Capa: A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para Opinião
sediar em 2020 o 27º Congresso Mundial de
Arquitetos, evento que pela primeira vez dará à
cidade-sede o título de Capital Mundial da
Arquitetura. O anúncio foi feito em janeiro, na
sede da Unesco, em Paris.........................Pág. 7.
Capa: Fotos Divulgação.

Veículos & Negócios
Nelson Tucci, editor de Veículos & Negócios, revela que
o Brasil disputará neste ano a 6ª colocação com os Estados
Unidos no ranking de produção de veículos..........Pág. 9.
Divulgação

Passeios são
destinados a toda a
família e podem
ser personalizados
para grupos a partir
de 10 pessoas

Não há vinho!

À

espera de milagres anunciados, o
Brasil segue os primeiros dias de
2019 sem livrar-se do intrincado
sistema de corrupção que o sustenta,
não de hoje, mas por tantas décadas,
talvez séculos de exploração. Natural
que o mar de lama não se abriria num
passe de mágica, ou, como prometido,
por meio de um milagre. A constatação,
no entanto, de que a farinha é toda do
mesmo saco, e que será preciso cortar
as vísceras para livrar o país da já
conhecida sanha de salafrários, parece
tornar a tarefa ainda mais difícil para o
novo governo. Afinal, se é possível
comemorar algumas medidas,
aparentemente saneadoras, extinguindo
privilégios e desmandos, especialmente
na área da Previdência, também é

admissível assombrar-se com atos
oficiais confusos e contaminados pelo
ódio, causando terror em terras
indígenas; ações estapafúrdias de
ministros despreparados; revelações
explosivas sobre as relações entre o
filho do presidente, o então deputado
estadual pelo Rio de Janeiro e hoje
senador, Flávio Bolsonaro, e seu
motorista Fabrício Queiróz, e suas
respectivas movimentações financeiras
suspeitas. Denúncias que paralisaram a
banda ética do poder, deixando
estupefato o ministro Sérgio Moro, e
levaram os investigados a pedir socorro
ao Supremo Tribunal Federal,
apostando no adiamento da apuração
de responsabilidades. A tragédia
aguarda que tragam o vinho!

As novas regras trabalhistas
Murray

Turismo
“Legado Experience” é uma atividade de ecoturismo
desenvolvida pela reserva privada Legado das Águas, em
meio a Mata Atlântica, no Vale do Ribeira............Pág. 8.

Imagens & PPalavras
alavras
Ao decidir comprar sua primeira câmera fotográfica, é
preciso ter algumas informações sobre as chamadas
DSLRs de entrada, ensina Leandro Ayres.................Pág.4.
Divulgação

Preservar a
história e
memória de
Santos por meio
da produção e
conservação de
novos documentos

Memória
Criado em 2004, o Programa Memória – História Oral,
da Fundação Arquivo e Memória de Santos (FAMS), já
entrevistou mais de três centenas de pessoas........Pág. 12.

Autoestima
Proposta do site Fale Abertamente é abordar, de maneira
clara e objetiva, os sintomas das principais doenças que
acometem o sistema nervoso central.......................Pág. 10.
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Rosana: maior autonomia
na relação de emprego

ROSANA MENDES

Perspectiva

E

m face do disposto na Súmula 331 do
TST, bem como de Instruções
Normativas, o Ministério Público do
Trabalho (MPT) vinha impondo restrições
à terceirização das atividades
consideradas preponderantes através dos
Termos de Ajustamento de Conduta
(TAC). No entanto, esse entendimento
vinha trazendo prejuízo à classe
trabalhadora, com perdas de garantias
econômicas e de proteção no campo da
saúde e higiene do trabalho.
O TST tem admitido a revisão do
TAC inclusive quando houver
sedimentação da jurisprudência que
modifique as disposições de vontade
constantes do termo. A alteração da
legislação impõe a aplicação do disposto
no inciso I do artigo 505 do CPC/15, bem
como o disposto no artigo 5º, inciso II da
CF/88, abrindo um novo horizonte para a
terceirização da atividade-fim através das
modificações impostas na lei nº 6.019/74
(trabalho temporário).
O grande volume da área a ser
terceirizada impõe à empresa tomadora do
serviço algumas proteções adicionais, tais
como: (a) a divisão em mais de uma
empresa terceirizada para a execução do
serviço, em face do volume e da
necessidade da capacidade econômica da
prestadora na execução das atividades; e
(b) outro elemento importante está
relacionado ao processo de terceirização
(independentemente de sua dimensão)

que gera riscos elevados e prejuízos no
campo da cultura empresarial, além de
uma diminuição no engajamento da equipe
terceirizada, quando comparada com a
equipe própria.
Deve ser considerado o fato da
dimensão do serviço a ser terceirizado,
fato que impacta nas questões
estratégicas da empresa a longo prazo,
uma vez que as empresas prestadoras de
serviços fatalmente são concorrentes
potenciais em futuros contratos. Por outro
lado, o processo de terceirização acaba
por otimizar as questões relativas ao
custo operacional, permitindo um melhor
controle sobre a atividade executada e
maior agilidade na solução de impasses
produtivos pela empresa tomadora do
serviço.
Todo processo de terceirização traz

riscos de responsabilização subsidiária
em face do não cumprimento das
obrigações trabalhistas pelo prestador de
serviço. Dessa forma, se faz necessário
que a empresa tomadora do serviço inicie
uma acurada seleção das empresas. Tal
seleção deverá levar em consideração
critérios como capacidade econômica,
organização administrativa e operacional
compatíveis com a demanda do serviço
contratado.
Após a contratação a tomadora dos
serviços deve desenvolver um forte
controle sobre a empresa prestadora dos
serviços, não só quanto à qualidade e à
quantidade dos serviços prestados, mas
especialmente no que diz respeito à forma
de cumprimento das obrigações
trabalhistas. Dependendo da dimensão da
contratação seria de suma importância a
adoção de uma equipe própria da
tomadora para executar o controle
administrativo da prestação de serviço
contratada.
Em linhas gerais, a reforma
trabalhista buscou inserir na relação de
emprego elementos que permitam às
partes maior autonomia, quer nos limites e
condições do contrato, quer na forma de
sua execução.
Rosana Mendes é advogada do
escritório Murray – Advogados, de São
Paulo.
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Construção

Gestão automatizada da obra
Divulgação

Entre outros
benefícios,
ações
preventivas e
corretivas

Melhor estratégia para
combinar o crescimento
previsto para 2019

P

ara suportar a expectativa de
crescimento no mercado
imobiliário e ter a
oportunidade de estruturar toda a
operação da melhor maneira possível
é fundamental que as empresas do
setor invistam em tecnologia.
Software desenvolvido para o
segmento, o Mobuss Construção é
capaz de manter todos os registros
de obras necessários organizados e
controlados, colaborando para uma
gestão profissional, eficiente e
automatizada.
O uso de tecnologias aplicadas à
gestão da área de construção facilita
o trabalho no canteiro através dos
registros de obras, organizando
documentos, a rotina, o consumo de
materiais, eficiência no uso de
equipamentos, além de diminuir

legislação
vigente, entre
outros
benefícios.
Outro
diferencial do
Mobuss
Construção é a
possibilidade de
ser acessado via
dispositivos
móveis, mesmo
desperdícios e aumentar a
produtividade.
Além disso, ao utilizar a
tecnologia para registrar as
informações, é possível manter uma

base atualizada para análise de
funcionários e terceiros,
implementar ações preventivas e
corretivas, manter seguras as
evidências do cumprimento da

sem internet.
A solução de mobilidade para a
indústria da construção foi
desenvolvida para dar mais eficiência
no controle das obras, aumentando a

