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Capa: Fotos Divulgação.

Caracterizados pela sustentabilidade e inovação
os sistemas construtivos são uma das muitas
atrações entre os diferentes ambientes da
CasaCor SP, que podem ser visitados até 29 de
julho, no Jockey Club de São Paulo, em Cidade
Jardim, na capital paulista......................Pág. 5.
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Reforma Trabalhista
ANA TERESA MARINO GALVÃO

Amplamente recomendada para pacientes autistas, a
ABA é a terapia com maior número de pesquisas e
resultados comprovados...........................................Pág. 10.
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Inauguração
do semáforo
na Praça Ruy

Barbosa

A inauguração do primeiro semáforo santista, que ficava
na Praça Ruy Barbosa, foi um acontecimento na cidade,
que possuía menos do que 500 veículos................Pág. 12.
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Como tivemos a oportunidade de
abordar em recente artigo, de

fevereiro passado, sobre a “Reforma
Trabalhista” (Lei nº 13.467/2017, de
11/11/2017), esta somente foi
publicada após promessa da
Presidência da República de que os
itens controversos seriam alterados
por vetos presidenciais, na hora da
sanção, ou por uma Medida
Provisória.

Promessa feita, promessa
cumprida através da MP nº 808, de
14/11/2017, a qual alterou a Lei nº
13.467/17 em vários pontos, como
por exemplo: (i) proibição de
estabelecer-se jornada 12x36
mediante acordo individual
(ressalvado o setor de saúde); (ii)
definição de regras para hipóteses de
transição de contrato de trabalho
para contrato de trabalho
intermitente; (iii) trabalho autônomo
(iv) aplicação da nova legislação a
contratos vigentes, dentre outros.

Ocorre, no entanto, que dita MP
perdeu sua eficácia em 23/04/2018,
uma vez que não foi convertida em
Lei, nem foi prorrogada, de modo
que a Lei 13.467/17 voltou a valer
integralmente.

O Ministério do Trabalho
editou, então, a Portaria nº 349,
visando estabelecer regras
relacionadas à execução de alguns

dispositivos da Lei nº 13.467/17.
Dentre os pontos regulamentados
pela norma encontram-se o trabalho
autônomo e o trabalho intermitente

Sem entrarmos no mérito da
possibilidade, ou não, da criação de
normas com conteúdo dessa
natureza por simples Portaria, bem
assim, de que há ação em curso
pleiteando a declaração da
inconstitucionalidade de artigos da
Lei nº 13.467/17, o fato é que eles
estão em vigor e devem ser
observados.

Relativamente ao trabalho
intermitente, a legislação estabeleceu
os requisitos contratuais de validade:
que seja firmado por escrito e
registrado na Carteira de Trabalho o
local onde o trabalho deverá ser
prestado, a data de pagamento da
remuneração, o valor da hora
trabalhada, a qual não poderá ser

inferior ao pago aos demais
empregados que exerçam a mesma
função ou ao salário mínimo vigente.

No que diz respeito ao trabalho
autônomo, a Portaria trouxe,
praticamente, toda a regulamentação
estabelecida na MP, tais como, mas
não limitados a:

. Possibilidade de o trabalhador
autônomo prestar serviços para um
único tomador sem que isso
caracterize vínculo empregatício;

. Possibilidade de o autônomo
recusar atividades, podendo, neste
caso, ser aplicada penalidade, se
prevista;

. Nulidade do contrato quando
verificada a subordinação jurídica;

. Possibilidade de prestação de
serviços pelo terceiro de atividades
relacionadas às atividades
econômicas do tomador.

Certamente que a Reforma
Trabalhista ainda sofrerá muitos
questionamentos e, por conseguinte,
será objeto de várias alterações,
razão pela qual se recomenda muita
atenção na implementação desse
novo regramento.

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

Mais uma Copa!

O Brasil é um país tão organizado
que primeiro vai torcer para a
seleção e só depois fará

convenções partidárias para,
oficialmente, iniciar a campanha
eleitoral para presidente da República e
renovação (?) do Congresso. O pleito é
algo menos importante que a artilharia
do Brasil na Copa da Rússia e, por isso,
pode esperar. Nem parece, mas já se
passaram quatro anos de uma época em
que pessoas recordavam a letra daquela
música do Chico: “Dormia / A nossa
pátria mãe tão distraída / Sem perceber
que era subtraída / Em tenebrosas
transações...” Afinal, “o teeeeempo
paaaassa, torcida brasileira!”, já dizia
o locutor-poeta Fiori Gigliotti, na época

em que era vergonhoso bater escanteio
de “mangas curtas”. O nosso Congresso
continua o mesmo. E o Executivo,
então? Quanto mais a gente olha, menos
acredita. As denúncias se avolumam, a
economia vai aos trancos e a cara de
pau de uma parcela muito significativa
do país, no Poder, permanece incólume.
Muita gente, cansada desse Brasil
corrupto, terá tempo para esvaziar um
pouquinho a cabeça e esperar a vez do
menos importante. Que aproveite, então,
esse tempo para negligenciar tudo o que
incomoda e emperra o progresso. E se
ao final desse imbróglio do calendário o
Thiago Silva chorar e o povo brasileiro
sorrir, estará de bom tamanho. Antes ele
que nós, pobres mortais.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Com o argumento de que a
economia de uma obra
começa nos detalhes, a

Ecogranito trouxe para o Brasil a
tecnologia japonesa dos
revestimentos inteligentes. Segundo
o diretor comercial Renato Las
Casas, a empresa produz
revestimentos semelhantes às
rochas ornamentais, com fácil
aplicação e menos impacto no meio
ambiente.

Renato compara que um
estabelecimento revestido com
granito leva em torno de 15 dias
para ficar pronto, enquanto com o
Ecogranito essa aplicação pode ser
feita em um ou dois dias,
dependendo do tamanho do local.
Ou seja, além de o material ter um
custo menor e a aparência ser

semelhante à pedra, o tempo gasto
com a mão de obra diminui
consideravelmente.

“Todo empresário, hoje em dia,
sabe o impacto que a variável
‘tempo’ possui no orçamento. Por
isso, a importância de agilizar e
simplificar as ações”, afirma o
diretor.

Além da preocupação com o
custo-benefício, a atenção com o
meio ambiente também é relevante
quando se trata da indústria da
construção civil. Considerado um
dos setores que mais produz
resíduos, alternativas para reduzir
os danos vem sendo difundidas:
“Com a tecnologia aplicada, não

Vantagens dos revestimentos inteligentes
Obra com economia de
tempo e dinheiro e menos
impacto ambiental

Ecogranito 810C
e blue stone 900:
aproveitamento
de resíduos de

mármores
gerados nas

jazidas

utilizamos o corte de rochas. Nós
aproveitamos os resíduos de
mármores gerados nas jazidas,
visando diminuir os impactos
ambientais e gerar sustentabilidade”.

A Ecogranito foi fundada em
2009 pelos investidores Las Casas
Empreendimentos e Hsieh Empire
Participações. Juntos, trouxeram ao

Fotos Divulgação

ANina Martinelli apresenta novos
acabamentos da coleção Brick. Os

lançamentos são fabricados com
equipamentos especiais que garantem um
corte perfeito e lapidado, resultando numa
superfície mais plana e suave ao toque.

