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Capa: Fotos Sandra Netto e Divulgação.

Cem por cento vendido, o Residencial Ibiza está
sendo entregue em abril, em Santos, pela
Engeplus Construtora e Incorporadora. O
empreendimento está implantado na Rua São
José, 193, Embaré, e destaca-se pelo elevado
padrão de qualidade Engeplus........Págs. 5 a 7.
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Ana Teresa: princípio pelo
qual surge o dever de reparar
decorrente de ato ilícito

T40: o SUV
compacto da

JAC, com
amplo espaço

no porta-
malas

Um novo Noé

É de estarrecer o alerta divulgado
há alguns dias sobre a morte de
animais atropelados nas estradas

brasileiras. São 475 milhões de
espécimes por ano, o que significa uma
morte a cada 15 segundos, segundo
levantamento do Centro Brasileiro de
Estudos em Ecologia de Estradas
(CBEE). Aqui não é o caso de se
aprofundar na causa apontada pelos
especialistas, que sustentam a
combinação da expansão das cidades,
desordenadamente inchadas pelo ser
humano, com a diminuição dos
habitats naturais dos animais,
criminosamente destruídos pelo mesmo
agente. A verdade é que a estatística
assusta, tanto pela omissão do referido
humano, por não proteger as ingênuas
criaturas, muito bem definidas por

Francisco como nossos irmãos, quanto
pela ação em si, resultado de uma
direção irresponsável, que é
incentivada pela famigerada
impunidade. Ademais, é importante
insistir que não se tratam de mortes
por causa natural, mas provocadas
pela nefasta interferência do homem –
e que, pela falta de dados, não estão
sendo adicionadas as mortes por
queimadas e outros crimes contra o
meio ambiente. A realidade é brasileira
e não é possível acreditar que seja
diferente em outras partes do mundo.
Em síntese, a degradação da condição
humana – não só pelo desrespeito ao
animal, ao próprio ser humano, ao
planeta, enfim, a tudo! – parece ter
chegado a um nível tão absoluto, que
só resta aguardar por um novo ciclo.

Breves considerações sobre
Responsabilidade Civil

ANA TERESA MARINO GALVÃO

Diretamente ligada aos hábitos de higiene, a
contaminação das lentes de contato podem variar de
simples irritações a infecções oculares graves.......Pág. 10.
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1st Floor lança o Drop, que combina sustentabilidade e
contemporaneidade, utilizando tecnologia de moldagem
na sua fabricação.....................................................Pág. 3.

Arq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & Decor

Quem gosta de SUV, mas prefere um modelo mais jeitoso,
tem a opção do compacto T 40, da JAC, avalia o jornalista
Nelson Tucci, em Veículos & Negócios.................Pág. 9.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Oinstituto da Responsabilidade Civil é
voltado à reparação de danos

causados por um indivíduo em
decorrência do dever jurídico de
abstenção da prática de atos que venham
a causar lesão a direitos de outrem, quer
decorrentes da prática de atos ilícitos, quer
de atos que, embora não ofensivos à
ordem jurídica, ainda assim venham a
infringir a finalidade social visada pela
norma.

A obrigação pode forçar uma pessoa
a reparar, não apenas com a literal
reposição do bem ofendido ao “status quo
ante”, nem sempre possível, mas
também através de indenização, i.e., da
apuração do valor econômico do bem em
dinheiro como forma de ressarcir a parte
prejudicada.

Em razão da natureza jurídica da
norma violada, será a Responsabilidade
Civil considerada:

a. Contratual (art. 389 e seguintes,
CC) quando o dever jurídico violado
decorrer de convenção (p.ex.: inquilino
que deixa de pagar o aluguel, seguradora
que nega infundadamente indenização,
dentre outros), ou,

b. Extracontratual ou Aquiliana (art.

186, CC) quando a fonte originadora do
dever de reparar estiver respaldada na lei
vigente ou no ordenamento jurídico
considerado como um todo (p.ex.:
motorista que, por distração, abalroa
veículo à sua frente, dentre outros).

Ainda, quanto à maneira de encarar a
obrigação de reparar o dano a
Responsabilidade Civil poderá ser:

Subjetiva: se causada por conduta
culposa, que pode ser considerada em si
mesma através do reconhecimento da
prática do ato ilícito com imperícia,
negligência ou imprudência, ou se
causada com intenção manifesta de
causar o dano (dolo).

Objetiva: se fundamentada na teoria
do risco, onde a relevância da atitude
culposa ou dolosa do agente causador do
dano é menos importante, sendo mais
valorizado o nexo de causalidade entre
prejuízo e ato ilícito.

O Código Civil Brasileiro estabelece
o princípio pelo qual surge o dever de
reparar decorrente de ato ilícito, conforme
disposto no artigo 186: “Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”

Por fim, registramos que, conforme
entendimento da melhor doutrina e
jurisprudência, o art. 206, § 3º, V, do
Código Civil vigente, recebe interpretação
ampla, de modo a abarcar não apenas a
responsabilidade contratual (arts. 389 a
405) e a extracontratual (arts. 917 a 954),
mas também a decorrente de dano moral
(parte final do art. 186) e a decorrente de
abuso de direito (art. 187).

Ana Teresa Marino Galvão é
advogada do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Sede do Corpo
de Bombeiros de
Santos, o famoso
“Castelinho”, em
imagem em
1909

Primeira corporação de bombeiros foi criada durante o
período Imperial e era formada por cidadãos voluntários,
acionados apenas em casos de incêndio................Pág. 12.

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

A Semana Toriba Corpo & Mente acontecerá entre 6 e 11
de maio no hotel Toriba, em Campos do Jordão, no
interior do Estado de São Paulo............................Pág. 8.
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Arq & Decor

A1st Floor lança o Drop, que
combina sustentabilidade e
contemporaneidade,

utilizando tecnologia de moldagem
na sua fabricação. O produto tem
forma arqueada, semelhante a uma
gota, com design que permite montar
do jeito que o cliente quiser, e
atende às necessidades dos
segmentos residencial, comercial,
corporativo, hospitalar, educacional
e industrial.

A peça é confeccionada em
cortiça maciça aglomerada com
resinas especiais e aditivos,
moldada em forma com
pigmentação de cor em massa,
100% natural e reciclável. A cortiça
é proveniente de uma área de
manejo sustentável.

