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Os drones vêm ganhando novas utilizações em
diversos setores da sociedade. Na construção
civil, as pequenas aeronaves não tripuladas já
são consideradas soluções viáveis para reduzir
o tempo de obras e auxiliar os softwares na
modelagem de edificações.........................Pág. 5.
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Costa
Brasilis All
Inclusive
Resort SPA:
uma das
atrações no
litoral
brasileiro

Sociedades limitadas de “grande
porte” e a publicação de balanços

Equipamento fotográfico não é barato, pois se trata de
produto importado, cotado em dólar. Por isso, conservá-
lo é mais que desejável, é obrigatório.........................Pág.4.
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A densitometria óssea é o principal exame para detectar
precocemente a osteoporose, que apresenta sintomas, por
isso a necessidade de prevenção..............................Pág. 8.
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Alberto: dever
exclusivo às sociedades
por ações

Choque de confiança

A inda que as urnas tenham
revelado um profundo abismo
entre as mentes e corações dos

eleitores brasileiros, notadamente na
escolha do novo presidente, é impossível
desprezar o fato de que a eleição do sr.
Jair Bolsonaro gera uma onda com
reflexos positivos na economia. É certo,
da mesma forma, que a “resistência”
aglutinada nos partidos de esquerda já
questiona: na economia de quem?
Longe de se retomar a polêmica de
campanha, o que se busca neste breve
espaço é ressaltar a aceitação do
projeto neoliberal, que anima diferentes
setores produtivos, do agronegócio à
indústria, passando pelo serviço, eis
que serão estes os protagonistas da
retomada do desenvolvimento esperado
para o país. Uma rede francesa de
materiais de construção, por exemplo,
já anunciou para 2019 investimentos de
R$ 300 milhões; e o “mercado” dá

acordes de afinação com o novo
governo. É prudente destacar que é
cedo para avaliar em números os
reflexos da vontade das urnas, ainda
que notório o clima otimista que permeia
os empreendedores imobiliários –
importante termômetro da economia
nacional –, algo como um choque de
confiança que dá estabilidade,
segurança e a perspectiva de negócios
graúdos, seja com a recuperação dos
projetos, seja com o retorno dos
compradores. O perfil político do novo
presidente está longe da unanimidade,
mas a vontade de acertar – sobretudo
na economia, revertendo-se a herança
dos 13 milhões de desempregados e a
perda de apetite do setor industrial –
pode ser alvissareira, pela aposta do
mercado no time que está sendo
formado por JB. Fazemos votos de que
não falte parafina para que todos
possam surfar neste mar...

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Nelson Tucci, editor de Veículos & Negócios, testou a
nova versão do T40, o SUV compacto da JAC, com
câmbio CVT e motorização 1.6 litro......................Pág. 7.
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Uma excelente opção nas festas de final de ano são os
resorts, que costumam atingir 100% de ocupação nesse
período, com públicos de diferentes idades............Pág. 6.
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OCódigo Civil estabelece no
artigo 1.078 que as sociedades

por ele regidas devem, entre outras
coisas, até o final do quarto mês
subsequente ao fim do exercício
social, “tomar as contas dos
administradores e deliberar sobre o
balanço patrimonial e o de resultado
econômico”.

Para as sociedades empresárias,
na prática, isso significa que até o
final do mês de abril de cada ano
(considerando o encerramento do
exercício social em 31 de dezembro),
devem realizar assembleia, ou
reunião de quotistas, para deliberar
sobre o balanço patrimonial e levar
esse documento societário ao
registro empresarial. Ocorre que as
Juntas Comerciais do país, seguindo
orientação do Departamento de
Registro Empresarial e Integração
(DREI), as sociedades limitadas
chamadas de “grande porte”
estariam obrigadas, também, a
publicar suas demonstrações
financeiras no Diário Oficial do
Estado e em jornal de grande

circulação. A base legal para esse
argumento seria, de acordo com o
DREI, o artigo 3 da Lei nº 11.638/
2.007, que teria estendido a essas
sociedades definidas como de
“grande porte”, as obrigações da Lei
nº 6.404/76, que rege as sociedades
por ações. Considera-se de “grande
porte”, para os fins exclusivos da
Lei nº 11.638/2.007, a sociedade, ou
conjunto de sociedades sob controle
comum que tiver, no exercício social
anterior, ativo total superior a R$
240.000.000 (duzentos e quarenta
milhões de reais) ou receita bruta

anual superior a R$ 300.000.000
(trezentos milhões de reais).

A exigência feita pelas Juntas
Comerciais de que as sociedades
limitadas de “grande porte”
publiquem seus balanços é ilegal. O
entendimento dos nossos Tribunais
tem sido de que o tipo societário de
limitada não tem obrigação de
publicar balanços e que esse dever é
aplicável, exclusivamente, às
sociedades por ações.

Por isso, os empresário que
detêm sociedades limitadas de
“grande porte” que estiverem
impedidos pelas Juntas Comerciais
de arquivar seus atos societários que
deliberem sobre as contas da
sociedade, sob o argumento da falta
das publicações dos balanços, devem
buscar socorro ao Poder Judiciário,
para coibir esse abuso de direito.

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

FAMS
Um modelo

de escola até
então inédito

no país

Instituição oferecia aos alunos mais do que a formação
básica, mas algo que pudessem utilizar para a construção
de suas vidas profissionais.......................................Pág. 10.
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Arq & Decor

AArchie, plataforma digital
que reúne arquitetos e
decoradores no atendimento

a clientes de forma rápida, simples e
prática com custos mais reduzidos
para a transformação de ambientes,
assinou contrato com a rede de lojas
Leroy Merlin, especializada em
construção, acabamento, decoração,
jardinagem e bricolagem, para a
venda de projetos de planejamento
de móveis e espaços customizados
ao consumidor. O acordo contempla
linhas de cozinha, área de serviço e
varanda gourmet, com a consultoria
da Archie, para a Grande São Paulo.

A solicitação do projeto é feita
inicialmente na loja física – com o
pagamento no valor exclusivo de R$
150 –, em uma das 11 unidades de
cidades como São Paulo, Barueri,
São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul, e depois direcionada
para a plataforma, que irá realizar o
contato com o cliente. Em seguida é
entregue a proposta em até sete dias
úteis e, caso o contrato seja fechado,
o consumidor retorna à loja para
realizar a compra e recebe de volta a
quantia paga anteriormente.

