


Divulgação

Acervo FAMS

2     Maio/2018     Perspectiva

Capa: Fotos Sandra Netto e Divulgação.

1ª Mostra Decore Litoral Paulista apresenta até
31 de maio, no Canto do Forte, em Praia
Grande, as novidades em arquitetura, decoração
e paisagismo. Em junho o tema continua em
alta com a Santos Arquidecor, em Santos, e a
CasaCor SP, na capital paulista......Págs. 3 e 9.
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Rosana: necessidade de
edição de uma lei geral de
proteção de dados
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Bar:
momentos
mágicos e
relaxantes

Perdeu!

E mbora soe apressada a análise
neste momento sobre a crise
gerada pela estupenda

mobilização nacional realizada pelos
caminhoneiros, a única certeza que se
tem é que o atual governo está
irremediavelmente desmoralizado – não
bastasse o fato de que muitos de seus
representantes, especialmente o
presidente Michel Temer, estão sendo
investigados em escândalos de
corrupção. Com todo respeito aos
colegas da Imprensa, mas é evidente que
o leitor, o ouvinte e o telespectador
comum – e neste universo se incluem os
manifestantes de forma geral –, não
confiam num fiapo do material que está
sendo veiculado nos noticiários. O
anunciado acordo firmado entre as

partes (?) foi patético e, antes mesmo de
ser desmascarado, já não parecia fazer
sentido ou convencer alguém. Talvez,
quem sabe, acreditavam certos
jornalistas que, demonstrando surpresa
pela continuidade da paralisação,
apenas algumas horas após
manifestarem simpatia passaram a
hostilizá-lo, chegando ao absurdo de
atribuir-lhe culpa pelo caos que há
algum tempo perturba a sociedade
brasileira. Só não vê quem não quer!
Da mesma forma que parece cerebrina a
ideia de o movimento ser espontâneo e
limitado aos caminhoneiros, não é
possível acreditar que o desespero do
presidente, ao clamar às Forças
Armadas, seja capaz de surtir qualquer
efeito para dar sustentação ao governo.

Proteção de dados pessoais
ROSANA MENDES

Quantas vezes você parou para se observar? Analisar o
seu comportamento, os resultados que tem obtido, a sua
saúde, a sua fé, questiona Caroline Trevisan........Pág. 8.
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O design do climatizador de ar Midea Sensia conquistou
ouro na categoria Home Appliances do A’Design Award
& Competition...........................................................Pág. 3.
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Sociedade
Humanitária:
prédio
inaugurado
em 1931

A Sociedade Humanitária de Santos foi a primeira e única
de caráter assistencial na cidade e participou do socorro
aos feridos da Revolução de 1932..........................Pág. 10.
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Os desafios jurídicos sobre a proteção
de dados pessoais têm se tornado

mais recorrentes e sofisticados. Diversos
países buscam criar um ecossistema
regulatório para a construção de
salvaguardas, protocolos e remédios para
proteção do usuário. A elaboração recente
do General Data Protection Regulation
(GDPR) no contexto da União Europeia é
apenas uma das muitas iniciativas que
buscam lidar com o fenômeno em uma
perspectiva global.

O atual regime de proteção à
privacidade no Brasil não conta ainda
com uma lei de proteção de dados
pessoais que atenda a princípios
essenciais de proteção a direitos
fundamentais relacionados à internet e ao
fomento de atividades econômicas
baseadas em análise de dados. A
legislação brasileira sobre o tema está
fragmentada em alguns diplomas
normativos, que perpassam leis como o
Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso
à Informação, Lei de Cadastro Positivo,
entre outros diplomas, conferindo
complexidade para a construção de
soluções jurídicas adequadas ao contexto.

A falta de uma legislação específica
sobre o assunto gera insegurança e
incertezas. Além disso, diferentemente de
outros países, não há no Brasil uma
autoridade responsável por centralizar o
tratamento dessa questão. Dentre as

múltiplas entidades responsáveis pela
regulamentação e fiscalização na área da
proteção de dados encontram-se a
Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacom), sediada no Ministério da
Justiça, o Ministério Público Federal, os
Ministérios Públicos Estaduais, as
Procuradorias de Proteção e Defesa do
Consumidor e as entidades de defesa do
consumidor. Todos acabam tratando do
tema de forma concomitante e difusa,
porém, sem clareza sobre os papéis a
serem desempenhados pelas diversas
entidades. Isso leva à duplicidade (ou até
triplicidade) de esforços em alguns casos,
além de lacunas e omissões em vários
outros.

Nesse panorama, um dos consensos
que emergiram diz respeito à necessidade
de edição de uma lei geral de proteção de
dados, bem como do estabelecimento de

uma autoridade específica capaz de lidar
com a questão de maneira contínua. Essa
autoridade deve estar preparada para
opinar de forma técnica sobre a proteção
da privacidade em diferentes segmentos
de mercado, além de ter a capacidade de
realizar operações de fiscalização
unificadas.

Entretanto, enquanto não aprovada
legislação específica para a proteção de
dados pessoais e instituída autoridade
competente em modelo de co-regulação,
práticas transitórias de auto-regulação
podem ser estimuladas para que o próprio
setor privado proponha, por exemplo,
códigos de conduta e regras setoriais.
Caso o país caminhe para a adoção de
uma autoridade de proteção de dados,
esta deve ser multissetorial, como o
modelo adotado pelo Parlamento Europeu.
Válido observar que o Conselho Nacional
de Proteção de Dados Pessoais previsto
no PL nº 5.276/2016 não pode ser
considerado uma iniciativa multissetorial,
já que seus membros seriam
majoritariamente representantes do
governo, dispensando-se a exigência de
conhecimentos técnicos específicos para
lidar com tema tão complexo.

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

Nelson Tucci, editor de Veículos & Negócios, esteve no
relançamento do Stark, fabricado pela TAC, e revela a
estratégia da empresa...............................................Pág. 7.
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A ilha de Mykonos, localizada no arquipélago das
Cíclades, na Grécia, é um dos destinos mais paradisíacos
e badalados do planeta............................................Pág. 6.
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Arq & Decor

A Codda Metais lança a linha
Vesna, em homenagem a

obra “The Seasons” do
compositor russo
Tchaikovsky. Vesna é a
primeira linha da Codda
composta por torneiras de
cozinha mono e duplo
comando; torneiras de água
fria, misturadores
monocomando e todos os
acessórios essenciais
para banheiros: ducha
higiênica, cabides,
papeleira, saboneteira e
porta toalha barra.
Inteiramente fabricada em
latão, a Vesna possui design
característico, com desenhos
simétricos de linhas planas e
redondas.