Sustentabilidade e contemporaneidade

Drop: peça confeccionada em cortiça maciça aglomerada com resinas especiais e aditivos

Produto apresenta ampla
cartela de cores, entre
tons naturais e vibrantes

O Drop é apresentado com
ampla cartela de cores, entre tons
naturais e vibrantes, nas medidas
230 x 150 x 42 mm. O produto
possui resistência ao fogo B-S1, d0
(EN13823), é acústico (NRC) 0,3
(EN ISO 11654), com
condutibilidade térmica (W / M.C)
0,0468 (EN 12667-2001) e
resistência térmica (M2C / W) 0,47
(EN 12667-2001).

A 1st Floor reúne revestimentos
e acabamentos vinílicos, de cortiça,
têxteis, líquidos, fibra de madeira,
forros de fibra mineral, lã de rocha,
além de soluções técnicas e limpeza.
A empresa busca fornecer as
melhores soluções em design,
sustentabilidade em revestimentos e
consultoria para o mercado de
arquitetura e da construção civil,
além de ser referência no mercado de
revestimentos ecologicamente
corretos, diferenciados e de alto
padrão.

Divulgação
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LEANDRO AYRES

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Imagens & Palavras

 Fundo Social de Solidariedade
(FSS) de Cubatão está recebendo
doações, principalmente de roupas,
lençóis, cobertores, alimentos não
perecíveis e artigos de higiene para o
atendimento às famílias prejudicadas
pelas chuvas e inundações de abril.
Pilões é a comunidade mais atingida,
devido à cheia ocasionada pela maré
alta coincidente com as fortes
chuvas. Doações podem ser feitas
pelos telefones do Disque
Solidariedade, (13) 3362.6500 ou
3362.0842, e entregues diretamente
no bazar do Fundo de Solidariedade,
no Parque Anilinas, com entrada
pelo final da Rua Assembleia de
Deus.

 Nos primeiros três meses do ano mais de 1,5 milhão de migrações
entre operadoras de telefonia fixa e móvel foram registradas pela ABR
Telecom, a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações. A
portabilidade numérica possibilita ao usuário de telefonia fixa e móvel a
realização de transferências de operadoras de telefonia sem alteração do
número de identificação do telefone, desde que dentro do mesmo serviço
– móvel para móvel ou fixo para fixo – e na área de cobertura do mesmo
DDD. Foram 362,19 mil (23%) usuários de telefonia fixa, enquanto 1,18
milhão (77%) de telefones móveis.

 Entidades beneficentes
de Santos interessadas
em participar da edição
deste ano do Festa
Inverno, entre 29 de
junho e 29 de julho,
devem comparecer ao
Fundo Social de
Solidariedade (FSS), na
Avenida Conselheiro
Nébias, 388.

 Aplicativo Detran.SP, no SP Serviços,
conta com novas funcionalidades: a
transferência de pontos de multas de trânsito
pode ser feita por celular em São Paulo e a
identificação do proprietário do automóvel é
feita por meio de uma “selfie” e uma
assinatura no próprio smartphone. O app
também possibilita ao usuário verificar a
pontuação da sua CNH, pesquisar possíveis
multas registradas, consultar débitos e
restrições do veículo e tirar dúvidas, fazer
crítica ou sugestão, pelo canal Fale Conosco.

 56% dos consumidores (de lojas
de shopping), de um universo de
616 entrevistados, acham que o fator
mais importante em um
estabelecimento comercial é a boa
disposição dos produtos; 53% se
importam com o serviço de caixa,
que deve ser rápido; e 39% querem
amplo espaço para circulação. E,
ainda, 38% se preocupam com a boa
climatização (ventilador e ar
condicionado) e 31% com bons
provadores. Os dados constam na
pesquisa encomendada pela
Associação Brasileira da Indústria de
Equipamentos e Serviços para o
Varejo (Abiesv), realizada pela
Qualibest.

PARA você que deseja seguir a
profissão de fotógrafo, já pensou em
qual categoria se especializar? Se
não, nesta série de artigos que inicio
nesta edição abordarei algumas
características de cada segmento e do
quanto estes mercados movimentam
em recursos humanos e financeiros.

Existe o fotógrafo de paisagem
urbana e/ou rural. Pode-se afirmar
que é a celula matter da fotografia, já
que a primeira impressão da luz em
uma placa data de 1826 e é atribuída
ao francês Joseph Nicéphore Niépce
e que nos revela, palidamente,
apenas o quintal de sua casa.

Como autônomo, este
profissional tem a possibilidade de
vender suas imagens para revistas de
turismo, de natureza, de
entretenimento, jornalísticas ou para
bancos de imagens, como o iStock,
para citar o mais famoso. É possível,
ainda, se o seu trabalho chamar a
atenção do mainstream cultural, que
consiga produzir exposições e
vender as suas peças.

O investimento em bons

equipamentos se faz necessário para
obter imagens de qualidade. Refiro-
me a câmeras full frame de mercado
comum, com valores entre R$ 5 mil
e R$ 15 mil e a lentes teleobjetivas
que custam de R$ 4 mil a R$ 30 mil.
Sem mencionar as dezenas de peças
periféricas, como tripé e
polarizadores de luz. Nota-se já que
o investimento inicial é bem alto.

Um famoso fotógrafo
australiano, Peter Link, vendeu a
fotografia mais cara até aqui. Um
feixe de luz revelando uma nuvem de
poeira que lembra um esguio corpo
feminino, em uma caverna de arenito
avermelhado, foi arrematado por
US$ 6,5 milhões. Como, de maneira
geral, não se envolve uma equipe
para se fazer uma foto dessas (salvo
os guias que levam e informam os
fotógrafos e o pessoal da pós
produção), os dividendos são
praticamente distribuídos apenas
entre o autor da foto e o marchand.

Claro, o caso de Peter é o céu.
Falando do mercado terreno, mais
precisamente do âmbito regional, um
bom fotógrafo que expõe em
pequenas feiras ou mostras, vende
para banco de imagens, e oxalá para
uma revista, recebe em torno de R$
2 mil por mês. Note que dificilmente
você vai vender uma foto da baía de

Guanabara, por exemplo. Ela já tem
trilhões de fotos, e dificilmente você
vai convencer alguém que a sua é
melhor que outra existente por aí.