É possível incluir o painel de
estilo, execução da planta,
decoração, paleta de cores e o 3D do
ambiente. E, ainda, um medidor com

Parceria focada no
atendimento
personalizado

Projetos online de decoração

aparelho de scanner de ambientes vai
à casa do cliente para fazer o
levantamento do espaço.

O acordo iniciado em outubro é
o primeiro feito com uma grande
varejista e a estimativa da empresa é
chegar a 150 projetos nesses
primeiros meses. “Com essa
parceria, queremos proporcionar
uma melhor experiência ao cliente
que busca reformar ou montar a sua

cozinha. O atendimento é feito de
maneira online com um de nossos
arquitetos, para discutir detalhes e
conceber o projeto, e assim ele ganha
em tempo, qualidade e inovação”,
afirma Vanessa Prado Lopes, sócia
da empresa ao lado de Fernanda
Leão da Cunha Cintra.

A Archie surgiu em julho de
2017, numa ideia das
empreendedoras Fernanda e Vanessa

de criar uma espécie de “Uber da
Decoração”. O objetivo foi gerar
oportunidades principalmente para
profissionais autônomos e pequenos
escritórios de prestar serviço pela
internet em projetos para pequenas
reformas ou para repaginar o visual
da casa a um custo acessível de R$
299 por ambiente.

O serviço oferece consultoria
digital para quem deseja personalizar
qualquer espaço da casa, indicando
suas preferências e de maneira mais
prática, com atendimento online
direto com o profissional e sem a
necessidade de agendar visita, por
exemplo – o que simplifica o
processo.

O cliente acessa o site e faz um
teste de estilo. Depois, para dar
referências, envia fotos do ambiente
e uma planta baixa ou croqui, além
de poder fazer o upload de imagens
do Pinterest, fotos de revistas ou
mesmo da casa de um amigo. Após
realizar o pagamento, é direcionado
ao seu painel e, a partir daí todo
atendimento é realizado online até
receber um painel de estilo, a planta
e a proposta de decoração.

Ao entregar o trabalho de
consultoria, o profissional recebe
70% do valor faturado pela Archie.
Atualmente, a plataforma conta com

468 arquitetos cadastrados, sendo
17 em operação. Desde seu
lançamento, cerca de 500 ambientes
já foram executados para quase 300
clientes – muitos deles compram
mais de um ambiente ou retornam.

“A Archie traz um modelo
revolucionário que irá causar um
forte impacto no mercado de
arquitetura e decoração. Vamos
ajudar a cortar o caminho entre os
profissionais e os clientes,
permitindo que muitos deles
contratem uma assessoria qualificada
pela primeira vez”, destaca
Fernanda.

A Archie já conquistou o
primeiro lugar no programa
Empreenda, do Insper, na categoria
Executiva. E em menos de um ano
recebeu mais capital em
investimento-anjo para aprimorar o
negócio.

Com mais de 15 anos de carreira
e dona de um escritório, a arquiteta
Vanessa notou que alguns dos
clientes tinham a impressão de que
era caro contratar um profissional
para fazer um projeto de decoração e
que o investimento não valia a pena,
pois não precisavam de uma
assessoria completa, mas apenas de
algumas dicas para encontrar
objetos, móveis e cores alinhados
com seus estilos. Com a amiga
Fernanda surgiu a ideia de criar a
empresa. A solução conta com uma
equipe virtual formada por talentos
de diversos estilos, que podem
aumentar seus ganhos otimizando
tempo e recursos, e prontos para
prestar atendimento online aos
clientes.

Mais em www.archie.com.br

Fernanda Leão e Vanessa
Prado Lopes: solução
conta com talentosa
equipe virtual

Divulgação

Investindo no design e na
tecnologia dos produtos de seu

catálogo, entre os mais recentes
lançamentos da Biancogres
destacam-se modelos perfeitos para
compor a cozinha. A ideia é cobrir as
mais diversas áreas, como bancada,
piso e parede. Os revestimentos são
versáteis, como o Organic, por
exemplo, que pode tanto servir para
destacar o vão entre a bancada e os
armários, como cobrir todo o balcão.

Dicas para
revestir a
cozinha

Um dos maiores
fabricantes de porcelanato do
país, com mais de 50 anos de
mercado, a Biancogres tem
raízes na Itália, mundialmente
conhecida por sua conexão
com o design. A empresa se
utiliza dessa origem para
orientar o desenvolvimento do
seu portfólio de produtos. É
reconhecida também como
líder na produção de grandes
formatos e com diversos
destaques em feiras de design
de porcelanatos.

A empresa produz
anualmente mais de 36 milhões de
metros quadrados, gerando mais de
mil empregos diretos e 8 mil
indiretos. Referência para o mercado
brasileiro da construção civil,

Bancada revestida
com o Organic

Fotos Divulgação

No piso, Connection Beige, no
superformato 120 x 120 cm, e
Organic na parede

pioneirismo, design e tecnologia são
os alicerces da Biancogres, visando
oferecer ao cliente o que há de mais
belo e funcional para compor seus
ambientes.
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LEANDRO AYRES

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Imagens & Palavras

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

 Iniciativa do Fundo Social de
Solidariedade do Estado (Fussesp),
o projeto Costurando o Futuro está
acontecendo na Baixada Santista,
nos municípios de Santos e São
Vicente, com a confecção de 1.500
kits, compreendendo uniformes
escolares (duas camisetas, uma
bermuda e um abrigo de inverno)
para alunos de creches públicas. Em
Bertioga, o projeto deve iniciar em
breve.

 Os critérios para o Ranking de Credores do Programa de Apoio ao
Superendividado (PAS), da Fundação Procon-SP, foram apresentados em
outubro, em Santos. O objetivo é mensurar o comprometimento de cada
credor com o PAS em todas as suas fases, do atendimento às solicitações
até a renegociação de dívidas, contribuindo para a reabilitação do
consumidor superendividado.

 A Defensoria Pública de São Paulo
lançou em outubro, na sua página na
internet, o “Observatório da
Violência por Intolerância”, uma
central que irá receber relatos
provenientes de todo o Estado a
respeito de casos de violência em
contextos de discriminações
motivadas pelas diversas formas de
preconceito e de intolerância. Mais
em www.defensoria.sp.def.br

 Grupo de Apoio e Prevenção à
Aids - Gapa/BS definiu a logomarca
alusiva aos 30 anos de atividades,
comemorados este ano e com várias
ações em curso, elaborado pela
designer Janaina Holovatuk,
moradora em Franca, no interior do
estado de São Paulo.

