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Capa: Fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

O Grupo Estrutura prepara a entrega do Green
Park Residence, no Bairro José Menino, em
Santos – junto ao Orquidário e ao Parque
Roberto Mário Santini, na orla do mar –, que
adota conceitos construtivos que visam a
sustentabilidade.................................Págs. 5 a 7.
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Murray

Alberto: sem o exercício do
advogado, não se cria
desenvolvimento econômico
sólido e seguro

Traseira do Fit:
sensação de
encontrar um
sorriso
estilizado

Ensaio temático com casais é o novo serviço realizado
pelo Studio Photo Café, no Museu do Café, no Centro
Histórico de Santos.....................................................Pág.4.
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Mar de rosas?!?

O próximo governo, a ser eleito
em outubro, herdará um país
em ordem. Poucas vezes na

história estivemos tão bem. Apesar da
“marolinha” dos últimos três anos, que
penalizou as economias no mundo por
igual, o Brasil já conseguiu dar a volta
por cima. Tanto que o aumento de
14,4% da dívida interna, em 2017,
elevando o patamar a modestos R$ 3,4
trilhões não preocupa o governo atual.
Isto será recuperado com o vigor do
crescimento do PIB, que economistas
do Banco Mundial já estimam poderá
ser superior a 5% neste ano e acima
dos 8% em 2019. Um índice que, se
confirmado, resolverá de per si o
desemprego de 13 milhões de pessoas,
em menos de um semestre. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é
bastante razoável (estamos em 79°
lugar) e deve melhorar muito já no

segundo semestre, com os novos dados
da saúde pública no país que serão
incorporados ao relatório. A propalada
violência, que tem recebido holofotes
da imprensa internacional, é
superestimada. Os 60/61 mil
assassinatos por ano são considerados
normais por especialistas em segurança
pública e até o fim do ano a
intervenção federal no Rio de Janeiro
resolverá, de vez, esta questão. Com a
sociedade toda mobilizada, colocando
os interesses do país à frente dos seus –
inclusive e principalmente o Congresso
Nacional –, o Brasil em 2019 será um
mar de rosas...

Isto é fake news! Entendeu? Trate
de ficar esperto/a, portanto, porque as
eleições 2018 serão a mais digital da
história e você precisa desconfiar de
tudo o que ler/ouvir no celular, no
computador, jornal, revista, rádio e tv.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

A importância do advogado no
crescimento econômico do Brasil

ALBERTO MURRAY NETO

Muitos são os encantos que fazem de Bariloche um dos
destinos preferidos na Argentina, desde as belezas
naturais, com paisagens exuberantes.....................Pág. 8.
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Procedimento estético cada vez mais procurado, a
micropigmentação é rápida, indolor, segura e
proporciona um rosto mais harmonioso.................Pág. 10.
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Os prognósticos para a economia
do Brasil em 2018 são de

melhoria. E não há, nesta afirmação,
qualquer conotação política. A
observação é meramente técnica,
lastreada na opinião de economistas
apartidários e respeitados. O
reordenamento da economia tem
sido capaz de passar ao largo das
convulsões políticas que o país
enfrenta e isso é um excelente sinal.
Os gravíssimos casos de corrupção
não têm afetado a evolução
econômica. As previsões do Banco
Central para este exercício são de
meta de inflação baixa e crescimento
que há anos não víamos.

Será natural que, com o
aquecimento econômico, as relações
empresariais sejam incrementadas,
tanto nos negócios entre brasileiros,
no aumento de consumo, assim
como crescerão os investimentos
estrangeiros. Em todos os casos, a
presença do advogado será essencial.
Não se faz negócio sem segurança

jurídica e, para isso, o
aconselhamento legal é necessário.

Ainda há alguns que veem o
advogado como um “mal necessário”
para o fechamento de negócios. Mas
os que pensam assim são muito
poucos, cada vez menos. Os
empresários modernos são
conscientes de que conduzir uma
negociação e firmar um contrato sem
o acompanhamento de um advogado

cria um risco potencial gigantesco
que não se pode assumir. O papel do
advogado é, portanto, cada vez mais
indispensável na vida empresarial
contemporânea.

Espera-se que os escritórios de
advocacia que militam no segmento
empresarial tenham aumento de
demanda nos próximos meses. Não
basta o modelo da economia
prosperar se não houver advogados
para dar ordem, legalidade e
substância às relações econômicas
entre as partes. A mensagem que
quero transmitir com este artigo é
que, sem o exercício do advogado,
não se cria desenvolvimento
econômico sólido e seguro. O papel
do advogado é crucial em todos os
segmentos da atividade humana.

Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Sonho de 10 entre 10 compradores de imóvel é receber as
chaves da construtora e, ao entrar pela primeira vez,
encontrar um ambiente totalmente pronto............Pág. 3.
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Editado pelo jornalista Nelson Tucci, Veículos &
Negócios foi dar um rolé no Fit EXL 2018 e conferiu as
alterações produzidas no modelo............................Pág. 9.
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Osonho de 10 entre 10
compradores de imóvel é
receber as chaves da

construtora e, ao entrar pela
primeira vez, encontrar um ambiente
totalmente pronto, sem a
necessidade de trocar piso,
substituir a cor da parede ou refazer
um ou outro acabamento – afastando
de vez o pesadelo da reforma, com
quebra-quebra e muita sujeira.

Este diferencial está cada vez
mais presente no mercado com a
popularização de projetos
inteligentes que contemplam kits de
personalização. No Touch Studio
Jardim, em Santo André, no Grande
ABC, a Braido Ceceli adotou o
conceito do compartilhamento.

“Nós oferecemos várias opções

Touch Studio Jardim:
apartamentos compactos
e conceito de
compartilhamento

em nosso personal kit”, explica a
arquiteta da empresa, Alessandra
Ceceli: “Entre os exemplos,

podemos citar a variedade de pisos,
forro de gesso, tipos de iluminação,
opções de tampos para pia de

Projeto contempla kits de personalização

cozinha e banheiro, de louças,
moveis planejados, aquecedor e ar
condicionado, ou seja, são várias
possibilidades para ajudar o cliente a
deixar o ambiente com a cara dele”.

Para a arquiteta, além da
economia de tempo e comodidade, o
cliente que adquire um dos pacotes
tem a garantia da construtora sobre
todos os itens contratados e até um
sistema de débito e crédito para os
itens que o cliente quiser substituir
em relação ao padrão oferecido pela
construtora. Ou seja, o cliente só
paga a diferença entre o custo do

padrão e o acabamento escolhido:
“O cliente tem ainda a possibilidade
de comprar todos os acabamentos,
móveis de decoração exatamente
igual ao decorado e ainda com a
possibilidade de parcelamento”.