rentabilidade das empresas no
segmento. O sistema é utilizado em
dispositivos móveis por
profissionais que estão nos canteiros
e também pela equipe alocada na
base da operação e permite através
de diversos indicadores e evidências,
o controle da produtividade, perdas
e materiais utilizados. Além disso, o
gestor recebe rapidamente os dados
na central da companhia, realizando
a tomada de decisões de forma
segura e baseada em informações
atualizadas.
O Mobuss Construção também
auxilia no gerenciamento dos
projetos, no controle de
equipamentos, mão de obra, gestão
da segurança, inspeções da
qualidade, serviços de assistência
técnica, processos de vistoria e
entrega e controla os documentos e
registros que circulam dentro e fora
da obra.
Mais informações em
www.mobussconstrucao.com.br
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 Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santos multou em R$ 5 mil a

loja Fast Shop, localizada no Praiamar Shopping, por não possuir
sistema de logística reversa para celulares e acessórios, como determina
o programa Recicla Santos. A multa tem como base o parágrafo 2º, do
artigo 5º, que determina que os pequenos e os grandes geradores
comerciais deverão disponibilizar coletores específicos para o
recebimento de resíduos especiais e, em conjunto com os fabricantes,
importadores e distribuidores, estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
 Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e o Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) firmaram Acordo
de Cooperação Técnica, com
duração de cinco anos, para
aperfeiçoar a atuação das autarquias
no monitoramento da concentração
do mercado de planos de saúde e,
dessa forma, propiciar uma melhor
defesa da concorrência no setor.

 Governador João Doria

regulamentou a lei nº 15.556/2014,
que proíbe no estado de São Paulo a
utilização de máscaras em protestos
e prevê a responsabilização criminal
do infrator, visando coibir a ação dos
chamados black blocs, que, cobrindo
o rosto, se infiltram em
manifestações públicas para ferir
pessoas e causar atos de vandalismo
e depredação de patrimônio.
Reprodução

 Movimento Paulista de

Segurança no Trânsito,
criado pelo Governo de
São Paulo, revelou que em
2018 foram registradas
5.459 mortes em ruas e
estradas, com queda de 3,5% na comparação com
o ano anterior, quando
houve 5.658 óbitos. O
número de atropelamentos
apresentou redução de 9,3% no período. Desde a
criação do programa, em
2015, a redução é de 15,6%, o equivalente a
1.009 vidas poupadas em
todo estado.

 Mais de 30 cursos gratuitos de música

do Projeto Guri, voltados para crianças e
adolescentes de 6 a 18 anos incompletos,
estão com inscrições abertas até 22 de
fevereiro nos polos de ensino do interior
e litoral de São Paulo. Projeto é mantido
pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo. Mais
em www.projetoguri.org.br

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

Imagens & Palavras

Vou comprar minha
primeira câmera!
Divulgação

O sensor de uma câmera
de entrada é muito mais
sensível...

Canon e Nikon
juntas detiveram
86% do mercado
em 2018

LEANDRO AYRES
O TÍTULO exprime uma decisão
muito importante. Pode significar o
começo de uma carreira profissional
ou apenas o desejo de fazer um up
grade na qualidade das suas fotos,
para deixar seu instagram mais
atraente. Seja como for, é preciso
ter algumas informações sobre as
chamadas DSLRs de entrada.
Estas câmeras têm esta
denominação por atuarem com o
sistema de espelhos e vidros
basculantes (Digital Single Lens
Reflex), diferentemente das
compactas que atuam usando visor
ótico eletrônico. Tá, e daí? Daí que
a qualidade do que se registra muda
bastante. O resultado final de uma
DSLR é muito superior se
comparado com as câmeras
compactas ou celulares. O sensor de
uma câmera de entrada é muito mais
sensível, com capacidade aumentada
de detalhamento e do espectro de
luz. Não vou entrar em detalhes
sobre os tipos de sensores, pois
cada modelo tem o seu e caberá ao
interessado ler o seu release na
internet. “De entrada” porque são
mais baratas, portanto mais
acessíveis para o consumidor.
As marcas Canon e Nikon
juntas detiveram 86% do mercado
em 2018, sendo a Canon detentora

de 58% da fatia, deixando a Nikon
com 28%. Outras marcas como
Sony (5%) e a tradicional Leika
(2%) atuam como mero figurantes.
Sendo assim, vou concentrar as
minhas considerações nas marcas
líderes de mercado, com base na
fonte fotografiadicas.
A Canon distribui hoje um
portfólio com 6 DSLRs de entrada.
A mais barata, o modelo T5 que
acompanha uma lente 18-55mm f
3.5/5.6 EF-S II sai no site oficial da
Canon do Brasil por R$ 1.599. A
melhor DSLR neste segmento é o
modelo EOS Rebel SL2 EF-S 1855mm IS STM, que sai pela quantia
de R$ 2.959,52. Embora ambas
possuam a mesma objetiva em seus
kits, a diferença de valor se explica
pela robustez da construção, tipo
de sensor usado e dos dispositivos
eletrônicos integrados, como wi-fi e
bluetooth, para a transmissão de
dados.

O modelo de entrada mais
barato da Nikon é o Kit Câmera
Nikon D3400 com lente Nikkor 1855mm VR + 70-300mm ED,
custando entre R$ 2.300 e R$
2.600. Já que a Nikon encerrou suas
atividades de fabricação no Brasil
em setembro de 2018, este valor foi
conseguido por meio da consulta em
diversos sites de venda desses
produtos. Na outra ponta, o modelo
mais equipado, a D5600 com lente
Af-p Dx 18-55mm Vr sai entre R$
3.300 a R$ 3.900.
É muito importante, porém, não
basear a sua decisão de compra
apenas pelas especificações
técnicas. É preciso manusear ambas,
perceber com qual você sente mais
facilidade de acessar os comandos e
a que apresenta o grip mais
confortável. Logo, não recomendo
comprar a sua primeira câmera
através de lojas virtuais sem antes
senti-la na loja real.

Festividades do Ano Novo Chinês
Divulgação

COM o fim do Ano do Cão, em 5
de fevereiro, o Parque do
Ibirapuera, na capital paulista,
será palco da tradicional festa em
que, ao mesmo tempo em que
encerra, marca o início do Ano
Novo Chinês, alusivo ao Porco –
que vai até 24 de janeiro de 2020.
O evento acontecerá no sábado,
16, e será promovido pelo Instituto
Confúcio da Unesp.
Seguindo a tradição chinesa, a
partir das 10 horas, a
comemoração terá apresentação
de danças típicas, desfile do
dragão e do leão, artes marciais e
atividades culturais para toda a
4
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Dança
folclórica do
Instituto
Confúcio

família. Haverá também oficinas
sobre a língua e cultura chinesas,
caligrafia, aulas demonstrativas de
chinês e desfile de trajes típicos.

Às 20 horas,
na área de
eventos em frente
ao Planetário,
acontecerá show
da banda chinesa
de pop-rock
Penicillin, que reúne o melhor do
rock romântico e da música pop e
é uma das bandas mais admiradas
pelos jovens chineses.

Arq & Decor

Atraente diversidade das rochas

Divulgação

Mármores podem ser
aplicados em bancadas de
cozinha, banheiros...