A Codda foi concebida nos
Estados Unidos em 2007, época
em que o fundador da marca
trabalhava na maior distribuidora
de materiais hidráulicos daquele
país. Do know-how adquirido no
setor, e da união com os maiores
fabricantes do mundo, a empresa
escolheu o Brasil para, em 2014,
lançar os misturadores, duchas e
acessórios de altíssimo padrão.

Inspirada em obra
de Tchaikovsky

Vesna: linha
de metais
para banho e
cozinha

Unindo experiência e
tecnologia de manufaturas com
mais de 30 anos de mercado,
seguindo tendências mundiais de
design – do americano clássico ao
minimalista europeu –, a empresa
oferece produtos de qualidade,
com excelência na distribuição e
atendimento. Mais em
www.coddametais.com.br

 Divulgação

Odesign do climatizador de ar
Midea Sensia conquistou
ouro na categoria Home

Appliances do A’Design Award &
Competition. A premiação, que será
entregue em 29 de junho, na cidade
de Como, região da Lombardia, na
Itália, reconhece os melhores
projetos nas categorias industriais.

O conceito vencedor foi criado
pelos designers Daniel Kröker e
Valkiria Pedri Fialkowski, da Arbo
Design, responsáveis por outros
projetos premiados da marca.
“Receber a premiação consagra o
conceito da Midea entre os melhores
designs do mundo e nos incentiva a
criar projetos ainda mais inovadores
para a marca. É uma honra para a
Arbo Design fazer parte desta
conquista”, comemora Valkiria Pedri

Fialkowski. Anteriormente, o
climatizador Midea Sensia havia
recebido o Prêmio Bornancini de
Design, no Prêmio Objeto: Brasil e o
Prêmio Salão Design.

O A’Design Award &
Competition visa estimular
designers, empresas e marcas de
todo o mundo a criar produtos
superiores e projetos que beneficiem

A 32ª edição da CasaCor SP
permanecerá aberta até 29 de

julho, no Jockey Club de São
Paulo, na capital paulista. Com o
tema “A Casa Viva”, a mostra
traz a ideia de renovar a casa
como refúgio e espaço para
celebrar os laços de afeto, a
convivência familiar e uma
reconexão com a natureza.

Envolvendo uma área de 17
mil metros quadrados, 80
ambientes foram criados por
vários arquitetos, como João
Armentano, Roberto Migotto,
Débora Aguiar, Arthur Casas,
Naomi Abe, Dado Castello
Branco, Fernando Brandão, Jóia
Bergamo e Oswaldo Tenório.
Profissionais das edições
anteriores também estão de volta,
como Maicon Antoniolli, Michel
Safatle, Nildo José, Marina

CasaCor SP mostra
“A Casa Viva”Midea Sensia:

premiado na categoria
Home Appliances

Design brasileiro é ouro

a sociedade. Os vencedores
recebem certificado
internacional de excelência
em design, inclusão no
ranking mundial de design
(World Design Award
Winner), além de terem seu
projeto exposto no Museu
do Design, o Museum of
Design (MOOD).

Com duas plantas
industriais no Brasil, em Canoas
(RS) e Manaus (AM), e uma na
Argentina, a Midea conta com mais
de 1.800 colaboradores na América
Latina, dedicados em oferecer
soluções que facilitam as atividades
diárias. No Brasil tem cobertura
nacional nos mais de 600 pontos de
assistência técnicas, canais na
internet e por telefone.

Linhares, Yamagata Arquitetura,
Paola Ribeiro, Suíte Arquitetos,
Très Arquitetura, Triart e Triplex
Arquitetura. À disposição dos
visitantes foram montados cinco
espaços de gastronomia.

Entre os patrocinadores e
apoiadores, a Deca comemora 25
anos de parceria. Pelo quarto ano
consecutivo, a Renault é o carro
oficial, enquanto a Leroy Merlin é
parceira nacional de
sustentabilidade pelo segundo ano
consecutivo. A Casa Moysés é
patrocinadora pela segunda vez.

A visitação pode ser feita de
terça-feira a sábado, das 12 às 21
horas, e domingo, das 12 às 20
horas. O Jockey Club está
localizado na Avenida Lineu de
Paula Machado, 875, Cidade
Jardim. Mais informações em
www.casacor.com

Divulgação

Premiação consagra o
conceito da Midea entre
os melhores do mundo
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 16ª edição da campanha Pé
Quente São Paulo 2018 está
recebendo donativos, roupas,
agasalhos, calçados e cobertores
novos ou em bom estado de
conservação. Organizada anualmente
pelo Ampliar, programa de
responsabilidade social do Secovi-

 Com o tema “Roupa Boa
a Gente Doa”, a 13ª edição
da Campanha
Metropolitana do Agasalho
já arrecada peças prontas o
uso, reunindo os Fundos
Sociais de Solidariedade dos
nove municípios da Baixada

Santista. Em 12 de junho, em Bertioga, acontecerá o Bazar Solidário, quando
diversos produtos serão vendidos e o valor arrecadado será usado para
comprar cobertores. A campanha seguirá até 2 de agosto, quando será
realizado o evento de encerramento em Guarujá. Em Santos, instituições que
queiram se tornar ponto de coleta devem entrar em contato com o Fundo
Social de Solidariedade pelo telefone (13) 3222.8050 ou e-mail
fundosolidariedade@santos.sp.gov.br

 Para apoiar projetos que
contribuam para a garantia dos
direitos de crianças e adolescentes, o
Itaú Social lançou edital para
destinação de recursos ao Fundo da
Infância e Adolescência, por meio

Divulgação

SP, a ação programou a Carreata do
Agasalho para domingo, 10 de
junho, das 10 às 14 horas, com
voluntários percorrendo as ruas dos
bairros dos Jardins e de Cerqueira
Cesar, recolhendo as doações em
estabelecimentos comerciais e
condomínios da região.

dos Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Cmdcas) de todo o país. As
propostas podem ser inscritas até 3
de agosto, com mais informações em
www.itausocial.org.br

NESTE segundo artigo da série que
visa dar base para quem pensa em
seguir carreira profissional, abordarei
o segmento que mais movimenta o
mercado fotográfico, de insumos a
recursos humanos. Refiro-me à
fotografia de eventos sociais, seja
cultural, esportivo ou corporativo.

Uma característica importante
deste fotógrafo é que ele está sempre
na vitrine quando atuando na
captação das imagens. Em um
casamento de baixo custo são, pelo
menos, 150 pessoas em contato com
ele e seu trabalho. Mas, por outro
lado, espera-se deste profissional
discrição o bastante para que não
seja confundido com um convidado.