Com o nome de uma cidade inglesa
próxima ao mar, o brick Rye possui tom de
areia e impressões que fazem referência aos
minérios naturais. Já o brick Absoluto vem
com textura, veios e nuances de cores que
imitam com perfeição rochas ornamentais
produzidas pela natureza e compostas por
vários minerais.

Feitos 100% em cerâmica, os bricks
oferecem conforto térmico em ambientes
internos, pois o material cerâmico

Textura e temperatura
de pedras naturais

proporciona o retardamento da propagação
térmica. Além disso, retém a umidade e
devolve para o ambiente um ar climatizado
e agradável. Os bricks Nina Martinelli
também são indicados para ambientes
externos.

Outro diferencial dos bricks é a sua
produção sustentável, por meio da
reciclagem de resíduos da fábrica que são
agregados na composição, reduzindo o
consumo de recursos naturais e o descarte
ao meio ambiente, o que confere
características naturais e únicas em cada
peça. As peças imitam com perfeição a ação
do tempo presentes nos revestimentos
feitos em pedras lapidadas. Mais em
www.ninamartinelli.com.br

Brick Absoluto:
revestimento
interno e
externo

Brasil a tecnologia japonesa, criada
por Hiromichi Kano, para
desenvolvimento de revestimentos
inteligentes. Desde então, a empresa
desenvolve e produz texturas
modernas, diferenciadas e com
aparência final semelhante às rochas
ornamentais. Mais em
www.ecogranito.com.br

Divulgação
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� Inscrições abertas até 4 e 5 de julho, pelo site www.proac.sp.gov.br,
para os editais de Literatura do Programa de Ação Cultural (ProAC), da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, que contemplará 54
projetos destinados a pessoas físicas e 10 destinados a pessoas jurídicas,
com prêmios de R$ 20 mil a R$ 40 mil, sendo que 50% dos selecionados,
no mínimo, serão proponentes da Grande São Paulo, interior e litoral.

� A segunda edição do Prêmio Select
de Arte e Educação “A arte como
pivô na formação do conhecimento e
do pensamento crítico” está com
inscrições abertas até 31 de julho
pelo site www.premio-select.com.br

� Os Cartórios de Registro Civil do
Estado de São Paulo já estão
autorizados a realizar a alteração de
nome e sexo no registro de
nascimento de transgêneros e
transexuais, conforme Provimento nº
16/2018 da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado, que padroniza os
procedimentos em unidades de São
Paulo, dando efetividade à decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF).
A alteração pode ser feita
diretamente em cartórios por
pessoas maiores de 18 anos que
tenham capacidade de expressar sua
vontade de forma inequívoca e livre.
O (a) interessado (a) deve preencher
o requerimento de alteração e
apresentar os seguintes documentos:
RG, CPF, título de eleitor, certidões
de casamento e de nascimento dos
filhos, se existirem, e comprovante
de residência. Apresentar também

certidões dos Distribuidores Cíveis e
Criminais da Justiça Estadual e da
Justiça Federal, e Certidão de
Distribuição da Justiça do Trabalho,
dos domicílios do requerente, pelo
período de 10 anos, ou pelo período
em que tiver completado a
maioridade civil se for inferior a 10
anos. Feita a alteração na certidão de
nascimento, o cidadão deverá
providenciar a mudança do nome e
gênero nos demais documentos junto
aos respectivos órgãos emissores.
Uma nova alteração do nome e/ou
sexo somente será possível via
judicial.

� Para utilizar o serviço de bicicletas compartilhadas Bike Santos é
preciso se cadastrar pelo site www.mobilicidade.com.br/bikesantos ou
baixando o aplicativo Bike Santos. O sistema funciona diariamente das 6
às 23 horas com 370 bicicletas, distribuídas em 37 estações pela cidade.
O usuário deve fazer a compra de passe – anual, a R$ 7,50/mês;
semestral, R$ 8,30/mês; mensal, R$ 10,00, ou diário, R$ 5,00 – e pagar
somente com cartão de crédito. Usuário pode fazer número irrestrito de
viagens de até 45 minutos (retira a bike em uma estação e devolve em
qualquer outra do seu trajeto), respeitando o intervalo de 15 minutos
entre uma e outra.

FOTOGRAFIA Profissional é o
curso profissionalizante oferecido
pelo Uniara Qualifica. As aulas
serão ministradas às terças-feiras,
das 19 às 21 horas, sendo a teoria
na unidade I da Universidade de
Araraquara, no interior do Estado
de São Paulo, e a prática, no
Laboratório de Fotografia do
programa. Os interessados podem
se inscrever pelo link http://bit.ly/

Uniara oferece curso de Fotografia Profissional
Qua_Fotografia

“O curso completo, que aborda
conteúdos que vão do básico ao
avançado, é voltado tanto a quem
deseja investir nessa carreira,
quanto aos que querem se
aperfeiçoar e trabalhar com essa
atividade por hobby”, explica a
assistente de coordenação do
Uniara Qualifica, Rosângela
Cristina da Silva.

O aluno precisa ter a idade
mínima de 16 anos e possuir uma
máquina fotográfica. A duração é
de 30 horas e o material didático e
o certificado estão inclusos no
curso. As inscrições podem ser
efetuadas também no Uniara
Qualifica, na Rua Carlos Gomes,
1.298, Centro de Araraquara.
Informações (16) 3301.7288 e
atendimento@uniaraqualifica.com.br

NO TERCEIRO artigo da série
“Fotografia. Por onde seguir?”,
abordo os ensaios. Este é o nicho
fotográfico mais diversificado, pois
quando falamos em ensaio
evocamos a presença de pelo menos
um ou uma modelo e é este
personagem que vai determinar o
tipo e tom do ensaio que será
realizado, podendo ser uma
gestante, um recém-nascido, uma
mulher bonita, um casal apaixonado,
uma família... enfim qualquer pessoa
que posa para um fotógrafo é um
modelo, podendo este ser
profissional ou não.

Em um nível mais avançado
estão os fotógrafos de moda, que
produzem seus trabalhos
objetivando dar vida e luz a uma
nova coleção Outono/Inverno que
vai figurar no catálogo da loja de
departamentos, ou ainda para
famosas revistas, como a
Cosmopolitan ou Vogue. É a via,
portanto, de mais glamour. É o
palco por onde circulam top models
e celebridades. É onde se encontram
os fotógrafos mais bem pagos. Aqui
vale menção a americana Annie
Leibovitz e seu compatriota Richard
Avedon. No Brasil, os fotógrafos
Junior Franch e Fael Gregório são
grandes expoentes.

