Capa: Piso vinílico chama a atenção por agregar Opinião
benefícios que vão da instalação prática e
rápida ao conforto de não se preocupar com o
“toc-toc” dos passos, tornando-se uma das
principais alternativas ao tradicional piso frio
das construções e reformas.......................Pág. 3.
Capa: Fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

Veículos & Negócios
Nelson Tucci, editor de Veículos & Negócios, testou o
Creta, o mini SUV da Hyundai, com motor 1.6, que é
potente e apresenta bom rendimento......................Pág. 7.
Divulgação

Chapada das Mesas,
no Maranhão:
parque nacional
com formações
rochosas de
milhões de anos

Touro ou cavalo?

N

úmero não é algo que não se
deva desprezar. De forma
simplória, raciocinemos: se
alguém lhe pergunta sobre o 11°
mandamento, o 28° estado brasileiro, o
segundo satélite natural da Terra ou
pela 18ª regra do futebol, desconfie. E,
conforme o caso, chame a polícia.
A matemática antiga, a de “meia
idade” e a novíssima também ensinam
que 27 x 3 é igual a 81 (touro no jogo
do bicho). Assim, sempre que o
Senado votar deverão existir no
máximo (isto é, se ninguém faltar) 81
votos, já que são três por estado –
incluso aqui o distrito federal. Na
tumultuada sessão de 2 de fevereiro,
inaugurando a nova legislatura, foi
eleito presidente da chamada Câmara
Alta o senador Davi Alcolumbre depois

de computados todos os... 82 votos.
Epa! Criado pela Constituição Imperial
de 1824 como Câmara de Senadores e
rebatizado de Senado Federal, na
primeira Constituição da República
(1891), Senatus (em latim) carrega a
tradição de “casa de anciãos”, da
Antiguidade. Ou seja, casa de
sabedoria.
Ainda que Calígula (imperador
romano de 37 a 41 desta era) tivesse
nomeado Incitatus, seu cavalo preferido,
senador romano, a Câmara dos Lordes,
como a chama o Reino Unido, é uma
casa de respeito. Ou deveria ser. Em
Roma, Tókio, Washington ou Brasília. Aí
ficamos a pensar: existiria algum
Incitatus Brazilis recebendo o 82° voto?
Com este novo Senado, a conta não
fecha.

Importância das relações Brasil-China

Turismo

Oferecendo uma diversidade de opções no país e exterior, EDUARDO AUGUSTO MURRAY
a operadora Abreu preparou uma lista de destinos para
s relações entre Brasil e China
serem explorados em 2019......................................Págs. 6.
remontam a 1812, quando

Murray

A

Imagens & PPalavras
alavras
Ser fotógrafo é expressar uma mensagem visual, ou
melhor, sensorial, captada através de um dispositivo
fotográfico, conceitua o fotógrafo Leandro Ayres....Pág.4.
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Edifício Seed,
na Vila
Olímpia
contempla
área comum
Petfriendly

Construção
Gamaro Incorporadora entrega o edifício Seed, na capital
paulista, que contempla terraço Pocket Forest e área
comum Petfriendly....................................................Pág. 5.

Autoestima
Depois da disfunção erétil, a ejaculação precoce está entre
os distúrbios mais comuns dos homens, pois compromete
a satisfação sexual...................................................Pág. 10.
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Maria I, rainha de Portugal, chamada
de “Maria, a louca” e também de “a
piedosa”, então no Brasil, importou
trabalhadores chineses para
trabalharem em uma plantação de
chá no estado do Rio de Janeiro.
Décadas depois, em 1900, houve
uma nova onda imigratória de
chineses para o Brasil, desta vez
para São Paulo.
Com a grande revolução chinesa
de 1949, as relações formais entre
Brasil e China foram interrompidas e
apenas restabelecidas em 1974. Dois
anos mais tarde, em 1976, teve início
a abertura econômica da China, ano
em que Mao Tse-Tung morreu e
Deng Xiaoping conquistou o poder
político. As mudanças praticadas
por Deng Xiaoping foram até o final
dos anos de 1990 e tiveram,
indiscutivelmente, um caráter mais
econômico do que político.
Há uma mística no povo chinês
de se considerarem como o “Império
do Meio” ou “o país que está no
centro do planeta Terra”, pois
supostamente a China seria a “única
superpotência econômica, política,

