático e
almoço
especial

Programa especial
no feriado de Páscoa
O
Terras Altas Resort &
Convention Center, que fica a
25 km da capital paulista, em
Itapecerica da Serra, preparou uma
programação especial para o feriado
de Páscoa, de 29 de março a 1º de
abril. Além de atividades
monitoradas para adultos e crianças
e uma divertida caça aos ovos de
Páscoa, haverá jantar temático e um
almoço especial no domingo.
Os hóspedes também vão poder
relaxar e desfrutar de toda a
estrutura de lazer do resort que
inclui: duas piscinas – sendo uma
com cascata e outra coberta e
aquecida –, campos de futebol, salão
de jogos, quadras de vôlei e tênis,
fitness center e playground.
Também são coordenadas por
monitores as caminhadas pelas belas
trilhas ecológicas que ficam na área
do resort.

Para o feriado de 29 de março a
1º de abril, as diárias para casal saem
a partir de R$ 980 + 2% ISS, em
apartamento superior, incluindo
pensão completa e cortesia para uma
criança de até 6 anos. Crianças até
10 anos pagam 50% do valor da
diária. Mais informações no telefone
(11) 3382.3931 ou pelo e-mail
eventos.lazer@hotelterrasaltas.com.br
A apenas 10 minutos do
Rodoanel Mário Covas, o Terras
Altas ocupa 240 mil metros
quadrados de área. O
empreendimento oferece 102
confortáveis apartamentos e área de
lazer completa. Além disso, possui
20 salas de eventos, com capacidade
para receber até 2.500 pessoas para
congressos, convenções e
treinamentos empresariais.
Mais informações no site
www.hotelterrasaltas.com.br

21 mil
quilômetros!
Transiberiana: roteiro
percorre a mais famosa
ferrovia do mundo

Viagem de trem entre
setembro e outubro inclui
17 cidades

A

Trains & Tours, do Grupo
TT Travel, apresenta a
“Volta ao Mundo de Trem”,
um percurso de 21.000 quilômetros
sobre trilhos, utilizando seis trens,
durante 28 dias – de 8 de setembro a
5 de outubro –, atravessando três
continentes e 17 cidades ricas em
gastronomia, arte, história, música e
arquitetura.
O roteiro começa em Chicago,
nos Estados Unidos, segue ao
Canadá, atravessa o Oceano Pacífico
de avião em direção à China e

percorre a mais famosa ferrovia do
mundo, a Transiberiana. De lá,
avista-se o Deserto de Gobi, de
Erlian a Moscou, na Rússia, e
ultrapassa-se a fronteira geográfica
entre a Europa e a Ásia marcada
pelos Montes Urais. Por fim, o
roteiro se encerra no trecho da
Finlândia a Suécia por meio do navio
Tallink Silja Line.
Desde a saída em Chicago,
paradas em Salt Lake City (nos
EUA), Banff, Kamloops e
Vancouver (no Canadá), Pequim e
Erlian (China), Ulaanbaatar
(Mongólia), Ulan Ude, Irkutsk,
Novosibirski, Ecaterimburgo,
Kazan, Moscou e São Petersburgo
(Rússia), além de Helsinque

(Finlândia) e Estocolmo (Suécia).
As hospedagens, que ocorrem
em hotéis das redes Hilton, Hyatt,
Crowne Plaza e Sheraton, permitem
uma imersão nas culturas locais, com
alta gastronomia e o conforto
necessário para recuperar as energias
durante a jornada. Para enriquecer a
experiência, profissionais que falam
português e espanhol estarão todo o
tempo à disposição do grupo. A guia
acompanhante é brasileira.
O valor da viagem é • 27.900
por pessoa em acomodação dupla,
incluindo todos os trens, refeições,
passeios e hospedagens. A parte
aérea deve ser providenciada por
cada passageiro separadamente. Em
www.voltaaomundodetrem.com.br
Divulgação

Nazaré e
suas ondas
gigantes
N

azaré costumava ser mais
conhecida por sua culinária e as
peculiares “nazarenas”, senhoras de
Nazaré que se vestem geralmente de
preto, com lenço na cabeça e as
tradicionais sete saias portuguesas, e
vendem os famosos peixes secos de
Nazaré nas ruas da cidade.
Recentemente, contudo, o mundo
conheceu a potência das ondas
gigantes de Nazaré, mais
especificamente na Praia do Norte.
Ondas enormes que quebram contra
a costa atraindo surfistas para
verdadeiros desafios, como a
esportista carioca Maya Gabeira,
que recentemente surfou uma onda
de 24 metros – o equivalente a um
prédio de oito andares.