Outro ponto interessante no
Touch Studio Jardim é o kit para
investidor, onde é oferecido um
apartamento não exatamente como o
decorado, mas ainda assim pronto,
desde o momento que ele recebe as
chaves: “Nesse caso o ambiente vem
com os itens básicos para morar,
com gabinete de banho, cozinha,
piso na sala e dormitório, iluminação
de sobrepor, box, espelho no
banheiro e aquecedor”.

Em formato studio, com 42 m²,
o novo empreendimento da Braido
Ceceli promete aos moradores
conforto, comodidade, boa
localização e conectividade no dia a
dia. Dentro dos padrões de
economia colaborativa o projeto
investe no compartilhamento de
objetos e espaços, como bike
sharing, co-working, pet place, tool
sharing, lavanderia e horta
compartilhadas, salão de festas com
serviço gourmet, entre outros itens.

Economia de tempo,
comodidade e a garantia
da construtora

N ina Martinelli lançou
em março o Cobogó

Brise, feito em concreto
arquitetônico, criado pela
designer Rosa Pinc e apresentado
com forma e função que se
completam e definem delicados
elementos vazados. “Tranformei
minhas formas sempre orgânicas
em sutis linhas retas que permitem
a entrada de luz e a brisa fresca
deixando o ambiente agradável”,
disse Pinc.

O Brise possui duas versões:
o Clair, com maior abertura, e o
Sombre, que vem com vazado
mais sutil. A composição das duas
peças oferece um belo efeito visual.

Vendidas avulsas, no formato
30x30 cm, as duas formas

Cobogó Brise em duas
versões: delicados

elementos vazados

Luz e
brisa
temperadas

vazadas possibilitam a criação da
paginação de acordo com o
projeto e necessidade do ambiente,
podendo ter mais ou menos
claridade e ventilação.

O Cobogó é uma solução
sustentável para dividir ambientes.
Eles oferecem privacidade sem
isolar as áreas comuns. Em
fachadas externas permitem a
entrada de luz e ventilação
natural. Mais em
www.ninamartinelli.com.br

Divulgação
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Imagens & Palavras

� Antes de fechar a compra de
um carro usado, Detran.SP alerta
para consultar débitos e
restrições no portal
www.detran.sp.gov.br, além de
submeter o veículo a uma vistoria
de identificação, em empresa
credenciada, para evitar a
aquisição de produto roubado
com placas e documentos
clonados – especialmente se o
valor for bem abaixo do praticado
no mercado. É aconselhável ainda
levar o veículo a um mecânico de
confiança para verificar as
condições gerais, como o
funcionamento do motor, dos
freios e da suspensão. Concluído
o negócio, quem comprou tem a
obrigação de transferir o veículo
para o seu nome no prazo de 30
dias a partir da data de
preenchimento do Certificado de
Registro de Veículo (CRV).
Descumprir esse prazo é infração
grave, com multa de R$ 195,23 e
inclusão de cinco pontos na
CNH, conforme estabelece o
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB).

� Demanda por Crédito do
Consumidor reduziu-se em 8,1% em
fevereiro na comparação mensal com
dados dessazonalizados, de acordo
com informações nacionais da Boa
Vista SCPC. Já no acumulado em 12
meses (março de 2017 até fevereiro
passado frente aos 12 meses
antecedentes), o indicador avançou
2,8%. Na avaliação interanual
(fevereiro de 2018 frente a fevereiro de
2017), apresentou crescimento de 8% e
no acumulado do ano, a elevação foi de
8,6% em comparação ao acumulado de
2017.

NA EDIÇÃO de janeiro passado
revelei neste espaço o serviço de
retratos de época realizado pelo
Studio Photo Café, no Museu do
Café, no Centro Histórico de Santos.
Desta vez, apresento um novo
serviço que os fotógrafos André
Leite e Leandro Ayres, sócios e
proprietários do estúdio,
disponibilizam ao público a partir de
abril: ensaio temático com casais nas
dependências do Museu do Café. O
serviço é exclusivo, já que apenas a
dupla de fotógrafos tem a cessão do
espaço para este fim.

Diferentemente do que acontece
com o serviço regular de retratos de
época, que funciona no estúdio
durante o horário de expediente do
museu, os ensaios com casais
deverão ser pré-agendados e
acontecerão fora do horário de
atividade, evitando assim que os
visitantes atrapalhem os clicks ou
que o trabalho dos fotógrafos
dificultem a experiência dos
visitantes.

O Studio Photo Café oferece

De volta ao passado.
De novo!

três pacotes aos interessados. Os
nomes fazem alusão aos tipos de

café servidos na
cafeteria do
museu. O
pacote básico
ou “Mogiana”
inclui sessão
fotográfica de
40 minutos e
entrega três
fotos impressas
no tamanho
15x20,
escolhidas pelo
casal, em um
envelope pardo

simples, ao valor de R$ 300. O
pacote intermediário, ou “Blend”,
inclui ensaio fotográfico de 60
minutos entregando seis fotos
impressas no tamanho 15x20,
selecionadas pelo cliente, em um
gracioso envelope feito de juta,
fazendo referência ao saco de café,
pelo valor de R$ 600. Por fim, há o
pacote premium, ou “Jacu”, que
oferece ensaio fotográfico de 60
minutos, entregando 10 fotos
impressas em papel fine art no
tamanho 20x30, acondicionadas em
um lindo estojo artesanal de madeira
forrado com palha e algumas
sementinhas de café torrado para dar
um toque especial ao produto. A
caixa Jacu vem com um pen drive de
madeira contendo a versão digital
das fotos impressas. Este pacote
tem o valor de R$ 900.

Fica a dica para os casais
apaixonados desta e de outras
épocas...

SERVIÇO: Studio Photo Café /
Museu do Café, Rua XV de
Novembro, 95, Centro Histórico de
Santos, de terça a sábado, das 9 às
18 horas, e aos domingos, das 10 às
18 horas. Informações (13)
3213.1750.