tecnológica, social e cultural do
mundo”.
Este pensamento não é tão
exagerado nos dias de hoje, ao menos
sob a ótica brasileira. Em 2009, a
China se tornou o maior parceiro
comercial do Brasil. O comércio
bilateral cresceu de 6,7 bilhões de
dólares em 2003 para 36,7 bilhões
de dólares em 2009.
Desde 2009, a China permanece
como o maior parceiro comercial do
Brasil, à frente dos Estados Unidos,
da União Europeia e de países
árabes. A balança comercial entre os
dois países tem saldo positivo para
o Brasil. Em 2017, os investimentos

Eduardo Augusto: “A
China só investe onde é
bem-vinda”
chineses diretos no Brasil atingiram
US$ 11,3 bilhões, muito embora, em
2018, tenham caído para US$ 2,8
bilhões, provavelmente devido às
incertezas provindas das eleições
presidenciais e às expectativas de
mudanças em marcos regulatórios.
Claramente a China representa,
de longe, o mais importante e
promissor parceiro comercial do
Brasil há muitos anos.
Esperamos que o atual governo
brasileiro tenha a inteligência
necessária para entender a gigantesca
importância das relações entre Brasil
e China e não comprometa o
intercâmbio construído até então,
tendo em vista que a China só
investe onde é bem-vinda.
Temos escritórios em Shanghai,
Beijing o Hong Kong e estamos
aptos a prestar assessoria a
empresas que queiram ter negócios
na China ou com empresas chinesas.
Também prestamos assessoria a
diversos grupos chineses no Brasil.
Eduardo Augusto Murray é
advogado do escritório Murray –
Advogados, de São Paulo.
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Arq & Decor

Vinílico combina praticidade e conforto
Divulgação

Não confundir com o piso
laminado, que é composto
por fibras de madeira...

O

piso vinílico chama a
atenção por agregar
benefícios que vão da
instalação prática e rápida ao
conforto de não se preocupar com o
“toc-toc” dos passos, tornando-se
uma das principais alternativas ao
tradicional piso frio das construções
e reformas brasileiras. Embora não
seja um tipo de piso novo, é preciso
conhecer as especificidades do
produto para garantir que, da
compra ao uso no dia a dia, tudo
corra bem. Líder na fabricação de
vinílicos, a Tarkett reuniu as dúvidas
mais frequentes.
Afinal, o que é piso vinílico?
O vinílico é composto por PVC,
cargas minerais, plastificantes,
pigmentos e aditivos. Ele pode ser
homogêneo, ou seja, possui uma
massa única em uma ou mais
camadas, ou heterogêneo, onde há
camadas diferentes entre si. Não
confundir com o laminado, que é um
piso composto por fibras de
madeira, papel e outros materiais.
Quais são os formatos
disponíveis? O mercado de vinílicos
oferece opções modulares – réguas e
placas – ou monolíticas em mantas,
com diferentes dimensões, estampas
e cores. A maior parte dos modelos

de placas e réguas é aplicada com
adesivo e possui juntas secas, mas
há a opção de vinílicos com sistema
de encaixe, conhecidos como
“clique”, que dispensam o uso de
adesivo.
Onde comprar? É normalmente
comercializado na referência metro
quadrado por meio de revendas
especializadas que podem ou não
oferecer também o serviço de
instalação. Os fabricantes não
costumam oferecer a instalação. Ao
comprar, verifique se as
características do piso, como a