Vila do Centro de Portugal atrai milhares de surfistas e curiosos
As ondas gigantes acontecem
devido ao Canhão da Nazaré, uma
espécie de fenda subaquática na
costa da Nazaré com uma
profundidade de pelo menos 5.000
metros e 230 km de extensão. Isso
criou as montanhas aquáticas de
Nazaré, reconhecíveis em cartões
postais e clipes do YouTube, e
matérias curiosas que atraem o olhar
de pessoas do mundo todo.
Nazaré também possui pontos e
ondas acessíveis a todos os atletas,

inclusive para iniciantes que desejam
aprender a surfar.
A charmosa região portuguesa é
repleta de destinos populares, como
Aveiro, Coimbra, Viseu, Óbidos,
Tomar, Fátima, entre outros, com
belezas classificadas como
patrimônio da Unesco. A principal
cidade, Coimbra, está a apenas 200
quilômetros de Lisboa e a 135
quilômetros do Porto. Para mais
informações, visite
www.centerofportugal.com
Perspectiva
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Atenção para a febre
maculosa!

Promoção de vínculo familiar
entre mãe, pai e bebê

Benefícios do
parto
humanizado

E

mbora confundido com um tipo
de parto, o parto humanizado é
simplesmente conceituado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) como “um conjunto de
condutas e procedimentos que
promovem o parto e o nascimento
saudáveis, pois respeita o processo
natural e evita condutas
desnecessárias ou de risco para a
mãe e o bebê”.
Ou seja, deve-se sempre evitar
qualquer tipo de procedimento
invasivo desnecessário,
independente do tipo de parto, seja
ele normal, natural ou cesárea.
Segundo a ginecologista Monica
Resende, do Hospital e Maternidade
São Luiz Itaim, na capital paulista, a
humanização do parto consiste
também na promoção de vínculo
familiar entre mãe, pai e bebê.
Além de evitar as interferências
desnecessárias ou prejudiciais e
respeitar as decisões da gestante,
várias medidas podem ser adotadas.
Entre elas estão a presença do pai na
sala de parto, amamentação o mais
precoce possível, luz baixa no
ambiente e musicoterapia, por
exemplo. “Tanto partos vaginais
quanto cirúrgicos podem e devem
ser humanizados”, afirma.
Monica ressalta outros
benefícios desta prática para o bemestar físico e emocional da mãe e do
bebê. De acordo com ela, alguns
estudos mostram que a promoção da
humanização do parto aumenta de
forma significativa o bom
prognóstico de evolução do recémnascido, além de deixá-lo mais
seguro e favorecer os laços afetivos
entre os membros da família.
O Hospital e Maternidade São
Luiz preza pela realização do parto
humanizado, apoiando e realizando a
amamentação precoce na sala de
parto, incentivando o contato
precoce do pai com o bebê através
do uso de slings, cromoterapia e
musicoterapia no ambiente do
nascimento, e favorecendo o
alojamento conjunto.
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Perigo
disfarçado de
entretenimento

NOMOFOBIA

A FEBRE maculosa é uma doença
infecciosa causada pela bactéria
rickettsia rickettisii, transmitida
por meio de picada de carrapato do
gênero amblyomma cajennense,
chamado popularmente de
carrapato estrela, e que pode
parasitar equinos, cães e seres
humanos, além de na vida silvestre
parasitar capivaras, o que contribui