A

C

om toque contemporâneo,
os mármores da
Michelangelo Mármores do
Brasil seguem as atuais tendências
da decoração. Tratado e lapidado
cuidadosamente, para que cada peça
tenha um toque único e exclusivo, a
proposta da Michelangelo é trazer a
beleza da diversidade das rochas
através de modernos processos de
extração, gerando o menor impacto
possível, valorizando a mão de obra
local e o desenvolvimento das
regiões onde está localizada.
A Michelangelo tem jazidas
próprias localizadas no Paraná,
onde extrai seus mármores
exclusivos. No mármore branco,
destacam-se o Michelangelo
Nuvolato, com veios dourados; o
recém-descoberto Michelangelo
Prime, com desenhos mais
marcados; além dos renomados
Michelangelo Calacatta e
Michelangelo Argento. Formados
pela combinação dos minerais
dolomíticos ao longo de bilhões de
anos, o mármore branco da
Michelangelo tem baixa porosidade

Programa
Resíduo Zero

Cozinha e churrasqueira revestidas com mármore Calacatta, projeto Guilherme Torres
e alta resistência.
Por ser uma rocha sedimentar,
diferentes minerais fazem a
composição que dão origem aos
veios do mármore por compor
desenhos únicos nas pedras. Por

conta desta característica, o
mármore pode ser aplicado em
bancadas de cozinha, banheiros e
áreas de alto tráfego. A marca ainda
possui o mármore cinza Grigio
Michelangelo; o mármore vermelho

Napoleon Bordeaux; e o mármore
negro Nero Michelangelo. Todos
podem receber diferentes tipos de
acabamentos, como polido,
escovado e levigado. Mais em
www.michelangelo.com.br

Nina Martinelli vai lançar
na Expo Revestir 2019, em
março, a Colezione Brick
Originale, com peças
provenientes de processos
internos que criam novos
produtos a partir de materiais
que seriam descartados. Feita em
100% de cerâmica reciclada, a
Colezione Brick Originale
confere aos ambientes um toque
original e rústico, com
tonalidades que vão do vermelho
intenso até nuances de laranja e
resgatam a energia marcante da
natureza.
Disponível em 12 modelos
diferentes, com três opções de
acabamentos: Originale, com
superfície lisa; Originale
Contorni, superfície com leves
ondulações; e Originale Vecchio,
cujas peças recebem tratamento e
ganham aspecto envelhecido.
A Colezione Brick Originale
é indicada para fachadas
externas e paredes internas, e
segue a tendência de design
atual, onde ser sofisticado é usar
materiais naturais e humanizar a
paginação. Mais em
www.ninamartinelli.com.br

Revestimento HD cria o efeito tijolinho...
Fotos Divulgação

A

Cerâmica Atlas apresenta sua
linha de revestimentos de alta
definição (HD) com o charme dos
tijolos aparentes, que conferem um
estilo mais rústico para os
ambientes. Com a proposta de
aquecer e trazer aconchego para as
residências, a técnica se torna cada
vez mais comum e pode ser aplicada
em todos os cômodos, criando
diferentes sensações em ambientes
sociais e privativos.
Para quem almeja exibir uma
parede de tijolinhos no living, quarto
ou até mesmo na cozinha, existem
técnicas e diferentes materiais que
criam o conhecido efeito tijolinho.
De olho nesta tendência, a Atlas
criou quatro opções de tonalidades
que garantem um aspecto
semelhante ao tijolo de “barro” nos
ambientes: Vinca, Massa e Tombara,
no formato 7 x 26 cm, e Ímola, no
formato 12 x 24 cm.
Produzidas em cerâmica, as
peças são ótimas opções para quem
deseja criar ambientes rústicos, com

computador à
impressora.
Fundada nos anos
60 por Geraldo
Ricciardi, a Cerâmica
Atlas é líder nacional
no segmento de
pastilhas de porcelana.
Em mais de 50 anos de
trajetória, alcançou alto
nível de qualidade,
volume, variedade de
formatos e cores,
atributos reconhecidos
pelo mercado brasileiro
e internacional. Sua
expertise no
desenvolvimento de
pastilhas e
revestimento para
fachadas, piscinas e
Modelos Vinca e Ímola: do marrom escuro ao argila claro, fabricação especial e tecnológica
demais ambientes
conforto e bem-estar de uma maneira originais.
tecnológica. Na produção, após a
residenciais e corporativos permite
simples, de fácil instalação e que,
Os quatro modelos contam com
preparação da massa, as peças
oferecer com exclusividade pastilhas
por serem em alta definição,
nuances que variam do marrom
recebem em sua superfície um
de porcelana e revestimentos, em
reproduzem detalhes de queima da
escuro ao argila claro e apresentam
acabamento impresso a partir de
diversos formatos e cores.
argila e texturas dos acabamentos
uma fabricação especial e
imagens transmitidas via
Mais em www.ceratlas.com.br
Perspectiva
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Energia solar é alternativa sustentável
Divulgação

San Blas
Residence: até
95% de
economia em
energia
elétrica com a
instalação de
24 placas
fotovoltaicas

24 placas fotovoltaicas
que promovem ganho
ambiental em 25 anos

F

onte de energia renovável em
crescimento, a energia solar
fotovoltaica está cada vez
mais barata. O valor caiu até 80%
nos últimos 10 anos, segundo dados
divulgados pela Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar). Em Santa
Catarina, as construtoras estão
antenadas para a mudança,
principalmente pela garantia de
economia, que pode chegar a 95% na
fatura do condomínio.
No San Blas Residence, da
Lumis Construtora e Urbanismo no
Bairro João Paulo, em Florianópolis,
os moradores contam com um
sistema de energia solar, projetado e
instalado pela Quantum Engenharia.
São 24 placas fotovoltaicas com
estimativa de geração anual de 8.148

kWh. O ganho ambiental e de
sustentabilidade em 25 anos é
equivalente a 2.770 unidades de
árvores plantadas, além de deixar de
emitir 107.961 kg de CO² na
natureza e 719.061 km de poluentes
produzidos por automóveis.

Estimativa do Bloomberg News
Energy Finance prevê que, em 2040,
32% da energia no Brasil será gerada
por meio dos painéis solares,
superando a fonte hídrica, que será
de 29%. O otimismo vem da garantia
de retorno do investimento previsto

para em torno de
cinco anos, e o
crescimento em
incentivos
públicos para a
instalação de energia solar. As placas
fotovoltaicas podem produzir até
100% da energia exigida pela unidade
consumidora, e se o consumo for
menor do que a energia gerada pode
ser entregue à companhia de luz e
utilizada posteriormente em forma

Retorno de até 12% ao ano
Reprodução

A

construtora Vitacon, de São
Paulo, lançou a possibilidade de
qualquer investidor aplicar R$ 1 mil
em Certificado de Depósito
Bancário (CDB) – um título de
renda fixa emitido pelo Banco
Topázio. Com prazo de resgate de
24 meses, o CDB possibilita
rendimento anual de até 12,8%. Ele é
feito em plataforma na internet,
elaborada em parceria com a
CapRate. Não há taxa de
administração, nem burocracia.
Esta nova modalidade de P2P
Lending é similar à realizada em
2015, quando a Vitacon lançou um
crowdfunding imobiliário e criou
benchmark internacional na área. Na
ocasião, a Vitacon arrecadou 28% a
mais do que o esperado para a
construção do VN Cardoso de Melo,
em São Paulo, previsto para ser
entregue este ano.
O retorno financeiro, segundo a
Vitacon, é dado pela liquidez dos
seus empreendimentos imobiliários:
“Estamos propondo um modo
diferente de investimento,
democratizando o jeito das pessoas
investirem. Queremos simplificar a
forma dos investidores aplicarem
seu dinheiro e, o mais importante,
com transparência e rentabilidade”,
afirmou o CEO da Vitacon,
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Alexandre Lafer Frankel.
O modelo de plataformas de
investimento no ramo imobiliário é
bastante utilizando nos Estados
Unidos e em países europeus, que
fazem captações pontuais para o
desenvolvimento de novos projetos
imobiliários, possibilitando acesso a

Nova modalidade de P2P Lending é
similar à realizada em 2015, quando
a Vitacon lançou um crowdfunding
imobiliário e criou benchmark
internacional na área

um maior número de pessoas, sem
burocracia e com muita
transparência. A estimativa é que
nos EUA, o volume de recursos de
crowdfunding no ramo imobiliário
chegue a mais de US$ 300 bilhões
até 2025.
A Vitacon é conhecida pelos

prédios localizados em áreas
comerciais, perto de grandes
empresas e com vasta oferta de
serviços e infraestrutura.
A empresa tem como
característica principal oferecer
unidades com aproveitamento de
espaços e compartilhamento de
serviços e quer ser uma opção de
investimento, tanto para quem busca
um novo estilo de vida, quanto para
quem acredita que imóvel é a melhor
forma de investir. Aliás, este tipo de
investimento une as duas
preferências do investidor brasileiro:
a renda fixa, que está atrelada a uma
empresa com fundamentos sólidos
na construção imobiliária.
“Segurança financeira é o principal
objetivo do brasileiro ao investir sua
renda. É isso o que queremos:
segurança e praticidade aliada à
experiência e ao conhecimento de
quem está revolucionando a relação
com a cidade com os
empreendimentos que oferece”,
afirmou o CEO da Vitacon.