Studio Photo Café
oferece três pacotes aos
interessados

Fotos Leando Ayres

Ensaios com
casais
deverão ser
pré-
agendados e
acontecerão
fora do
horário de
atividade

Para
casais
com
muito
amor:
exclusivo
ensaio de
fotos no
Museu do
Café,
Centro
Histórico
de Santos

� Em média, o consumidor da CPFL
Piratininga – a distribuidora da CPFL
Energia que atende 27 municípios no
litoral e interior paulista – fica 6,97
horas por ano sem energia, com o
registro de 4,45 interrupções anuais no
fornecimento por unidade
consumidora. Apesar disso, a empresa
ficou em primeiro lugar nos indicadores
de continuidade do serviço entre as
grandes companhias de energia elétrica
do País, conforme divulgado em março
no relatório da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

� Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Concurso Moda
Inclusiva, destinado a estudantes de cursos técnicos, universitários e
profissionais das áreas de moda e saúde não só do Brasil, mas de todo o
mundo. O concurso é uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e tem o objetivo de produzir looks para
pessoas com deficiência. Os 20 melhores trabalhos inscritos serão
apoiados com tecido para a confecção das roupas e participarão do
desfile final em um grande evento no final do ano, na capital paulista.
Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até 8 de junho no link
http://modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/inscricao2018.php
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Green Park
Residence:
magnífica vista da
cobertura coletiva
para a orla de
Santos, em frente
ao Parque Roberto
Mário Santini e a
Ilha Urubuqueçaba

Sandra Netto

OGrupo Estrutura prepara a
entrega do Green Park
Residence, na Rua Newton

Prado, 21, no Bairro José Menino,
em Santos – junto ao Orquidário e
ao Parque Roberto Mário Santini, na
orla do mar. O empreendimento está
em fase final e conforme afirmam os
representantes da Estrutura,
Guilherme Martins e Fred Martins,
em mais de 40 anos de atuação no
mercado imobiliário a empresa
sempre se destacou pelo
pioneirismo e o elevado padrão de
qualidade, presentes em 76
empreendimentos, que totalizam

Green Park Residence

Empreendimento adota
reuso de água e energia
solar

Conceito
sustentável

mais de 1 milhão de metros
quadrados de área construída.

O projeto do Green Park adota
soluções sustentáveis, como energia
solar para aquecimento da água das
piscinas e infraestrutura de reuso de
água da chuva, para lavagem das
áreas comuns e irrigação dos jardins.
Além da questão ecológica, pela
responsabilidade com que a empresa
avalia o impacto de suas atividades
no meio ambiente, há o aspecto
econômico, pois as soluções são
capazes de gerar economia na taxa
condominial.

Também durante a construção,
destacaram Guilherme e Fred, uma
das preocupações foi com o
desperdício de material, tanto em
função do custo, quanto pelos
problemas acarretados no processo
de descarte dos resíduos. Afinal, o

material que sai do canteiro como
lixo, além de ter representado custo
na entrada – como material da obra –
, será custo outra vez na sobra, seja
no manuseio, seja no transporte e no
descarte.

Com a adoção dessas medidas,
entre outras voltadas para uma
gestão eficiente, a empresa consegue
oferecer ao mercado um produto
com padrão diferenciado e excelente
relação custo-benefício, quando
comparado aos projetos e preços
praticados pela concorrência.

O conceito de sustentabilidade é
enfatizado na concepção do projeto
arquitetônico, de autoria do
escritório Passarelli Zonis
Engenharia e Arquitetura, que visou
aproveitar ao máximo a luz natural e
dotar as unidades de ventilação
direta, para depender o mínimo
possível de energia elétrica, seja na
iluminação ou na refrigeração.

Implantado sobre fundações
profundas, a torre única com 21
andares-tipo contempla 168
unidades, com 1 vaga privativa de
garagem e garagem coletiva para
bicicletas e standup. São 84
apartamentos de duas suítes – com
duas plantas, de 74,84 metros
quadrados e 76,52 metros quadrados
de área útil; e 84 de uma suíte, 54,06
metros quadrados de área útil. Todas
as unidades possuem terraços
mobiliáveis e lavabo, assim como

infraestrutura para ar condicionado
tipo split e para sistema de
aquecimento a gás – incluindo ponto
de gás para churrasqueira nos
terraços –, além de medidores
individuais de água e gás. No
acabamento interno, um dos
diferenciais é que as salas e
dormitórios das unidades serão
entregues com piso de porcelanato.

A Atlas Schindler equipou o
Green Park com três elevadores da
linha S3600, com acabamentos em
aço inoxidável, velocidade de 120 m/

min e capacidade para
11 passageiros. A linha
S3600 tem como
diferenciais o espaço
das cabinas, que

permite aos usuários uma maior
sensação de conforto, a performance
no funcionamento – através de
viagens mais rápidas, suaves e
silenciosas – e o design, que combina
modernidade e sofisticação. O
elevador de serviço está adaptado
para portadores de necessidades
especiais.

Assim como o hall social, os
espaços de lazer serão entregues
decorados e equipados. O lazer está
distribuído na cobertura, com vista
360 graus, e compreende piscinas

SANDRA NETTO
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adulto e infantil com deck, solário,
sauna, descanso da sauna, salão de
festas, espaço gourmet com
churrasqueira, brinquedoteca, salão
de jogos para adolescentes e fitness.

A fachada possui revestimentos
da Cerâmica Atlas nos formatos
7,5x7,5 cm e a pastilha de porcelana
5x5 cm. “Nós desenvolvemos as
tonalidades das cores de maneira
personalizada, de acordo com o
projeto arquitetônico”, declarou
Fernando Ferraz, representante da
Atlas na Baixada Santista e Litoral:
“A utilização da Cerâmica Atlas
combina com o elevado padrão de
qualidade e estética do
empreendimento”.

Na construção foram utilizados
materiais de marcas consagradas e
profissionais renomados no mercado
da construção civil. Entre os
principais fornecedores da
Estrutura, o rebaixamento do lençol
freático foi realizado pela DMA
Locações. Segundo detalhou o
diretor, engenheiro Gerson
Vilaverde, os serviços foram
executados por meio do sistema
well-points, visando melhor
eficiência e baixo custo.

Reiterando uma parceria de mais
de 30 anos com a Estrutura, a Engos
Engenharia e Projeto foi responsável
por viabilizar estruturalmente o

empreendimento, mantendo a
praticidade e funcionalidade do
projeto arquitetônico desenvolvido
pelo escritório Passarelli Zonis
Projetos e Consultoria.

O serviço de controle
tecnológico do concreto da estrutura
do edifício foi executado pela Teste
Tecnologia Estrutural e Engenharia
Ltda. e consiste em checar, por meio
de ensaios, a qualidade do concreto
empregado na obra, com a finalidade
de verificar principalmente sua
durabilidade e resistência. Os
ensaios são realizados no canteiro
com o monitoramento durante toda a
obra para confirmar a resistência
correspondente à especificada no
projeto estrutural.