Um mercado que cresce bastante
é o da fotografia newborn, ou
fotografia de recém-nascido, que
teve seu início lá pelos anos 80 com
a fotógrafa australiana Anne Guedes.
Ela utilizou bebês fantasiados em
cenários com flores ou frutas
gigantes de modo a criar um mundo
de fantasia que encantou os adultos.
Daí pra frente a febre foi se
espalhando pelo mundo até chegar

LEANDRO AYRES

Estética e glamour

aqui com força nos
anos 2000. É um
trabalho bastante
delicado que requer
destreza do
fotógrafo para
manusear os
pequenos sem
causar-lhes
incômodos.
Atenção à luz
utilizada, que não
poderá ser intensa.
O ambiente deverá
estar totalmente
higienizado e o uso
de luvas e máscara
cirúrgica se faz
necessário.
Lembre-se: esta é a
maior joia que a
mãe está lhe
confiando.

Hoje é bastante
comum entre as
mulheres em suas

últimas semanas de gestação realizar
uma sessão fotográfica para
eternizar esta fase recheada de
expectativas. O desafio do fotógrafo
é o de ser o mais criativo possível
para trazer a emoção que a futura
mamãe está sentindo. Vale
mencionar que é necessário bastante
cuidado uma vez que a sua cliente,
perto de dar a luz, terá algumas
limitações de movimentos, por isso
oriente-a para poses e situações
confortáveis.

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.

Qualquer pessoa que posa
para um fotógrafo é um
modelo...

Ensaio de
gestante: para
eternizar esta
fase recheada de
expectativas

Fotos Leandro Ayres

Moda: fotógrafos bem pagos
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Construção

Uma das atrações da CasaCor
SP, até 29 de julho, no
Jockey Club de São Paulo,

na capital paulista, são os sistemas
construtivos. Eles se caracterizam
pela inovação e sustentabilidade,
características que podem ser
constatadas na “SysHaus”, o
ambiente criado pelo arquiteto
Arthur Casas em parceria com a
startup que dá nome ao projeto. Em
um espaço de 200 metros
quadrados, o projeto dessa casa de
luxo mescla tecnologia de ponta,
soluções de engenharia sustentável e
design urbano.

O sistema produtivo é ágil e
entrega casas de alto padrão em até
60% de tempo menos do que em
processos tradicionais. Com a
tecnologia da marca, a casa chega ao
endereço 95% pronta para a
montagem, sem gerar resíduos e nem
consumir água – abundantemente
desperdiçada em obras
convencionais.

A casa possui mecanismos de
captação e reuso de água da chuva,
energia solar por meio de painéis
fotovoltaicos e biodigestor, que
transforma lixo orgânico em gás para
utilização na cozinha e lareira. Ainda
é possível optar pela cobertura
verde, que contribui para o conforto
térmico e acústico. Além disso,
conta com eficiência energética que
permite custo zero na conta de
energia, e possui recursos de
automação.

O arquiteto concebeu os
interiores dentro do conceito free
standing, isto é, armários e cozinha,
que normalmente são fixos, chegam

Sistemas inovadores e sustentáveis
Ambientes da mostra
paulista apresentam
soluções criativas

na casa em módulos. Dessa forma,
em caso de mudança, é só desmontar
e transferir tudo para o novo
endereço. A linha de casas assinadas
por Arthur e equipe permite
variações quanto a acabamentos,
revestimentos e layouts.

Outro sistema construtivo
inovador é apresentado pela
arquiteta Jóia Bergamo. Ela criou a
“Casa do Escritor”, que usa como
estrutura de construção o sistema
Light Steel Frame (LSF), que
dispensa concreto ou tijolo. Esse
tipo de construção, se comparada à
forma tradicional, apresenta
vantagens em relação ao tempo da
obra e ao impacto no meio ambiente,
possibilitando uma construção
rápida, seca e com poucos resíduos,
evitando a poluição. Os materiais
utilizados emitem cerca de cinco

vezes menos CO2 que construções
tradicionais. Todo o material de aço
utilizado é reaproveitado, e após a
desmontagem será novamente
direcionado a outras obras.

Há outras vantagens do sistema
LSF, se comparado ao sistema de
construção com alvenaria: redução
nos prazos de entrega dos projetos,
manutenção e instalação elétrica,
hidrossanitárias, CFTV, gás, ar
condicionado, por exemplo. Outro
ponto positivo é um ganho de até
5% de área, já que a parede interna
de uma edificação com esse sistema
tem menor espessura. Assim como
nos projetos convencionais, há
conforto térmico e acústico, além de
resistência estrutural – calculada por
um projetista. A vida útil do material
pode chegar a mais de 200 anos, com
baixo custo de manutenção.

Já o arquiteto Gabriel de Lucca,
autor do “Recinto do Bosque”,
aposta na solução estética do brise,
que equilibra a incidência de luz
natural no ambiente com o conforto
térmico. Comumente executado em
madeira, o arquiteto optou por
placas cimentícias de fibrocimento,
que trazem um forte apelo ecológico
por sua composição de fibras
vegetais mineralizadas.

Gabriel investiu no
desenvolvimento de um ambiente
com método construtivo
sustentável, marcado pelo uso do
steel frame, em que a obra é feita
sem sujeira, descartando a
necessidade de canteiro de obras e
executada em pouco tempo,
utilizando perfis de aço, além das
placas cimentícias para o
fechamento.

A dupla Thiago Manarelli e Ana
Paula Guimarães, criadora da
“Cabana”, também utilizou o steel
frame. Com estrutura de aço, a
construção erguida em apenas 18
dias chegou pronta ao canteiro de
obras do Jockey Club de São Paulo e
recebeu fechamento em drywall
(gesso acartonado) e telhas
metálicas, numa obra limpa: sem uso
de fôrmas de madeira e concreto e
sem desperdício. A casa é feita em
módulos e facilita aumentar os
ambientes sempre que necessário.
Uma das paredes parece pedra, mas
na verdade é concreto com formato,
visual e instalação idênticos aos do
material natural.

Para a Plantar Ideias, que criou o
“Paisagens de Luz”, a preocupação
com desperdício de materiais e a
preservação do histórico pergolado
do Jockey Club resultou num jardim
pré-fabricado, mostrando que não
são apenas casas e espaços internos
que podem ser planejados desta
forma. A proposta consiste em
mostrar um jardim onde todos os
seus elementos, como estruturas
metálicas, móveis, plantas e
revestimentos, possam ser retirados
e transportados para outro lugar
com facilidade e sem causar nenhum
dano ao meio ambiente.

Esse conceito de pré-fabricação
permitiu que o jardim não
necessitasse de estruturas fixas. O
resultado foi uma obra limpa e
sustentável, composta por pisos
pré-fabricados de concreto, da linha
Apis, desenhada pelos profissionais
da empresa, que, instalados sobre
areia, permitiram eliminar o uso de
contrapiso.

Serviço – O Jockey Club está
localizado na Avenida Lineu de
Paula Machado, 875, Cidade
Jardim. Mais em www.casacor.com

Ambiente “Casa do Escritor” usa o sistema Light Steel Frame (LSF) como estrutura de construção

Fotos Divulgação

“SysHaus”:
tecnologia,
soluções
sustentáveis e
design urbano

“Cabana”: casa
feita em

módulos facilita
aumentar os

ambientes
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Cidade

AIniciativa Regional de
Cidades Resilientes está
sendo implantada em

Salvador, na Bahia, com o objetivo
de implementar instrumentos de
envolvimento do setor privado no
desenvolvimento dos planos de
resiliências das cidades. A ação faz
parte do Projeto 100 Cidades
Resilientes (100RC), fruto de
parceria entre a Fomin, o fundo
multilateral de investimentos do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e a
Fundação Avina, e visa melhorar a
resiliência urbana. Além de Salvador,
o projeto é realizado em outras três
cidades da América Latina: Buenos
Aires, na Argentina, Quito, no
Equador e Cidade do México, no
México.