Divulgação

Jatobá
lança
cubas
A

Jatobá Pastilhas lançou a linha
Unique, de cubas de porcelana
para banheiros e lavabos: formato
oval (Halus) e quadrado (Essenza),
ambas nas cores Azul Capri e Verde
Etna. As cubas de apoio – instaladas
sobre o tampo – estão disponíveis
nos tamanhos 32 x 32 cm (Essenza)
e 40,5 x 32 cm (Halus).
“As cores e texturas têm sido o
ponto alto dos lançamentos neste
setor, mas o que vemos são cores
‘chapadas’ e peças em HD imitando
pedra”, afirma a arquiteta Natalia
Carmona Souza, analista de Projetos
e Marketing da Jatobá Pastilhas:
“Após analisar os produtos
existentes, decidimos entrar neste

espessura e a classificação de uso,
são compatíveis com a rotina do
espaço desejado. É importante
escolher a cor com base na amostra
física do produto, pois imagens
digitalizadas ou impressas podem
trazer variações de tons.
Onde pode ser instalado?
Após aguardar o período de
aclimatação do produto ao ambiente,
geralmente de 24 horas, o vinílico
deve ser instalado em pisos e
paredes por profissional
especializado. A base deve estar
limpa, nivelada, seca, curada e

Unique: de
porcelana,
para
banheiros e
lavabos

impermeabilizada, se necessário. Um
dos grandes benefícios é a
possibilidade de aplicá-lo por cima
de determinados revestimentos,
desde que estejam preparados para
tal.
Ele pode ser aplicado sobre
cimento, laje de concreto, cerâmica e
porcelanato, além de mármore e
granito polido. Evite instalações
sobre ardósia comum, cimento
queimado, madeira, tacos,
laminados, parquets, cerâmicas
desniveladas, com placas soltas e/ou
juntas maiores que 5 mm. Neste

Diferentes
tipos de jatos

O

mercado com itens diferenciados,
inovadores nos quesitos cor e
acabamento”.
Uma peça nunca é exatamente
igual a outra devido ao revestimento
que recebe em seu acabamento.
Trata-se de um esmalte reativo – o
mesmo utilizado em algumas
pastilhas de porcelana – e que causa

um efeito
diferenciado
de mescla de
cores. A
aplicação do
esmalte
reativo
desenvolvido
pela Jatobá
proporciona
efeito vitrificado e brilhante.
A qualidade é outro diferencial
das cubas Unique. Os produtos são
queimados a altas temperaturas e
possuem resistência e durabilidade, e
baixíssima absorção de água (inferior
a 0,5%), sendo ideais para aplicação
em banheiros e lavabos.
Mais em www.jatoba.com.br

chuveiro Bolero Spa, da
Codda Faucets, chega ao
mercado agregando tecnologia e
eficiência. Com traços retos,
design minimalista e

Noz-Pecan Coleção
Heritage Linha
Essence
caso, é preciso remover e refazer o
contrapiso antes de aplicar o
vinílico. Nunca instale em áreas
externas ou abertas.
Ao contrário do que ocorre na
instalação de pisos laminados
“clicados”, os vinílicos com sistema
de encaixe não precisam de um
espaço entre o piso e a parede para
dilatação.
Podem ser lavados? Com
exceção dos modelos com sistema
“clique”, os vinílicos colados podem
ser lavados, mas não podem ficar
com água empoçada, o que vai
causar o descolamento das peças ao
longo do tempo. Após a instalação
de pisos colados, é preciso aguardar
ao menos sete dias antes de lavá-lo,
pois este é o tempo de cura do
adesivo.
Qual a durabilidade? A
durabilidade de qualquer tipo de
piso está associada às boas práticas
e hábitos de instalação, uso e
manutenção. É importante saber
qual a garantia da marca contra
defeitos de fabricação e quais as
orientações básicas de limpeza e
conservação. Para evitar danos à
superfície, evite arrastar móveis
pesados e acrescente feltro aos pés
de mesas e cadeiras.
Mais em www.tarkett.com.br

contemporâneo, o Bolero Spa
mede 50 x 50 cm, é embutido de
teto e possui três diferentes tipos
de jatos: ducha, cascata e
nebulizado. Manufaturado na
Itália, disponível em aço inox com
acabamento polido, o Bolero Spa
se destaca na decoração do
banheiro e salas de banho. Mais
no site www.coddafaucets.com
Fotos Divulgação