A Chico Empreiteira de Obras
foi responsável pelos serviços de
armação dos vergalhões de aço
CA50 e CA60, dobrado e cortado,
utilizado nas cortinas, fundação,
pilares, vigas e lajes de todos os
pavimentos, até a cobertura,
detalhou o diretor da empresa,
Francisco dos Santos.

Toda a alvenaria foi feita com
blocos cerâmicos da Ermida,
adquiridos por meio da Tapinaré
Representações, dirigida por Albano
da Silva Soares e Cristiane R. Soares.
Entre as vantagens de utilizar
produto 100% natural, estão a baixa

absorção de umidade, isolamentos
térmico e acústico, proporcionando
elevada performance na obra e mais
conforto no interior das unidades,
afirmaram os representantes da
Tapinaré. “A Cerâmica Ermida é do
Grupo Nivoloni, fabricante de
cerâmica no país há mais de quatro
décadas para a construção civil e
segue normas internacionais de
desempenho. Além disso, é
certificada pela Secretaria do Meio
Ambiente do Governo de São
Paulo”, frisaram Albano e Cristiane,
lembrando que os blocos podem ser
entregues a granel ou paletizado.

A Náutica Tubulação executou
os projetos hidráulicos do
empreendimento, com instalações
para água fria e quente, esgoto e
águas pluviais, e destacando ainda o
sistema sustentável de
reaproveitamento das águas de
chuva.

O projeto de gás foi elaborado
pela Comgás, com infraestrutura
implantada pela Alphagás.

Tradicional parceira da
Estrutura, a Comercial Casa D’Água
esteve presente no empreendimento
fornecendo diversos materiais para
construção, segundo destacaram os
diretores Ricardo e Joaquim.

Há 43 anos atuando no mercado
do Litoral e Interior, a AL Vidro
Serralheria e Vidraçaria Ltda. é
tradicional fornecedora de esquadrias
de alumínio e vidros para a Estrutura
Construtora e Incorporadora Ltda.,
atendendo também na manutenção
do pós-venda em todos os seus
edifícios. Segundo o sócio diretor
José Alberto Tavares Junior, no
Green Park, a AL Vidro fabricou e
instalou todas as esquadrias e guarda

corpos de alumínio em
pintura na cor branca
(pintura eletrostática),
assim como os vidros
planos (float) nas
janelas e portas das
unidades, laminados
verde nas sacadas e
área de lazer, com um
diferencial no hall de
entrada social no
térreo, onde foram
fornecidos e instalados
vidros da linha Blindex
Habitat Refletivo
sobre a fachada em
pele de vidro, sistema
Glass.

A JG Gesso fez
todos os serviços em gesso no
empreendimento. Nos apartamentos
decorados colocou acartonado nas
cozinhas, banheiros, área de serviço,
terraços e lavabos, além das áreas de
lazer e cobertura coletiva. De acordo
com os diretores Bertolino Carvalho
(Galego) e Suzete Damasceno, no
pavimento térreo e halls de entrada

foi realizado rebaixamento de forro
para implantação de iluminação.

Os equipamentos para a sala de
fitness foram fornecidos pela
Presmam e são profissionais e
nacionais de alta qualidade,
semelhantes aos utilizados em
academias. Conforme detalhou o
diretor da Presmam, Weder Bonato,
a empresa garante o melhor pós-
venda aos condôminos, com
assistência técnica total dos
equipamentos.

A Marcenaria Riviera
confeccionou os móveis planejados
nos dois apartamentos decorados,
para os dormitórios, salas, cozinhas,
bancadas dos banhos e lavabos, além
de móveis sob medida para o salão
de festas. A Riviera é dirigida por
Valter Cesar Bernardo, Douglas
Augusto Bernardo e Henrique
Bernardo, que executaram os
projetos das arquitetas Cecilia
Passarelli e Alexandra Ruiz, criando
ambientes exclusivos, de acordo com
o estilo e padrão da Estrutura.

A Informal Móveis Externos
forneceu o mobiliário do salão de
festas e espaços de lazer. Conforme
acrescentou o diretor Vítor Simões,
destaque para os móveis da área
externa da piscina e descanso da
sauna: espreguiçadeiras, mesas e
cadeiras, todos em alumínio e tela.

Luiz Carlos Ferraz

Green Park
Residence: torre
única contempla
unidades de 1 e 2
suítes
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Construção

Cecilia
Passarelli
Zonis e
Alexandra
Ruiz:
conceitos
diferenciados

Decorados
facilitam a decisão

do cliente

Apartamento decorado: sugestões funcionais e acessíveis

AEstrutura decorou dois
apartamentos do Green Park
Residence, com o objetivo

de facilitar a decisão do cliente. Os
projetos foram assinados pelo
escritório Passarelli Zonis – também
responsável pela decoração do hall
social e espaços de lazer – e foram
desenvolvidos pelas arquitetas
Cecília Passarelli Zonis e Alexandra
Ruiz.

Segundo destacaram Cecília e
Alexandra, em sintonia com o
conceito do empreendimento, o
escritório desenvolveu projetos de
apartamentos funcionais, visando a
simplicidade, economia, conforto e
bem-estar.

“O apartamento de 2 suítes foi
decorado com uma tendência mais
sóbria, com diferentes tons em azul,
remetendo ao mar”, comentou
Cecília: “Já o de 1 suíte é mais
colorido, com ênfase ao verde. Em

Natureza nos apartamentos
decorados

ambos, procuramos valorizar as
coisas da região, como o mar e o
Orquidário, trazendo os elementos
para dentro da decoração”.

Numa parceria inédita com a
Estrutura, o escritório também
coloca à disposição dos
compradores um serviço de
consultoria para decoração do novo
apartamento. “É um presente da
construtora”, explicou a arquiteta:

“Após a compra, marcamos uma
reunião com o proprietário e
ouvimos sua expectativa de uso.
Não só a família gosta, como
também quem pretende morar
sozinho, pois ajuda numa eventual
dificuldade para mobiliar o
apartamento”.

Fotos Marcelo dos Santos

Sandra Netto



Em qualquer
época...
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Muitos são os encantos que
fazem de Bariloche um
dos destinos preferidos

na Argentina, desde as belezas
naturais, com paisagens exuberantes,
até uma gastronomia capaz de
agradar o mais exigente paladar.
Bariloche, por exemplo, é um grande
polo produtor de cervejas artesanais.
Ao todo, são mais de 1 milhão de
litros de cervejas produzidas por
ano, nos mais de 35
empreendimentos cervejeiros
espalhados pela cidade.