Denominado “Gerando Valor
para o Setor Privado na Estratégia de
Resiliência de Salvador”, o programa
da capital baiana foi elaborado junto
com a Prefeitura e é baseado no
conceito de economia resiliente –
que pode ser definida como a
capacidade de recuperação frente a
um impacto. A iniciativa conta com
quatro frentes de trabalho:
� Fortalecimento do ecossistema de
atores, políticas e iniciativas para a
resiliência urbana no município;
� Fomento da inovação para a
resiliência – serão lançados dois
editais para o apoio de até três
projetos inovadores;
� Apoio e incubação das inovações
selecionadas;
� Criação de um laboratório de
resiliência urbana na América Latina
com o objetivo de articular atores e

Salvador terá plano de resiliência
Ação é realizada em
outros três países da
América Latina

iniciativas para facilitar um
intercâmbio de experiências, modelo
de negócios, conhecimentos e
tecnologias.

Segundo o secretário de
Sustentabilidade e Inovação, André
Fraga, o acordo é importante para
Salvador porque fomenta o
desenvolvimento sustentável e
promove uma economia resiliente:
“A criação de um hub de resiliência
urbana é sem dúvida um grande
avanço para a América Latina”.

Para Adriana Campelo, diretora
de Resiliência de Salvador, a
construção da estratégia na capital
baiana é colaborativa com vários
setores da cidade: “Muitas
iniciativas e soluções já são
implantadas ao longo da construção
da estratégia. Com este evento
estamos criando uma agenda em
parceria com o setor privado e
trabalhando aspectos práticos como
o lançamento de editais de apoio a
negócios resilientes”.

Eugene Zapata, diretor regional
para a América Latina e o Caribe do
projeto 100 Cidades Resilientes,

avaliou que a iniciativa é importante
porque permite dar um passo
fundamental rumo à integração de
esforços e setores para a construção
da resiliência urbana na região, um
dos centros urbanos mais
densamente povoados do mundo.
Como resultado da ação, serão
apresentados:
� Ferramentas que fomentem a
participação do setor privado na
agenda de resiliência local;
� Mapeamento de atores, políticas e
cenários de vulnerabilidade para
desenvolvimento de uma economia
resiliente;
� Propostas para a implementação
de medidas de prevenção, gestão e
respostas a estresse e desastres
naturais e antrópicos, entre outros;
� Lançamento de dois editais para
identificação de até cinco inovações
que fortaleçam a economia resiliente
e entre duas e três soluções
convertidas em modelos de negócios
sustentáveis.

“Integrar de forma efetiva o
setor privado à estratégia de
resiliência de Salvador é fundamental

para o desenvolvimento e
fortalecimento de uma economia
resiliente na cidade, que gere valor
para sociedade, empresas e seus
negócios e para o município,”
destaca a gestora da Agenda de
Cidades Sustentáveis da Avina no
Brasil, Marcela Mondino.

A Fundación Avina é uma
organização latino-americana criada
em 1994, focada em produzir
transformações em grande escala
para o desenvolvimento sustentável,
através da construção de processos
de colaboração entre atores de
diferentes setores para impactar de
forma positiva os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Ela
tem identificado, incubado e apoiado
espaços, instituições e iniciativas de
colaboração por intermédio das
melhores oportunidades de
mudanças sistêmicas, tecnologias de
futuro, iniciativas sociais inovadoras
e novos modelos de negócios.

O projeto 100 Cidades
Resilientes ajuda cidades ao redor do
mundo a se tornarem mais resilientes
diante dos desafios sociais,
econômicos e físicos inerentes ao
século XXI. O 100CR promove essa
assistência por meio do
financiamento para um Chefe de
Resiliência em cada cidade que
liderará os esforços de resiliência,
com recursos para desenvolver uma
estratégia de resiliência, acesso ao
setor privado, público, acadêmico,
ferramentas de resiliência de Ongs; e
adesão em uma rede global de
cidades parceiras para compartilhar
as melhoras práticas e desafios.

O nível de emprego na
construção civil brasileira

cresceu 0,74% em abril na
comparação com março. Com a
contratação de 17.030
trabalhadores, o estoque foi de
2.312.636 para 2.329.666. Na
comparação com abril de 2017,
houve queda de 2,43% (-58.141).
Ao se desconsiderar os efeitos
sazonais (*), o emprego
registrou -0,09% em abril na
comparação com março (-
2.080).

Os dados são da pesquisa
realizada pelo SindusCon-SP em
parceria com a Fundação
Getulio Vargas (FGV), com base
em informações do Ministério do
Trabalho e do Emprego (MTE).

A elevação do nível de
emprego da construção em abril,
embora positiva, não revela uma
tendência, segundo o presidente
do SindusCon-SP, José Romeu
Ferraz Neto: “Seguimos com
menos trabalhadores
empregados, na comparação do
acumulado neste ano com o do
ano passado. A escassez de
novos contratos para a
realização de obras e a queda
das expectativas para o
desempenho do PIB em 2018
mostram que o emprego na
construção ainda demorará
muito para iniciar uma trajetória
consistente de crescimento”.

Em abril, na comparação
com março, todos os segmentos
registraram alta. As maiores
altas foram em Infraestrutura
(0,93%), Imobiliário (0,91%) e
Engenharia e Arquitetura
(0,68%).

Na análise de 12 meses,
houve queda em quase todos os
segmentos, exceto Engenharia e
Arquitetura (3,20%). As maiores
baixas foram em Imobiliário (-
4,75%), Obras de acabamento (-
3,88%) e Incorporação de
imóveis (-3,28%).

Na estratificação por regiões,
os resultados de abril na
comparação com o mês anterior
mostram elevação do emprego
nas regiões Norte (0,67%),
Sudeste (0,90%), Sul (0,72%) e
Centro-Oeste (1,80%). A exceção
foi o Nordeste, com queda de -
0,07% nas contratações.

Emprego
cresceu
0,74%

Fotos Divulgação

Iniciativa faz parte do Projeto 100 Cidades Resilientes (100RC), fruto de parceria entre a Fomin, fundo do BID, e a Fundação Avina

Salvador: desafio de ser mais
resilientes diante dos desafios
sociais, econômicos e físicos
inerentes ao século XXI
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Cumprindo a Norma
Regulamentadora NR-35, a
Tedesco Instalações

Hidráulicas promoveu programa
para capacitação de seus
colaboradores para realizar trabalho
em altura com segurança. Em dois
estágios, com treinamento teórico e
prático, os trabalhadores foram
preparados para atuar em
empreendimentos que a empresa é
parceira em Santos, como nos
residenciais Morada 58, da Xavel, e
Crystallus, da Plano & Forma.