Esta vitrine explica em parte o
grande número de iniciantes que
miram este segmento. Quando
apresenta bons resultados para seus
clientes, se mantém no mercado,
ampliando alcance geográfico e social
e, consequentemente, o seu
faturamento. No melhor caso, passa
a montar e coordenar equipes de
profissionais para cobrir a demanda
de eventos da sua agenda. No outro
extremo, porém, o iniciante que não
entrega imagens com algum

diferencial positivo de qualidade
estará fadado a cobrar valores abaixo
do mercado, o que lhe sentencia a
uma morte lenta, uma vez que não
sobra dinheiro para investir em
novos materiais ou até mesmo para a
manutenção do equipamento
fotográfico. Seus dias estarão
acabados.

A princípio, o que fará diferença
é o investimento em materiais de
trabalho, em conhecimento e em
propaganda. Sim, bons produtos e
serviços custam mais por envolver
os melhores profissionais. Assim,
um kit básico para iniciar no
segmento esportivo, por exemplo,
não sairá por menos de US$ 15 mil.
Para casamento, perto disso, US$
10 mil. Uma inscrição para um
workshop com duração média de 16
horas com um renomado fotógrafo
de casamentos custa a bagatela de
R$ 2 mil. Ainda há o curso de pós
produção e tratamento de imagens,
fluxo de trabalho e de marketing
profissional.

Quase sempre o mesmo
fotógrafo oferece todas estas
ferramentas, mas em workshops
diferentes. Estratégia, meu amigo!
Separe, então, algo em torno de R$
10 mil só para adquirir
conhecimento teórico e alguma
prática. O valor a ser investido em
propaganda dependerá do alcance e
impacto especulado, podendo ir de

módicos R$ 50/mês por um anúncio
impulsionado nas redes sociais
integradas (facebook/instagram, por
exemplo) à R$ 5 mil associados à
agência de propaganda, que irá
desenvolver um plano multimídia
com base em seu público alvo.
Neste segmento há um certo
inchaço de profissionais, portanto,
tenha estes três princípios como
diretrizes: aprimorar-se, atualizar-
se e diferenciar-se.

De acordo com a tabela da
Associação de Repórteres
Fotográficos e Cinematográficos no
Estado de São Paulo, relativa aos
anos de 2016 e 2017, um job de três
horas pode custar de R$ 693,05 a
R$ 1.070,62, dependendo do
trabalho a ser realizado. Importante
que você também tenha ciência de
que os valores são diferentes em
cada estado brasileiro. Neste
âmbito, o mercado nacional,
segundo estimativa da própria
associação, movimenta algo em
torno de R$ 380 mi/ano somente
com a prestação de serviços
fotográficos para fins culturais,
esportivos, corporativos e demais
eventos sociais.

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 domingo, das 10 às
18 horas. (13) 3213.1750.

Eventos sociais,
culturais, esportivos...

Fotos Leandro Ayres

Característica deste fotógrafo é que, na captação das imagens, ele está sempre na vitrine

Investir em materiais de
trabalho, em propaganda,
em conhecimento

CÂMERAS fotográficas, assim
como câmeras de filmagem, são
equipamentos sensíveis e merecem
cuidados especiais, para terem
uma vida útil prolongada. Fungos,
por exemplo, podem atacar e
danificar o equipamento,
implicando, consequentemente, na

Desumidificador para conservar seu equipamento
qualidade final da imagem. Para se
instalarem, os fungos se beneficiam
de locais úmidos e onde possam se
alimentar. Por isso, é necessário o
controle rígido sobre o local onde o
equipamento é guardado. Neste
contexto, o uso de desumidificador é
recomendável e de fundamental

importância. Os produtos da linha
Desidrat da Thermomatic são
desenvolvidos com alta tecnologia
e considerados ótimas ferramentas
no combate aos fungos, bactérias e
ácaros. Além de retirar o excesso
de umidade, o aparelho elimina a
maior parte das impurezas do ar.

 Quem pretende ingressar no ensino superior no segundo semestre já
pode consultar a disponibilidade de bolsas de estudo no aplicativo Quero
Bolsa, que oferece 21 mil bolsas em 15 faculdades privadas da Baixada
Santista. Válido até o final do curso, o benefício pode chegar a 75% de
desconto nas mensalidades de graduação e pós-graduação, nas
modalidades presencial e a distância (EaD). Em Santos, a ociosidade
atual é de 57% nos 209 cursos superiores cadastrados pelo Ministério
da Educação (MEC), segundo levantamento feito pelo Quero Bolsa com
base em dados do último Censo da Educação Superior.
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Construção

AConstrutora Trisul vai
implantar no Atemporal
Pompeia, na Rua Dr.

Miranda de Azevedo, 180, Pompeia,
em São Paulo, um sistema de
supervisão predial automatizado que
permite controlar todos os sistemas
administrativos através de um
aplicativo, e sem a necessidade de
verificação presencial,
proporcionando conforto, segurança
e economia para o condomínio.

Com um VGV de R$ 166
milhões, o empreendimento é
formado por duas torres, num total
de 182 unidades, com metragens que
variam de 69 m2 a 105 m2, e plantas
versáteis – que podem ser
personalizadas, além de lazer
completo com piscinas e skylounge
nas coberturas.

Segundo Roberto Júnior, diretor
de engenharia da Construtora e
idealizador do projeto, o aplicativo
vai integrar e automatizar os
sistemas do empreendimento e tem a
pretensão de diminuir o custo
operacional do condomínio.

O aplicativo será instalado
quando o prédio ficar pronto e vai
proporcionar total controle da

Tecnologia nas áreas comuns
Sistema permite controlar
e monitorar iluminação,
sensores, ar condicionado

iluminação (liga/desliga, por horário,
por zonas, com sensores de
presença); das cenas e pulsadores,
semelhantes a um botão de
campainha que poderá iluminar o
ambiente de acordo com a
necessidade do momento; sensores
(de movimento e presença, portas,
janelas e portões, portas de áreas
restritas, sala de máquinas, grupo
gerador etc.); e ar condicionado (liga/
desliga, por horário, por cenários,
através de infravermelho ou
interfaces).

A tecnologia vai melhorar a
eficiência do controle do prédio, já
que a partir de um tablet, os
administradores vão receber um

alerta quando um sistema estiver
fora de operação. O aplicativo vai
monitorar o quadro de transferência
automática que fica na portaria e que
indica quando um sistema está falho
e permite uma visão geral de todos
os grupos que compõem o prédio -
Grupo Moto Gerador; Central de
Incêndio e Segurança; Controle e
Sistema de Exaustão para
Churrasqueiras; Sistema de
Elevadores; Bombas; e
Reservatórios.