Bolero Spa: design minimalista e contemporâneo
Perspectiva
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z Cada vez mais seletivo com os alimentos, o consumidor brasileiro
busca informações nas tabelas nutricionais dos rótulos das embalagens
(“rótulo limpo”), com destaque para o sódio (75%), gorduras (75%),
calorias (68%), açúcar (65%) e colesterol (41%), constatou estudo
produzido na América Latina pela Kerry, líder mundial em Taste &
Nutrition. “Os brasileiros estão preocupados com a saúde e procuram
alternativas saudáveis para a alimentação”, comentou Alejandra Rullan,
diretora de Nutrição para Latino América da Kerry. A pesquisa mostrou
que a maioria dos brasileiros lê o rótulo dos produtos, sendo que 24%
leem sempre e 30% regularmente.
Reprodução

z Idec lançou
o programa “É
da sua conta”,
em
www.idec.org.br/
edasuaconta,
que disponibiliza conteúdo
educativo sobre o sistema brasileiro
de energia elétrica, abordando temas
como a fatura de energia elétrica,
encargos e tributos, o sistema
integrado de geração e distribuição e
eficiência energética. “É da sua
conta” oferece uma calculadora da
conta de luz – que permite simular
diferentes tipos de gastos, impostos
e bandeiras tarifárias – e a Tarifa
Branca – que possibilita avaliar se
vale a pena aderir a essa modalidade
de cobrança, que oferece luz mais
barata fora do horário de pico.

z Proibição de canudos de plástico
em bares, restaurantes, hotéis e
pensões de Santos valerá a partir de
2 de abril. A multa para
estabelecimentos que desrespeitarem
a nova regra variará de R$ 500 a R$
1.000.
z Pesquisa elaborada pela
Booking.com apurou que 3 em cada
4 viajantes brasileiros (77%) tentam
controlar seus gastos definindo um
orçamento com antecedência. Porém,
pouco mais da metade (57%), não
segue essa estimativa à risca e acaba
gastando mais que o planejado. O
levantamento foi feito com 21.500
pessoas de 29 países e também
revela como os turistas priorizam o
orçamento de viagem deles para o
próximo ano.

z Fundação Arquivo e Memória de Santos (FAMS) está credenciada para

atender pessoas físicas (e-CPF), jurídicas (e-CNPJ) e poder público, em
esfera nacional, no serviço de certificação digital, uma assinatura com
validade jurídica que garante proteção às transações eletrônicas e outros
serviços via internet, permitindo que pessoas e empresas se identifiquem e
assinem digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e
agilidade. Agendamento de data e documentos exigidos e demais informações
estão no site www.fundasantos.org.br
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Ser fotógrafo é...
Reprodução KopywritingKourse.com

Equipamento caro, boa
formação e habilidade
não conduz ao sucesso
LEANDRO AYRES
...É REUNIR habilidades e
percepções para expressar uma
mensagem visual, ou melhor,
sensorial (*), captada através de um
dispositivo fotográfico.
A definição acima é bem
abrangente, serve para todos que
fotografam. Da adolescente que faz
bico de pato para publicar a selfie no
Instagram, passando pela confeiteira
que publica o seu bolo recémassado, até chegar ao fotógrafo
profissional, que tem nesta área de
atuação a fonte do seu sustento. E,
para esta última categoria, ser
fotógrafo é ir muito além da
fotografia. É ser administrador,
pesquisador e empreendedor.
O interessado em se tornar
profissional deverá entender que ter
um equipamento caro, boa formação
e habilidade não o conduz ao
sucesso profissional. É
imprescindível aprender sobre
gestão de carreira e de negócio,
conhecer o mercado e seu público
alvo, estabelecer uma sólida rede de
bons contatos e apostar em maneiras
eficazes de promover seus trabalhos.
São vários os caminhos. Antes de
seguir, o postulante deverá se
conhecer e concentrar suas energias e
tempo no segmento que ele deseja se
especializar, seja como fotógrafo de

casamento, de produtos,
fotojornalista etc.
Dado o primeiro passo,
ingressar em um curso que transmita
conhecimentos sobre a gestão da
carreira fotográfica, avaliação do
mercado, formalização fiscal, como
atingir o seu público alvo
identificando a melhor plataforma e
linguagem para isso. Sim, essa é a
parte menos atraente da nossa
profissão. Longe do ideal artístico
que os atraiu para a luz, como
moscas muitos são queimados pelo
que os cegou e sucumbem, desistem
de ser fotógrafo. Para estes, só
restará o desejo de diminuírem o
prejuízo do investimento vendendo
seus equipamentos por um preço
justo.