Outro atrativo gastronômico são
os famosos chocolates artesanais.
São diversas chocolatarias que estão
por toda a cidade, oferecendo
diversos tipos e formato de
chocolates, além do Museu do
Chocolate.

Bariloche é ideal para os
amantes dos esportes de aventura,
que podem ser praticados por todas
as idades e níveis de familiaridade.
Nas águas é possível fazer caiaque,
mergulho, standup e rafting. Nas

montanhas tem arvorismo, trekking,
escalada, mountain bike. No Inverno
é possível a prática de snowboard,
ski e trenó.

Para os amantes da areia, sol e
mar, Bariloche também é uma opção
ideal. A cidade não é banhada pelo
oceano e possui diversos lagos e rios
que formam belíssimas praias. Eles
possuem águas cristalinas e são
ótimas para mergulho, navegação ou
banho. Sempre cercados de
montanhas e muita vegetação,
garantem uma ótima paisagem.

A vida noturna é agitada. A
cidade tem diversos bares, cassinos,
pubs, baladas e as já citadas
cervejarias. Ainda é possível
conhecer o bar de gelo, onde as
paredes e móveis são feitos de gelo
glacial e diversas esculturas de gelo
enfeitam o ambiente. A temperatura
é mantida a -10º e a permanência
máxima é de 25 minutos.

Famosa pelo inverno, nessa
época do ano Bariloche é invadida
por brasileiros. Em 2017, as

temperaturas chegaram a -25º, e a
taxa de ocupação hoteleira
ultrapassou 90%. Para quem gosta
da prática de esportes na neve, é em
Bariloche que fica o maior Centro
de esqui da América do Sul, no
monte Catedral.

Existem vários passeios e
excursões para conhecer a cidade. É
possível fazê-los em qualquer época
do ano tanto de carro como de
barco. As opções passam pelo
Centro Cívico, Vila Suíça, parques
nacionais e muito mais. É só
escolher o que se encaixa melhor em
seu perfil.

As atividades são tantas, que
Bariloche se torna um ótimo destino
para viagem em grupos, para curtir
as montanhas, a praias e a cidade,
que também recebe muito bem os
casais apaixonados. Lá existe uma
lenda de que o casal que atravessar o
arco do centro cívico de mãos dadas
viverá apaixonado por toda a vida.

Para mais informações acesse o
site www.barilocheturismo.gob.ar

Uma das mais características
formações geológicas do Brasil

são as chapadas, onde é possível se
deparar com rios e belíssimas
cachoeiras, lagos, poços e cavernas
ao caminhar por paisagens
fabulosas, que alternam entre vales,
platôs e canyons. Para conhecer de
perto estas belezas naturais, a
operadora Visual Turismo reuniu os
melhores cenários de três chapadas
brasileiras – Diamantina, dos
Veadeiros e das Mesas – em
diferentes roteiros.

O pacote para a Chapada
Diamantina, no centro do Estado da
Bahia, contempla três noites de
hospedagem, de quinta-feira a

Três chapadas brasileiras

Em qualquer
época...
Bariloche, cidade encantadora da Patagônia Argentina

domingo, em Lençóis, na Pousada
Raio de Sol, com café da manhã e
passeios diários com guia incluídos.

No Estado de Goiás, a Chapada
dos Veadeiros pode ser explorada em
um roteiro de quatro noites, de
quarta-feira a domingo, com
hospedagem em Alto Paraíso, na
Pousada Veadeiros, com café da
manhã. Já a Chapada das Mesas,
localizada no Estado do Maranhão,
reúne inúmeras paisagens
encantadoras, que serão visitadas
pelos turistas por seis dias, de sexta
a quarta-feira, com hospedagem em
Carolina, na Pousada dos Lajes, com
café da manhã. Mais em
www.visualturismo.com.br

Divulgação
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Chapada das Mesas: belezas
naturais no Maranhão

As cachoeiras, dunas, chapadões
e rios de águas cristalinas que

compõem o Parque Estadual do
Jalapão, na porção Leste do Estado
do Tocantins, estão entre as belezas
naturais mais intocadas e
preservadas do ecoturismo
brasileiro. É que a região, a 280
quilômetros da capital Palmas, tem
acesso difícil, feito por estradas e
trilhas complicadas, o que ainda hoje
a protege da “invasão” de visitantes.

Levando em conta essa e outras
particularidades do destino, e com o
foco em oferecer uma aventura
inesquecível, confortável e segura
aos viajantes, a Korubo desenvolveu
uma viagem de estilo único e
incomparável no Brasil: o Safari
Camp, que propicia uma imersão na
natureza, nos moldes das oferecidas
pelas reservas africanas. Os roteiros
começam e terminam em Palmas e
têm cinco ou seis noites de duração.

Associado à exuberância e
diversidade das atrações desse reino
das águas em plena zona de
semiárido tupiniquim, o grande
diferencial do Safari Camp é o bem
estruturado acampamento às
margens do Rio Novo, um dos
últimos rios de água potável do
mundo e ladeado por uma prainha
privativa. O Safari Camp Korubo é
uma hospedagem ecológica e
integrada com a natureza ao redor.

Há dois roteiros. O Jalapão
Essencial ocorre de terça a domingo
(6 dias), com preço de R$ 2.580 por
pessoa em acomodação dupla,
enquanto o Jalapão Trilhas e Praia
ocorre de sexta a quinta (7 dias) e
inclui além dos passeios do Jalapão
essencial, a trilha do Mirante da
Serra e trilhas pelas prainhas do
entorno do camp. Custa R$ 2.980
por pessoa em acomodação dupla.

Mais em www.jalapao.com

Explorar as belezas do
Jalapão, no Tocantins

Cachoeira
da Formiga:
autêntica
imersão na
natureza

Divulgação
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Veículos & Negócios

Ana Mello/Divulgação

A s madeiras que serão usadas na
reconstrução da cobertura do

Museu da Língua Portuguesa estão na
Ala Leste da Estação da Luz, em São
Paulo. No total, serão 67 m3 – o
correspondente a 89.150 kg – de
madeira certificada proveniente da
Amazônia, do tipo cumaru. A volumetria
externa do edifício será mantida, e a
cobertura ganha nova configuração em
seu interior: as peças de madeira serão
combinadas a cabos de aço na
sustentação da cobertura de zinco. O
redesenho interno da cobertura traz
mais leveza e visibilidade ao ambiente
do terceiro andar do Museu. Em toda a
obra será utilizada madeira que atende
às exigências de sustentabilidade
(certificada e de demolição), uma vez
que o Museu da Língua Portuguesa
foca na obtenção do selo LEED
(Leadership in Energy and
Environmental Design) na categoria
Silver. LEED é uma certificação para
construções sustentáveis, concebida e
concedida pela organização não
governamental americana U.S. Green
Building Council (Usgbc), de acordo
com os critérios de racionalização de
recursos (energia, água etc.) atendidos
por um edifício.