 A Linktel, que opera soluções em
telecomunicações, irá disponibilizar
pelo segundo ano consecutivo o
serviço de Internet gratuita nas
praias do Perequê e Engenho
D’Água, em Ilhabela, no litoral
Norte de São Paulo, durante o Verão
2019.

Reprodução

 Entre 2008 e 2017 foram denunciados 21.258 relatos de assédio moral
nos canais de denúncias de 213 empresas brasileiras, de diferentes
portes e segmentos, apurou levantamento da ICTS Outsourcing. Só no
ano passado, oito em cada 10 empresas tiveram ao menos um caso,
totalizando uma média de 29,4 denúncias de assédio moral recebidas ao
longo de 2017, e demonstrando que o número de denúncias de assédio
moral vem aumentado ao longo dos últimos anos.

DESTINADO à investigação de
alterações e controle da próstata
durante os procedimentos de
biópsia guiada por ultrassom, o
recurso S-FusionTM, da Samsung,
surpreende pela precisão da
integração de imagens de
ultrassom com outros métodos
diagnósticos. O recurso faz parte
dos diferenciais do modelo de
ultrassom RS85. Com modernos
sistemas de navegação
volumétrica, que contam com
dados de ressonância magnética, é
possível rastrear pequenas
alterações na glândula e indicar a
presença de alterações de forma
eficiente, ágil e assertiva.

A localização de uma lesão é
permitida, pois a máquina utiliza,
em tempo real e de forma
simultânea, a imagem do
ultrassom com outras
modalidades diagnósticas. Isso
garante precisão nos
procedimentos de intervenção
guiada e exames diagnósticos mais
avançados. Durante a biópsia da
próstata, por exemplo, o recurso
realiza a fusão de imagens com
rapidez, aumentando a eficácia do
exame e reduzindo o tempo de
duração do procedimento, o que
resulta em menos desconfortos
para os pacientes e mais agilidade
para os profissionais.

Tecnologia incrementa
cuidados com a saúde

COMO sabemos, equipamento
fotográfico não é barato, pois se
trata de produto importado, cotado
em dólar. E o cenário econômico
para o país no curto e médio prazo
não indica uma valorização
significativa do nosso real frente à
moeda americana. Por isso,
conservar o equipamento fotográfico
é mais que desejável, é obrigatório.

Um profissional investe na
aquisição de um equipamento básico
algo em torno de R$ 20 mil, que
inclui câmera, objetiva, flash, tripé,
softwares de edição e outros
acessórios menores. A vida útil
destes dispositivos depende muito
do tipo de uso que se faz. É natural
que um fotojornalista, atuando
sempre na rua, precise trocar com
mais frequência as suas lentes
danificada por fungos do que o
fotógrafo que atua dentro de um
estúdio, sob condições de
temperatura e umidade controladas,
por exemplo.

Além disso, a quantidade de
clicks ou shutter count é outro fator
de desgaste da câmera. As DSLRs de
ponta permitem algo em torno de
150 mil disparos. Isso poderá
significar uma eternidade para quem

fotografa pouco, mas pode
representar apenas um ano de uso
para Shealah Craighead, fotógrafa
oficial da Casa Branca, encarregada
de acompanhar o presidente norte-
americano em suas atividades.

Se você é bom entendedor, a
primeira dica de conservação já foi
dada no exemplo acima: clique
apenas o necessário. Quanto mais
disparos forem dados, menor será a
vida útil do seu obturador,
responsável pela velocidade
empregada na captura da foto.

Ainda no interior do corpo da
câmera encontra-se o espelho
despolido, responsável pela imagem
gerada no visor ou finder, e o sensor,
que podem ser limpos pelo
fotógrafo, desde que tenha o
conhecimento e o material necessário
para fazê-lo, dentre os quais
bombinha manual expiradora de ar,
tecido extra macio sem pelo e líquido
desengordurante licenciado pelo

fabricante da sua câmera. Este
último item gera alguma
controvérsia, alguns fotógrafos não
arriscam usar por julgarem que o
líquido pode ser nocivo ao sensor. É
importante ressaltar que a câmera
deverá estar selecionada no modo
“limpeza de sensor”, disponível no
menu de controle, antes de começar
o procedimento. Se você não estiver
seguro, leve o seu equipamento a
uma reparadora autorizada. O valor
deste serviço costuma ficar em torno
de R$ 90 e leva poucos minutos.

As objetivas deverão ser limpas
com a mesma bombinha manual
expiradora de ar, tecido extramacio
sem pelos ou pincel extramacio
sempre depois de usada. Após a
limpeza, deve-se cobri-la com as
suas tampas dianteira e traseira e
colocá-la em local seco (aconselha-se
o uso de sílica gel) e iluminado, para
evitar o surgimento de fungos. Eles
podem ser os responsáveis pelos
pontos escuros indesejáveis que
aparecem na sua foto.

Manutenção e
conservação
Cuidado mais que
desejável ao equipamento;
é obrigatório

Divulgação

O FOTÓGRAFO Leandro Ayres
une as paisagens de Santos à
estrutura arquitetônica mais
emblemática da cidade na exposição
“Santos nas Muretas”, na Galeria de
Arte Nelson Penteado de Andrade,
no prédio da Prodesan, na Praça dos
Expedicionários, 10, Gonzaga.

Com fotografias impressas em
papel fine art Canson e laminadas, a
mostra reúne imagens de pontos
relevantes e paisagens de Santos.
Tomando como referência as
icônicas muretas, influenciadas pelo
estilo artístico art déco, o fotógrafo
criou, no início de 2016, molduras
com o mesmo formato. A exposição
fica aberta até 30 de novembro, de
segunda a sexta-feira.

Paisagens e a
mureta
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Construção

Criados inicialmente para
auxiliar exércitos em missões
de espionagem, os drones

vêm ganhando novas utilizações em
diversos setores da sociedade. Na
construção civil, as pequenas
aeronaves não tripuladas já são
consideradas soluções viáveis para
reduzir o tempo de obras e auxiliar
os softwares na modelagem de
edificações.