Divulgação
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Existem
diversos
cursos de
gestão,
presencial ou não, que estão
espalhados pelo país. O Instituto
Internacional de Fotografia
(www.online.iif.com.br), baseado na
capital paulista, oferece treinamento
com duração de dois dias, excelente
para quem não dispõe de muito
tempo. Com o investimento de R$
600, o interessado poderá participar
do Photo Meeting, curso presencial
que acontecerá nos dias 20 e 21 de
março, no qual o aluno aprenderá
sobre o planejamento da carreira de
forma estruturada, sequencial e
prática para aplicação no seu dia a
dia. Este evento reunirá oito nomes
de peso, atuantes no mercado
fotográfico há muitos anos, que irão
dividir com os presentes suas
experiências e dar o caminho das
pedras...
(*) Já há impressoras 3D que
fazem impressões de fotografias em
relevo para que deficientes visuais
possam também “ver” as imagens,
que quase sempre vêm
acompanhadas de descrições
auditivas.

Fotografia aliada à arte plástica
UNIR fotografia com arte plástica
em trabalhos de casamento é uma
das tendências para o mercado
fotográfico em 2019, assegura a
produtora Zoëga, de São Paulo. À
frente da empresa, o fotógrafo
David Zoëga vê a aposta na
combinação como uma
oportunidade de entregar um
produto diferente aos noivos e
noivas: “Em um mercado tão
competitivo e com profissionais de
tamanha qualidade, buscar um
diferencial é fundamental para
continuar crescendo e ganhar a
preferência do cliente”.
Zoëga trabalha em parceria
com a artista plástica e também
fotógrafa Silvia Reali Servadei. A
técnica utilizada consiste em
recriar a cores parte da cena com
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Importante
aprender
sobre
gestão de
carreira e
de negócio

aquarelas que são montadas sobre
a foto. “Esse trabalho cria um efeito
2D e gera os contrastes: do fundo

Oportunidade de entregar
um produto diferente aos
noivos e noivas
em preto e branco da foto com as
cores da aquarela, e da textura do
papel da foto com a dos papéis
utilizados nas aquarelas”, revela
Silvia: “Minha intenção é acentuar
o clima que o David Zoëga
capturou, e brincar com o conceito
de realidade aumentada nas
artes”.
“A fotografia por si só já é
uma arte, o que procuramos é
incrementá-la ainda mais com
outros elementos e construir peças
únicas”, acrescenta Zoëga, ao
acreditar que a integração arte/
foto poderá se expandir para todas
as áreas da fotografia.

Construção

Pets dentro do condomínio
Divulgação

Seed, na Vila Olímpia:
terraço Pocket Forest e
área comum Petfriendly

O

A

postando no mercado pet –
o Brasil possui mais de R$
32 milhões de pets, em sua
maioria cães e gatos, num mercado
que movimenta R$ 25 bilhões por
ano e continua em crescimento –, a
Gamaro Incorporadora entrega em
março o edifício Seed. O residencial
ocupa terreno de 2.805,09 metros
quadrados na Vila Olímpia, na
capital paulista, e contempla terraço
Pocket Forest e área comum
Petfriendly, ou seja, os animais terão
espaço especial para passear e
brincar.
“Quando as pessoas adotam
seus pets, eles adequam suas vidas
para que haja uma boa adaptação e
os animais se sintam felizes. Para
isso é importante espaços que sejam
criados para recebê-los da melhor
forma”, explica Vinicius Amato,
diretor de Incorporação da Gamaro,
conhecida por seus projetos
disruptivos, como o prédio de