A previsão é que esta etapa seja
concluída até julho deste ano e, na
sequência, será iniciada a última etapa
da obra: a reconstrução do interior do
museu, atingido por um incêndio em
dezembro de 2015. A inauguração do
Museu da Língua Portuguesa está

prevista para 2019.
A estrutura da cobertura será

reconstruída em madeira, conforme
recomendações dos bombeiros e de
especialistas e as telhas serão em
zinco, segundo configuração original do
prédio. A madeira de grandes
espessuras resiste melhor a incêndios
do que estruturas metálicas – em caso
de exposição a fogo, apenas a camada
externa das peças é afetada, o que
garante que a estrutura resista por mais
tempo. Essa característica ficou
comprovada no incêndio de dezembro
de 2015, quando a estrutura do telhado
resistiu e as peças de madeira, depois
de recuperadas, puderam ser
reaproveitadas para a construção de
outros elementos do prédio. Datada de
1946, a madeira da cobertura original
(do tipo peroba do campo) foi utilizada
na restauração das esquadrias e
fachadas, etapa concluída em outubro
de 2017. Em cerca de 85% da madeira
necessária para a recuperação das
esquadrias foram utilizados o material já
existente no edifício: dos 20m³ de
madeira necessários para a restauração
das esquadrias, 17m³ são
reaproveitados da sustentação da
cobertura do prédio.

O projeto também contempla
ações de conservação da cobertura da
Ala Oeste, que não foi atingida pelo
incêndio. O zinco que fará o
revestimento da cobertura foi trazido do
Peru e as chapas já chegaram com o
acabamento patinado.

Museu da
Língua
Portuguesa:
madeira
proveniente
da Amazônia

Madeira certificada
na nova cobertura

Para manter a vida útil dos
motores dos veículos é preciso

alguns cuidados. As peças internas,
quando em funcionamento, estão em
constante atrito e com o tempo
acabam se desgastando. “A
manutenção preventiva é um dos
pontos relevantes para garantir a
durabilidade dos motores, bem como
selecionar o combustível na hora de
abastecer”, afirma Ricardo Nonis,

Manutenção preventiva garante um bom motor
vice-presidente do Conselho
Nacional de Retíficas de Motores
(Conarem), acrescentando que a
qualidade do óleo lubrificante e dos
filtros também devem ser
observados.

Nonis diz que é preciso atenção
em alguns hábitos dos motoristas:
“Circular com nível baixo de óleo ou
vencido, descansar o pé sobre a
embreagem, sair com o motor ainda

frio, quebra da correia dentada e
trafegar com o motor superaquecido
pode fazer com que o motor
necessite de retífica antes do
tempo”. Ele alerta aos indícios de
que o motor precisa de retífica:
“Excesso de fumaça pela queima de
óleo lubrificante, fortes ruídos,
motor rateando, perda de potência,
elevado consumo de combustível e
superaquecimento do motor”.

“Um Honda é um Honda”
costumam dizer alguns de seus

proprietários, revelando satisfação e
orgulho da marca. Veículos &
Negócios foi dar um rolé no Fit EXL
2018 e conferiu as alterações
produzidas no modelo. Com design
inconfundível, apresenta a grade do
para-choque com uma colmeia e
friso cromado, combinando bem com
os faróis, agora produzidos com
modernas luzes de LED. A alteração
mantém a característica do modelo e
confere a ele um ar renovado. Na
traseira, se você reparar bem vai ter
a sensação de encontrar um sorriso
estilizado. Ou seja, por fora o Fit
2018 está bem na foto.

Internamente o carro agrada, à
exceção do banco do motorista cujo
trilho poderia ser um pouquinho
mais longo, pois isto faz diferença
para quem mede mais de 1,80 m. A
nova tela multimídia é atual, de sete
polegadas, e sensível ao toque. A
navegação por GPS é muito
funcional, assim como o volante,
equipado com aletas, controle de
rádio etc. O ar condicionado,
igualmente sensível ao toque, está
aprovado. A estranheza ficou por
conta do sensor de ré (inexistente),

Fit, amor à primeira vista: câmbio CVT é importante aliado no
trânsito pesado da cidade ou na subida de serra

Queridinho das ruas

embora o veículo tenha boa câmera
instalada para facilitar manobras.

Os bancos são ergonômicos,
com apoios para a cabeça e os
braços e os passageiros de trás têm
um grande conforto, nem sempre
encontrado em outros modelos da
concorrência. O porta-malas é básico
(363 litros) e o banco traseiro, bi
partido, rebate. No lado do carona,
se puxar tudo pra frente e descer
100% o encosto, o banco
transforma-se em uma cama. Para
longas viagens é um mimo e tanto.

A dirigibilidade do carro é boa,
no geral. O controle de estabilidade e
o sistema (hsa) de partidas em aclive
ajudam. O motor, 1.5 aspirado,
carrega 116 cv e tem 15,3 kgfm de

torque. O câmbio CVT (automático)
é importante aliado no trânsito
pesado da cidade ou na subida de
serra. Para quem não exige respostas
rápidas esse motor está de bom
tamanho; agora se você prefere mais
agilidade, vai sentir que a Honda está
devendo um upgrade na
motorização, o que para a marca –
desenvolvedora de máquinas nas
pistas da Fórmula 1 – deve ser
molezinha.

Sobre o consumo: rodando a
etanol fez 10,1 km/litro na misto
cidade-estrada e só na rodovia, 12,2
km/l. A gasolina rendeu 20% mais.