Não há um número preciso
quanto aos valores que este
segmento movimenta, mas estima-se
que algo em torno de US$ 80
milhões/ano seja injetado no
mercado fotográfico mundial só com
a venda de imagens catalogadas e
obras de arte, segundo o site
clubedafotografia.com

Em resumo, é um segmento dos
mais prazerosos, pois envolve
viagens e a aventura de explorar
novos lugares sob diferentes
perspectivas, mas o menos rentável,
dado o alto custo do investimento e
o baixo retorno financeiro, já que as
suas fotografias concorrerão com as
de pessoas, não necessariamente
profissionais da área, mas que são
mais abastadas o suficiente para
comprar um “brinquedinho” caro,
como câmeras ou iPhones e
aproveitam para fazer algumas boas
fotos durante as suas férias na Suíça.

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

Fotografia. Por onde seguir?

Fotos Leandro Ayres

Existe o fotógrafo de
paisagem urbana e/ou
rural

Trindade:
imagem possível
de ser vendida
para revistas de
turismo, de
natureza, de
entretenimento...

Capital Paulista:
imagem de
segmento
prazeroso, pois
envolve viagens
e a aventura de
explorar novos
lugares
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Residencial Ibiza

SANDRA NETTO

Construção
Sandra Netto

Cem por cento vendido, o
Residencial Ibiza está sendo
entregue em abril, em

Santos, pela Engeplus Construtora e
Incorporadora. O empreendimento
está implantado na Rua São José,
193, Embaré, e destaca-se pelo
elevado padrão de qualidade
Engeplus, presente no portfólio da
empresa, constituído em sua maioria
por residenciais com recursos
próprios e vários prédios para
terceiros.

Localizado a duas quadras da
praia, o Ibiza contempla
apartamentos de 1 suíte com terraço,
sala de estar e jantar, lavabo e 1 vaga
de garagem, totalizando 52,12
metros quadrados de área privativa.
O empreendimento tem lazer na
medida, com salão de festas, fitness
center e piscina com deck, e agrega
serviços pay per use, que

100% VENDIDO

Empreendimento possui
lazer na medida e serviços
pay per use

compreende housekeeping,
lavanderia, concierge e smartsnack.

A Engeplus aplicou no Ibiza o
modelo de sucesso vislumbrado no
Residencial Ilha de Capri, outro
campeão de vendas da empresa, o
que foi decisivo para garantir a
venda total das unidades num
momento em que o mercado se
recupera da crise econômica.
Apartamentos compactos, com
planta inteligente e destinado a um
perfil de público exigente, que vai do
investidor, passa pelo casal sem
filhos e atende ao aposentado ou
solteiro.

“O pay per use é um sistema
muito bem aceito e está em sintonia
com este modo de vida moderno e
independente. É uma grande
comodidade para o condômino, que
pagará somente pelo que utilizar”,
comentou o diretor-presidente da
Engeplus, engenheiro Roberto Luiz
Barroso, ao enfatizar outro
diferencial de sucesso do
empreendimento: a sustentabilidade.
“Somos pioneiros na adoção de
soluções construtivas sustentáveis,

que resultam em economia na gestão
do condomínio”.

Com a experiência somada ao
longo de 30 anos de atividades, a
Engeplus hoje idealiza seus projetos
com o esforço de três gerações,
representadas por Roberto Barroso,
seu filho também engenheiro,
Roberto Barroso Filho, e os dois
filhos deste, igualmente engenheiros,
Diogo e Juliana Godinho Barroso. O
trabalho é conjunto desde a
concepção até a entrega da obra,
ainda que Barroso pai e a neta
Juliana estejam mais focados na
administração do empreendimento,
cabendo a Barroso filho e Diogo a
execução direta da obra. “O objetivo
é buscar a perfeição para oferecer
um produto harmonioso e que
satisfaça o cliente”, afirmam os
diretores.

Projeto arquitetônico do
escritório Passarelli Zonis
Arquitetura e Engenharia, o Ibiza
compreende uma torre com 27
pavimentos, sendo subsolo, com
garagem e bicicletário; térreo, onde
ficarão as empresas terceirizadas que
prestarão serviços, sala de
administração, refeitório de
funcionários, guarita e garagem; dois
mezaninos de garagem; do terceiro

ao 26º estão os andares-tipo, cada
com 4 apartamentos, totalizando 96
unidades; e no 27°, a cobertura com
os espaços de lazer.

Engenheiro responsável pelo
empreendimento, Diogo contou que
as obras foram iniciadas em maio de
2015 e está sendo entregue antes do
prazo, o que, aliás, faz parte do

padrão Engeplus. O engenheiro
explicou que a fundação profunda
foi feita com estacas de concreto
escavadas com fluído estabilizante,
executadas pela Fundamenta,
enquanto a estrutura é de concreto
armado convencional, com uso de
alvenaria de vedação, mediante
blocos cerâmicos.

Ibiza contempla apartamentos de 1 suíte com terraço, sala de estar e jantar, lavabo...
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Construção
Na questão da sustentabilidade,

o sistema hidráulico foi projetado
para utilizar água de reuso, mediante
o aproveitamento das águas pluviais.
Ou seja, toda a água que é captada
pelas chuvas é destinada a duas
caixas d’água construídas no
subsolo. Depois, essa água é tratada
e destinada aos vasos sanitários do
prédio e lavagem das garagens e
passeio público. “Estima-se que o
sistema gera entre 20 a 30% de
economia de água”, avalia Diogo, ao
acrescentar que a iluminação é toda
em LED nas áreas comuns e espaços
de lazer e o empreendimento
também conta com medidores
individuais de água e de gás natural.

Combinando com as unidades
compactas, o padrão de acabamento
é o mesmo dos residenciais Ilha de
Capri e Santorini, construídos
recentemente. A fachada é toda
revestida de pastilha cerâmica, com
pele de vidro espelhado até o
terceiro andar. Nas unidades os
vidros dos terraços são laminados e
as janelas são de correr com 4 folhas,
com caixilhos e demais itens de
acordo com a norma brasileira de
desempenho. Os apartamentos
também são entregues com
porcelanato no dormitório, terraço e
sala, e instalações para ar
condicionado split no quarto e sala e
aquecimento a gás.