de crédito na conta de luz.
A Quantum tem percebido o
aumento na procura por essas
instalações, tanto que registrou
incremento de 580% em vendas de
sistemas de energia solar distribuída
em 2017. Para o presidente da
empresa, Gilberto Vieira Filho, esse
tipo de facilidade é essencial para
quem busca alternativas de energia
sustentável, além de gastar menos.
De acordo com dados da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), os sistemas de
microgeração e minigeração
distribuída solar já somam mais 200
MW de potência instalada no
Brasil. O crescimento deste
segmento no país reflete em bons
resultados econômicos e
socioambientais. Os consumidores
dos setores de comércio e serviços
passaram a liderar o uso da energia
solar fotovoltaica, com 43,1% da
potência instalada no país, segundo
levantamento da Absolar.

Construtora
investe em
reuso de água

O

reuso de águas cinzas,
aquelas provenientes de
chuveiros, torneiras de
banheiros e máquinas de lavar, é
uma alternativa da Construtora
Trisul em seu empreendimento
Place Madalena, na capital
paulista. De acordo com o
superintendente de Marketing,
Lucas Araujo, a iniciativa leva a
uma economia de 6.650.000
litros/ano de água. Para o bolso,
algo em torno de R$ 135.600/
ano. Segundo Robson Artélite dos
Santos, gerente de obras da
Trisul, o empreendimento
trabalha com soluções e
elementos sustentáveis desde a
sua concepção. A principal
estratégia de sustentabilidade do
Place Madalena é o sistema de
reaproveitamento das águas
cinzas nas bacias sanitárias dos
apartamentos. A água
proveniente de chuveiros e
lavatórios de 50% dos
apartamentos passará por
tratamento e será destinada ao
reuso, enquanto a água cinza dos
outros 50% será descartada
diretamente na rede de esgoto. O
edifício possui 128 unidades.

Arquitetura

Rio, Capital Mundial da Arquitetura
Fotos Divulgação

Theatro
Municipal foi
inspirado na
Ópera de Paris:
arquitetura
eclética, síntese
dos projetos do
engenheiro
Francisco de
Oliveira Passos
e do arquiteto
francês Albert
Guilbert

Congresso acontecerá
entre 19 e 26 de julho de
2020

O

Rio de Janeiro foi escolhido
para sediar em 2020 o 27º
Congresso Mundial de
Arquitetos, evento que pela primeira
vez dará à cidade-sede o título de
Capital Mundial da Arquitetura. O
anúncio divulgado pela Agência
Brasil foi feito na sede da
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), em Paris.
O congresso é realizado a cada
três anos e, a partir da próxima
edição, toda a cidade que sediá-lo
será considerada capital mundial da
arquitetura. O Rio foi selecionado
para concorrer à vaga em 2014, e
disputou com Paris, na França, e
Melbourne, na Austrália.
Pela primeira vez no Brasil, o
evento acontecerá entre 19 e 26 de

Palácio Capanema: projetado por notáveis brasileiros com
consultoria do arquiteto franco-suíço Le Corbusier

Museu do Amanhã: projeto do
arquiteto espanhol Santiago Calatrava

julho de 2020, promovido pela
União Internacional dos Arquitetos
(UIA). Estarão reunidos no Rio
arquitetos e urbanistas do mundo
todo para discutir temas como
planejamento urbano, cultura,
mobilidade, obras públicas e
construção de cidades inclusivas.
A expectativa é de que cerca de 25
mil pessoas venham à cidade para
participar do congresso.
O presidente do Instituto de
Arquitetos Brasileiros, Nivaldo
Andrade, ressalta que a cidade é
uma referência por abrigar
trabalhos de ícones, como Oscar
Niemeyer, Roberto Burle Marx e
Lúcio Costa. “A cidade é também
uma referência de desafios
contemporâneos para os
arquitetos e de experiências
positivas no campo do urbanismo, a
exemplo dos programas de
urbanização de favelas. Podemos
dizer que o Rio sintetiza
características encontradas em
cidades não só do Brasil, mas de
diversos países do mundo”, afirmou
Andrade.
O prefeito Marcelo Crivella
prometeu se empenhar em
transformar 2020 em um marco na
história cultural da cidade:
“Teremos a oportunidade de
ampliar a relação de pertencimento
dos moradores da nossa cidade com
o seu patrimônio histórico e
arquitetônico, difundindo e
preservando esse acervo”. Crivella
foi representado no evento pela
secretária municipal de urbanismo,
Verena Andreatta, que acredita que a
cidade passará por um momento de
discussão sobre as condições
urbanas.

Divulgação

Restauração da Sala
Princesa Isabel
A
restauração da Sala Princesa
Isabel, no Palácio José
Bonifácio, na Praça Mauá, Centro
Histórico de Santos, está agora
concentrada na recuperação do teto.
Uma equipe trabalha sobre andaime
montado a cerca de metro e meio
abaixo da estrutura. “Retiramos o
verniz amarelado sobre a pintura do
teto para que a decoração fique mais
límpida e vívida. É a primeira etapa
do trabalho, mais difícil e
trabalhosa”, afirma Márcia Nicolau,
uma das responsáveis pela equipe.

O restauro começou com
serviços de prospecção e análises de
cor que compuseram o mapeamento
dos danos para permitir a
recuperação. Depois, foram feitos
testes de cor das paredes, com
auxílio de um cromatógrafo e outra
equipe recuperou 16 arandelas e 11
lustres menores, todos em cristal da
Bohêmia.
O lustre principal, pendurado no
centro do teto da sala, foi retirado
para recuperação. A peça tem 2,90
metros de altura, 2 metros de

Sala Princesa Isabel: detalhes
da pintura do teto são
recuperados

diâmetro e pesa de cerca de 300
quilos. Os cristais são suspensos
por fios de cobre e as partes com
problemas serão consertadas. Dois
vitrais superiores, onde foram

instalados aparelhos de arcondicionado, serão recuperados,
além de arandelas de cristal e as
ferragens originais. A climatização
será por meio de aparelho split, sem

interferir nos detalhes da sala, que
ainda tem parte da fiação de pano
(fio trançado em tecido), original da
época da construção.
A restauração inclui o piso em
madeira, que será lixado, calafetado e
receberá nova resina. O carpete
antigo dará lugar a um novo, de
melhor qualidade, com cor mais
harmônica com o ambiente. Os
circuitos elétricos serão revistos,
com todas as lâmpadas em LED. A
sala contará com novo sistema
multimídia, tela em LED e
sonorização.
Perspectiva
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luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Divulgação

Divulgação

Caiaque no Rio
Juquiá, em meio
a Mata Atlântica,
no Vale do
Ribeira

Ecoturismo familiar
Trilhas, piscinas naturais,
viveiro de plantas
nativas...