A Trisul está há mais de 30 anos
no mercado e seus empreendimentos
possuem diferenciais, como
integração total da sala com o
terraço, guarda-corpo da sacada de

vidro, janela com bandeira inferior
que proporciona melhor iluminação
e persiana de enrolar, entre outros.

São mais de 200
empreendimentos, 20 mil clientes
atendidos, o que corresponde
aproximadamente a 2,5 milhões de
metros quadrados de áreas, entre
prédios entregues e os que estão em
construção. Em 2007 a companhia
abriu seu capital por meio de oferta
pública de ações, mediante a adesão
ao Novo Mercado da Bovespa. A
construtora também criou a
Universidade Trisul, um portal de
internet com informações, dicas e
curiosidades da construção civil e as
etapas de seus empreendimentos.

Divulgação

ATarjab Incorporadora investe
 em Campinas, no interior de

São Paulo, com o lançamento do
residencial IND Cambuí, na Rua
Santa Cruz, 103, bairro Cambuí. O
projeto somará um VGV de R$ 35
milhões e, segundo o diretor
comercial Giovanni Grossi, a decisão
levou em conta o potencial de
desenvolvimento do município e das
cidades vizinhas. “Atualmente, a
Região Metropolitana de Campinas
é a segunda maior região
metropolitana do Estado de São
Paulo em população, com mais de
3,1 milhões de habitantes, de acordo
com estimativa do IBGE, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística,
e tem o segundo maior PIB do
estado de São Paulo, cerca de R$
142 bilhões, atrás apenas da região
metropolitana da capital”.

A localização foi outro fator que
influenciou a estratégia da empresa:
“Campinas é o núcleo de um polo
regional que comporta um parque

Tarjab investe em residencial
IND Cambuí:
unidades
compactas no
melhor bairro de
Campinas

Salão de festas do Atemporal: aplicativo vai melhorar a eficiência do controle e gerar economia

industrial moderno, diversificado e
composto por segmentos setoriais
complementares; centros inovadores

no campo das
pesquisas científicas e
tecnológicas; além do
Aeroporto de
Viracopos, o segundo
maior do país em
transporte de carga”.

O Cambuí tem o
maior centro
gastronômico de
Campinas, uma vida
noturna com vários
atrativos, uma rede
hoteleira ativa e um
comércio próspero,
com ruas arborizadas.

O IND Cambuí contempla 100
unidades, com plantas de 39,53 m² e
40,54 m², com um dormitório, e de

100 m², com dois dormitórios, todas
com uma vaga de garagem. Os
apartamentos contarão com
fechadura eletrônica e medidores de
água individualizados. As plantas de
39,53 m² e 40,54 m² possuirão
varanda e os apartamentos de 100
m² serão duplex, com living
ampliado e pé-direito duplo.
Projetado pelo escritório de
arquitetura Rúbio & Luongo, o
empreendimento terá 12 pavimentos
tipo e uma área de lazer completa.
No térreo ficará o espaço gourmet e
a lavanderia coletiva - equipada com
máquinas industriais. Na cobertura,
o lounge, o espaço para pilates, o
espaço fitness, com aparelhos de
última geração e fechadura
biométrica, para garantir mais
segurança, e a piscina.

O empreendimento terá a
certificação Aqua, que significa uma
construção sustentável, com menor
impacto no meio ambiente durante a
obra.

Divulgação

Divulgação

Comemorando um século de
presença no mercado brasileiro,

a Atlas Schindler, líder nacional em
transporte vertical, divulgou lucro
líquido de R$ 310,9 milhões no ano
passado, um acréscimo de 6,89% em
relação a 2016. O lucro bruto foi de
R$ 749,1 milhões em 2017, um
crescimento de 0,31% em relação ao
ano anterior. A empresa, que
também lidera os mercados de
escadas e esteiras rolantes, encerrou
o período com mais de 212 mil
elevadores vendidos no Brasil. 2017
também foi marcado pelo início do
projeto Schindler Ahead, solução
que incorpora Internet das Coisas
em elevadores e escadas rolantes.

De acordo com o presidente
Flavio Silva, objetivos de longo
prazo, estratégias de portfólio e uma
gestão ativa foram alguns dos
ingredientes que alavancaram os
resultados da Atlas Schindler em
2017: “Conseguimos ultrapassar os
obstáculos e manter a liderança
investindo em nossas unidades
fabris, nas linhas de manutenção e
modernização de equipamentos.
Também demos início ao projeto
que será um divisor de águas na
mobilidade urbana dos centros
urbanos: o Schindler Ahead”.

O executivo aponta que em
2017 foi implantado o Fulfillment+,
sistema que promove um
gerenciamento mais eficiente das
instalações e aprimora os processos
entre as equipes. A companhia, que
integra o grupo suíço Schindler,
também apresentou a nova escada
rolante Schindler 9300, a mais
compacta e com as mais avançadas
soluções de segurança e eficiência
energética do mercado brasileiro.

O ano foi marcado pela criação
do Comitê de Diversidade na Atlas
Schindler, com o objetivo de definir
metas, estratégias e ações que
tornem o ambiente de trabalho cada
vez mais diverso e inclusivo. A
iniciativa já apresentou os primeiros
resultados com o aumento do
número de mulheres no quadro de
profissionais da companhia.

Atlas Schindler
anuncia lucro
de R$ 310,9 mi

Schindler Ahead: solução
incorpora Internet das Coisas
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Hospedagem e baladas
imperdíveis na ilha
grega

Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Ailha de Mykonos, localizada
no arquipélago das Cíclades,
ao Norte do Mar Egeu, na

Grécia, é um dos destinos mais
paradisíacos e badalados do planeta.
As praias belíssimas e os points de
entretenimento fazem de qualquer
visita uma experiência inesquecível,
principalmente durante o Verão
europeu.

O local reserva diversas opções
de atrações com uma excelente
infraestrutura. De malas prontas
para vivenciar profissionalmente a
alta temporada de Mykonos nos
próximos meses, o relações públicas
Juan Moraes preparou dicas de
restaurantes, festas e hotéis
imperdíveis para quem também vai
visitar a ilha grega e não abre mão de
requinte e conforto.

Sua primeira indicação é o Beach
Club Principauté, na praia de
Panormos. Inaugurado na temporada

O melhor de Mykonos
de 2017, o local já é considerado um
dos principais points de Mykonos
e, além de lounges à beira mar e
bares exclusivos, oferece o melhor da
gastronomia mediterrânea.