Entre outros itens do projeto, o
Ibiza é dotado de gerador de energia
para situações de emergência e
eficiente sistema de CFTV, com toda
infraestrutura e câmeras de
monitoramento nas garagens e em
todos os pavimentos, incluindo
espaços da cobertura. Há detectores
de fumaça nos corredores e a
escadaria de serviço é pressurizada,
sendo que o elevador de serviço
contempla antecâmara pressurizada.
A guarita foi projetada para abrigar
pessoa física e os portões das
garagens são automatizados.

Conforme detalhou Diogo, uma
política da Engeplus para ter o
controle do padrão de qualidade na
construção é utilizar produtos e
sistemas de marcas consagradas e
terceirizar o mínimo possível,
mantendo equipes próprias,

treinadas e classificadas.
Completando esta estratégia, as
empresas fornecedoras e os
profissionais contratados são
parceiros tradicionais e que
demonstraram excelência nos
empreendimentos entregues nos
últimos anos.

Entre os fornecedores do Ibiza,
o rebaixamento do lençol freático foi

ideiafix.com.br

realizado pela Clemar Litoral
Serviços e Locações de
Equipamentos, que é dirigida por
Genivaldo Justo Otero.

A Fundamenta Engenharia
executou as fundações profundas em
estacas escavadas com fluido
estabilizante e nas fundações rasas
foram utilizadas “sapatas’’ de
concreto armado. O sistema de
estacas escavadas foi adotado em
função da natureza das cargas e tipo
de solo no local e não gerou
problemas com a vizinhança,
destacou o diretor da Fundamenta,
engenheiro Hélio Silva Júnior.

O controle tecnológico do
concreto da estrutura do edifício foi
executado pela Teste Tecnologia
Estrutural e Engenharia Ltda. e
segundo o diretor, engenheiro Franco
Pagani, consistiu 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 Concreto Cortesia atuou na
prestação de serviços de
bombeamento e fornecimento de
concreto em lajes, vigas e pilares.
Segundo detalhou o gerente da
empresa na Baixada Santista,
arquiteto Nelson Fernandez, a
confiança mútua é a marca da antiga
parceria entre a Cortesia e a
Engeplus, e resultou em mais uma
obra de alta qualidade.

A alvenaria foi feita com blocos
cerâmicos da Ermida, adquiridos por
meio da Tapinaré Representações,
cujos responsáveis são 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”.

A Magenta Alumínio Ltda.
participou do Ibiza, fortalecendo a
parceria com a Engeplus. No

Residencial Ibiza:
localização privilegiada,
junto ao Canal 4, a duas
quadras da Praia do Embaré
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Construção
Fotos Sandra Netto

residencial foram executados os
caixilhos em alumínio branco, com
destaque para a fachada frontal tipo
pele de vidro. Este tipo de esquadria
colabora com a valorização do
empreendimento, afirmou o diretor
João Magenta.

Os serviços em gesso foram
realizados pela JG Gesso. O sistema
Drywall, de gesso acartonado, foi
aplicado nos forros dos terraços e
banheiros dos apartamentos, além de

gesso liso no revestimento de
paredes internas, enquanto as
cozinhas receberam molduras. A JG
Gessos comemora 27 anos de
tradição, e a parceria com a Engeplus
é motivo de orgulho para os
diretores Bertolino Carvalho da
Silva, o Galego, e Suzete Oliveira
Damasceno.

A Sistema Ar Condicionado foi
responsável pela implantação da
infraestrutura para instalação de

condicionadores de ar split, no
sistema convencional e inverter,
afirmou o diretor da empresa, Luiz
Caetano Antunes de Paiva.

As pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Santista,
declarou o diretor André Glerean:
“Estamos satisfeitos por termos
participado em mais este
empreendimento da Engeplus,
selando uma parceria de muitos
anos, cumprindo prazos com
pontualidade”.

A Atlas Schindler equipou o
Residencial Ibiza com três
elevadores da linha S3600, com
acabamentos em aço inoxidável,
velocidade de 150 m/min, capacidade
para 11 passageiros, em todos os
equipamentos. A linha S3600 tem
como diferenciais o espaço das
cabinas, que permite aos usuários
uma maior sensação de conforto e
espaço, o desempenho no
funcionamento, através de viagens
mais rápidas, suaves e silenciosas e
o design, que combina modernidade
e sofisticação.

A Thema Soluções, que há 31
anos atua nas áreas de
telecomunicações, centrais de
portaria, antenas coletivas,
automatização de portões e de
segurança eletrônica (câmeras e
alarmes), forneceu e instalou o
Sistema de Interfonia e
Monitoramento de Câmeras.
Segundo o diretor comercial João
Henrique da Silva, os equipamentos
são digitais e exigem equipe técnica
treinada e especializada para sua
implantação.

Em sintonia com os diferentes
projetos complementares, a
Engeplus definiu projetos de
decoração para as áreas comuns e
um apartamento modelo. Eles foram
elaborados pelas arquitetas Cecília

Passarelli e Alexandra Ruiz, e
envolveram hall de entrada, salão de
festas, fitness center e deck da
piscina, que estão sendo entregues
mobiliados. O apartamento modelo
foi uma valiosa ferramenta para dar
rapidez às vendas e teve conceito
clássico, em cores neutras. Entre os
diferenciais, o armário planejado
com porta deslizante de espelho e a
TV de LED embutida.

A Informal Móveis Externos

forneceu o mobiliário para o salão de
festas e os espaços de lazer,
conforme projetos e consultoria das
arquitetas Cecília e Alexandra.
Segundo o diretor Vítor Simões, as
cadeiras do salão de festas são
revestidas em couro ecológico e as
mesas têm base em inox (mais
resistentes à maresia), enquanto os
móveis da piscina são em alumínio e
tela. Para o hall social, destaque para
as duas poltronas Barcelona.

Apartamento modelo do Residencial Ibiza: conceito clássico, em cores neutras, facilidade ao cliente e eficiente ferramenta para dar velocidade às vendas
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Divulgação

ASemana Toriba Corpo &
Mente acontecerá entre 6 e
11 de maio no hotel Toriba,

em Campos do Jordão, no interior
do Estado de São Paulo.
Profissionais do spa Toriba by
L’Occitane coordenam o programa
em parceria com Catherine Vanazzi e
Marcella Lopes, da consultoria
Kajh. Entre as atividades, estão
programadas sessões de
alongamento, caminhadas,
hidroginástica, ginástica funcional,
musculação e sauna. Em uma
abordagem completa e muito além
do corpo, há ainda atelier de
aromacologia, chi gong, lian gong, tai
chi chuan, yoga e meditação.