E

xperiência imersiva na
floresta, o “Legado
Experience” é uma atividade
de ecoturismo desenvolvida pela
reserva privada Legado das Águas,
em meio a Mata Atlântica, no Vale
do Ribeira, no Sul de São Paulo.
Com 31 mil hectares de extensão, a
reserva está localizada a 130 km da
capital paulista e oferece atividades
que vão de trilhas guiadas até
piscinas naturais, sempre com o
objetivo de promover o contato
direto entre os visitantes e um dos
trechos mais conservados do bioma

no estado.
Os passeios são destinados a
toda a família e podem ser
personalizados para grupos a partir
de 10 pessoas, mediante
agendamento, ou para grupos
menores, seguindo a agenda
proposta pela reserva. Os visitantes
são acompanhados por guias
profissionais e treinados. Os
passeios incluem pausas para
almoço e lanches já inclusos no
pacote, na própria sede da reserva.
A Legado das Águas é um dos
ativos ambientais da Votorantim.
Localizada na região do Vale do
Ribeira, a área foi adquirida a partir
da década de 1940 e conservada
desde então pela Companhia
Brasileira de Alumínio (CBA), que

manteve sua floresta e
biodiversidade local, com o objetivo
de contribuir para a manutenção da
bacia hídrica do Rio Juquiá, onde a
companhia possui sete usinas
hidrelétricas.
Em 2012, a reserva foi
transformada em polo de pesquisas
científicas, estudos acadêmicos e
desenvolvimento de projetos de
valorização da biodiversidade, em
parceria com o Governo do Estado
de São Paulo. Hoje, é administrada
pela empresa Reservas Votorantim,
criada para estabelecer um novo
modelo de área protegida privada,
cujas atividades geram benefícios
sociais, ambientais e econômicos de
maneira sustentável. Mais em
www.legadodasaguas.com.br

Novos voos para Astúrias e Sevilha
A
Air Europa, divisão aérea do
Grupo Globalia, terá duas
novas rotas dentro da Europa. Com
quatro frequências diárias cada, os
voos entre Madri e Astúrias
inauguram em 1º de março, enquanto
a rota de Madri a Sevilha inicia em 1º
de abril. Ambas ligam o hub da
companhia a esses destinos, também
favorecendo a conexão entre os voos
de longa distância e transoceânicos.
Com destino à Oviedo
(Astúrias), o primeiro voo decola de
Madri às 6h15, e o último, com
retorno à capital espanhola, às
21h45. Já em direção à Sevilha, os
voos regulares partem de Madri às
6h20 e tem como último horário de
retorno às 20h50, de Sevilha.
As rotas garantem uma conexão
8
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perfeita e rápida para os 21 voos
transoceânicos operados pela Air
Europa, além de Marrakech, no
Marrocos, Eilat e Tel Aviv, em
Israel.
Para Gonzalo Romero, diretor
da Air Europa no Brasil, as novas
rotas permitem ao viajante brasileiro
melhorar a gestão da viagem e criar
conexões rápidas e fáceis para os
destinos que desejarem: “Temos o
compromisso de ampliar nossa
presença por todo o mundo,
facilitando as conexões e entregando
aos passageiros da companhia uma
experiência positiva e rápida nos
deslocamentos”.
Fundada em 1986, a Air Europa
Linhas Aéreas é membro da aliança
global Skyteam e a única aérea

espanhola privada com mais de 25
anos de experiência em voos
regulares. A companhia integra a rede
Globalia, 3º maior grupo de turismo
da Europa e 1º da Espanha. Sua frota
de 50 aeronaves voa diretamente
para 48 destinos – 15 nas Américas,
13 na Europa/Norte da África e 20
na Espanha.
Há 15 anos no Brasil, opera 12
voos semanais diretos para Madri.
Sete a partir de Guarulhos (SP),
diários, três de Salvador (BA), às
terças, quintas e sábados e três de
Recife (PE), às segundas, sextas e
sábados. A Air Europa adicionou São
Paulo à sua rede de destinos
Dreamliner, passando a operar seu
voo diário com um Boeing 787-8.
Mais em www.aireuropa.com

Yoga,
culinária
orgânica,
danças e
terapias
para
promover
conexão
interior,
bem-estar e
equilíbrio
durante a
estadia

Templo do Ser abre
para hospedagem
I

nstalado em meio à exuberante
Mata Atlântica e cercado pelo
sossego e charme de Ilhabela, no
litoral Norte de São Paulo, o Templo
do Ser abriu a partir de janeiro seu
espaço para hospedagem.
Funcionando desde julho
exclusivamente para retiros, a
proposta do local, na Avenida
Engenho Velho, 185, Feiticeira, é
proporcionar uma estadia
diferenciada, aliando experiências a
atividades práticas terapêuticas,
como aulas de yoga, dança e
massagens, ao conforto e
comodidade de uma pousada com
atmosfera intimista, e rodeada por
algumas das mais desejadas praias
brasileiras.
O espaço dispõe de suítes
privativas, equipadas com
aquecimento central de água, arcondicionado split, frigobar, wi-fi,
amenidades orgânico-veganas,
repelentes naturais e varanda com
vista para a Mata Atlântica. Nas
áreas comuns estão a piscina e o spa
aquecido, e o restaurante Mana

Site da Costa
Cruzeiros

E

stá no ar a nova versão
brasileira do site da Costa
Cruzeiros, em
www.costacruzeiros.com As
transformações digitais
acompanham os demais sites
globais da companhia marítima e
têm o objetivo de oferecer uma
experiência única e integrada de
navegação a partir de serviços e
informações fáceis de encontrar.
O novo site é mais simples de
explorar e permite ao usuário
explorar diferentes destinos do

Bistrô, conduzido pela chef Carol
Marconi, que utiliza matériasprimas naturais e orgânicas em suas
criações, mirando sempre a
qualidade nutricional dos alimentos e
refeições para serem apreciadas por
todos os sentidos.
“Projetamos um espaço único,
no qual todos os detalhes e
atividades – da arquitetura à
culinária – contribuem para uma
estadia inspiradora, relaxante e de
reconexão divina com a natureza e
com o próprio ser”, explica a
diretora Cecília Peres. O calendário
de eventos inclui workshops e
palestras dedicados a temas
relacionados a bem-estar, qualidade
de vida, saúde e espiritualidade,
sendo uma ótima opção para quem
deseja conforto e qualidade aliados a
cuidados com o corpo, mente e alma.
Para garantir uma hospedagem
consciente e responsável, o espaço
restringe o consumo de bebidas
alcoólicas e fumo, alimentos e
bebidas trazidos de fora. Mais em
www.templodoser.org
mundo por meio de um tour
virtual divertido e dinâmico. As
partidas dos navios, os preços dos
roteiros, os tipos de cabines e suas
disponibilidades estão resumidas
em uma única tela.
O portal também está mais
interativo, graças às imagens dos
destinos visitados, que agora estão
maiores, e aos roteiros, que estão
dispostos de maneira mais clara.
A nova versão do site é mais
rápida de carregar, além de ser
responsiva – compatível para o
acesso via dispositivos móveis.
A nova versão do portal
também já está no ar na Itália,
França, Alemanha, Áustria, Suíça
e Estados Unidos.

Veículos & Negócios
Divulgação

Bons
ventos

Carreiras
promissoras
em 2019

C

Dirigentes brasileiros
surfam na onda otimista
que permeia a economia
NELSON TUCCI

O

Brasil disputará neste ano a
6ª colocação com os
Estados Unidos no ranking
de produção de veículos. A
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) estima a
entrega de 3,1 milhões de unidades
até dezembro. Números que, caso
confirmados, refletirão o
crescimento da indústria local pelo
terceiro ano consecutivo.
Depois de amargar resultados
pífios no governo Dilma Rousseff,
os produtores de automóveis,
ônibus e caminhões no Brasil
comemoraram em 2017 o
crescimento de 25,2% e, em 2018,
mais 14,6% de expansão produtiva
sobre o ano anterior. Para este ano a
projeção é de crescimento de 11,4%
sobre a base de 2,7 milhões de
unidades do ano que passou.