Outra atração imperdível é o
Caprice Bar, que já foi eleito um dos
10 melhores bares do mundo e é
famoso por atrair celebridades
internacionais. Construído em um
autêntico estilo grego, ele mistura
elegância clássica com inovação e
oferece uma das melhores vistas
para o pôr do sol de toda a ilha.

No quesito hospedagem, uma
boa opção é o Santa Marina Resort
& Villas Mykonos. O hotel oferece
acomodações de luxo em quartos,
suítes ou vilas privativas, além de
presentear os hóspedes com a única
praia exclusiva da ilha.

O Beach Club Scorpio combina
alta gastronomia, badalação e
serviços impecáveis. Com um toque
rústico, o espaço conta com
restaurante, bar, hotel e sunset
lounge. Durante a alta temporada, o
local recebe shows ao vivo.

No topo da montanha do

Castelo Panigirakis está o 180
Sunset Bar. Afastado do agito do
centro, ele conta com acomodações
requintadas e aconchegantes, além de
proporcionar momentos mágicos e
relaxantes nos bares exclusivos.

Se o objetivo é se divertir,
dançar e conhecer gente bonita, uma
das melhores opões de balada é o
Void. O clube tem três ambientes em
níveis diferentes, que contam com
pista de dança, bar, mesas e áreas
vip.

Nos últimos anos, a ilha tornou-
se um dos “destination weddings”
mais desejados da Europa. As
paisagens paradisíacas e os cenários
elegantes e cheios de romantismo
têm conquistado noivos de todo o
mundo. Grande parte dos beach
clubs e hotéis tem firmado parcerias
com agências especializadas para
oferecer opções de festas e
cerimônias intimistas, originais e
encantadoras. Quem está buscando
uma atmosfera mágica e graciosa a
beira mar para celebrar as bodas,
pode colocar a ilha de Mykonos na
lista.

E mpresas paulistas do setor de
turismo já podem contar com

a Desenvolve SP – Agência de
Desenvolvimento Paulista para
acessar a linha de crédito Novo
Fungetur, do Ministério do
Turismo (MTur). A agência é uma
das oito instituições financeiras do
país habilitadas para fazer o
repasse de recursos da linha
destinada ao financiamento de
investimentos em construção,
reformas, ampliação e aquisição
de máquinas e equipamentos para
empreendimentos turísticos.

Desenvolve SP opera linha de crédito para o setor
Com limite de financiamento de

até R$ 1 milhão por projeto, podem
acessar a linha de crédito empresas
paulistas inscritas no Cadastur,
sistema de cadastro de pessoas
físicas e jurídicas, que atuam no
setor do turismo e tenham
faturamento anual entre R$ 360 mil
e R$ 90 milhões. Os interessados
contam com taxas de juros a partir
de 0,41% ao mês e prazos de até 96
meses, incluindo período de
carência de até 18 meses para
começar a pagar.

“No estado de São Paulo,

muitos municípios têm no turismo
sua principal economia”, diz
Álvaro Sedlacek, presidente da
Desenvolve SP: “A oferta de
crédito específico para o setor visa
impulsionar o crescimento de
forma sustentável, para que
empresários continuem investindo,
proporcionando o
desenvolvimento do turismo e a
geração de empregos e renda”.

Para mais informações e
solicitação de financiamento, os
empresários devem acessar o site
www.desenvolvesp.com.br

OUruguai convida seus visitantes
a apreciarem as cores do

Outono, com inúmeras atividades
para toda a família. Natureza,
cultura, tradição, história e diversão
esperam pelo turista em todo o país.
O Outono é uma estação perfeita
para explorar as cidades, conectar-se
com a natureza e descobrir novas
atrações culturais.

Ir ao teatro, passear em parques,
participar de eventos esportivos e
dar a si mesmo a oportunidade de
experimentar novos sabores e novas
formas de turismo são algumas das
atividades imperdíveis nesta época.
O turismo rural é uma opção para
quem quer se desconectar nos
feriados que vêm pela frente durante
essa estação.

Independente do roteiro,
paisagens exuberantes a pouca
distância o esperam. A malha
rodoviária e os caminhos levam o
turista rapidamente ao Rio Negro e
Rio Uruguai. As diversas áreas

protegidas possibilitam o turismo
rural, além dos hotéis que oferecem
uma variedade de ofertas,
principalmente nos meses de abril e
maio, onde o turismo fica um pouco
mais pacato.

As estâncias uruguaias, assim
como os estabelecimentos com
arquitetura antiga, possuem um
número limitado de quartos,
assegurando atenção personalizada.
Suas lindas paisagens são dedicadas
especialmente às atividades rurais
para o turista curtir uma aventura
diferente, com a possibilidade de
desfrutar da simplicidade do campo
como observar pássaros, praticar a
pescaria nos rios e lagoas, cavalgadas
e safáris ecológicos.

Quando cai a noite chega o
friozinho, os visitantes podem
desfrutar de excelentes vinhos, de
vinícolas espalhadas por todo o
país. O Uruguai possui uma posição
privilegiada que permite a produção
de safras excepcionais.

Uruguai ainda mais
charmoso no Outono

Punta del
Este: uma
das
atrações do
país
vizinho

Santa
Marina
Resort &
Villas
Mykonos:
suítes ou
vilas
privativas,
além da
única praia
exclusiva
da ilha

Divulgação

Luiz Carlos Ferraz
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NELSON TUCCI

Veículos & Negócios

Ofordismo já era. O negócio
agora é trabalhar conceito,
produzir em quantidades

menores, customizar veículos e ter
como diferencial o pós-venda. Pelo
menos é o que pensa um grupo de
105 investidores que banca a TAC,
fabricante do Stark – um veículo off-
road relançado em 23 de maio, com
expectativa de vender 100 unidades
durante este ano. “Mais que um
carro diferenciado, os proprietários
do Novo Stark assumem um life
style”, diz o executivo Paulo
Magalhães.

Em 2009 a então Tecnologia
Automotiva Catarinense (TAC)
apostou em um veículo off-road
nacional, levezinho, construído em
fibra de vidro e muito material
plástico. Aquela belezinha chegou ao
mercado em um momento no qual o
mundo ainda suspirava para ver a
hora que acabava a crise econômica –
deflagrada um ano antes – e o
lançamento pode ter ocorrido na
época errada. Um grupo chinês, de
olhos bem abertos para o mercado
brasileiro, abriu conversas, iniciou
negociações, mas desistiu na hora de
bater o martelo. A empresa se
conteve e, para garantir
sobrevivência e ganhar um plus,
decidiu trocar a bela e Santa Catarina
pelo paradisíaco Ceará.