Outro destaque é a alemã mestra
em Pensamento Sistêmico, Cornélia
Bonenkamp, que atua com
Constelações Familiares. O diferente
método terapêutico objetiva liberar
as pessoas de conflitos que vêm de
gerações passadas e apresentam
raízes nos acontecimentos da
história da família.

A área de lazer possui piscina
aquecida e hidromassagem ao ar
livre, quadra de tênis em meio à
natureza, academia, além do spa,

Hidroginástica, ginástica
funcional, caminhadas,
alongamento...

Semana de bem-estar
em Campos do Jordão

Hotel Toriba:
inspiração nos

Alpes suíços

com tratamentos exclusivos da
marca francesa. Com uma vista
exuberante da Serra da Mantiqueira,
o spa oferece várias massagens
revitalizantes e relaxantes para
homens e mulheres.

Inaugurado em 22 de janeiro de
1943, por Ernesto Diederichsen e
Luiz Dumont Villares, o Toriba é um
marco na história do turismo e na
cultura de Campos do Jordão. Os
Alpes suíços foram a grande fonte
de inspiração para definir as
particularidades e o estilo
arquitetônico da obra.

O hotel conta com as áreas
sociais que incluem lobby, sala de

leitura e sala de lareira; solarium e
magnífico belverdere; bosque das
bromélias; piscina para adultos,
piscina infantil e uma raia de 25
metros, com água aquecida e um
ambiente de inigualável beleza ao
redor; jacuzzi com hidromassagem;
sauna seca e sauna úmida, fitness e
quadra poliesportiva; cabeleireiro e
diária pet, além do spa e o Toriba
Kids. A gastronomia fica por conta
de seus dois restaurantes e um
aconchegante bar. Música agradável,
sala para reuniões, jardim de inverno
e lojinha ainda fazem parte das
instalações do Toriba.

Mais em www.toriba.com.br

Atemporada de cruzeiros 2018/
2019 no Uruguai aguarda um

aumento no número de passageiros,
com a chegada de novos navios
pertencentes às “navieiras” de luxo
Crystal Cruises, Viking Cruises e
Azamara Club Cruises.

A temporada de cruzeiros
começará em outubro, com escalas
nos portos de Montevidéu e Punta
Del Este. Estão programados navios
de luxo, que percorrem os melhores
destinos do mundo, oferecendo
serviços de alto nível.

O Viking Star, que pertence à
empresa Viking Cruises, foi
construído em 2015 e, com 745 pés
de comprimento, tem capacidade
para 930 passageiros. Já o Crystal
Sympohony tem capacidade para
848 visitantes, enquanto o Azamara
Pursuit atende 700 passageiros.

País aposta em cruzeiros de luxo para a próxima temporada

Novos cruzeiros agitarão Uruguai

Além da chegada dessas
empresas, a MSC confirmou a
presença de duas novas
embarcações na região. O cruzeiro
no Fantasía, para 4.100

passageiros, e o Sinfonia para
2.700. A Costa Cruzeiros aportará
na próxima temporada com o
Costa Luminosa, para 2.826
pessoas.

Kromostock/Divulgação

Conhecida como “Capital da
Porcelana”, Pedreira é

integrante do Circuito das Águas
Paulistas, na região de Campinas, no
interior do Estado de São Paulo. Por
suas características, Pedreira é um
dos 51 municípios classificados
como de Interesse Turístico (MIT)
no Estado de São Paulo. O programa
governamental integra as políticas
públicas de incentivo à atividade
turística.

“Se já recebemos cerca de 50
milhões de turistas por ano e três
milhões de famílias paulistas vivem
do turismo, com certeza esse
número tende a crescer com a
abertura desses novos destinos e
consequente proliferação dos
atrativos para os viajantes”, diz
Fabricio Cobra, secretário estadual
de Turismo. “Importante ressaltar
que o governo paulista acredita e
aposta no turismo como vetor de
desenvolvimento social e
econômico”.

Pedreira está localizada a 138
quilômetros da capital paulista, com

Pedreira:
Município
de Interesse
Turístico

Divulgação

“Capital da Porcelana”
acesso pelas rodovias Bandeirantes e
Anhanguera. Possui 46 mil
habitantes e recebe nos finais de
semana mais de 20 mil visitantes,
atraídos pelo turismo de compra.
Nas festividades natalinas, o
movimento chega a dobrar, com a
presença de 40 mil pessoas. São 450
lojas que vendem desde porcelana
branca e personalizada, cerâmica,
louças, até artigos domésticos e de
adorno, peças artísticas e de
decoração de diversos materiais,
como faianças, artesanatos em
madeira, alumínio, vidro, plástico,
gesso, resina, aramados e ferro.

Este cenário resulta na geração
de 9.000 empregos locais, o que
corresponde a cerca de 20% dos
pedreirenses. Além do turismo de
compras, Pedreira tem outras
atrações: Complexo Turístico Morro
do Cristo, Museu Histórico e da
Porcelana, Feira de Arte e
Artesanato, Igreja Matriz de
Sant’Ana, Boulevard Rio Jaguari e
alguns pesqueiros que fomentam o
turismo rural.
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NELSON TUCCI

Veículos & Negócios

Quem gosta de SUV, mas
prefere um modelo mais
jeitosinho, que encaixa

melhor em sua necessidade e
preferência, tem a opção do
compacto T 40, da JAC. Um carro
com design moderníssimo, todo
estilizado, que faz sucesso entre
muitos apreciadores de marcas
importadas.

SUVs, sigla em inglês de
veículos utilitários esportivos, são
modelos que ganham a preferência
do brasileiro nos últimos anos, mas
que na real tratam-se mais de um
apelo de marketing que
propriamente modelos, porque nem
todos têm capacidade off road.

Confesso que aderi aos SUVs.
Resisti em um primeiro momento,
porque esperava algo mais
paquidérmico e, no entanto, o que se
vê, e sente, são “carros de passeio”
só mais esportivos – em sua maioria.

Andamos no T 40, compacto da
JAC, auferindo o amplo espaço
interno, na frente, e um excelente

espaço para passageiros do banco de
trás (desde que sejam somente dois
adultos, ou três crianças).