“Equipados com sensores, os
drones podem ser usados para
capturar uma enorme gama de dados,
tornando mais eficientes vários
processos da construção”, explica o
engenheiro Roberto de Souza,
idealizador da Rede Construção
Digital, iniciativa que reúne 32
empresas do setor, entre
construtoras, incorporadoras,
projetistas e fabricantes, para
debater como novas tecnologias
podem otimizar processos e
solucionar fluxos defasados do setor.

“Os trabalhos de inspeção, que
costumam demorar semanas, agora

Drone gera economia e produtividade
Solução auxilia softwares
na modelagem de
edificações

serão realizados em apenas alguns
dias. O mapeamento da área a ser
construída é outro processo da
construção que pode se apropriar de
análises dos drones, através de
modelos em 3D ou simulações em
realidade virtual gerados pelas
imagens aéreas”, afirma Roberto.

Para a EmDrones, empresa
especializada nesses veículos
autônomos, os drones já são
realidade dentro de obras. Um dos
usos mais recentes foi em estádios
de futebol, onde os aparelhos foram
equipados com sensores específicos
para estudar “buracos” na
transmissão de wi-fi nas

arquibancadas. “Com a câmera
terrestre, registramos as áreas

Fotos Divulgação

internas das estruturas, as lajes já
sobrepostas e seus acabamentos e
pontos de passagens. Já com a
câmera aérea, dos drones,
registramos as áreas externas, lajes
em construção, telhados e fachadas.
São registros complementares e que
são escolhidos de acordo com a
necessidade e possibilidade de
manejo de dados de cada empresa”,
conta Eduardo Machado, sócio-
fundador da EmDrones.

Nas rotinas da construção,
caberão aos drones auxiliar desde
processos de segurança do trabalho,
inspeção de obras a lançamentos de
empreendimentos. Neste último
caso, empresas poderão produzir
vídeos e fotos com dados captados
pelos veículos, gerando simulações e
permitindo aos clientes visualizarem
todas as áreas de um projeto antes
que ele seja finalizado.

Para Machado, os drones
permitem múltiplos usos no
mercado: “É quase imensurável o
universo de economia que o setor da
construção pode obter ao usar
drones e captura de realidade. Mas
temos que ter em vista que cada
empresa e segmento terão suas
particularidades e níveis de

aproveitamento das informações”.
Após a análise do uso de drones

pela Rede Construção Digital, foi
criado um grupo para estudar a
viabilidade de novos projetos com
essa tecnologia. AutoDoc, Gafisa,
França & Associados, Saint-Gobain,
CTE, Alphaville Urbanismo, Maply
e EmDrone, que compõem este
coletivo, discutirão três iniciativas
sugeridas e selecionadas pela RCD:
integração de dados coletados por
drones com dados de softwares para
modelagem de informações (BIM);
aferição da qualidade entre o
planejado e o executado em obras;
integração entre softwares e drones
para gerarem “as built” – controle do
que foi construído – e revisões de
projetos.

Para Roberto, a união de
empresas da construção civil é
necessária num processo de
reciclagem do setor: “Cada período
necessitou de questionamentos. Nos
anos 1990, o debate dentro da
construção civil girava em torno da
qualidade, as certificações. Já no
começo dos anos 2000, veio a
questão da sustentabilidade. Agora, é
hora de pensarmos na transformação
digital”.
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Após ser classificado como
“Best Hotel” em Londres pela

Travel + Leisure Magazine, o The
Lanesborough foi nomeado “The
World’s Most Luxurious Hotels”
pelo prestigiado Forbes Travel
Guide. Além de manter a
classificação cinco estrelas da
publicação, o hotel assegurou pelo
terceiro ano consecutivo a estrela
Michelin do seu restaurante Céleste
e foi coroado em 2017 como “The
World’s Best New Hotel Spa” pelo
seu exclusivo Club & Spa.

Marco Novella, diretor do The
Lanesborough, afirma: “Esta
homenagem do prestigioso Forbes
Travel Guide reconhece o
excepcional compromisso diário de
mais de 300 funcionários e o
investimento contínuo para ser um
dos melhores hotéis em Londres. Ser
um dos únicos 58 hotéis
selecionados em todo o mundo é
uma prova do trabalho árduo,
criatividade e dedicação de nossa
equipe para atingir consistentemente
os padrões rigorosos e proporcionar
experiências significativas para
todos os nossos hóspedes”.

Com localização invejável no
coração de Londres, no prestigiado
Knightsbridge, e vistas panorâmicas
sobre o Hyde Park, o Lanesborough
é considerado um dos hotéis mais
luxuosos do mundo. O legado de
Lanesborough reside em
ter sido construído na
antiga casa de Viscount
Lanesborough. O
ambiente elegante, a
cozinha requintada, a

The
Lanesborough:
compromisso
diário de mais
de 300
funcionários

“The World’s Most
Luxurious Hotels”

atenção insuperável aos detalhes e
ao serviço de renome mundial são
inigualáveis. O Lanesborough capta
o senso de uma grande residência e
oferece 93 quartos, incluindo 43
suítes, e um serviço pessoal de
mordomo para todos os hóspedes.

As listas de verificação do
Travel Forbes Guide são compiladas
a partir de dados coletados por
inspetores incógnitos da empresa,
que permanecem nas propriedades e
as avaliam em até 900 quesitos
usados para determinar anualmente
as classificações do guia, anunciadas
em fevereiro. Os vencedores são os
que alcançaram os melhores
desempenhos em padrões
específicos, que refletem desde o
nível de conforto suntuoso, bem
como as opções luxuosas e de bem-
estar oferecidas aos hóspedes.

Cinquenta e oito hotéis em 17
países obtiveram a cobiçada
designação dentre 1.017 hotéis de
luxo avaliados, e 30 spas em seis
países ganharam prêmios dos 269
spas selecionados.

O Forbes Travel Guide é o único
sistema de classificação global
independente para hotéis de luxo,
restaurantes e spas. Iniciada como
Mobil Travel Guide em 1958, a
empresa criou o primeiro sistema de
classificação Five-Star nos Estados
Unidos.

Viajar na passagem do ano
sugere destinos com
combinem alta qualidade,

praias, piscina, diversão para as
crianças, novas experiências, lazer,
gastronomia, entretenimento e
principalmente atividades que
remetam às festas – como a troca de
presentes, espumantes, fogos de
artifício e familiares e amigos
reunidos.

Uma excelente opção são os
resorts, que costumam atingir 100%
de ocupação nesse período,
envolvendo públicos de diferentes
idades. Espalhados pelo Brasil, eles
apresentam programações especiais
com propostas temáticas, muito
conforto e dias inesquecíveis.