Conforme destacou Alfredo
Tedesco Júnior, a capacitação está
inserida na política de formação
continuada de seus colaboradores,
visando cumprir as exigências legais
e garantir a máxima qualidade nos
serviços prestados às construtoras

Capacitação de trabalho em altura

de Santos e litoral paulista.
O treinamento foi desenvolvido

e aplicado pela Invicta Saúde
Ocupacional e ministrado por
Alexandre J. de Carvalho, técnico de
Segurança do Trabalho. Com carga
de oito horas e participação de oito

colaboradores, o conteúdo
programático envolveu as normas e
regulamentos aplicáveis ao trabalho
em altura; análise de risco e
condições impeditivas; riscos
potenciais inerentes e medidas de
prevenção e controle; sistemas,

equipamentos e procedimentos de
proteção coletiva; equipamentos de
proteção individual para trabalho em
altura; acidentes típicos em
trabalhos em altura; e condutas em
situações de emergência.

A NR-35 estabelece os

requisitos mínimos e as
medidas de proteção para o
trabalho em altura, que
envolve toda atividade
executada acima de 2 metros
do nível inferior, onde haja
risco de queda. As medidas
englobam o planejamento, a
organização e a execução, de
forma a garantir a segurança e
a saúde dos trabalhadores
envolvidos direta ou

indiretamente com esta atividade. A
norma se complementa com as
normas técnicas oficiais
estabelecidas pelos órgãos
competentes e, na ausência ou
omissão dessas, com as normas
internacionais aplicáveis.

A NR-35 estabelece os
requisitos mínimos e as
medidas de proteção

Treinamento no canteiro
de obras foi ministrado
em dois estágios, com
treinamento teórico e
prático

Fotos Sandra Netto
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Rica em atrações naturais,
como fiordes, montanhas,
geleiras, cachoeiras e

fenômenos atmosféricos, a Noruega
é um destino que deixa todo tipo de
casal, em qualquer fase do
relacionamento, com o coração
explodindo de encantamento. Cada
uma das cinco regiões da Noruega
convida ao romance. Ao norte, estão
os famosos fenômenos do sol da
meia-noite, durante o Verão, e da
aurora boreal, durante o Inverno,
ambos perfeitos para uma aventura a
dois. Na região Leste, está localizada
a capital Oslo, perfeita para casais
cosmopolitas, amantes de cultura e
gastronomia. Já a região dos fiordes,
é uma das mais icônicas da Noruega,
incrível para casais exploradores,
oferecendo diferentes atividades, que
vão de trilhas em montanha até
caiaque ou passeio em geleira, além
de passeios de barco, bicicleta ou
helicóptero.

O país oferece várias opções de
acomodação, como hotéis boutique,
redes internacionais e
estabelecimentos históricos, que
surpreendem os viajantes mais
exigentes. Com cenário de conto de
fadas, pétalas de rosas e champanhe,
o pedido de casamento no Hotel
Union, localizado no fiorde de
Geiranger, pode se transformar
numa bela página da história de um
casal. A cerimônia de casamento será
inesquecível não apenas para os
noivos, mas para toda a família e
amigos no charmoso Hotel Kviknes,
localizado no Sognefjord, o fiorde
dos sonhos, em português.

Paraíso romântico
Noruega oferece belezas
naturais e várias opções
para os casais

Sognefjord, o fiorde dos sonhos: paisagem fantástica

Oslo: capital perfeita para casais cosmopolitas

Divulgação

Os aventureiros podem viver
momentos de êxtase com uma
renovação de votos às margens das
águas do Ringedalsvatnet, na região
de Bergen, além de desfrutar das
históricas acomodações do Hotel
Ullensvang, localizado a uma hora e
30 minutos de carro da cidade. Os
spas dos hotéis Alexandra e
Loenfjord, localizados em
Nordfjord, têm tratamentos
especiais para relaxar . Com 10
hotéis espalhados pela Noruega, a
rede First Hotels é a acomodação
ideal para os casais explorarem a
vida noturna das maiores cidades do

país, como Oslo e Bergen.
Uma das jornadas de trem mais

incríveis do mundo, o Flamsbana é
uma experiência “poética” e
memorável para os recém-casados,
que podem apreciar maravilhosas
paisagens norueguesas na lua de mel.

No Hotel de Gelo Sorrisniva,
localizado na cidade de Alta, no
Norte do país, é possível passar
uma noite em suítes incríveis ou
fazer uma bela cerimônia de
casamento na capela de gelo
construída dentro do hotel.

Mais informações em
www.visitnorway.com.br

Acozinha da chef Carme
Ruscalleda, premiada com sete

estrelas Michelin, se mudará durante
o Verão europeu para o restaurante
Odyssey, no Hotel Metropole
Monte-Carlo, no Principado de
Mônaco. Os chefs Joël Robuchon,
maior recordista de estrelas Michelin
do mundo, e Christophe Cussac
convidaram a profissional para criar
um restaurante pop-up no local.

Por sua filosofia, o Odyssey
sempre deu prioridade à gastronomia
de primeira linha, centrada no
essencial: ingredientes frescos, de
alta qualidade e sazonais,
preparados com o máximo cuidado
para garantir o seu sabor autêntico.
Com sua cozinha catalã moderna e
criativa, Carme criará pratos
equilibrados, com sabores naturais e
diferentes contrastes e texturas, de
terça a sábado, nos meses de julho e
agosto.

O“Neelo” foi lançado no Festival
das Cataratas, realizado em

junho, em Foz do Iguaçu, no Paraná.
O aplicativo mostra informações de
pontos turísticos em qualquer lugar
do mundo apenas pela proximidade
do usuário com o local. Em Foz,
foram cadastrados 10 pontos:
Cataratas do Iguaçu, Itaipu
Binacional, Parque das Aves, Ponte
da Fraternidade, Ponte da Amizade,
Dreamland Museu de Cera,
Shopping JL Cataratas, Shopping
Catuaí Palladium, Marco das Três
Fronteiras, Aeroporto de Foz do
Iguaçu e o Festival das Cataratas.

Aplicativo mostra 10 pontos de Foz
A solução foi desenvolvida pela

Fator BLE, especializada em
tecnologia Bluetooth Low Energy.
Segundo o cofundador da empresa,
Cid Vianna, o objetivo é mostrar ao
profissional de turismo uma
ferramenta aliada ao seu negócio,
seja em hotelaria, entretenimento,
agência de viagens ou aos próprios
guias. “Queremos democratizar o
acesso às informações sobre os
pontos turísticos, além de globalizá-
las, por meio de textos e áudio em
diversas línguas”, explica.

O aplicativo conta com três
níveis de informação, que

possibilitam ao usuário a opção de
aprofundar-se no assunto caso tenha
interesse naquele determinado
ponto. O conteúdo será elaborado
em parceria com entidades locais,
como secretarias do Turismo, com o
intuito de manter a credibilidade das
informações e imagens inseridas no
aplicativo. “A grande sacada do
Neelo é oferecer informação gratuita,
de qualidade, e por tempo
indeterminado ao turista, que ganha
mais liberdade para explorar atrações
no mundo todo”, diz Francisco
Sofiati, também cofundador da Fator
BLE.