Edifício contempla área comum Petfriendly: animais terão espaço especial para passear e brincar
moradia compartilhada.
Ele acrescenta que é uma
demanda já existente e o Brasil está
atrasado neste assunto: “Assim
como todo condomínio existirão
regras a serem respeitadas e que
serão adaptadas durante a
implementação do projeto, mas

agora com uma visão para os pets
terem mais liberdade”.
Espaços como esses são
importantes porque atendem as
pessoas que procuram a segurança
de um condomínio com a
possibilidade de brincarem com seus
cães e gatos na área comum do

prédio que foi projetada
especialmente para esse público,
com piso de granite emborrachado
que facilita a limpeza. O local
também foi equipado com troncos e
telas para os animais desfrutarem
uma experiência de brincar com
elementos naturais.

Punta Del Este ganhará museu
Divulgação

E

m privilegiado cenário, a
Fundação Pablo Atchugarry –
dirigida pelo artista plástico
uruguaio de mesmo nome –
homenageará a arte latino-americana,
inaugurando um museu temático
com exposições itinerantes de
grandes mestres contemporâneos e
talentos emergentes do continente.
“Será um refúgio e um diálogo entre
artistas contemporâneos
consagrados e emergentes”, disse
Atchugarry, ao anunciar o projeto
que será realizado em Punta del Este
em 2020/21.
No dia 1º de abril começa a
construção do museu nos terrenos
da fundação, em Manantiales,
Maldonado. O novo prédio,
projetado pelo arquiteto uruguaio
Carlos Ott, terá área de 1.600
metros quadrados, com duas salas
onde abrigará exposições itinerantes
de pintores e escultores do
continente junto à coleção particular
do artista, composta por peças dos
venezuelanos Jesús Rafael Soto e
Carlos Cruz-Diez, o argentino Julio
Le Parc, o uruguaio Joaquín Torres
García, María Freire, Miguel Ángel
Pareja e José Pedro Costigliolo. A

Construtoras
retomam
lançamentos

Espaço será refúgio e diálogo entre artistas contemporâneos consagrados e emergentes
construção também terá um ponto
de vista que permitirá o diálogo
entre a arte e a natureza
predominante no entorno da
propriedade.
Atchugarry afirmou que o
museu, que tem apenas investimento
privado, será pensado como um

espaço de referência que atuará
como uma “ponte” entre as
Américas. Com entrada gratuita, o
objetivo é promover todas as artes,
além de mostras triangulares e
residências para artistas, tanto entre
a fundação quanto com outras
galerias de arte da Região: “Isso

significa um grande passo. O
conceito básico é localizar a arte
nacional que foi feita e será feita em
um contexto latino-americano. Tem
como objetivo dialogar e
contextualizar a arte na região. Em
suma, um refúgio para a arte latinoamericana”.

s empresários da indústria
imobiliária de Goiás estão
confiantes na projeção otimista
para o setor e compartilham a
avaliação de especialistas na
retomada do mercado em 2019.
Eles estão baseados na
perspectiva de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB),
manutenção da baixa taxa de
juros, controle da inflação, maior
confiança no novo governo e a
entrada em vigor de algumas
novidades já no começo do ano –
como o aumento para R$ 1,5
milhão no financiamento
imobiliário pelo FGTS e a
recente regulamentação das
normas sobre distratos para
contratos de venda de imóveis.
Apenas a imobiliária URBS
já confirmou 35 lançamentos
neste ano. O número é mais do
que o dobro registrado pela
Associação das Empresas do
Mercado Imobiliário de Goiás
(Ademi-GO) entre janeiro e
setembro de 2018. Nesse período
foram contabilizados 15
lançamentos.
Acumulando mais de 20 anos
de atuação no mercado
imobiliário, Ricardo Teixeira, um
dos diretores da URBS, faz uma
análise otimista. Segundo ele, as
construtoras vão lançar muito
mais em 2019, que será um ano
de grandes oportunidades. A
melhora dos índices econômicos
registrada no final de 2018 é um
forte indicativo disso, como por
exemplo a expansão do PIB, que
tem uma previsão de crescimento
superior a 2% em 2019, e o
otimismo do setor produtivo com
o novo governo federal, o que
para ele, reforça a confiança de
empresas e consumidores
“Assim como nos anos
anteriores, no auge da crise, nós
levantamos a bandeira de que
era preciso ser resiliente e ir
atrás das oportunidades. Agora
a URBS está levantando a
bandeira que é preciso ter muita
disposição e trabalhar para se
apropriar rapidamente desse
crescimento sem igual que terá o
Brasil”, afirma Teixeira, ao
avaliar que o mercado em Goiás
pode ter um crescimento ainda
maior, já que o estado está entre
os que menos sofreu com a crise
econômica dos últimos anos.
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Carmim:
degustar as
melhores
seleções de
vinhos