A montadora chinesa parece ter
acertado a mão novamente (a
exemplo do T 5), com um bom carro
a preço competitivo: R$ 60 mil. Um
alento para a marca vice-campeã em
importação que, a exemplo das
demais, teve um ano pesado em
2017, mas com perspectivas bem
melhores para este. A central
multimídia, câmera de ré, ar, VE e
todo o aparato tecnológico de
costume atendem bem o motorista,
que tem ainda volante
multifuncional.

O motor é 1.5 VVT, de 16
válvulas. A suspensão é moderna, o

carro estável e, portanto, bom de
dirigir. Rodando com etanol, na
cidade fez a média de 10 km e na
estrada subiu para a média entre
11,6 e 12 km/litro. Para um carro de
câmbio manual, o consumo pode ser
melhorado. Faltou uma 6ª marcha,
para viagens. A gasolina fez pouco
mais, mostrando – durante a nossa
avaliação – que o álcool pode ser
mais negócio para rodar com o T40.
No tanque, não no volante!

Agora vamos esperar o teste do
irmãozinho mais novo, lançado
neste mês, com câmbio automático
de seis marchas e motor flex 1.6.

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

T40 da JAC:
alento para
a marca
vice-
campeã
em
importação

Compacto chinês agrada
T40 promete ganhar
mercado, pela relação
custo/benefício

O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo

(Detran.SP) oferece 27 serviços
eletrônicos e eles podem ser
acessados por meio da conta
particular do cidadão no Facebook
ou no Gmail. Isso mesmo! Basta
vincular o perfil da rede social
com o cadastro realizado no portal
www.detran.sp.gov.br, que tem
mais de 11,7 milhões de usuários
registrados.

A iniciativa simplifica o acesso
aos serviços online do Detran.SP.
Também é uma forma de ajudar o
cidadão que eventualmente acaba

Detran.SP facilita cidadão
esquecendo o login e a senha do
portal do departamento. É possível
remover o vínculo a qualquer
instante, mas o departamento
garante que nenhuma informação
do usuário é postada nas redes
sociais.

No portal do Detran.SP, o
cidadão pode realizar serviços de
trânsito relacionados a Carteira
Nacional de Habilitação (como 2ª
via e CNH definitiva), veículos
(pesquisa de débitos e restrições) e
infrações (consulta de multas e
solicitação de recurso de
penalidade), entre outros.

A Construtora
Pacaembu
recebeu a
certificação
Great Place to
Work, que avalia
a gestão de
organizações de
diversos
segmentos e

reconhece as empresas
de todo o mundo que são um
excelente lugar para trabalhar. A
consultoria tem sede nos Estados
Unidos e está presente em 58
países.

Com 25 anos de atuação no
mercado, a construtora aplicou o
questionário desenvolvido pela
Great Place to Work a seus
colaboradores para conquistar a
certificação. “Nos esforçamos muito
para criar um ambiente saudável e
para que todos os nossos
colaboradores sintam orgulho de
fazer parte dos projetos e de
pertencer a uma empresa que se
preocupa com o bem-estar e com o
desenvolvimento pessoal e
profissional”, afirma Jacqueline

Fernandes, gerente de
Desenvolvimento Organizacional da
Pacaembu.

Segundo a empresa certificadora,
o selo GPTW adota metodologia
própria para reconhecer as boas
organizações, isto é, com aprovação
de pelo menos 70% dos
colaboradores, por meio de pesquisa
interna que avalia, entre outros
aspectos, liderança, ambiente de
trabalho, benefícios, carga horária e
condições de trabalho.

No Estado de São Paulo, a
Pacaembu emprega
aproximadamente 520 funcionários
de forma direta, divididos em seus
canteiros de obras e escritórios. Ao
longo de sua história, a construtora
se especializou na construção de
bairros planejados e foi responsável
pela comercialização de mais de 50
mil moradias em mais de 40
municípios paulistas.

A Pacaembu integra a
Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), que reúne as maiores
empresas do país do setor da
construção civil.

Construtora obtém
certificação

Reprodução

Fotos Divulgação

Central
multimídia,
câmera de
ré, ar, VE e
todo o
aparato
tecnológico
de costume
atendem
bem o
motorista
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A CLÍNICA
Veterinária Filetti,
um dos mais
prestigiados
espaços de
atendimento aos
pets, está com
matrículas abertas
para o Curso de
Auxiliar de
Veterinária,
tradicional na
formação destes
profissionais na
Baixada Santista. As aulas terão
início dia 17 de maio, ministradas
pelos médicos veterinários,
doutores em Saúde Pública, Celso
e Eduardo Ribeiro Filetti, em salas
climatizadas dentro da própria
clínica, na Rua Almirante
Tamandaré, 275, Macuco, em

Melhores do curso têm estágio garantido

Curso de Auxiliar de Veterinária
Divulgação

Apimenta-
preta,

conhecida no
Brasil como
pimenta-do-reino,
é uma das mais
antigas
especiarias utilizadas na culinária de
diversos países. Reconhecida por
seu sabor e características
nutricionais, os componentes
presentes na especiaria, como a
piperina e a capsaicina, são
responsáveis pelo seu potencial
terapêutico contra diversas doenças
e alterações no organismo. De
acordo com a nutricionista e doutora
em Investigação Biomédica pela
Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, da USP, Roberta Cassani,
esses nutrientes possuem grande
atividade de eliminação de radicais
livres, além de facilitar a digestão,
ajudar na proteção cardiovascular e
ação termogênica.

“A capsaicina estimula a
termogênese e relaciona-se ao
aumento da lipólise, e desta forma,
eleva o gasto de energia pelo tecido
adiposo, levando a uma significativa
redução do acúmulo de gordura nos
tecidos com maior ênfase na região
abdominal”, conta a doutora. Além
disso, a capsaicina demonstra
influência na saúde vascular, devido
à sua atuação na vasodilatação, que
auxilia no controle da pressão
arterial.

Um estudo concluiu que a
administração regular de 1 grama de
capsaicina diminui o desejo do
consumo de alimentos ricos em
gorduras e açúcares em comparação
aos indivíduos que não consomem a
substância. “Também é capaz de
aumentar o gasto de energia do
organismo em repouso e
consequentemente a temperatura
corporal após as refeições,
conduzindo a uma possível redução
do índice de massa corporal”, explica
Roberta.