Chefs premiados unem
forças em Mônaco

Hotel
Metropole
Monte-
Carlo:
construído
em 1889

Com seu primeiro restaurante,
Sant Pau, na costa catalã, a chef
autodidata ganhou três estrelas no
Guia Michelin, em 2006. Ela tem um
estilo gastronômico muito pessoal,
baseado em produtos da Costa del
Maresme, uma região conhecida pela
pesca e especialidades agrícolas. Em
2004, Carme abriu seu segundo
restaurante, também chamado Sant
Pau, em Tóquio, premiado com duas
estrelas no Guia Michelin desde
2007. Em Barcelona, seu restaurante
Moments foi premiado com 2
estrelas Michelin. Ela é a única
mulher no mundo a ter sido
premiada com três estrelas e duas
vezes duas estrelas pelo Guia
Michelin.

O hotel Metropole Monte-Carlo
é uma propriedade Belle Epoque
construída em 1889, localizado
próximo do Cassino de Monte-Carlo
e com vista para o Mediterrâneo.

Divulgação
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NELSON TUCCI

Veículos & Negócios

Quem já andou de Honda Fit
e gostou, certamente vai
gostar ainda mais do WR-V.

A cabine não é diferente, mas o
dirigir é mais agradável. Isto graças à
nova suspensão que o caracteriza
como um “mini SUV”, categoria
recém-inventada para carros de
estilo misto.

A suspensão é bem calibrada e
oferece conforto para motorista e
passageiros, uma vez que absorve
bem os impactos na cidade e oferece
conforto na estrada. A propósito, o
modelo pouco mais alto que o carro
de passeio tradicional em nada
atrapalha nas curvas e, ao contrário,
dá uma sensação gostosa ao dirigir,
já que a barra estabilizadora cumpre

direitinho o seu papel.
O conjunto de motor (1.5 de 116

cv) e câmbio (CVT) é o mesmo do
Fit. Não compromete, na verdade,
mas em acelerações plenas parece
“esguelado”. Para este modelo, de
carroceria pouco mais pesada (cerca
de 30 kg), um motor 1.6 talvez
respondesse melhor deixando-o

Honda WR-
V: suspensão
bem
calibrada
oferece
conforto
para
motorista e
passageiros

Moderno e de bom desempenho
O conjunto de motor (1.5
de 116 cv) e câmbio (CVT)
é o mesmo do Fit

totalmente silencioso. Em relação à
direção elétrica, nada a acrescentar: é
gratificante!

Externamente o modelo agrada.
É mais moderno e bonito –
especialmente para quem é fã dos
esportivos! – e as novas cores são
atraentes, como a vinho. As rodas
são de liga leve, 195/60 R16,
conferindo um ar esportivo ao WR-
V.

Rodando a etanol, durante nossa
avaliação, fez em média 8,5 km/l na
cidade e entre 11,4 e 12 Km/l na
estrada. À gasolina não foi nada
surpreendente no consumo. Rendeu
uns 18% a mais na estrada,
deixando-nos a sensação de que bom
negócio para este modelo é o etanol
mesmo.

Em relação à direção
elétrica, nada a
acrescentar: é
gratificante!

Fotos Divulgação

O s presidentes da Comissão
de Portos e da Associação

Brasileira dos Terminais de
Contêineres de Uso Público
(Abratec), Sergio Salomão; da
Associação Brasileira dos
Terminais Portuários (ABTP),
José Di Bella Filho; da
Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB), José Augusto de
Castro; e do Instituto Aço Brasil,
Marco Polo de Mello Lopes,
anunciaram que as entidades
ingressaram no Tribunal de
Contas da União (TCU) como
parte interessada no processo
que analisa o “Decreto dos
Portos”.

Há um ano o setor portuário
aguarda a eficácia do Decreto nº
9.048/2017, que destrava
investimentos da ordem de R$ 23
bilhões. “Nós cansamos de ouvir
equívocos em relação ao decreto.
O texto foi feito com a melhor das
intenções, com transparência e
lisura”, disse Sergio Salomão.

“O decreto dá forma às
políticas públicas do setor. São
mais de 20 itens listados e o TCU
analisa apenas três aspectos”,
argumenta Di Bella. Para ele, o
instrumento traz chances dos
terminais se adequarem à nova
economia do país.

O texto do decreto, elaborado
por um Grupo de Trabalho do
Ministério dos Transportes,
deriva de ampla consulta com a
contribuição de entidades
empresariais portuárias. O
documento prevê a regulação da
Lei nº 12.815/13, priorizando a
segurança jurídica do setor
portuário, a desburocratização
da tomada de decisão, e
primordialmente a atração de
investimentos para aumento de
capacidade.

Mobilização
pelo “Decreto
dos Portos”

Autilização de cabos
inapropriados às necessidades

de um empreendimento pode trazer
sérias consequências, como
incêndios e prejuízos. Atenta às
necessidades do mercado, a
Cofibam, que fabrica cabos elétricos
especiais, desenvolveu produtos
para altas temperaturas. São nove
linhas (Cofialt, Cofisil, SHT,
Cofiflon, KHT, MHT, LM,
Cofidox-Radoxil e Cofisolda), que
reúnem 29 tipos de cabos com
características diferenciadas, seja
aplicações em equipamentos com
altas temperaturas, como estufas e
fornos, pontos críticos em veículos
ou ambientes, entre outros.

A linha Cofisil, por exemplo, é
composta por nove tipos de cabos,
sendo oito operando com
temperaturas entre -70°C e 200°C e
um que opera até +150°C. Há

modelos com as mais variadas
tensões, que vão de 300V a 750V.
São resistentes a condições de
umidade, óleos, graxas e vapores
corrosivos.

A linha SHT compreende dois
tipos de cabos que operam com
temperaturas entre -70°C e 300°C,
com tensão de 750V. A diferença
entre os dois é que o cabo SHT FG
300 tem como cobertura uma trança
têxtil impregnada com verniz
resistente ao calor, para agregar

proteção mecânica adicional. São
resistentes a condições de umidade,
óleos, graxas e vapores corrosivos.

A linha Cofialt possui dois
tipos de cabos, que operam com
temperaturas até +200°C. Uma
linha trabalha com tensões de 3KV,
5KV, 7KV ou 15KV, enquanto a
outra (UL) atua em 1,1KV, 4,2KV,
7,2KV, ou 15KV. A linha se destaca
por ótima rigidez dielétrica, aliada a
alta flexibilidade e, por conseguinte,
maior facilidade de manuseio e

instalação.
Os cabos da linha Cofiflon são

projetados para atender as
aplicações que requeiram altas
temperaturas (200°C), aliada a alta
resistência química e baixo
dimensional. A Cofibam foi pioneira
na fabricação deste material, sendo a
única empresa nacional que possuiu
o direito de uso da marca Teflon de
propriedade da DuPont.