A Resorts Brasil – Associação
Brasileira de Resorts apresenta
alguns de seus associados como
sugestão:

Na região de Foz do Iguaçu, no
Paraná, o Bourbon Cataratas
Convention & Spa Resort está
localizado a 12 km da catarata eleita
uma das 7 Novas Maravilhas da
Natureza. O empreendimento
oferece completa estrutura para
lazer e negócios em perfeita
harmonia com a natureza exuberante.
Diárias em acomodação dupla para o
Natal ficam a partir de R$ 879 por
pessoa, já para o Réveillon, a partir
de R$ 1.125. Com café da manhã e
jantar no restaurante com bebidas

Viagens inesquecíveis
a resorts brasileiros
Shows, comemorações e
muita festa no Natal e
Réveillon

não alcoólicas e cortesia para duas
crianças de até 11 anos.

O Costa Brasilis All Inclusive
Resort & SPA, localizado na Costa
do Descobrimento, na Bahia, em
meio a uma área privilegiada de
proteção ambiental, conta com 122
acomodações, cheias de detalhes e
muita história. Para o Natal, estão
oferecendo descontos especiais para
quem fizer reserva antecipada pelo
site do resort
www.costabrasilis.com.br A diária
para apartamento duplo categoria
superior nessa data é de R$ 1.157.

Em Balneário Camboriú, Santa
Catarina, o Infinity Blue Resort &
Spa é conhecido por possuir
piscinas, área verde, restaurantes,
bistrôs, localizado na orla de uma
praia semi-exclusiva. São 800 mil m²
de puro encanto, o ano inteiro. O
requinte e o conforto são marcas do
serviço Infinity. Diárias para o Natal
ficam a partir de 10 vezes de R$
683. Já para o Réveillon, a partir de
10 vezes de R$ 1.281. Em pacotes
de no mínimo cinco dias, duas
crianças grátis de até 12 anos e
serviço de pensão completa com ceia
de Natal e Réveillon, com música ao
vivo e open bar.

O Pratagy Beach All-Inclusive
Resort, em Maceió, Alagoas, é
perfeito para casais, famílias e
grupos de amigos que buscam
mesclar lazer e diversão com
conforto e comodidade. Reconhecido
por unir charme em meio à natureza,
o Pratagy oferece também o melhor
de Alagoas. Os pacotes para Natal e
Réveillon estão a partir de R$

9.885,60 o casal, com mínimo de
cinco noites em apartamentos Studio
Família com serviço All Inclusive.
Crianças de até 12 anos
acompanhadas de até dois adultos
não pagam.

Em Porto de Galinhas, no litoral
Sul de Pernambuco, o Summerville
Beach Resort atende a todas as
famílias, desde casais em lua de mel
a famílias com crianças de variadas
idades, com serviço de monitores de
recreação que proporcionam dias
incríveis e inesquecíveis. Para o
Réveillon, os pacotes saem a partir
de R$ 13.920, em apartamento
duplo, que inclui cinco noites com
meia pensão, duas crianças até 12
anos grátis, festa temática, DJ e
show pirotécnico com open bar e
open food.

A Associação Brasileira de
Resorts foi fundada em 2001 da
iniciativa de 14 resorts do Brasil,
que se uniram para identificar,
avaliar e discutir as oportunidades
de desenvolvimento de capacitações,
pesquisas de mercado, perfil do
consumidor e importantes projetos
no trade, a fim de apontar um
cenário do desempenho dos resorts e
indicar tendências para o segmento.
Hoje, a entidade reúne 53
empreendimentos hoteleiros de alto
padrão da categoria resort em todo o
país, e atua em diversas frentes para
o fortalecimento do segmento entre
o mercado turístico e o público em
geral. Os hotéis associados são
certificados pela entidade e podem
ser conferidos no site
www.resortsbrasil.com.br

Divulgação

Hotel assegurou
pelo terceiro ano

consecutivo a
estrela Michelin do

seu restaurante

Pratagy Beach All-Inclusive Resort, em Maceió: perfeito para casais, famílias e grupos de amigos

Divulgação
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NELSON TUCCI

Veículos & Negócios

Investir em um novo negócio pode
ser uma grande chave para residir

definitivamente nos Estados Unidos.
Por esta razão, muitos

Corrida
pelo E2

Visto permite morar nos EUA

Moderno e funcional
definem muito bem o
modelo T40, o SUV

compacto da JAC que ganhou nova
versão, com câmbio CVT e
motorização 1.6 litro. O design é um
dos pontos altos do carro que, aliás,
não deixa nada a desejar
internamente.

Os bancos são revestidos em
couro, tem apoiador de braço,
volante encapado, multifuncional,
computador de bordo, bluetooth,
entrada USB, rádio e tudo de mais
moderno ao alcance do motorista.
Pela projeção da cabine, este mini
SUV é confortável, fácil de dirigir,
com direção elétrica e suspensão
equilibrada. Há sensores dianteiros e
traseiros e uma câmera de ré de
respeito.

Em abril último testamos o
modelo anterior, de motor 1.5 e

câmbio manual. Agora
fomos conferir o irmão
mais novo do T40, com
câmbio automático de 6
marchas e motorização
1.6 litro. É certo que a
transmissão fica mais
pesada com o câmbio
CVT, mas a JAC está
ligeira e meteu um
motor 1.6 para resolver
a parada. Não repetiu o
erro do T5 (o seu
melhor SUV até aqui),
que usa o mesmo motor 1.5 para
câmbio manual e automático.

O novo T40 é bonito e agradável

de dirigir e a gente só lembra que é
um “compacto” quando abre o
porta-malas (450 litros, segundo o

fabricante). Importado,
tem 6 anos de garantia.
As vantagens são
muitas e a desvantagem
é a reduzida rede de
concessionárias, que a
SHC (importadora
responsável pela marca,

no país, com a saída da chinesa)
promete melhorar.

Detalhe: este modelo, de motor
1.6, com 138 cv e torque máximo de
17,1 kgm, só roda a gasolina. Em
nossa avaliação, teve variação de
consumo entre 7 e 11 km/l na cidade
(dependendo do nível de estresse do
trânsito, no para-anda-para-anda) e
rendeu entre 13.8 e 14.8 km/l na
estrada, rodando abaixo de 2.500
rpm, em velocidade constante.