O país está sendo revigorado no
quesito “clima de confiança”, e há
espelhamento disto noutros setores.
Um bom indicativo é o crescimento
das vendas de caminhões em 46,3%
(2018 sobre 2017). Não é difícil
saber que a aposta no agronegócio é,
uma vez mais, grande.
No último dia 14, o Boletim
Focus, divulgado pelo Banco
Central, subiu a projeção de
crescimento do país para este ano.
De acordo com este relatório, a
estimativa do Produto Interno Bruto
(PIB) passou de 2,53% para 2,57%.
Os bancos, sempre
conservadores em seus números,

também apostam em um mínimo de
2,5% e, na carona de tanto
otimismo, os importadores de
veículos arriscam um PIB entre
2,5% e 3% maior. Pelas projeções da
Abeifa, a associação dos
importadores que reúne 16
associadas, deverão ser emplacadas
50 mil unidades no ano,
representando crescimento de 33%
sobre 2018.
As exportações de carros,
ônibus e comerciais leves é pouco
animadora, uma vez que o México
anda mal das pernas e a Argentina –
nosso grande parceiro no setor,
consumindo cerca de 80% dos

veículos – é uma incógnita, já que o
seu PIB deverá recuar 2% em 2019.
Peru e Colômbia começam a
responder, mas ainda são mercados
muito pequenos.
Logo, as projeções de demanda
estão focalizadas no mercado interno
que, apesar dos 13 milhões de
desempregados, deve responder bem
ao fator motivação. Oxalá tudo isto
não passe de um sonho de Verão,
porque em um mundo de economia
globalizada quando o mar fica
revolto, todos os barcos balançam.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Hidrovia movimenta 9,7 milhões de toneladas
V
Divulgação

ital para a logística de
transporte de cargas do país, a
navegação da Hidrovia Tietê Paraná,
administrada pelo Departamento
Hidroviário do Estado (DH),
movimentou este ano 9,7 milhões de
toneladas de produtos, o que
equivale a 277 mil carretas tipo bitrem/ano. São cargas que deixam de
ser transportadas pelas rodovias do
estado. O crescimento foi de 9%
frente ao ano passado, quando o
movimento chegou aos 8,9 milhões
de toneladas. As principais cargas
transportadas são soja, farelo de

Hidrovia Tietê
Paraná possui
2.400 km de
extensão

soja, milho, areia e cana-de-açúcar.
Para manter as boas condições
de navegação e continuar o

crescimento de suas
movimentações, o
DH está investindo
na contratação de
empresa de
engenharia para
prestação de serviços
de manutenção de balizamento e
sinalização, incluindo topografia e
batimetria. O valor do contrato é de

R$ 9,2 milhões, por um prazo de 12
meses. A manutenção será executada
em todo trecho paulista da hidrovia,
composto por 800 quilômetros.
Prevista para o final de 2019,
está em andamento a obra de
derrocamento do Canal à jusante de
Nova Avanhandava, executado em
cerca de 10 quilômetros da hidrovia,
justamente no ponto mais crítico
para a navegação. Com a escavação,
o canal de navegação de acesso à
eclusa de Nova Avanhandava
ganhará mais 2,4 metros de
profundidade.

onsiderando a valorização
de profissões que objetivam
ajudar/auxiliar outras pessoas,
Leiza Oliveira, CEO da Minds
Idiomas e especialista em
carreiras, listou algumas das
carreiras mais promissoras para
o novo ano. No mercado de
dublagem, abre-se oportunidades
para o dublador. Há carência
por esses profissionais e a
tendência é a demanda só
crescer. Há cursos de dois a
quatro meses, e não há formação
universitária para esse nicho.
Na era do faça você mesmo,
a função de youtuber. Vídeos de
gastronomia, alimentação
saudável, marcenaria,
artesanato, entre outros que
incentivam e simplificam para o
internauta colocar a mão na
massa cresceu em 2018 e tem a
projeção de crescer mais de 30%
em 2019.
O cuidador de idosos deve
considerar que no Brasil são
mais de 34 milhões de idosos –
com estimativa do IBGE desse
número triplicar em 20 anos! O
cuidador não precisa
necessariamente ter a formação
em enfermagem, mas os cursos
de saúde, no geral, ajudam muito
a saber como proceder nessa
função.
O mercado de esportes e
turismo de aventura movimenta
mais de US$ 633 bilhões por ano
e envolve instrutores das
modalidades, a aparelhagem
necessária para a realização
deles, cadeias hoteleiras que
abrigam esse tipo de viajante,
entre outros, servindo tanto o
que tem interesse em desenvolver
as ferramentas dos esportes
quanto o que quer ensinar as
pessoas a aproveitarem essas
atividades esportivas.

Perspectiva
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Fazendo xixi
na cama

Divulgação

Vale acompanhamento
psicológico familiar

A

enurese, um transtorno que
causa a perda involuntária
da urina durante o sono, atinge
até 15% das crianças com mais
de cinco anos de idade, segundo
a Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU), e causa
restrições que às vezes não são
identificadas pelos pais. Além de
um rápido diagnóstico para
início imediato do tratamento, o
acompanhamento psicológico é
muito importante, tanto para a
criança quanto para a família.
“As crianças que fazem xixi
na cama queixam-se de não
poderem dormir na casa de
amigos e familiares, e assim
ficarem de fora da famosa ‘Noite
do Pijama’, atividade comum
com os colegas”, diz a médica
Cacilda Andrade de Sá,
professora na Faculdade de
Medicina da UFJF e
coordenadora do Serviço de
Psicologia do Ambulatório de
Enurese do Hospital
Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora (HUUFJF). A especialista acrescenta
que o transtorno impacta
diretamente a vida escolar e o
convívio social, além da afetar a
autoestima e a qualidade de vida
dos pequenos.
Um estudo realizado em
escolas públicas de Juiz de Fora
mostrou que apenas 4,81% das
crianças com enurese buscavam
auxílio médico. Em uma
avaliação inicial feita com
crianças e adolescentes que
sofrem com o transtorno, os
médicos constataram que uma
das maiores consequências da
enurese é a punição sofrida por
causa da perda urinária. A
criança é culpada por aquilo que,
para ela, já é um castigo:
“acordar molhada”.
O diagnóstico pode ser feito
observando a evolução da
criança quanto ao
desenvolvimento psicomotor e à
capacidade de enchimento e
esvaziamento da bexiga.
10
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Saúde mental
Site visa entender, conhecer e diferenciar as doenças
Divulgação

Divulgação

A

proposta do
site Fale
Abertamente,
como o nome sugere, é
abordar, de maneira
clara e objetiva, os
sintomas das
principais doenças
que acometem o
sistema nervoso
central, como
depressão, ansiedade,
pânico, bipolaridade e Alzheimer.
Atualizada semanalmente, a
plataforma, idealizada pela
farmacêutica FQM Farma, foi criada
com o propósito de ajudar as
pessoas que sofrem com essas
doenças e seus familiares que
também precisam saber lidar com a
situação.
O objetivo é tornar o Fale
Abertamente um site de pesquisa,
para sanar dúvidas, saber enfrentar
preconceitos, encontrar especialistas
na área, entender, conhecer e
diferenciar as doenças e seus
sintomas. Atualmente, profissionais
se dedicam constantemente em
pesquisas para que todas as
informações postadas na plataforma
tenham dados que possam ajudar e
orientar a população, inclusive com
indicações de livros e filmes para
que o assunto seja passado de forma
educativa. O canal também apoia
iniciativas que visam o tema, com
dicas culturais.