Desde 2013 a TAC Motors
opera em Sobral, atraída por
incentivos fiscais, com uma equipe
fixa de 30 profissionais e capacidade
instalada para 1.000 unidades/ano.
Uma ocupação que se espera
conseguir em um prazo de dois a
três anos, disse o capitão Neimar.

De 2009 até
hoje foram
comercializadas
apenas 217
unidades, mas
o Neimar
Braga,
presidente da
montadora, já
adiantou que
existem 100
encomendas
neste ano.

“Temos
um conceito de alfaiataria. Há o
modelo básico e, em cima deste,
você pode escolher o seu veículo,
com a devida personalização”, dizem
os executivos, apostando alto nos
Stark Points: “Mais que um ponto
de atendimento, esses points são
feitos para convivência e
relacionamento, espelhando um
estilo de vida”. Pela lógica da
companhia, o ideal é que antes de
adquirir esse jipe a pessoa se vincule
ao Clube Stark.

Até aqui a empresa catarino-
cearense faz seus veículos mediante
encomendas (de aproximadamente
90 dias), mas a partir deste
relançamento do jipinho a intenção é
aumentar gradativamente a
produção. O atendimento e vendas
serão feitos por meio de cinco
distribuidoras regionais – Sudeste,
Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste

–, responsáveis pelo relacionamento
com clientes, serviço de pós-venda e
também pela apresentação e
divulgação do veículo em um novo
conceito de concessionária: os Stark
Points, onde será possível ter uma
experiência off-road completa, com
cursos, test drive e eventos.

 O preço inicial é de R$ 115 mil,
na versão Black Cover. Há opção de
outras cores – branca, amarela,
verde, vermelha, preta, azul, vinho e
laranja Atacama – e acessórios. O
Stark (que significa força, no alemão
falado em Santa Catarina) é um 4x4,
com motor F1A, 2.3 L 16V
Turbodiesel Intercooler, conhecido
como multijet economy e fornecido
pela FTP – Powertrain
Technologies, maior fabricante de
sistemas de propulsão da América
Latina. São quatro cilindros e injeção
direta common-rail, com geração de

127 cv a 3.600 rpm e
torque de 30,6 kgfm a
1.800 rpm. De acordo
com a montadora, ele
faz 11 km/litro na

Stark: 4x4, com motor F1A, 2.3 L 16V Turbodiesel Intercooler

Fotos Divulgação

100%
brasileiro
Relançado o jipe Stark,
com conceito de
“alfaiataria”

cidade e até 13 km/l na estrada. A
conferir.

A transmissão é de cinco
velocidades sincronizadas, freios a
disco e suspensão independente nas
quatro rodas, oito amortecedores,
quatro chassis tubulares de alta
resistência, que integram sua gaiola
de proteção, e tanque de
combustível com capacidade para 70
litros, totalmente protegido pela
estrutura principal. São itens de
série a direção hidráulica, ar
condicionado, vidros e travas
elétricas, cinto com três pontas para
quatro ocupantes, farol de neblina,
porta-objetos, rodas de liga leve,
banco traseiro rebatível, retrovisores
externos elétricos com luzes
integradas, volante com regulagem de
altura, odômetro digital, conta-giros,
tomada 12 volts e painel
multifuncional.

A Veículos & Negócios Neimar
disse que entre o modelo 2009 e o
atual pouca coisa mudou, exceto
ajustes e melhor calibragem.
Proximamente os jornalistas serão
convidados a dar um rolé com o jipe,
no interior de São Paulo. Até lá
vamos só “pastorear”, pois pelo
filme mostrado, o bichinho é bom de
trilha, mas não custa nada a gente
ver isso de perto e “pegar o beco”.
Prost óxente!

São itens de série a
direção hidráulica,
ar condicionado,
vidros e travas
elétricas...

A Ford Caminhões antecipou
o anúncio de um pacote

inédito de tecnologia,
conectividade e serviços para
modelos da linha Cargo, que
estará disponível no mercado no
último trimestre deste ano.
Chamado Ford Connect, o novo
produto inclui central multimídia
com tela de 7 polegadas e serviço
completo de telemetria e
rastreamento Fordtrac, além de
contrato de manutenção por
quilômetro rodado. O objetivo é
oferecer apoio à produtividade e
segurança do transportador com
o uso de novas tecnologias.

Segundo o gerente nacional
de Vendas e Marketing da Ford
Caminhões, Oswaldo Ramos, o
pacote poderá ser instalado em
todos os caminhões médios,
semipesados e pesados da linha
Cargo a partir do modelo 2015.
A central multimídia é a primeira
para caminhões no Brasil a
oferecer conexão com Android
Auto, além de Apple CarPlay. Ela
é equipada com rádio AM/FM,
entrada USB, bluetooth,
comando de voz para celular e
acesso a aplicativos como o
Waze e o Truckpad.

O serviço de rastreamento e
telemetria Fordtrac inclui funções
de produtividade e segurança,
com acompanhamento online em
tempo integral das operações do
veículo por uma equipe dedicada.
Além de bloqueio eletrônico e
serviço de pronta-resposta em
caso de roubo, conta com leitura
de códigos de falha em tempo
real que permite atuar de forma
preventiva em qualquer
problema para manter o veículo
em serviço, com suporte dos
distribuidores e da engenharia
da Ford.

Mais
produtividade
e segurança
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Além da associação do tabagismo
com doenças cardiovasculares,

pulmonares e cancerosas, o fumo
também causa uma série de
manifestações cutâneas, de forma
que fumantes aparentam ter anos a
mais do que suas idades reais. “O
fumo é um dos principais fatores
envolvidos no aparecimento precoce
de rugas e flacidez, principalmente
no caso de fumantes ‘pesados’,
aqueles que fumam mais de 40
pacotes ao ano”, afirma o
farmacêutico Lucas Portilho, diretor
científico da Consulfarma.

Para ele, o tabagismo é associado
ao comprometimento da
permeabilidade epidermal, ou seja,
da primeira camada da pele: “Isso
contribui para um aumento da
prevalência de desordens cutâneas,
uma vez que a nicotina – que é

Rugas precoces e desordens na pele

somente uma das substâncias tóxicas
presentes no cigarro – estimula o
estresse oxidativo e libera
mensageiros que vão causar
inflamação na pele e prejudicar a
função da barreira. Isso compromete
a hidratação e favorece o
aparecimento de rugas e flacidez”.
Os efeitos do fumo no
envelhecimento foram avaliados no
Norte da Finlândia, onde são baixos
os danos da exposição solar.