A Kitano apresenta a pimenta-
do-reino pura e pronta para o uso
culinário. A nutricionista reforça
ainda que o consumo deve ser
regular para que os benefícios que os
compostos presentes na especiaria
apresentem os resultados esperados.
“Alguns estudos realizados
mostraram que a ingestão de 5
gramas por dia de pimenta é
considerada uma quantidade
aceitável de ingestão”, recomenda.

Boa especiaria

Aliada na sua
qualidade de
vida

Divulgação

Areabilitação de pacientes que
sofreram um Acidente Vascular

Cerebral (AVC) irá depender de
fatores como a área atingida e o
tamanho da lesão. As sequelas
decorrentes desse quadro clínico
variam e por isso exigem
tratamentos específicos para cada
caso. A fisioterapia neurológica
associada à neuromodulação é uma
das técnicas que vem sendo utilizada
na estimulação cerebral de casos
pós-AVC. Trata-se de um método
não doloroso, com mínimos efeitos
colaterais. De acordo com a
fisioterapeuta Mariana Carvalho
Krueger, sócia do Centro de
Excelência em Recuperação
Neurológica, de Curitiba, a
neuromodulação consiste na
aplicação de um campo elétrico ou
magnético que modifica e modula o
sistema nervoso central. A prática se

No Brasil, estima-se que cerca
de dois milhões de pessoas
façam uso de lentes de

contato. Trata-se de um número que
cresce, pois pelo menos metade da
população a partir dos 18 anos
precisa de correção visual. Daí a
urgência de se aprender a usar lentes
de contato da forma mais correta
possível, já que a contaminação das
lentes de contato está diretamente
ligada aos hábitos de higiene. As
complicações resultantes vão desde
simples irritações até infecções
oculares graves. Para o cirurgião-
oftalmologista Renato Neves,
presidente do Eye Care Hospital de
Olhos, de São Paulo, as falhas mais

Contaminação das lentes
de contato está ligada aos
hábitos de higiene

Erros que devem
ser evitados

recorrentes por parte dos usuários
são: manusear a lente de contato sem
lavar as mãos antes e usar soluções
de limpeza de outro fabricante. Mas
o médico diz que há outros maus
hábitos muito comuns que podem
provocar danos oculares nos
usuários de lentes de contato.
Confira as dicas de Neves: enxaguar
as lentes com água da torneira;
umedecer a lente com saliva;
reaproveitar solução de limpeza;
usar o mesmo estojo de lentes de
contato por muito tempo; guardar o
estojo das lentes quando ainda está
úmido; usar lentes prescritas há
muito tempo; dormir com as lentes
de contato; e colocar as lentes de
contato depois da maquiagem. Leia a
matéria completa em
www.jornalperspectiva.com.br

Outras informações em
www.eyecare.com.br

Auxiliar na
recuperação
pós-AVC

Divulgação
Prevenir
simples
irritações a
infecções
oculares
graves

Divulgação

Neuromodulação combinada
com fisioterapia neurológica

dá por meio da aplicação de corrente
contínua de baixa intensidade sobre
o crânio, a qual é capaz de gerar uma
neuromodulação da excitabilidade
cortical e assim interferir no
desempenho de diferentes funções
neurológicas, como motoras e
sensoriais. Já os efeitos dependem
da polaridade de corrente aplicada,
da intensidade, do tempo de
aplicação, da área estimulada e da
densidade desta corrente.

Santos. O curso é todo apostilado
e os alunos que se destacam têm
estágio garantido. As aulas
começam em maio e acontecem
nas terças e quintas-feiras, das 20
às 21h30. Mais informações nos
telefones (13) 3227.5770/71/72 e
(13) 99711.5545.

A BRUCELOSE canina é um tipo
de infecção transmitida pela
bactéria Brucella Canis, que gera
problemas no sistema reprodutivo
do pet e na cadela grávida provoca
aborto, geralmente no terço final da
gestação (após 40 dias), e no cão
causa inflamação da próstata,
atrofia dos testículos, infertilidade
e, em alguns casos, inflamações na
pele do escroto. Por ser
assintomática, pode infectar outros
animais e, embora raro, ser
transmitida ao humano, alerta o
médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti.

A bactéria demora um tempo
para se desenvolver e por isso o
organismo do animal não produz
anticorpos contra a bactéria antes
de 15 dias da infecção. Isso
significa que exames nesse período
podem apresentar resultado falso
negativo. O dono de animal com

suspeita da infecção deve levar o
cão para ser testado novamente.

Em muitos casos não há cura
completa para a brucelose canina.
Alguns profissionais sugerem que
o cão seja sacrificado para que não
infecte outro, mas, uma alternativa
humana é garantir mais qualidade
de vida, mediante a castração e
cuidados com a higiene, e mantê-lo
isolado de outros pets.

Animais podem ficar
assintomáticos por até dois anos.
Por isso, sempre que for cruzar
seu cão verifique se o outro pet
tem exames regulares,
principalmente os sanguíneos,
como a pesquisa de Brucelose.

Canis e locais onde os pets
ficam aglomerados têm mais
chances de ter algum animal
positivo. O tratamento consiste
em antibióticos, vitaminas e boa
alimentação.

Brucelose
canina:
problemas
no sistema
reprodutivo

Divulgação

Doença silenciosa
pode causar aborto
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

 Terceira etapa do Festival
Sabor São Paulo acontecerá em
Santos em 9 de maio, idealizado
pela Secretaria de Turismo do
Estado e realizado pelo Mundo
Mesa com apoio do Senac São
Paulo. Os autores das três
melhores sugestões entrarão para
o roteiro do Guia de Turismo
Gastronômico oficial da
Secretaria de Turismo.

 Iniciativa da Associação
Brasileira de Startups, até 6 de
maio estão abertas as inscrições
à “Corrida de Unicórnios”, que
avaliará três segmentos: Varejo,
Customer Experience e Inovação.
Nesse universo, unicórnio é a
startup que vale mais de US$ 1
bilhão.

 Dirigentes da APAS, a
Associação Paulista de
Supermercados, lançaram em
Santos a APAS Show 2018, que
acontecerá de 7 a 10 de maio, no
Expo Center Norte, em São
Paulo. Cerimônia foi conduzida
pelo diretor da APAS Regional
Baixada Santista, André Gouvêa.