As linhas KHT/MHT são
compostas pelos cabos KHT 400 e
MHT-500 que operam com
temperaturas até +500°C e tensão
de 750V. A diferença entre os dois é
que o cabo MHT é construído com
dupla isolação mineral especial para
garantir o incremento de
temperatura. Há ainda as linhas
LM, Cofidox-Radoxil e
Cofisolda.Mais em
www.cofibam.com.br

Cabos elétricos que suportam até 500°C

Cofibam: cabos para altas temperaturas

Divulgação
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Amplamente recomendada
para pacientes com
Transtorno do Espectro

Autista (TEA), a Applied Behavior
Analysis, ou ABA na sigla em inglês,
é a terapia voltada para autismo com
maior número de pesquisas e
resultados comprovados. A ABA,
traduzida em nosso idioma para
Análise do Comportamento
Aplicada, utiliza a base de que os
comportamentos se mantêm por sua
repetição e dessa forma eles são
analisados a partir dos seus
antecedentes para descobrir quais
fatores que o desencadeiam.

Estudos sobre a terapia são
realizados desde a década de 70 por
Ivaar Loovas, e indicam que o
tratamento intensivo apresenta mais
resultados. Segundo Giulianna
Kume, psicóloga do Centro de
Excelência em Recuperação
Neurológica (Cerne), de Curitiba, no
Paraná, é possível reduzir e até
mesmo extinguir os comportamentos
inadequados e aumentar ou inserir
novos hábitos: “Nos
comportamentos adequados, utiliza-
se de reforço positivo para aumentar

Para pacientes
com TEA

ABA: reforço
positivo
fornece
formas mais
adequadas de
interagir

Terapia proporciona
melhor comunicação,
interação, socialização...

sua frequência, ou para ensinar uma
nova conduta. No processo de
inserção de um novo
comportamento, vão se reforçando
as tentativas que vão se
aproximando do objetivo”.

O ABA consiste em uma terapia
estruturada que possibilita o
aumento do repertório
comportamental a partir do reforço
positivo, fornecendo formas mais
adequadas de interagir. A psicóloga
acrescenta que o programa ABA é
desenvolvido de acordo com as
particularidades e necessidades da
criança e envolve tarefas gradativas
para melhorar comunicação,
interação, socialização e
independência. Para que o paciente
reproduza esses comportamentos
em outros ambientes, os pais,
profissionais e escola recebem
orientações do que é trabalhado em
sessão. “A terapia é indicada para
pessoas com TEA, em qualquer
idade, mas quanto mais precoce e
intensivo for o tratamento, melhores
serão os resultados”, afirma
Giulianna: “Os estudos têm
evoluído e o ABA também tem sido
utilizada como uma boa alternativa
para outras deficiências que
necessitam ampliar o repertório
comportamental de maneira
estruturada”.
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Independente da dieta restritiva
que for adotada, é importante

manter uma alimentação balanceada
e muita hidratação, não só durante o
período de dieta, mas durante todo o
ano. Segundo orientam os
especialistas, a má alimentação e a
falta de hidratação podem trazer
problemas para a saúde.

As dietas restritivas são aquelas
que reduzem a quantidade de
calorias ingeridas, variando de 600 a
800 calorias ao dia. Essas restrições
geralmente são feitas à custa da
remoção de um ou outro nutriente da
dieta diária, como a exclusão dos
carboidratos.

Uma pessoa saudável gasta em
torno de 22 a 35 calorias por quilo
ao dia para realizar suas atividades
normais, sem contar os 15% a mais
para as questões de sobrevivência.
Considerando, por exemplo, um
paciente com 80 quilos, sem contar
atividade física, tem um gasto médio
de duas mil calorias ao dia.

Quando a pessoa escolhe fazer
uma dieta que restrinja a quantidade
de calorias ingeridas, seu corpo
continua gastando energia, o que de
fato proporcionará uma perda de
peso inicial. “Contudo, ao perceber
esse menor aporte de calorias, o
corpo começa a se defender e busca
um modo mais econômico para
viver. Por esse motivo perde-se de
fato uma quantidade de peso maior,
depois isso diminui gradativamente,
porque o nosso corpo se adapta a
nova rotina restritiva”, explica Celso
Cukier, nutrólogo do Hospital São
Luiz Morumbi, na capital paulista.

Outro ponto está relacionado às
células de gordura, pois, em um
primeiro momento, elas apenas
diminuem de tamanho e não são
eliminadas. Após duas ou três
semanas, o paciente volta a comer
normal e as células, então, se enchem
rapidamente de gordura. Ao
atingirem seu tamanho máximo,
automaticamente fabricam nova
célula de gordura, o que pode
terminar em um peso maior do que
antes de iniciar a dieta.

Divulgação

Restrições podem contribuir
para o ganho de peso

Dieta que se
torna vilã

Pneumologista do Hospital e
Maternidade São Luiz Itaim, em

São Paulo, Andrea Sette listou dicas
para quem deseja parar de fumar,
considerando as dificuldades para se
largar o vício. Segundo a
Organização Mundial de Saúde
(OMS), um terço da população
mundial adulta, cerca 1,2 bilhão de
pessoas, é fumante, dentre os quais
200 milhões são mulheres.
Conheça as dicas da médica Andrea:
escolher uma data para a parada e

Dicas para parar de fumar
decidir se será imediata ou gradual;
após alguns dias sem o cigarro, é
comum ganhar peso, podendo chegar
até dois quilos, por isso é
importante manter-se hidratado e
alimentar-se bem, evitando doces,
excesso de carboidratos e alimentos
gordurosos; buscar atividades que
controlem a ansiedade e o estresse;
beber água gelada e manter as mãos
ocupadas; respirar fundo, relaxar os
músculos, a cabeça e seguir em
frente.

OS DONOS de cães e gatos que
pretendem viajar aos Estados
Unidos com seus pets já contam
com autorização digital para
emissão do Certificado Veterinário
Internacional (CVI) em todo o
país. O documento é necessário
nas viagens com esses animais de
estimação. É mais prático, rápido e
econômico tirar a autorização
dessa forma com o CVI sendo
emitido em até 48 horas. A
validade nesse destino é para
apenas para uma viagem.

Quando houver acordo com
todos os países, a economia para o
setor público com o serviço será de
R$ 13,5 milhões por ano, com
queda de 86% em relação a
despesa atual e, para os usuários,
de R$ 5,2 milhões por ano
(redução de 48% nos gastos),
segundo estimativa do Ministério
do Planejamento, que desenvolveu
a plataforma. Os próximos acordos
previstos são com o Mercosul e a
União Europeia. O governo
investiu R$ 467 mil no projeto e
prevê retorno em 13 dias de
funcionamento do sistema.

Atualmente o usuário gasta R$

Certificado
digital
para viajar

1.476,41 entre a solicitação,
serviços veterinários (vacinas e
testes nos animais), entrega da
documentação e retirada da
autorização, somando 11 horas
neste périplo. Com o processo
todo digitalizado (incluindo a
comprovação das vacinas e a
sorologia) o usuário vai gastar R$
956,18.