Lucas cita estudos que
relacionam o fumo com condições

dermatológicas agressivas, como o
câncer de boca, o carcinoma celular
escamoso, a perda de cabelo, rugas e
envelhecimento precoce, psoríase e
hidradenite supurativa (doença
conhecida como acne inversa que
causa nódulos em lugares como
axilas ou virilha). O especialista
explica que o vício pode causar
alterações sanguíneas (com aumento
da vasoconstrição e de danos à
camada epitelial dos vasos), reações
inflamatórias (com efeitos
imunológicos que induzem
inflamação – como dermatite e acne),
e imunossupressão, que é causada
pela nicotina e pode contribuir para
infecção por HPV, melanoma
maligno e tumores em mucosas.

Otítulo pode parecer
diferente, mas o assunto é
interessante. Quantas vezes

você parou para se observar?
Analisar o seu comportamento, os
resultados que tem obtido, a sua
saúde, a sua fé.

Muitas vezes a rotina do
trabalho cansa, estressa, desgasta e
acaba com a sua energia por
completo, dificultando até mesmo o
seu dia inteiro.

Depois tem outras
responsabilidades: a casa, os filhos,
o marido ou a mulher. Como ter
pique e disposição para eles depois
de tantas emoções acumuladas?

Primeiro, reclame menos e
agradeça mais, principalmente os
pequenos acontecimentos, como

CAROLINE TREVISAN acordar no dia seguinte, tomar o café
com a sua família, beijar quem você
ama, enfim, pratique a gratidão. É
difícil? Não consegue? É impossível?
Tente!

Sem tentar não é possível saber
até onde você é capaz.

Segundo, evite palavras que
remetem ao sentido negativo. Elas só
atrapalham e impossibilitam a sua
vida de ir para frente. Portanto,
substitua por um sinônimo (ou
palavras parecidas).

Terceiro, procure atividades que
proporcionem relaxamento e prazer.
Pode ser uma atividade aeróbica ou
muscular. O importante é estar
sempre cuidando de si e da sua
mente. Isso é para todos!

Caroline Trevisan é jornalista,
administradora do blog B.Beauty em
www.blogbbeauty.com.br

Você!

Divulgação

Divulgação

Fumo causa série de
manifestações cutâneas

É importante estar sempre
cuidando de si e de sua mente

Mesmo após realizar uma
higienização completa, com a

escovação dos dentes, língua e
bochecha, uso do fio dental e do
enxaguante bucal, é praticamente
inevitável acordar com aquele
desagradável mau hálito. Segundo
Rosane Menezes Faria, dentista da
Odonto Empresas, o principal
motivo está relacionado com a
brusca diminuição da salivação que
acontece durante o sono: “Esse
processo, aliado ao ambiente úmido
e com pouca movimentação, causa
um aumento considerável da
proliferação de bactérias presentes
na boca. À medida que elas se
alimentam de micropartículas de
comida que, inevitavelmente,
permanecem nos dentes em um
passo natural do processo de
digestão, resultam na halitose”.

Outro fator consiste no longo
período de jejum durante o sono.
Mesmo que seja impossível acordar
de manhã com um aroma de menta
na boca, Rosane relaciona algumas
práticas que podem amenizar o mau
hálito: “Nunca deixe de realizar a
higienização completa da boca e
língua antes de dormir e, em
hipótese alguma, se esqueça do fio
dental. Beber bastante água antes de
dormir também é fundamental, uma
vez que quando deixamos de ingerir
o líquido, as glândulas salivares não
produzem a quantidade de saliva
adequada”.

Por que
acordamos com
mau hálito?

A CRIAÇÃO de papagaios ganhou
impulso no país desde a Portaria nº
117, de 1997, por meio da qual o
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) estabeleceu
novas regras para a posse e
comercialização de animais
silvestres.

Segundo estima o dr. Eduardo
Ribeiro Filetti, médico veterinário
e professor universitário, hoje
existem dezenas de criadores
conservacionistas no Brasil,
espalhados por várias regiões São
Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas,
Pernambuco, Santa Catarina,
Brasília, Paraná e Acre. Desses,
contudo, poucos são comerciais,
ou seja, têm licença do Ibama para
vender . Os demais são científicos

e mantém aves reproduzindo
apenas para pesquisa, ou
conservacionistas, que podem
reproduzir apenas para preservar.

Muitos criadouros
conservacionistas acabam
buscando a licença para se tornar
comerciais, o que é um reflexo do
regulamento na compra e venda.
Afinal, mesmo quem não quer
fazer da criação de animais
silvestres um negócio, às vezes a
venda se faz necessária para evitar
o excesso de animais em criadouro.

Papagaios reproduzem bem em
cativeiro se tiverem boa
alimentação, sol matinal e silêncio.
Com regras e controle o Ibama
tende a aumentar o número destas
preciosas e falantes aves no nosso
país.

Criação de papagaios
no Brasil

Divulgação
Papagaio
reproduz
bem em
cativeiro se
tiver boa
alimentação,
sol matinal
e silêncio

SHIH TZU – Se você
gosta de cão pequeno,
peludinho, muito divertido
e que curte passear, o Shih
Tzu tem tudo para se
tornar seu grande
companheiro. Raça
originária do Tibete, este
cão fofo adora ser
carregado no colo e
geralmente fica bem quieto
na casa, ao contrário de
muitas outras raças desse
porte. O médico
veterinário Celso Ribeiro Filetti considera o Shih Tzu o mais tranquilo
entre os peludos, enquanto Paulo Eduardo Costa, criador e dirigente no
universo da Cinofilia, considera um cão ideal para família.

APP Petworking, disponível para IOS e Android, foi criado para
ajudar o dono a encontrar o pet perdido, por meio de uma rede de
suporte. Entre outros benefícios da plataforma, ela auxilia a adoção
dos animais sem lar, indica pet shops, clínicas 24 horas, adestradores
e hotéis parceiros localizados perto do usuário, visando facilitar a
vida de quem ama e cuida do seu pet.

Divulgação

Shih Tzu: tudo para se tornar seu
grande companheiro
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

 20ª edição da Santos
Arquidecor 2018, com o tema
“Arte & Movimento”, acontecerá
de 4 de junho a 8 de julho na
Avenida Francisco Glicério, 655,
próximo ao Orquidário,
iniciativa da Associação dos Ex-
Alunos do Colégio Stella Maris.