Uso problemático do smarthfone traz consequências
físicas e psicológicas

E

star desconectado do smartphone
parece cada vez mais impossível
a um crescente número de
pessoas, chegando mesmo a revelar um
padrão de dependência. Para a coach
familiar, especializada em
desenvolvimento humano, Valeria Ribeiro,
é importante estar atento para o perigo
disfarçado de entretenimento: “Ao acordar
é preciso dedicar as primeiras horas do
dia exclusivamente para cuidados
consigo próprio. Caso note a dependência
de smartphone em você ou em seus
filhos, procure o psiquiatra de sua
confiança”. Apesar das vantagens de se
estar conectado com as redes sociais,
algumas pessoas podem apresentar o
distúrbio conhecido como Nomofobia,
palavra derivada da abreviação de nomobile-phone phobia.
Segundo dados da pesquisadora
brasileira Anna Lúcia King, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), 34% dos entrevistados de
diversas faixas etárias e classes sociais
afirmam ter alto grau de ansiedade quando
seu aparelho celular não está por perto.
Desde a infância o uso problemático do
aparelho também foi alvo de pesquisa,
que apontou que durante os 18 primeiros
anos de vida consome-se mais de 20 mil

horas conectado.
Hoje, crianças e adolescentes têm
cada vez mais liberdade a utilizarem a
tecnologia como principal fonte de
entretenimento. Esse comportamento,
contudo, sem o devido acompanhamento
dos pais, pode acarretar problemas
físicos, psicológicos e alterar as
habilidades de relacionamento interpessoal
na vida desses futuros adultos.
Não é pelo fato de se estar sempre
conectada que a pessoa pode ser
classificada como nomofóbica. Há fatores
que devem ser avaliados, como sinais e
sintomas muito semelhantes com a
dependência de drogas. E mais:
 Apego: usar do smartphone como
bengala para suas reações emocionais,
assim como quando se está cabisbaixo.
 Abstinência: preocupação
excessiva ao perder chamadas ou
mensagens e inquietação sempre que
precisa desligar o telefone.
 Perda de responsabilidade: atraso
em compromissos, gastos imprevistos
nas contas de telefone e redução de
produtividade no estudo e trabalho
 Perda de controle: falta de atenção
aos amigos e familiares e conexão
durante longos períodos, sem intervalo
algum.

Mais crianças com miopia...

D

ados do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO) mostram que
nos últimos 10 anos o número de crianças
que precisa usar óculos de grau passou
de 10% para 20%. De acordo com o
oftalmologista Leôncio Queiroz Neto,
presidente do Instituto Penido Burnier, de
Campinas, no interior de São Paulo, um
mutirão realizado pelo hospital no ano
passado mostrou que a miopia, dificuldade
de enxergar à distância, é hoje o vício de
refração mais frequente na infância. Só
para ter ideia, dos 583 participantes que
precisavam usar óculos, mais de 4 em
cada 10, ou 44%, eram míopes.

“Há 10 anos, a hipermetropia,
dificuldade de enxergar próximo, era o
problema de visão mais encontrado nas
crianças”, observa Queiroz Neto, que é
membro do CBO. Para ele o que tem
impulsionado o crescimento da miopia é o
esforço para enxergar de perto imposto
pelo uso precoce da tecnologia: “O olho
da criança está em desenvolvimento até
os 8 anos e os músculos ciliares que
movimentam nosso cristalino para frente e
para trás se acomodam”. É por isso,
acrescenta, que diversos estudos
internacionais incentivam as atividades ao
ar livre para conter a miopia.

para sua manutenção ambiental.
Os principais sintomas são febre
alta, cefaleia e mialgia, seguido de
lesões hemorrágicas da pele. Entre
casos recentes da doença, foram
confirmados dois casos em Minas
Gerais, em 2016, também no Rio
Grande do Sul no ano passado, e
oito mortes em São Paulo em
2015.
Divulgação