Alter do Chão: a
bela praia fluvial
da Amazônia

DESTINOS PARA 2019!
Tendências de viagem
para diferentes gostos e
bolsos

A

operadora Abreu preparou
uma lista de lugares para
serem explorados em 2019.
Começando pelo Brasil, Pará, na
região Norte, guarda belezas ainda
pouco conhecidas. Partindo da
capital Belém, é possível alcançar
verdadeiros paraísos, como Alter do
Chão, a bela praia fluvial da
Amazônia, o balneário de Santarém e
a Ilha de Marajó, o maior
arquipélago fluviomarinho do
planeta.
A Chapada das Mesas é outro
destino inesquecível. Situada no
Maranhão, é um parque nacional
com formações rochosas de milhões
de anos, poços de águas cristalinas e
cachoeiras impressionantes.
Pelo mundo, a Grécia encanta
com cidades incríveis e ilhas

deslumbrantes, com muita cultura,
história e belezas naturais. Em 2019,
os pacotes para a Grécia terão novos
destinos, como Milos e Zakynthos,
que reúnem praias de tirar o fôlego.
Em evidência no Caribe, a
Riviera Maia, no México, é uma
mistura perfeita de praia e cultura,
que fica ainda melhor com a oferta
hoteleira surpreendente. Nesta
região, além de poder curtir a costa,
o turista aproveita belezas naturais
como rios de águas transparentes,
florestas e cavernas.
Mais de 11 milhões de pessoas
visitaram o Marrocos em 2017.
Arquitetura peculiar, cidades
históricas, desertos, gastronomia
instigante e hospitalidade calorosa o
tornam um destino de férias
imperdível. Europa, Oriente Médio
e África se misturam nas mesquitas,
medinas, palácios e souks, onde os
costumes são uma atração à parte.
A Ilha Maurício possui praias
paradisíacas. Localizada no Oceano

Experiências no
universo vitivinícola
P

rincipal destino enoturístico do
país, quem visitar a serra gaúcha
no Verão terá encontro com a
vindima, a colheita da uva, tornando
o cenário ainda mais encantador e
convidativo. O complexo
enoturístico da Cooperativa Vinícola
Garibaldi, em Garibaldi, é parada
obrigatória para os que desejam
aprender mais sobre a bebida, a
história dos imigrantes italianos e a
cultura na região.
Com quatro opções de visitação
para imergir no mundo dos vinhos, o
Garibaldi Experience oferece
programações que se encaixam na
agenda e nos diferentes interesses
6
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dos turistas. A novidade é a atração
Taça & Trufa, que une cinco
deliciosas e surpreendentes
harmonizações de vinhos,
espumantes e chocolates artesanais.
O vinho é uma bebida complexa,
com os fatores de paladar e aromas
bem marcantes. Já o chocolate é
intenso. A cooperativa disponibiliza
também o Projeto Desperte seus
Sentidos, uma degustação às cegas
que ocorre no interior de uma pipa
de 100 mil litros anexa à cave
Acordes, que também dá nome aos
produtos ícone da marca.
Informações e agendamentos
pelo telefone (54) 3464.8104.