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

Motor oferece 138 cv e
torque máximo de 17,1
kgm, só a gasolina

1.6 com bom
rendimento

T40 da JAC: design moderno e agradável de dirigir

Fotos Divulgação

Acabamento
confortável e bancos
revestidos em couro

empreendedores brasileiros estão
buscando informações a respeito de
como obter o Visto E2, que permite
que os investidores e seus familiares
diretos (cônjuges e filhos) possam
morar em terras norte-americanas.

De acordo com a diretora da
Prospera USA, Inc e expert em
International Business, Marcya
Machado, o visto geralmente tem
duração de 2 a 5 anos, e pode ser
continuamente renovado, contanto
que o negócio se mantenha
operacional.

E quais são as exigências para se
obter o E2? Primeiramente, o
candidato deve ser cidadão de um
dos países que tenham tratado

comercial com os EUA e o Brasil
figura na lista.

Outra questão é o montante que
se deve investir. A lei não especifica
um valor mínimo, mas o bom senso
requer que o solicitante faça um
investimento substancial para abrir
o negócio. “O investimento deve ser
suficiente para cobrir todas as
despesas necessárias para
desenvolver o empreendimento.
Também se deve incluir uma reserva
de capital de giro na conta da
empresa para cobrir os gastos do dia
a dia até que o negócio seja capaz de
gerar renda suficiente para se
sustentar”, aconselha Marcya
Machado.

A consultora elenca três fatores
relevantes para quem deseja obter o
visto E2:

 A empresa deverá comprovar
capacidade financeira para gerar o
sustento do investidor e dos
membros da família (dependentes)
de forma confortável nos EUA;

 O empreendimento precisa
gerar emprego para os colaboradores
americanos. A contratação de alguns
funcionários, em prazo razoável,
geralmente satisfaz a exigência de
criação de emprego;

 O empreendedor deve
demonstrar conhecimento e
habilidades necessárias para operar o
negócio com sucesso.

Reprodução

A Audi leva para as telas do
cinema pela primeira vez um

carro conceito totalmente virtual.
O Audi RSQ e-tron é fictício e foi
criado para a animação da
Twentieth Century Fox chamada
“Um Espião Animal” (Spies in
Disguise). O modelo elétrico,
idealizado pela Audi Design em
cooperação com a Blue Sky
Studios, combina condução
autônoma com inteligência
artificial. O RSQ e-tron é usado
pelo super espião Lance Sterling,
dublado pelo ator Will Smith. O
trailer foi já divulgado pela Fox e
o filme será lançado nos cinemas
em setembro de 2019. O link
para assistir ao trailer é Fox.co/
SpiesInDisguiseTrailer

Com um velocímetro de
holograma, mobilidade elétrica e
tecnologia de condução 100%
autônoma, o carro conceito de
dois lugares incorpora a
linguagem de design visionária
da Audi. O Audi RSQ e-tron quer
mostrar a consciência para a
mobilidade totalmente elétrica
como parte da história da marca.
“Uma história de espionagem
internacional com tecnologias
futurísticas que podem salvar o
mundo é a combinação perfeita
para a marca Audi”, diz
Giovanni Perosino, vice-
presidente de Comunicação de
Marketing da Audi AG:
“Semelhante aos nossos carros,
diversão, inovação e
desempenho são elementos-chave
do enredo”.

Carro conceito
para desenho
animado

RSQ e-tron: desenvolvido
para o “O Espião Animal”

Divulgação
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UMA das maiores
dificuldades para tratar as
doenças dos amiguinhos é
medicá-los. Pensando
nisso, as farmácias de
manipulação lançaram
soluções que deixam esse
momento mais prazeroso
e bem menos traumático.
Segundo o farmacêutico e
diretor executivo da
Associação Nacional de
Farmacêuticos Magistrais
(Anfarmag), Marco Fiaschetti, os
medicamentos manipulados
facilitam e podem, principalmente,
auxiliar na aderência do tratamento
médico: “São produzidos na dose
certa e de uma forma que facilita a
administração, com diversos
sabores para atender à preferência
do animal”.

Biscoitos com cheiro de carne
para cães, xarope sabor de peixe
para gatos, além de torrões de
açúcar com gosto de maçã e forma
de cenoura para cavalos. Essas são
algumas das inúmeras
possibilidades da manipulação de
medicamentos veterinários. “A
indústria humana tem dificuldade

Mais atrativo ao
paladar do amiguinho

em produzir a quantidade exata ou
oferecer o necessário para todo o
tratamento do animal, o que gera
desperdício”, afirma o dirigente:
“Além disso, dependendo da faixa
de peso, a administração para os
muito pequenos e de diferentes
espécies fica restringida”.

As farmácias de manipulação
devem seguir critérios rígidos
estabelecidos em 2014 pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. Para preparar
todo e qualquer produto para
animais, a farmácia precisa ter
licença de funcionamento desse
órgão responsável pela fiscalização
e regulamentação dos
estabelecimentos que manipulam
produtos veterinários.

Divulgação

Fórmulas
facilitam na hora
de dar o remédio

DICA – Os cães podem e devem se exercitar diariamente. Indicamos
caminhada moderada para prevenir a obesidade e melhorar a saúde
geral. Estes benefícios vão ficar claros quando o animal chegar na
velhice. E se nós fizermos caminhada com nosso cãozinho vamos ter este
ganho também. A saúde física e mental dos pets é muito importante e
sabemos que todo confinamento pode ser estressante. O animal que não
se movimenta tem grande potencial de desenvolver problemas de saúde,
como osteoporose, artroses, problemas cardiovasculares e renais.

A SECRETARIA de Estado da
Segurança Pública do Estado de
São Paulo disponibiliza um
atendimento gratuito on-line para
denúncias de crimes contra os
animais. Por meio da Delegacia
Eletrônica de Proteção Animal
(Depa), o cidadão pode realizar
sua denúncia num ambiente seguro
e com total tranquilidade.

É necessário se identificar para
fazer a denúncia, sendo que o sigilo
dos dados será totalmente
preservado caso o interessado opte
pela privacidade no momento do

cadastro da denúncia. As
providências tomadas pela polícia
poderão ser acompanhadas por
meio do número de protocolo
gerado após a efetivação da
denúncia, juntamente com o
número do CPF do denunciante
informado. Denúncias pelos
telefones 181, (11) 3338.0155 e
(11) 3338.1380. Mais em
www.ssp.sp.gov.br/depa

Crimes contra
os animais

Divulgação

Denúncias on-line e por fone

Algumas
pessoas

apresentam
problemas nos
músculos que
controlam os
movimentos
oculares e, assim, os olhos podem se
desviar para dentro, para fora, para
cima e para baixo. A falta de
tratamento tende a levar ao
estrabismo, um distúrbio que atinge
de 2 a 5% das crianças e que muitas
vezes afeta a visão de forma
irreversível.