Aedes aegypti: vetor da febre amarela, além da dengue, zika e
chikungunya; mas não é capaz de contaminar cães e gatos
O SURTO de febre amarela em
algumas regiões do país preocupa e
gera dúvidas sobre a infecção dos
pets. “Os proprietários podem
ficar tranquilos, pois cães e os
gatos não são hospedeiros da
doença e não ficam doentes pelo
vírus”, afirma o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti. Comum
nas Américas Central e do Sul, a
febre amarela possui dois ciclos, o
silvestre e o urbano. No silvestre,
tem como sinalizadora os macacos,
sendo vetores os mosquitos dos
gêneros haemagogus e sabethes.
No ambiente urbano, os
hospedeiros do vírus são os
humanos e a transmissão ocorre
pela picada dos mosquitos do
gênero aedes aegypti infectados, os
mesmos que transmitem a dengue,
zika e chikungunya.
Filetti alerta os proprietários a
ficarem atentos no Verão para
sintomas que o pet pode

apresentar, como diarreia e vômito,
pois há inúmeras outras doenças
transmitidas por mosquitos e
carrapatos, e que podem causar
sérios riscos, como a dirofilariose,
leishmaniose, erlichiose, babesiose
e anaplasmose, transmitidas por
carrapatos, além de moléstias
geradas por vírus, como
leptospirose, cinomose e
parvovirose.
“Cães e gatos necessitam
sempre de cuidados para manter a
disposição, higiene e saúde, mas no
Verão essa atenção dobra, ou
triplica, exigindo alimentação leve,
abrigo do sol e muita, muita água”,
frisa Filetti: “Se estiver muito
calor, um banho é sempre bemvindo – aproveitando para aplicar
xampu antipulgas, pois a estação é
propícia à proliferação dos
inimigos dos pets. Os passeios
devem ser controlados, evitando o
sol entre 10 e 17 horas”.

O LABORATÓRIO Vetnil promove parcerias com médicos
veterinários que tenham hospitais veterinários que funcionam no
sistema 24 horas. Nesta ação ajudam a padronizar clínicas e
organizar materiais didáticos.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO
www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Fotos Sandra Netto

 Associação Paulista de

Medicina - APM Santos
reinaugurou em fevereiro seu
tradicional Ponto de Encontro, na
sede do Gonzaga.

Roberto Barroso Filho e Simone
Ancelmo: com sua bela voz e
carisma, Simone agitou happy
hour no Shopping Pátio
Iporanga, em Santos.

 XIX Simpósio Internacional de
Cirurgia Plástica acontecerá de
16 a 18 de março, no Sheraton
WTC São Paulo Hotel,
coordenado pelos cirurgiões
Carlos Oscar Uebel, Ewaldo
Bolivar de Souza Pinto e Antonio
Graziosi.
 Durante o XXII Congresso

Brasileiro de Ufologia, de 16 a 18
de março, em Curitiba, Paraná,
será reivindicada ao governo
federal a liberação de documentos
oficiais sobre a presença
extraterrestres no país.
 Expoflora, realizada
anualmente em Holambra, a 140
quilômetros da capital paulista,
iniciou a venda antecipada de
ingressos para a sua 37ª edição,
de 24 de agosto a 23 de
setembro, de sexta a domingo.

Aproveitando para colocar o papo em dia,
Eduardo Ribeiro Filetti e o filho Pedro Filetti
curtiram as festividades de Momo,
combinando passeios náuticos em Ilha Bela,
no litoral Norte de São Paulo, e a agitação dos
desfiles das escolas de samba no Rio.
Divulgação

Roberto Barroso, Leila Regina
Kasprzak, Carlos Alberto Indame:
entre aplausos a Simone Alcelmo,
Indame comemorou aniversário
com familiares e queridos amigos,
como o simpático casal Luiz Carlos
Santana e Renata Moraes.

 Exposições “A Respeito da

Proximidade”, de Luiz Paulo
Baravelli, e “Fósseis
Contemporâneos”, de Miguel
Anselmo, todos os dias, das 8
horas às 19 horas, na Biblioteca
Mário de Andrade, na Rua da
Consolação, 94, na capital
paulista.

Michael Rocha: chef
confeiteiro assina as novas
sobremesas do Farol Hotel,
em Cascais, Portugal,
inspiradas na tradição da
culinária lusitana.

Patrícia Vargas

 Inscrições estão abertas, no

www.ethnobrazil.org.br, até 7 de
março para a primeira edição
brasileira do festival Ethno
Brazil, que de 17 a 28 de junho
reunirá jovens do mundo inteiro
na Fazenda Serrinha, em São
Paulo, para práticas e trocas
musicais coletivas.