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

Na traseira, a sensação de
encontrar um sorriso
estilizado

 Divulgação
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período de 48 horas. Não se deve
utilizar sabonete, nem mesmo
líquido, ou qualquer outro produto
durante esse tempo;

� As mãos devem estar muito
limpas antes de qualquer
procedimento na área
micropigmentada, durante a
cicatrização;

� Usar vaselina em forma de
pomada ao menos quatro vezes por
dia, para hidratação do local;

� Usar cicatrizante duas vezes
ao dia na primeira semana após a
micropigmentação;

� Após as primeiras 48 horas do
procedimento, pode-se lavar o rosto
no máximo duas vezes por dia, com
sabonete neutro;

� Não esfoliar a pele
micropigmentada. Nada de coçar ou
remover as casquinhas! Isso evita a
contaminação por bactérias e ajuda a
fixar os pigmentos na pele;

� Não usar maquiagem até que a
cicatrização esteja completa;

� Não ingerir bebida alcoólica
nos primeiros 15 dias;

� Não frequentar sauna, piscina,
mar, cachoeira e nem se expor a
atividades na água ou que causem
muito suor nos primeiros 15 dias;

� Não use cosméticos à base de
ácidos, nem abrasivos, no local em
que foi feita a micropigmentação,
por dois meses.

Mais informações em
www.ibrapeinstituto.com.br

Quando se fala de dor crônica,
aquela que perdura por mais de

três meses, geralmente a vida toda
sem cura ou com tratamentos
paliativos, como as pessoas que
desenvolvem neuropatias diabéticas,
artrites e artroses, fibromialgia, entre
outras doenças, é comum estabelecer
a sua relação com fatores
emocionais, visto o impacto nos
relacionamentos e funções gerados
ao longo dos anos em quem é
obrigado a conviver com ela.

Como explica o neurocirurgião
especialista em dor pela Associação
Médica Brasileira (AMB), Claudio
Corrêa, “cada indivíduo pode tolerar
e expressar a sua dor física de
diferentes maneiras e com diferentes
intensidades, o que não diminui a
importância da dor de cada um, mas
é fato já documentado na literatura
médica que, no decorrer de tanto
tempo convivendo com uma dor
crônica, o indivíduo irá desencadear
sintomas de ansiedade, tristeza e
depressão, irritabilidade e angústia,
diante das crises, que são
justificáveis dentro do seu quadro
geral. Mas, o inverso também
ocorre, ou seja, de situações de
grande tensão emocional, como
estresse e perdas diversas agirem
como gatilho para o
desencadeamento de crises dolorosas
em pessoas com dor crônica”.

A dor interfere até mesmo na
economia de um país, tanto pelo
absenteísmo e baixa produtividade
no trabalho quanto pelos gastos para
seu tratamento, que deve ser
multidisciplinar e multiprofissional,
integrando corpo e mente, com
reabilitação funcional de todos os
aspectos do paciente. E é um direito
do paciente: “Sentir dor pode ser
comum, mas não é normal, por isso
é importante pedir ajuda e ser
aderente a um tratamento global e
efetivo”, diz o especialista.

Atenção também aos aspectos
emocionais da dor...

Procedimento estético cada vez
mais procurado, a

micropigmentação é rápida, indolor,
segura e proporciona um rosto mais
harmonioso. Com ele, também é
possível corrigir falhas, cicatrizes e
realçar o olhar. Porém, o resultado
positivo depende dos cuidados
diários após a sua realização.

Segundo o Instituto Brasileiro de
Micropigmentação (Ibrape),
localizado na capital paulista, os
cuidados pós-micropigmentação, o
tom da pele, os tratamentos com
ácidos e a exposição ao sol podem
interferir na durabilidade dos
pigmentos. A durabilidade é
temporária, vai depender de cada
pele e tipo de procedimento, mas
com alguns cuidados de manutenção
pode durar de seis meses a um ano.

Confira alguns cuidados
elencados pela psicóloga Solange
Belchior, que é master em
micropigmentação estética e
paramédica:

� Evitar sol nos três dias
seguintes ao procedimento, usar
protetor solar e evitar o calor,
inclusive do secador de cabelo. O
calor dilata os poros e pode espalhar
os pigmentos;

� Não molhar as sobrancelhas
nas primeiras 48 horas;

� Usar apenas água boricada ou
soro fisiológico com compressas
geladas para higienizar a área, ao
menos duas vezes por dia nesse

MICROPIGMENTAÇÃO
Como obter resultado
duradouro e positivo

Durabilidade é temporária e vai depender de cada pele
e tipo de procedimento

Tratando
da dor
física

Divulgação

Divulgação

MAIS uma
doença
transmitida por
mosquitos
preocupa a
Baixada Santista.
Trata-se da
leishmaniose,
transmitida pelo
mosquito-palha
(que prolifera em
ambientes com
material
orgânico), que já
causou a morte de duas crianças
no Guarujá e tem o cão como
principal reservatório do parasita.
É possível o tratamento do animal,
mas a cura definitiva ainda não
existe. O tratamento é feito com o
remédio Milteforan, que elimina a
leishmania da pele do cachorro,

SE o leitor já decidiu ter um
bichinho de estimação – e sabe a
dimensão do conceito de “posse
responsável” –, é fundamental
avaliar a raça e suas características,
para que sejam adequadas ao
espaço disponível, assim como ao
estilo de vida da família.

Afinal, se houve um tempo em
que as pessoas consideravam o pet
como “de guarda” e depois como
“animal de estimação”, hoje ele é
considerado efetivamente um
membro da família, e nesta
condição deve receber todos os
cuidados.

Além de muito carinho, é

Divulgação

“Posse responsável”
exige reflexão!

preciso atenção especial à
vacinação e tratamentos
preventivos para evitar
enfermidades.

Devem ser reservados recursos
para o custo de alimentação de boa
qualidade, banhos, produtos de
higiene; e haver tempo para que
possa interagir com o pet e lhe dar
atenção, não esquecendo da
necessidade diária de passeios.

Deve ser também bastante
considerado que o tempo de vida
de cães e gatos pode chegar a mais
de 15 anos, ou seja, é um
amiguinho que acompanhará a
família por muitos anos....

Um amigo que te acompanhará por muitos anos

Cuidado com o mosquito....

cessando a transmissão da
enfermidade. Ou seja, diminui a
carga parasitária do pet mais não
promove sua cura. Um frasco com
60 ml custa em torno de R$ 1,2 mil.
Já o tratamento para seres humanos
é feito com remédios de uso
exclusivo hospitalar.

Palha: proliferação em ambientes
com material orgânico

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

� Participe do financiamento
coletivo do novo livro do
jornalista peregrino Luiz Carlos
Ferraz, editor do Perspectiva,
que revela os mistérios do
Caminho Lebaniego, uma rota
tangencial do Caminho de
Santiago, que leva ao monastério
onde está guardado o maior
pedaço da cruz de Jesus Cristo.
Reserve pelo e-mail
titan.com@uol.com.br e
whatsapp (13) 99147.6668.