FILOFOBIA
Divulgação

A

filofobia se classifica como
um transtorno de ansiedade
em que existe medo intenso de
uma determinada situação que
parece ser ameaçadora, mas não
é. Para muitas pessoas que têm
medo de se relacionar com outras
pessoas a ameaça é semelhante
aqueles casos em que a
integridade física está em risco.
Porém, o que está em jogo

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), estima-se
que no Brasil 23 milhões de pessoas
tenham problemas com a saúde
mental, sendo ao menos 5 milhões
em níveis que vão de moderado a
grave. Ainda de acordo com a OMS,
322 milhões de pessoas em todo o
mundo vivem com depressão.
Considerada o “mal do século”, ela é
um desafio para médicos e pacientes
por tratar-se de um tabu na
sociedade.
Na opinião do neurologista,
Willians Lorenzatto, a Fale
Abertamente é importante para que
as pessoas tenham total acesso à
informação: “O objetivo é que a
pessoa tenha uma referência na hora
de pesquisar sobre o tema e também
um canal com os especialistas da
área. A população precisa saber que
há várias formas de tratamento sem
que haja necessariamente uma
internação”. Mais em
www.faleabertamente.com.br

mesmo é a integridade psicológica da
pessoa. “A pessoa vive com medo
de que a ameaça possa acontecer ou
vive como se já estivesse sofrendo
essa ameaça. É um transtorno de
ansiedade, mais especificamente nas
situações que envolvem um
relacionamento amoroso”, explica a
psicóloga Camila D’Ávila Moura.
Os casos de filofobia estão
relacionados às experiências e
frustrações acumuladas, como o fim
de um relacionamento, uma traição.
A experiência negativa leva a uma
frustração, porque havia uma
expectativa que não se concretizou.
“A forma como as pessoas lidam
com ela é que vai dizer o quanto a
experiência ruim vai influenciar nas
próximas relações ou não”, afirma a
psicóloga, consultora do site
www.amoreclasse.com.br
Certas pessoas lidam de forma
tranquila, pois se frustram e depois
de um certo momento assimilam.
Entendem o que aconteceu e pensam
nos pontos positivos e no
aprendizado que tiveram.

Manchinha que jamais
sairá da memória...
A MORTE de Manchinha, cão
assassinado por um segurança do
supermercado Carrefour em
Osasco chocou o país. Como
alguém pode cruelmente matar um
animal pensando em interesses
comerciais. A revolta tomou conta
das ruas, das Ongs de defesa da
vida animal, da imprensa e das
redes sociais. É o momento para
refletirmos sobre mudanças na
sociedade.
Meu amigo, advogado Vasco
Vieira, sempre me diz que dentro
de pouco tempo os animais de
estimação, em especial cães e
gatos, estarão comendo à mesa
como membros das famílias, pois o
laço afetivo que une esses animais
às pessoas muitas vezes
transcende até mesmo o elo
consanguíneo da mesma espécie,
ou seja, pode ser até mais forte que
o laço familiar.
Da mesma forma, é vigoroso o
conceito de cachorro comunitário.
Alguns comércios possuem seus
animais dentro das lojas. Diversas
comunidades têm seus cachorros
circulando livremente, como

Robinho, adotado pelos taxistas e
comerciantes da confluência do
Canal 1 com a Floriano Peixoto.
Um posto de combustíveis em São
Paulo contratou o vira-lata Negão
para trabalhar, recebendo salário e
moradia, com uniforme e crachá.
Há notícias de empresas em
Manaus que contratam cães para
atuar na segurança, dando inclusive
direito a férias aos mesmos. Em
1987, com estudantes da
Faculdade de Engenharia da
Universidade Santa Cecília
desenvolvemos a primeira cadeira
de rodas para cães. A inclusão e o
respeito são o melhor caminho.
Ao Carrefour, sugiro colocar
uma estátua de Manchinha em
todas as suas unidades e permitir
desde já a circulação de animais em
suas lojas e até obrigando-as a
possuírem um pet no quadro de
colaboradores. É a maneira de
transformar essa mancha da falta
de respeito humana em um
aprendizado eterno a comerciantes,
pessoas e animais. Essa
Manchinha será indelével em nossa
memória.
Divulgação

Três sabores:
aveia e mel,
cereais e
vegetais

PETISCO – DogLicious lançou no mercado os biscoitos Croc, que unem
diversão e crocância em três diferentes sabores: aveia e mel, cereais e
vegetais. Além de garantir um alimento crocante, os produtos são
adequados para todos os portes de cães. A formulação contém
ingredientes funcionais de qualidade que auxiliam no controle do tártaro,
mas é importante reforçar que não previne ou remedia a doença. A
escovação dos dentes ainda é a melhor maneira, sempre tendo o cuidado
de seguir as orientações do veterinário. Caso a doença não seja cuidada
ou prevenida, pode desencadear em uma série de enfermidades bucais
nos cães – e, em caso mais graves, a perda dos dentes. Os biscoitos
também não devem substituir uma alimentação completa, como é o caso
das rações.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO
www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Isabela Carrari/Secom-PMS

 Pode ser visitada até 8 de

fevereiro, no Centro de Cultura
Patrícia Galvão, na Vila Mathias,
em Santos, a exposição coletiva
de fotos em comemoração aos
473 anos da cidade, celebrados
em 26 de janeiro.
 12ª edição da Campus Party,
de 12 a 17 de fevereiro, no Expo
Center Norte, na capital paulista,
oferece a gigante imersão
tecnológica em Internet das
Coisas, Blockchain, Cultura
Maker, Educação e
Empreendedorismo, com mais de
550 mil campuseiros
cadastrados em todo mundo e
versões na Espanha, Holanda,
México, Alemanha, Reino Unido,
Argentina, Costa Rica, Colômbia,
Equador, Itália, Singapura...
 Alê Jordão expõe “I Love São

Paulo”, no Choque Cultural, Rua
Medeiros de Albuquerque, 250,
Vila Madalena, Sampa, até 16 de
março, de terça a sábado, das 11
às 18 horas (fecha durante o
Carnaval).

Filhos do saudoso Armênio Mendes, Alex e Paulo Mendes
conduzem o Grupo Mendes com ânimo de continuar
desenvolvendo a cidade que acolheu o patriarca. Em janeiro, o
presidente do Grupo, Paulo Mendes, e o prefeito Paulo Alexandre
Barbosa, anunciaram parceria que garante investimento de R$
130 milhões num Centro de Atividades Turísticas, um novo
Mercado de Peixes, além da modernização da ponte Edgard
Perdigão, deck do pescador e sistema viário na Ponta da Praia.
Raimundo Rosa/Secom-PMS

 Desenhos dos artistas

plásticos Maria Ros Blat e
Ângelo Gill, e objetos do caiçara
Carlos Alfredo Nóbrega, na
exposição “Caiçara e Seu
Cotidiano”, no Museu Conceição
de Itanhaém, no Centro
Histórico, até 17 de fevereiro, de
terça-feira a sábado, das 9 às 20
horas, domingo e segunda, das
11 às 17 horas.
 Em quatro finais de semana, de

25 de janeiro até 17 de fevereiro,
vindima na Vinícola Góes, em São
Roque, no interior de São Paulo,
celebra mais uma safra de uvas,
momento no qual se inicia o
processo de produção dos
rótulos.
 Festival Everybody’s Channel,
iniciativa da atriz Domênica
Duarte, que marca a chegada da
plataforma e canal de TV por
streaming Everybody’s Channel,
de 22 a 31 de março, na fazenda
Maeda, rodovia Deputado
Archimedes Lammoglia, km 18,
Itu, no interior de São Paulo.

Sérgio Vicente da Graça, da escola de samba Unidos da
Zona Noroeste: o novo Rei Momo da folia santista, eleito
com toda Corte Carnavalesca – Rainha Rosany de
Oliveira Santos, da Real Mocidade, e Princesa Marisa dos
Santos, da Mocidade Dependente do Samba – na festa
que agitou os Arcos do Valongo, no Centro Histórico.