Paulo Eduardo Costa, Lourdes Collina, Bel Braga e Durval Capp Filho: na
vernissage de “Múltiplas Visões”, a exposição de pinturas em tela e
porcelanas da artista plástica Lourdes Collina, no Espaço Cultural da
Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, em Santos,
oportunidade em que Paulo Eduardo, secretário de Cultura de São Vicente,
recebeu justa homenagem da associação.

 Estão abertas até 31 de março

as inscrições para o Prêmio
Professor Carlos Teobaldo
Gutierrez Vidalon, que reconhece
a melhor tese de doutorado na
área de matemática defendida no
Brasil no ano anterior.
 Feira do Empreendedor 2018,

do Sebrae-SP, acontecerá de 7 a
10 de abril, no Pavilhão de
Exposições Anhembi, na capital
paulista.
 Entre 12 e 15 de março, Bento

Gonçalves, no Rio Grande do
Sul, realiza a 21ª edição da
Movelsul Brasil, feira de móveis
e complementos, com
lançamentos em móveis para
escritório, cozinha, dormitórios,
área de serviço, banho, móveis
para jardins, eletrodomésticos,
copas, salas de jantar e estar,
tapetes estofados e colchões.
Perspectiva
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Mesa Litoral
Bruno Scarpa

Todo
mundo
no 472!

472 Lounge &
Food: música ao
vivo todos os dias
da semana,
sempre variando
o estilo

A

Casa combina sushi bar,
hamburgueria e o
tradicional barzinho
BRUNO SCARPA

H

á um ano e meio o
empreendimento de
Matteus Yoshimi, Kadu
Argentieri e Lucas Duarte, o 472
Lounge & Food, trouxe um conceito
muito interessante na gastronomia
de Santos. Um bar exclusivo
Heineken, com música ao vivo
todos os dias da semana, sempre
variando o estilo musical, que
conseguiu agregar a concepção de
sushi bar, hamburgueria e o
tradicional barzinho com diversas

10

Fevereiro/2018

Virado Paulista
é patrimônio
imaterial

porções e drinks.
Na parte do sushi bar destaque
para os temakis e combinados.
Entre os hambúrgueres, as estrelas
são o “Gold Coast”, com pão
australiano e um misto de carnes e
cheddar, e o “Texas”, que consiste
em blend com três tipos de queijo e
bacon. Já no “barzinho” as porções
preferidas variam do “Bitterballen”,
um bolinho holandês de carne, e o

Perspectiva

filé mignon ao gorgonzola.
Para acompanhar, bebidas e
drinks exclusivos da casa, como o
“Miga sua louca”, que mistura
vinho, leite condensado, vodca e
coco ralado, e o “Negrony”, uma
combinação de campari, gin,
vermuti e laranja. Tem também a
tradicional caipirinha, saquerita e
variações de gin, como o Pitaya e o
Melancia, aos mais diversos rótulos

de cervejas, uma
carta de vinhos
selecionada e os
combos de bebidas.
Com ótima
localização e fácil
estacionamento, o
472 Lounge &
Food possui três
ambientes com
deck externo e espaço climatizado.
Ele fica localizado à Avenida
Washington Luiz, 472, Santos, e
permanece aberto de domingo a
quinta-feira, das 18 as 2 horas, e
sexta e sábado, das 18 as 3 da
manhã.
Pode ser encontrado na internet
através do Facebook/472 Lounge &
Food e no Instagram
@472longefood

lmoço de segunda-feira dos
paulistanos, o Virado Paulista foi
reconhecido como patrimônio cultural
imaterial pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de
São Paulo (Condephaat). O prato,
originalmente composto por feijão
engrossado por farinha de milho ou de
mandioca e toucinho de porco, data
do século XVII, como forma de
alimentação nas monções e
bandeiras. Durante as expedições,
alimentos como o feijão, a farinha de
milho, a carne-seca e o toucinho
ficavam “revirados”, dando origem à
iguaria. A diversidade do território
paulistano também está presente na
história do Virado, que carrega
alimentos de origens indígenas,
portuguesas, africanas e italianas.
Com o tempo, ele se modificou e
ganhou arroz, bisteca, torresmo,
couve, ovo frito, banana e linguiça.