� “Sunset Motor Show”
acontece em Ilhabela, no litoral
Norte de São Paulo, entre os dias
24 e 27 de maio, reunindo
marcas de motocicletas premium,
montadoras de automóveis e
produtos sofisticados, como
motos aquáticas.

� Associação Paulista de
Medicina, unidade Santos,
promove em 7 de abril o curso
“Homeopatia: Novo paradigma
da medicina”, ministrado pelas
médicas homeopatas Selma Freire
e Rosana Mara Ceribelli Nechar,
na sede da Avenida Ana Costa,
388, Gonzaga.

� Exposição itinerante “Estação
da Língua Portuguesa” estará
no Museu do Café, no Centro
Histórico de Santos, de 6 de abril
a 6 de maio, com entrada
gratuita, trazendo acervos do
Museu da Língua Portuguesa, da
capital paulista, que está sendo
reconstruído. De terça-feira a
domingo.

� 4º Encontro Brasileiro de
Silvicultura discutirá tendências e
soluções e promoverá o
intercâmbio técnico-científico
entre profissionais e instituições
que atuam na área florestal, dias 9
e 10 de abril, em Ribeirão Preto.

� 22ª edição da Restaurant Week
SP, na capital paulista, vai até 22
de abril, com a participação de
200 restaurantes, apresentando
pratos com ingredientes dos 32
países da Copa do Mundo.

� Grupos artísticos de todo o
Brasil podem se inscrever até 30
de abril à 22ª edição do o Festival
de Cenas Teatrais de Santos, pelo
site www.estudiotescom.com.br/
fescete

� Com agenda diversificada,
palestras e debates, a 6ª edição o
World Travel Market – WTM
Latin America 2018 acontecerá
de 3 a 5 de abril no Expo Center
Norte, na capital paulista,
trazendo novidades, tendências e
inovações no segmento de
viagens e turismo.

Rodrigo Lasmar
e Guga Weigert:
sócios
comemoraram
em março o
início de
atividades do
ExC, dentro do
Jockey Club do
Rio de Janeiro,

no Jardim Botânico, um espaço multiuso com foco em eventos
corporativos, sociais e de entretenimento.

Clóvis Cardoso,
Alexandre S. Gomes

e Rogerio Carranza
Duarte: palestrantes

do seminário
“Energia Solar

Fotovoltaica”, que
movimentou, em

março, o auditório
da Associação de

Engenheiros e
Arquitetos de

Santos (AEAS), com
interessantes

abordagens sobre
mercados,

viabilidade
econômica e novas

tecnologias.

Cris Castro, Márcia
Alonso e Patricia Segura:
Positano Revestimentos
inaugurou em março seu
espaço de iluminação,
em Santos, ampliando o
portfólio de novidades
aos profissionais de
engenharia, arquitetura
e decoração.

Presentes na Positano,
Mareli Sanchez e
Nathalia Cosmai

Sandra Netto

Sandra Netto

Sandra NettoDivulgação

Paulo Eduardo Mauá com João Romão Gomes Filho e
Marco Antônio Dias Cardoso, respectivamente, futuro
e atual presidente do Rotary Club de Santos Oeste:
em março, o companheiro Mauá foi agraciado com o
Troféu Mérito Profissional 2018. Entre suas muitas
atividades, Mauá coordena o Projeto Música
Transformando Vidas – Promuvi, que em 7 de abril, às
17 horas, no Teatro Coliseu, Centro Histórico de
Santos, realizará o 1º Concerto com Acessibilidade.

Patrícia Vargas
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BRUNO SCARPA

Bruno Scarpa

Mesa Litoral

Comemorando quatro meses
de atividades, o casal Anna
Hirigoyen e Oscar Martins

dirige em Santos o Bublet Casual
Food, que mistura requinte,
sofisticação e gastronomia. O local
agrega o conceito de casual food,
com variedade de petiscos e pratos
mais sofisticados. Dentre as delícias,
vale a pena experimentar o filé
mignon ao molho french, a croqueta
de rabada e a salada turca – que
consiste em um mix de folhas,
quinoa, damasco, shitaque grelhado,
ervilha, tomate e molho especial. As
pizzas de massa fina também têm
grande aceitação, especialmente os

Bublet Casual Food:
experimente o filé

mignon ao molho french

Casa possui dois
pavimentos, o superior
destinado a eventos

Sofisticação
na Pompeia

sabores rochetta rossa
e marachique, que
combina rúcula,
presunto cru e lascas
de parmesão.

Na parte de
bebidas o Bublet
Casual Food possui
muitas opções,
começando pela carta
de drinks com gin e
tônica, passando para
as bebidas exclusivas,
como o bublet (uvas claras e escuras,
gin, H2OH! e hortelã), até as mais
tradicionais, como a famosa
caipirinha. Há ainda uma carta de
vinhos selecionados e espumantes,
com diversas cervejas especiais,
inclusive as produzidas pelo Bublet.
Os doces ficam por conta do
tiramissu e do tradicional gelatto,
trazido de São Paulo.

Com espaços distribuídos em
dois pavimentos, o superior é
destinado a festas e eventos. O que
tem chamado a atenção dos
proprietários é a aceitação e a
preferência dos clientes em fazerem
as refeições no balcão que a casa
dispõe, o que é comum em São
Paulo e está se tornando costume
também em Santos.

O Bublet fica localizado à
Avenida Marechal Floriano Peixoto,
216, Santos, e pode ser visitado das
17 horas à meia noite. Na internet
em Facebook/Bublet Casual Food e
no Instagram @bubletcasualfood

O Chimichurri do
Norba (foto)
destaca-se no
mercado por ser o
único da categoria
produzido
artesanalmente,

com ingredientes frescos e sem
conservantes. Disponível em quatro
versões: tradicional, dijon, jalapeño e
hortelã, a receita leva salsa, alho e
especiarias e é utilizada para marinar
ou com assados, churrascos, peixes,
hambúrgueres, brushettas, vegetais,
tortas, saladas, aperitivos, queijos... A
marca surgiu no Brasil em 2013
quando Daniel Goliger decidiu
comercializar a receita de família de
seu pai, o uruguaio Norberto Goliger
Slepian (no Brasil desde 1975). O
chimichurri é preparado como há mais
de 50 anos. A iguaria não pode faltar
nos encontros familiares e nas
parrilladas entre amigos.

O tradicional
Chimi do
Norba