O oftalmopediatra Marcela
Barreira, especialista em estrabismo,
listou alguns dos principais mitos e
verdades sobre a enfermidade:

Estrabismo é simplesmente
uma questão estética. Mito. Ao
contrário do que se possa pensar, o

Mitos e verdades
sobre o estrabismo

estrabismo é
uma condição
que precisa de
tratamento,
pois pode
afetar a visão
de forma

irreversível quando a criança
desenvolve a ambliopia, mais
conhecida pelo termo “olho
preguiçoso”.

Estrabismo também pode ser
operado em adultos. Verdade. O
estrabismo pode ser corrigido por
meio de cirurgia em bebês, crianças e
adultos. Lembrando que o
estrabismo causado pela
hipermetropia não tem indicação
cirúrgica.

Tampão trata estrabismo.
Mito... Leia a matéria completa  no
site www.jornalperspectiva.com.br

Adensitometria óssea é o
principal exame para
detectar precocemente a

osteoporose. “Toda mulher com
mais de 65 anos e homens acima de
70 anos devem fazer esse exame.
Adultos com mais de 50 anos que
tenham doenças que possam trazer
fatores de risco também devem ser
avaliados”, comenta o médico
endocrinologista Bruno Ferraz de
Souza, da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia do
Estado de São Paulo (SBEM-SP).
Raio X de coluna, exames de sangue
e urina também complementam o
diagnóstico. No geral, a osteoporose
não apresenta sintomas, por isso a
necessidade de prevenção.

Além de álcool e tabagismo,
doenças endócrinas também podem
induzir a perda óssea. Entre elas
estão o hipercortisolismo (síndrome
de Cushing), tireotoxicose, estados
de hipogonadismo (incluindo
secundários a tratamento de câncer),
hiperparatireoidismo e diabetes
mellitus tipo 1 e 2.

“A osteoporose é uma doença
que se agrava com o envelhecimento,
portanto, só tende a piorar nas

Como
reconhecer a
osteoporose?

próximas décadas, ocasionando dor e
sofrimento do paciente e de seus
cuidadores, com impactos elevados
nos custos financeiros e sociais”,
explica a médica Marise Lazaretti
Castro, da SBEM-SP. Um terço
(33%) das mulheres e um sexto
(15%) dos homens com mais de 65
anos terão osteoporose. As fraturas
osteoporóticas antecipam a morte,
além de causarem dor e levarem à
dependência física: “Mas tudo isto
pode ser evitado, pois existem
tratamentos bastante eficientes”.

Os princípios básicos para
prevenção dessa doença estão no
tripé: prática constante de atividades
físicas; consumo adequado de
nutrientes, como cálcio e proteínas,
ao longo da vida; e manutenção de
níveis adequados de Vitamina D,
obtida pela exposição solar – mas,
também através de suplementos, já
que com a idade a síntese da pele
diminui bastante.

Mais em www.sbemsp.org.br

Divulgação

Doença não apresenta
sintomas, por isso a
necessidade de prevenção

Divulgação

Álcool e tabagismo podem
induzir a perda óssea

A specto crucial para um look
bonito e harmônico,

responsáveis por destacar o
efeito da sombra e do delineado,
cílios longos, volumosos e
curvados garantem a finalização
perfeita para a make. Para
destacar as novas e diferentes
opções de produtos e
procedimentos para preenchê-
los, o maquiador e visagista
Pablo Inisio, coordenador do
curso de Make Up Design do
Centro Europeu de Curitiba, no
Paraná, preparou uma lista com
dicas e possibilidades.

Alongamento ou extensão.
Para quem gosta de praticidade e
deseja dormir e acordar com
cílios grandes e volumosos, o
mais indicado é o alongamento
ou extensão de cílios. A técnica
consiste em fixar fios artificiais
nas pálpebras com uma cola
especial, dispensa o uso de
máscara e dura até 60 dias.

Permanente. Diferente da
extensão, que aumenta a
quantidade de fios e cria mais
volume, o permanente colore e
curva os cílios “Como é um
processo que apenas muda o
formato dos fios, ele é mais
indicado para quem tem cílios
retos e busca uma curvatura
maior”, comenta Pablo.

Curvex. Este é um dos
recursos mais populares para
curvar os cílios. “O curvex é um
equipamento bastante funcional
que oferece uma opção para
curvar os cílios
temporariamente. Mas hoje com
as tecnologias cada vez mais
avançadas das máscaras, o seu
uso tem sido dispensado”.

Máscaras. As máscaras de
cílios ainda são as maiores
aliadas para um olhar bonito e
marcante, com opções de todos
os tipos. Para todas as técnicas é
importante estar atento à
qualidade dos produtos e
processos de aplicação.

Dicas para valorizar os cílios

Alongamento,
permanente,
curvex...

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

Écio Lescreck e
o médico

veterinário
Eduardo

Ribeiro Filetti:
entrega a
Filetti de
merecida

homenagem,
em outubro,

referente ao Prêmio Profissional do Ano, na área de Saúde-
Veterinário, pelo Rotary Club de Santos Gonzaga.

 Tarde beneficente em prol das
obras sociais do Santuário Santo
Antônio do Valongo movimentará
o Salão Mármore do Santos
Futebol Clube, na Vila Belmiro,
em Santos, em 5 de dezembro, a
partir das 15 horas. Informações
pelo telefone (13) 3219.1481.

 Toma posse em 1º de janeiro a
nova diretoria do SindusCon-SP,
para o período 2019/2020, sob a
presidência de Eduardo May
Zaidan, e que tem como diretor o
santista Ricardo Beschizza.
SindusCon-SP congrega e
representa mais de 1.400
construtoras de diferentes portes
em todo o estado.

 Até 27 de janeiro, exposição
“Para Respirar Liberdade - 70
Anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos”
comemora os 70 anos da
Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH), com
obras do artista plástico e ativista
político Otávio Roth (1952-
1993), na unidade do Sesc Bom
Retiro, em Sampa.