No site do Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em
www.agricultura.gov.br, as normas
para o trânsito de animais de
estimação estão entre os serviços
mais acessados pela população.
Cerca de 10 mil pessoas solicitam
o CVI anualmente. Esse tipo de
demanda exige que sejam mantidos
215 profissionais (194
veterinários) nas 80 unidades da
vigilância agropecuária
internacional, o Vigiagro, nos
aeroportos, portos e postos de
fronteira. Com a digitalização serão
necessários apenas 28 veterinários
em 10 unidades do Vigiagro.

DA MESMA forma que o ser
humano, o cão sente frio no
Inverno, especialmente na hora de
tomar banho. Se você costuma
levar seu amigo às lojas

Banho em
dias frios

Cuidados
para
proteger
a saúde
do seu
amigão

especializadas é
fundamental conhecer
as condições do
ambiente, pois é muito

importante que o local seja
aquecido e que a temperatura da

água seja morna. Atenção na
proteção das orelhas e na hora de
secar os pelos, sendo
recomendável o uso de secador,

para que o pet fique com o corpo
quentinho. Agora, se a higiene é
feita em casa mesmo, fica ainda
mais fácil controlar a saúde de seu
amigo.

CVI pode ser emitido em
até 48 horas

Divulgação

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

Arquitetos Marcelo Couto, Ronaldo
Araújo e Rita Carrasco.

Mariana Orsi e Lucila Turqueto: workshop sobre
Fotografia de Arquitetura para Redes Sociais.

Esta colunista e Lúcia França, a primeira-dama do
governo paulista, na cerimônia que encerrou o

Congresso de Municípios, em Santos.

Sandra Netto

Marcelo
Fernandes da
Costa,
presidente do
Instituto
Mineiro de
Engenharia
Civil (IMEC) e
Renato Las
Casas, diretor
da Ecogranito:
empresa
mineira de
revestimentos

sustentáveis recebeu o prêmio “Fornecedores Destaques da
Construção Civil” na categoria “Materiais e Acessórios – Texturas
em Granito”.

Gilson de Souza

Ecos
da 1ª

Mostra
Decore
Litoral

Paulista

Fotos Sandra Netto

� Mostra “A arte em prol dos
pets” pode ser visitada até 7 de
julho na Matilha Cultural, Rua
Rego Freitas, 542, capital
paulista, com palestras
ministradas aos sábados, sobre
temas relevantes do mundo pet,
com ingresso mediante 1 kg de
ração.

� Informação, inovação,
tecnologia e as tendências do
mercado imobiliário na
Convenção Secovi 2018, dirigida
aos profissionais do mercado
imobiliário, de 26 a 28 de agosto,
na sede da entidade, Rua Dr.
Bacelar, 1.043, capital.

� Para estudantes do ensino
fundamental, o II Concurso
Cultural de Vídeos da Secretaria
de Trânsito (Setran) de Praia
Grande está com inscrições
abertas até 8 de agosto, com o
tema “Trânsito seguro se faz com
cada um em seu lugar”.

� Blue Tree Park Lins, no
interior do estado de São Paulo,
com atividades especiais nas
férias de julho, como a Casa na
Árvore, para crianças até 12
anos, com piqueniques, contos e
brincadeiras lúdicas ao ar livre,
além de moderno parque
aquático.

� Klabin lançou o programa de
inovação aberta “Desafios
Klabin”, com o objetivo de
impulsionar startups e fomentar
soluções sustentáveis que
aprimorem processos e produtos
da companhia, em parceria com a
StartSe, plataforma que reúne
startups, empresas e
investidores, e a Innoscience,
consultoria de inovação.
Inscrições até 8 de julho, com
informações em
www.klabin.com.br

� O site Pet Anjo listou dicas
para ajudar as empresas a se
tornar Pet Friendly, ou seja,
Amiga do Pet, e assim permitir a
presença do amigo no ambiente
de trabalho pelo menos um dia –
seja na semana, quinzena ou
mês. Confira em
www.petanjo.com, pois nosso
amigo peludo agradecerá.

� 1º Super Feirão de Livros até
30 de junho, de segunda a sexta-
feira, das 10 às 17 horas, sábado
das 9 às 13 horas, na matriz da
distribuidora Disal, na Avenida
Marginal Direita do Tietê, 800,
Vila Jaguará. São cerca de 9 mil
títulos de todas as áreas do
conhecimento, a partir de R$ 5,
com descontos de até 90%.

Leonardo Kozo
Sasazaki é o novo
presidente da
Sasazaki: já atuou na
presidência da
empresa entre 2012
e 2015 e retorna
com a missão de
mantê-la atualizada
e competitiva no
segmento de portas
e janelas de aço e
alumínio.
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Sérgio Zobaran
e Maria di

Pace:
idealizadores

da mostra
Modernos

Eternos, em
sua 3ª edição,

com 23
ambientes

assinados por
34 profissionais, além de vasta programação cultural, no Clube

dos Caçadores, Mangabeiras, Belo Horizonte.

Denis Medeiros/Divulgação
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BRUNO SCARPA

Bruno Scarpa

Mesa Litoral

C onhecidas como “um
pedaço do Uruguai no

Brasil”, as casas El Tranvía
oferecem ambientes que revelam
o charme do país vizinho, com
excelência no preparo de cortes
especiais, como asado de tira,
bife ancho e ojo de bife, além de
iguarias, como as papas,
provoletas e saladas com
ingredientes diferenciados, que
são harmonizados com carta de
vinhos provenientes de vinícolas
do Cone Sul. Entre as
sobremesas, torta alfajor, feita
com doce de leite uruguaio, e
cheese cake de chocolate branco
e frutas vermelhas, além do
tradicional chajá, doce típico
uruguaio com chantilly, suspiro e
pêssego. O grupo possui duas
casas na capital, uma em
Alpahville, e duas no interior, em
Campinas e Sorocaba.

Tradição e
cortes
uruguaios

Há um ano e cinco meses
instalado no bairro do
Valongo, no Centro

Histórico de Santos, o Bistrô
Santista oferece um lugar muito
agradável e aconchegante para seus
frequentadores, constituído em sua
maioria formada por trabalhadores
da região central e também por
turistas, conforme idealizado pela
proprietária Vanessa Rodrigues
quando resolveu investir e abrir o
estabelecimento.

O Bistrô Santista dispõe de uma
carta variada para o almoço, com
destaque para as massas, dentre elas
nhoque, panquecas, rondeli e
lasanhas. As saladas também são
uma ótima pedida. Já para o café da
tarde, ou famoso “lanchinho

vespertino”, várias opções estão à
disposição dos clientes, como um
delicioso capchok (café, chocolate e
leite), além dos tradicionais café,

chocolate quente e cappuccino.
A decoração do Bistrô é toda

inspirada no estilo “retrô”, com
peças de decoração, quadros e

utensílios que
remetem ao
passado. Está
aberto de
segunda à
sexta-feira,
das 9 às 19
horas, e
também aos
finais de
semana
quando há
eventos no
local. O

Bistrô funciona na Rua São Bento,
25, e é encontrado na internet
através do Facebook.com/Bistrô
Santista.

Aconchego no Valongo
A decoração do Bistrô é
toda inspirada no estilo
“retrô”

Bistrô
Santista:
lugar
agradável
para seus
clientes