 Vernissage da exposição
“Caminhos Percorridos”, da
artista plástica Beth Antoniette,
em 7 de junho, às 20 horas, na
Associação dos Cirurgiões
Dentistas da Baixada Santista,
com visitação até 21 de junho, na
Rua Marechal Deodoro, 71,
Gonzaga, em Santos.

 28ª Festa da Tainha da
Catedral de Santos será em 30
de junho, das 19 às 23 horas, no
Complexo Esportivo Rebouças,
na Praça Engenheiro José
Rebouças, na Ponta da Praia.

 Centro Paula Souza em
parceria com o Consulado Geral
do México em São Paulo
promovem até 13 de julho, na
sede da Rua dos Andradas, 140,
Santa Ifigênia, capital, a
exposição “Frida & Diego –
Fragmentos”, com 60 fotos que
retratam a história de Frida
Kahlo e seu marido, Diego
Rivera.

 Jovens do Morro São Bento e
da Califórnia, nos Estados
Unidos, são temas de fotografias
e arte em grafite na Exposição
Intercâmbio Cultural Santos –
Los Angeles, até 19 de junho, no
Museu de Arte Sacra de Santos
(Mass), na Rua Santa Joana
D’Arc, 795, sopé do Morro São
Bento.

 “Liberdade é o Tom” é o tema
da 7ª edição do Santos Jazz
Festival, de 26 a 29 de julho,
com shows, oficinas, economia
criativa e intercâmbio cultural,
para adultos e crianças, tudo
gratuitamente, com abertura no
SESC Santos e apresentações no
Arcos do Valongo, no Centro
Histórico.

 Pianista John Larson e o
baixista Daniel Dias realizam
recital em 10 de junho, às 17
horas, na Sala Guiomar Novaes
do Complexo Cultural Funarte
SP, na capital paulista.

 Realizadores de curtas, médias
e longas-metragens têm até 15 de
junho para inscrever suas
produções na 3ª edição do Santos
Film Fest – Festival de Filmes de
Santos, que acontece entre 28 de
agosto e 5 de setembro, em
diversos locais da cidade.

João Dadalt,
Tiffany Martins,
Mirlene Dadalt e
Ana Paula Paura:
palestra da Frutos
da Amazônia
sobre a parceria
com comunidades
que produzem
frutos com
sustentabilidade.

1ª Mostra Decore Litoral Paulista

C om o tema “Brasilidade”, a 1ª Mostra Decore
Litoral Paulista apresenta até 31 de maio, no

Canto do Forte, em Praia Grande, as novidades em
arquitetura, decoração e paisagismo. 42 ambientes
foram criados por mais de 100 profissionais da
região: lounges, salas de estar e jantar, banheiros,
cozinha gourmet, suítes, terraços e escritórios,
além de um ambiente especial para gastronomia,
com programação de eventos, aulas e workshops. O
tema decoração continua em alta em junho com a
Santos Arquidecor (leia nota nesta página) e a
CasaCor SP (detalhes na página 3).

Criadores do espaço Café Cultural: arquitetos
Edson Saiga Torre e Adriana Maria Yamauti.

Palestra sobre a
Nova Coleção da

Portinari na
Revestir: Alexandra

Carpes e Ricardo
Monteiro, da

Portinari, e
Fernando Rangel, da

Metallo.

Rollien De Lara e Sérgio França: organizadores
comemoram o sucesso da primeira versão da mostra,
que apresentou diversidade cultural, arte, design e
gastronomia de diversas regiões do país, com destaque
às comunidades indígenas.

Fotos Sandra Netto

Arquiteta
Cláudia Vianna,
recepcionou
em sua Sala
Bar: queridas
amigas Marisa
Gerais de
Camargo
Rangel, Maria
Francisca
Oliveira
Romão e Rita
de Cássia
Frutuoso.

Os irmãos Fábio,
Raquel e André

Glerean:
Marmoraria

Santista
presente em

vários
ambientes.
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Mesa Litoral

Um bar inspirado nas
famosas tapas espanholas,
esse é o Tapa Bar e

Cozinha, na Rua Azevedo Sodré, 62,
Vila Rica, em Santos. Com seis
meses de funcionamento, os sócios
Marco Freire, Patricia Freire e
Marcos do Valle trouxeram para a
Baixada Santista um novo conceito
gastronômico.

O local apresenta decoração
rústica e bem aconchegante, atraindo
os mais diferentes públicos, desde
famílias a grupo de amigos. Entre os
pratos, o “Croc Tartá” é sem dúvida
um dos carros-chefes da casa. Ele

P ara atender a demanda de
inovação gerada pelo setor

de alimentação fora do lar, o
complexo de feiras Fispal Food
Service, Fispal Sorvetes e Fipal
Café reunirá as principais
tendências, soluções e
lançamentos para restaurantes,
pizzarias, lanchonetes, bares,
lojistas, hotéis, distribuidores,
indústria do sorvete, sorveterias,
cafeteria profissional e demais
estabelecimentos do mercado de
food service. O evento ocorrerá
de 12 a 15 de junho, no Expo
Center Norte, em São Paulo.
Entre as inovações, a startup Oi
Menu apresentará um cardápio
digital em tablets que substitui o
garçom tradicional, reduzindo
custos de mão de obra e
impressão em papel, além de
proporcionar maior liberdade de
escolha ao cliente.

Tecnologias
agitam o
mercado

Tapas de
qualidade!

consiste em steak
tartá servido em
massa de pastel com
ovo de codorna frito.
Outra delícia é o
“Pulpo à Galega”,
polvo temperado
com azeite e páprica,
servido com batatas
cozidas. O sanduíche
Tapa Dog é feito de
tentáculo de polvo,
guacamole e pão
artesanal.

Já os drinks, o preferido pelo
público frequentador, sem dúvida, é
a sangria, que pode ser de vinho
tinto, branco e cava; além dos
tradicionais, que também possuem
uma grande saída, como a caipirinha,
gin, mojito, e vários rótulos de
cerveja. Os amantes dos doces não

podem deixar de experimentar o
arroz com leite, o pudim de leite
condensado na lata e também o
sensacional mousse de chocolate
com farofa de paçoca.

O Tapa está na internet, no
Facebook/Tapa Bar e Cozinha e no
Instagram @tapa.bar O local fica

aberto na segunda-feira para o
almoço, das 11h30 às 15 horas; de
terça a sexta-feira, das 18 a 1 hora; e
sábado e domingo, das 13 a 1 hora.

Delícia é o “Pulpo à
Galega”, polvo temperado
com azeite e páprica...

Conceito gastronômico
inspirado nas famosas

tapas espanholas

Bruno Scarpa