 Após cinco anos de regulação
da maconha no Uruguai,
acontece de 7 a 9 de dezembro,
no Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU), em
Montevidéu, a 5ª edição do
Expocannabis Uruguay.

“Alaya” é a exposição do
fotógrafo Dennis Calçada, até 6
de dezembro, na Câmara de
Vereadores de Santos, na Vila
Nova, com 18 imagens em preto
e branco, focadas no equilíbrio
entre o homem e a natureza.

 83ª Bijoias agitou em
novembro, os dois andares do
moderno Centro de Convenções
Frei Caneca, em Sampa, com
mais de 200 expositores, entre
indústrias e renomados
designers, com lançamentos para
as festas de final de ano e alto
Verão.

 Servidor municipal de Santos
tem redução de aproximadamente
4% no valor da tabela na
aquisição de unidade no
Condomínio Sabiá, na Zona
Noroeste, fruto de parceria entre
a Prefeitura, Cohab Santista e a
construtora Trisul, responsável
pelo empreendimento. Só até 4
de dezembro!

 “Ruptura”, com mais de 50
obras, entre desenhos, pinturas,
esculturas, objetos e fotografias,
até 19 de janeiro, na Luciana
Brito Galeria, Jardim Europa,
Sampa.

Eduardo Maranhão, o secretário de Turismo Harrison Moreira
de Camargo e Silvio Rossi: em outubro, o Hotel Camboa

Paranaguá, no Paraná, inaugurou a maior piscina em hotel do
litoral do Estado, com 500 mil litros de água e toboáguas

para a diversão de adultos e crianças.

Divulgação

Divulgação

Fotos Sandra Netto

Rollien Correa de Lara

AEAS
81 Anos

Rollien Correa de
Lara, Fernanda

Russo, Paula Mota
e Sérgio França:

pré-lançamento da
2ª Mostra Decore

Litoral Paulista,
programada para o

Inverno 2019 em
Praia Grande,

movimentou o
Palácio das Artes.

Bela ação social
com ingresso mediante um brinquedo para o Natal das crianças

assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade local.

Engenheiro Rui
Evangelista dos
Santos e a esposa
Cláudia Maria
Ribeiro: casal
presidente da
Associação de
Engenheiros e
Arquitetos de
Santos (AEAS)
iniciou em 31 de
outubro, em sua

sede do Boqueirão, as comemorações do 81º aniversário de
fundação, marcando também o encerramento da exposição sobre
o percurso e panorama na área tecnológica de Santos e do
programa 80 anos da AEAS.

Engenheiro Gerson Carife e a esposa, deputada federal
eleita Rosana Valle, e a empresária Alzira Nivoloni

Querido casal
amigo, Mara
Ruiz e o
médico João
Sobreira de
Moura Neto
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BRUNO SCARPA

Bruno Scarpa

Mesa Litoral

O Dia Mundial do
Enoturismo, no segundo

domingo de novembro, foi
comemorado com estilo pela
Casa Valduga, no Vale dos
Vinhedos, no Rio Grande do Sul.
A programação se estende por
todo o mês, numa iniciativa da
Rede Europeia de Cidades do
Vinho (Recevin), composta por
mais de 800 cidades de 10
diferentes países, viabilizada no
Brasil por meio da Associação
Internacional de Enoturismo
(Aenotur) e apoiada pelo Instituto
Brasileiro do Vinho (Ibravin). A
Casa Valduga proporciona uma
imersão no mundo da uva e do
vinho com um winetour guiado
por um enólogo: o ápice da
experiência acontece com a
degustação dos produtos mais
icônicos da marca, sob vinhedos
centenários da vinícola.

Imersão no
mundo da uva
e do vinho

Com menos de um mês de
casa, o Dona Angola, gerido
por Gabriel Cicone e Vanda

Dinesia, trouxe o clima da fazenda
para a cidade. A casa na Rua Jorge
Tibiriçá, 26, em Santos, é decorada
com objetos, mesas e detalhes do
interior, com um toque africano
remetendo a Angola, fazendo jus ao
nome do local.

No cardápio, são destaques da
casa o pastel de massa de farinha de
milho nos sabores carne e calabresa;
o frango ou filé-mignon à Dinesia,
gratinado ao molho branco; a batata
frita coberta com catupiry e
parmesão; além da linguiça artesanal.

Dona Angola:
pratos individuais
no almoço de
sábado e
domingo

Da fazenda
à cidade
Opções veganas são uma
excelente alternativa no
variado cardápio

Também há várias
opções de “comida
de boteco”, como a
porção de isca de
frango, torresmo e
pururuca. A tábua
de frios com pães
artesanais e geleia
é na medida perfeita para um
delicioso happy hour.

O Dona Angola oferece pratos
individuais no almoço de sábado e
domingo, com massas, que combina
bem com o risoto de abóbora, um
dos queridinhos entre os
frequentadores da casa. No sábado
tem ainda a tradicional feijoada.
Opções veganas são uma excelente
alternativa, como o nhoque de
mandioquinha com cogumelos e a
coxinha vegana de berinjela com
shimeji.

Entre os drinks, existem diversas

variedades, com destaque para a
caipirinha de uva verde com capim
limão, o “red gin” (suco de
cranberry, água com gás, morango,
anis e gin tanqueray), o “aperol
spritz” (aperol, espumante e água
com gás), uma cachaça exclusiva da
casa, “sassafraz”, trazida
diretamente de Minas Gerais, as
cervejas artesanais da Paulistânia,
com destaque para a “caminho das
índias”, no estilo IPA, e uma carta
variada de vinhos e espumantes.
Também é possível encontrar as
opções mais tradicionais de drinks e

cervejas.
Para completar o

cardápio, as
sobremesas vão desde a
“coxinha da Dona
Angola”, que consiste
em mini coxinhas com
massa de churros, bola

de sorvete e uma porção de doce de
leite ou chocolate, ao pudim de leite
e tiramisu.

O Dona Angola realiza reservas
para aniversário e confraternizações,
em espaço reservado, possui música
ambiente e também transmite jogos
de futebol. Pode ser visitado de terça
à sexta-feira, das 17h30 à 1h30, no
sábado, das 12 às 2 horas, e no
domingo, das 12 às 22 horas.

Na internet é encontrado no
Facebook/Dona Angola Santos, no
Instagram @donaangolasantos e em
www.donaangola.com.br