 Exposição “A Casa como
Casa” reproduz o estilo de vida
de Lina Bo Bardi e Pietro Maria
Bardi, exibe até 2 de junho a
decoração da Casa de Vidro, na
Rua General Almério de Moura,
200, Morumbi. Entre os
apoiadores da mostra, a By
Kamy participa com reproduções
dos tapetes usados na decoração
da residência, que foi habitada
pelo casal de 1951 a 1999.

 Museu da Imagem e do Som
(MIS-SP) realizará na capital
paulista a mostra Maio
Fotografia, com detalhes no site
www.mis-sp.org.br

 Presidente do Conselho de
Administração do Magazine
Luiza, Luiza Helena Trajano foi
homenageada em abril, em
Madrid, com o prêmio Hall of
Fame, durante o World Retail
Congress.

 Grupo Rio Quente anunciou
mudanças nas diretorias, dentro
da estratégia da companhia na
integração do Rio Quente
Resorts, em Goiás, com o
complexo hoteleiro da Costa do
Sauípe, na Bahia, adquirido no
final de 2017.

 No final de maio o jornalista
Luiz Carlos Ferraz, editor do
Perspectiva, encerrará o
financiamento coletivo de seu
novo livro, “Lebaniego, uma rota
tangencial do Caminho de
Santiago”, a ser lançado em julho.

Alexandre
Fatalla,

ladeado por
Bel Braga e

Durval Capp
Filho:

Alexandre
expõe “O
universo

imaginário,
as várias

facetas da luz”, no Espaço Cultural da Associação dos Cirurgiões
Dentistas da Baixada Santista. Vernissage foi marcada por

homenagem à educadora Lúcia Teixeira.

Família Barroso: momento especial em março, na cobertura do
Fuschini Miranda Premium Offices, em Santos, quando o

patriarca, engenheiro Roberto Luiz Barroso, presidente da
Construtora Engeplus, foi homenageado pelos relevantes serviços

prestados à comunidade santista, com reportagem especial de
capa na revista Mais Santos, editada pelo Grupo Liberado.

Fábio Nunes,
Professor
Fabião, e o
médico
veterinário
Eduardo
Ribeiro Filetti:
no seleto
grupo de
amigos que
foram
parabenizar o
estimado dr.
Barroso.

Geraldo
Alckmin e

Márcio
França:

cerimônia
de posse de

França, o
novo

governador
do Estado,

foi realizada
na Assembleia Legislativa, em 6 de abril. Ele substitui Alckmin,

que é pré-candidato pelo PSDB à Presidência da República.

Divulgação

Fotos Luiz Carlos Ferraz

José Antonio Soto Conde, Sotuco: o espanhol da Cantábria,
patrocinado pela Barymont & Asociados, venceu a temperatura

extrema da Sibéria, Rússia, e conquistou em março a maratona do
Lago Baikal. A organização encerrou a maratona no km 40,5,

devido a temperatura de -35º, quando Sotuco liderava a prova,
sendo proclamado campeão quando faltavam apenas 1.700 m.

Divulgação

Evento teve shows de Jamelão Neto e Simone Anselmo, aqui
tietados pelo querido fashion hair Marcelo Battaglia.

Luiz Carlos Ferraz
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A VI Mostra Internacional de
Cutelaria acontecerá nos

dias 5 e 6 de maio no Centro de
Exposições Frei Caneca, na
capital paulista. Cutelaria é o
ofício de quem fabrica ou vende
facas e instrumentos de corte. O
evento reúne os principais
nomes do segmento no país,
como Ricardo Vilar e Sandro
Boeck, além de expoentes
internacionais, como o
georgiano Zaza Revishvili, que
vão apresentar recentes criações
e dividir conhecimentos com os
visitantes. Durante a mostra
serão realizadas palestras,
demonstrações de forja e
workshops de Kali Silat, arte-
marcial de origem filipina que
usa facas, machados e espadas
para defesa pessoal.

Evento reúne
os melhores
da cutelaria

OAloha Poke Beer, do
empresário Agnello Santos
Silva, trouxe a Ponta da

Praia, em Santos, um ambiente
totalmente praiano e descontraído,
com decoração 100% havaiana e
patrocinado pela marca de surf
Hurley.

Com 10 meses de casa, a
culinária do Aloha é toda voltada
para a gastronomia havaiana e
japonesa. Dentre os pratos da casa,
destaque para o Poke Big Rider
(salmão, atum, camarão, avocado,

Bem-vindo
ao havaiano
santista!
Culinária combina
gastronomia havaiana e
japonesa

Aloha Poke Beer:
ambiente
descontraído,
com decoração
100% havaiana

pepino, cebolinha,
coberto com
crispy de alho
poró e crispy de
couve), e o
Pipeline, que consiste em escalopes
de filé mignon com shimeji ao
shoyu, cream cheese e queijo
gratinado acompanhado de batata
chips e maionese especial. O Sweel,
que combina salmão enrolado
recheado com shimeji, cream cheese,
cebolinha e molho tare, também tem
uma grande saída. Há ainda diversos
tipos de temakis, ceviches e
combinados, e os sanduíches da
linha fit, feitos com pão de ciabatta e
o croc de camarão, um bolinho de
camarão com cream cheese e
abóbora. No almoço, o buffet por

quilo japonês também é uma ótima
opção, além dos diversos tipos de
pratos quentes.

Nos drinks, a casa oferece dos
mais tradicionais, como a caipiroska,
mojito, gin, até os drinks especiais
do Pacífico, com a piña colada
servida dentro de um abacaxi, e
diversos rótulos de cerveja. Todos
os sucos são 100% naturais, feitos
com a própria polpa da fruta, e
também podem ser encontrados no
Aloha.

Para os apreciadores de um bom
doce, o pavê de doce de leite e o

tradicional açaí com
frutas são ótimas
pedidas. Mas o “carro
chefe” desses quitutes
é sem dúvidas a Taça
Aloha, uma taça de 1
litro com frutas da

casa, ganache de chocolate, sorvete e
chantilly.

O público frequentador do
Aloha é bem diversificado, desde
grupos de jovens e amigos até casais
e famílias. A casa funciona de
segunda-feira a sábado, das 12 a 1 da
madrugada, e domingo, das 12 até
meia noite.

O Aloha Poke Beer fica
localizado à Avenida General San
Martin, 120, e pode ser localizado
na internet através do
Facebook.com/Aloha Poke Beer e no
Instagram @alohapokebeer

Bruno Scarpa