Paulo
Alexandre
Barbosa,
prefeito de
Santos, e
Agostinho
Turbian,
presidente da
Global Council
of Sales
Marketing
(GCSM): chefe
do Executivo
recebeu em
dezembro, na
capital paulista,
o prêmio de “melhor gestor público municipal do Brasil”,
concedido pela GCSM em parceria com o Fórum das Américas.
Homenagem ocorreu após avaliação entre os 150 maiores
municípios do país. Participaram da cerimônia o então
governador do estado, Márcio França, secretários estaduais, o exgovernador Geraldo Alckmin e lideranças empresariais.
Divulgação

Gustavo Estrella:
novo presidente
da CPFL Energia,
eleito pelo
Conselho de
Administração,
passa a liderar a
empresa a partir
de 1º de
fevereiro. “Será
uma grande honra
estar à frente da
CPFL Energia, um
dos maiores
grupos empresariais do Brasil e do mercado de energia”, comentou
Estrella, que substitui André Dorf, que se dedicará a outros projetos
profissionais.
Divulgação

25 de janeiro, a partir do meio-dia,
a Prefeitura de São Paulo preparou uma grande
comemoração dos 465 anos da fundação da cidade. A festa
reflete a diversidade cultural na programação artística do
palco do Vale do Anhangabaú, no Centro, e nos espaços
culturais descentralizados.

Dario Rustico: novo presidente
Executivo da Costa Cruzeiros para
a América Central e do Sul assume
o desafio de crescer nos próximos
anos, com foco em novos
destinos, infraestrutura mais
moderna e custos
operacionais em linha
com outras regiões de
cruzeiros no mundo.

 Salão São Paulo de Turismo

2019 e o Congresso do Turismo
Paulista 2019, de 26 a 28 de
junho, no Centro de Eventos São
Luís, na Rua Luís Coelho, 323,
capital paulista.
 2º Congresso de

Desenvolvimento em
Enfermagem acontecerá em 23 e
24 de abril, no Transamerica
Expo Center, em São Paulo. Mais
em www.condepe.com.br
Perspectiva
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Raízes
santistas

Canal 8: drinks
exclusivos, como o
“oitinho” e o “yuko”

Cadeiras de praia e redes
proporcionam conforto e
relaxamento...
BRUNO SCARPA

C

om quatro meses de
atividades, o Canal 8 Casual
Bar – através dos sócios
Denis Fulco Ramos, também
proprietário do Kenzo Sushi
Lounge, e Rafael Campos
Fernandez, proprietário do
Australiano Bar e Tiki Bar – resgata
as raízes santistas. A proposta é
disponibilizar um ambiente bem
descontraído, para que os clientes se
sintam como mais gostam, seja em
casa ou na praia. O local possui
cadeiras de praia e redes para que os
quitutes sejam degustados com
conforto e relaxamento.

No cardápio destaque para os
ícones da gastronomia local, como a
típica porção “calafrango” e o x-tudo
(isca de frango, isca de peixe frita,
calabresa na cachaça, lula a dorê, e
batata frita da casa). No clima do
Verão são diversas opções, como o
ceviche, churrasco vegano e o
clássico escondidinho de carne seca.
Aos sábados é servida a tradicional
feijoada.
A casa possui drinks exclusivos.
O “oitinho” (gin, água de côco,

malibu e geleia caseira de morango) é
inspirado na raspadinha vendida na
praia durante o Verão e o “yuko”
(sakê, xarope de pêssego, calda de
cereja marraschino, suco de limão
siciliano e cointreau) é uma
lembrança romântica à importante e
grande comunidade japonesa de
Santos. O cardápio de cervejas é
bem variado com opções de cervejas
tradicionais e também litrão. Em
breve chope artesanal.
Também são encontradas

sobremesas próprias,
como o bolo terremoto
com sorvete (bolo quente,
recheado de chocolate,
coberto com ganache de
chocolate e sorvete de
creme), o cheese cake de
mojito (massa de biscoito
e um recheio cremoso a
base de cream cheese, rum
branco, hortelã e um shot
de calda de morango) e o
tradicional açaí com leite
ninho, paçoca, frutas da época, leite
condensado, granola e mel.
O Canal 8 Casual Bar fica
localizado na Rua Governador
Fernando Costa, 535, Santos, e pode
ser visitado de terça à quinta-feira,
das 18 à 1 hora, sexta-feira, das 18
às 2 horas, sábado, das 12 às 2
horas, domingo, das 16 à meia noite,
e pode ser encontrado na internet
através do facebook.com/
canal8casualbar e no Instagram
@canal8casualbar

Verão é hora
dos vinhos...

J

unto com o calor, é cada vez
mais comum a busca por
bebidas refrescantes, que sejam
capazes de amenizar, ao menos
um pouco, a sensação térmica
elevada nesta época do ano.
Além de refrescante, o vinho
possui propriedades benéficas a
saúde e apresenta 50% menos
conteúdo energético que sua
concorrente na estação, a
cerveja. De acordo com Abel
Blumenkrantz, da Garage
Vinhos, a principal dica para
consumir vinho no Verão é
buscar bebidas com boa acidez,
notas frutadas e bastante frescor,
que é o caso dos brancos, rosés e
espumantes: “Por serem leves e
terem baixa presença de taninos,
causam uma sensação
refrescante e, além disso,
acompanham muito bem saladas,
canapés e pratos leves com
frutos do mar e queijos magros”.

FAMS

A memória
da cidade

Entrevistas estão à disposição para a consulta de pesquisadores e demais interessados

C

riado em 2004, o Programa
Memória – História Oral, da
Fundação Arquivo e
Memória de Santos (FAMS), já
entrevistou mais de três centenas de
pessoas que tiveram uma
participação efetiva nas vidas
artística, cultural, política, social e
esportiva da cidade.
O objetivo do Programa é
preservar a história e memória de
Santos por meio da produção e
conservação de novos documentos,
colhidos através de entrevistas e
utilizando a metodologia da história
12
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oral.
A preocupação com a história e
a memória da cidade se justifica pelo
fato de Santos ter uma participação
importante no desenvolvimento do
estado de São Paulo. Atraídos pela
riqueza gerada pelo porto, muitos
estrangeiros se instalaram na cidade,
e os que aqui ficaram foram aqueles
que emigravam por conta própria
para procurar emprego nas cidades
mais ricas.
O maior grupo foi sempre de
portugueses, seguidos pelos
espanhóis e, em menor número, por

italianos, sírio-libaneses e japoneses.
Todos criaram instituições de cultura
e beneficência, da qual a pioneira foi
a Sociedade de Beneficência
Portuguesa, fundada em 1859,
seguida pelo Centro Español e
Repatriación (1895), Real Centro
Português (1895), Societá Italiana di
Beneficenza (1897) e Sociedade
Beneficente Syria (1904).
No esporte, desde o início do
século XX, Santos marcou presença
em quase todas as modalidades,
tendo entre seus esportistas
campeões paulistas, brasileiros, sul-

americanos e mundiais. Nas áreas
artística e cultural, a cidade
contribuiu e ainda contribui com
diversos artistas talentosos.
As mais de 300 entrevistas
realizadas com diversas
personalidades durante a existência
do Programa da FAMS estão
classificadas em oito áreas: Artes e
Cultura, Diversidade Étnica,
Educação, Esportes, Política, Porto,
Sindical e Social, e estão à
disposição para a consulta de
pesquisadores e demais
interessados.

Com vocação para tudo e para
todos, a história oral procura o
respeito às diferenças, facilitando a
compreensão das identidades e dos
processos de suas construções
narrativas. Busca, ainda, recuperar
parte da “aura” da arte de contar,
perdida, segundo o pensador alemão
Walter Benjamin, devido ao declínio
de uma tradição e de uma memória
comuns, que possibilitavam a
existência de uma experiência
humana coletiva, ligada a um
trabalho e um tempo compartilhados
em um mesmo local.
Para Benjamin, o narrador – ou,
no caso da história oral, o
entrevistado –, “figura entre os
mestres e os sábios, pois pode
recorrer ao acervo de toda uma vida
(uma vida que não inclui apenas a
própria experiência, mas em grande
parte a experiência alheia. O
narrador assimila à sua substância
mais íntima aquilo que sabe por
ouvir dizer). Seu dom é poder contar
sua vida; sua dignidade é contá-la
inteira”.

Conheça o trabalho desenvolvido
pela Fundação Arquivo e
Memória de Santos: acesse o site
www.fundasantos.org.br