Índico, é cercada por recifes de
corais coloridos, com mar cristalino
muito azul e areia branquinha. Para
completar, o povo é extremamente
simpático, os hotéis luxuosos e a
paisagem tropical maravilhosa.
Diversidade é a palavra certa
para descrever a Colômbia. Seus
dois principais destinos são uma
dobradinha de sucesso entre os
turistas: Bogotá e Cartagena das
Índias. A primeira tem muita cultura,
música, bairros charmosos e
restaurantes deliciosos. A segunda,
por sua vez, tem um clima
descontraído, muita história para
contar e um litoral apaixonante.
Os 1.800 quilômetros de litoral
garantem à Croácia muitos turistas.
Mas as belíssimas praias são apenas
uma parte do charme do país, que
tem também montanhas, trilhas,
cachoeiras, lagos cristalinos e
cidades acolhedoras.
Mais informações em
www.abreutur.com.br

Proposta
gestão do PE
de Campos

O

primeiro dos 25 parques
estaduais de São Paulo que
serão concedidos à iniciativa
privada para investimentos,
manutenção e exploração
turística pelos próximos 20 anos
recebeu proposta da Urbanes
Empreendimentos, do Rio
Grande do Sul. A concorrência
pública prevê a concessão de
uma área de 473,15 hectares,
que corresponde a 5,6% da área
total do Parque Estadual de
Campos do Jordão, em Campos
do Jordão. O vencedor deverá
fazer um investimento mínimo
obrigatório de R$ 8,3 milhões.

Vivências fascinantes
no Alentejo...
O
Alentejo, em Portugal, preserva
não só o seu patrimônio
histórico, grande parte reconhecido
pela Unesco, mas também a
autenticidade da cultura. Tudo
combinado a paisagens fantásticas,
que o transformam num destino
perfeito. Hospedar-se em um
edifício medieval é imperdível. O
destino proporciona hospedagem em
muitos edifícios de centenas de anos,
que fazem parte do acervo histórico
e que atualmente abrigam hotéis
elegantes e confortáveis. São antigos
conventos e palácios que permitem
vivenciar o estilo e arquitetura da
Idade Média, como a Pousada de
Arraiolos, do século 14, que mescla
a arte barroca à mobília minimalista e
requintada.
A paisagem natural alentejana
oferece planícies douradas. O voo de
balão de ar quente é uma das
maneiras mais românticas e, ao
mesmo tempo, aventureira de ver a
beleza da região. Dá para levar a
família toda para o passeio, já que
alguns cestos, como os da empresa
Up Alentejo, chegam a acomodar até
12 pessoas. Podem ser realizados o
ano inteiro e deve-se considerar o
período de até cinco horas para toda
a experiência.
A região é uma verdadeira Meca
para os amantes da bebida e as

opções de enoturismo são muitas.
São cerca de 300 vinícolas em seu
território, que produzem variações,
como tintos, brancos, espumantes e
talha, e alguns rótulos estão entre os
mais premiados do mundo. Em
lugares como a Carmim, é possível
conhecer o processo de produção,
aprender mais sobre os vinhos e
ainda degustar as melhores seleções.
Nas herdades do Alentejo, é
possível descobrir tradições e
sabores que só as regiões mais rurais
podem proporcionar. Essas
propriedades familiares típicas são
excelentes alternativas para vivenciar
a cultura e a produção dos deliciosos
ingredientes da culinária local.
Algumas dispõem de charmosos
alojamentos e restaurantes
fabulosos, como a Herdade da
Malhadinha Nova, nos arredores de
Beja.
Para aqueles que buscam
atividades de bem-estar e lazer em
meio à natureza, praticar stand-up
paddle é a maneira perfeita de
contemplar as belezas naturais do
Alentejo. A Corktour realiza
passeios que permitem a prática em
lagoas rodeadas de sobreiros, a
árvore que fornece a cortiça,
combinada a experiências de provas
de vinhos e degustação de produtos
regionais.
Destino
mais genuíno
de Portugal, o
Alentejo é a
maior região
do país.

Herdade da
Malhadinha
Nova:
cultura e a
culinária
local

Veículos & Negócios

Bom rendimento

Fotos Divulgação

A etanol, o mini SUV
apresenta consumo
interessante na estrada

Creta: aparência moderna, bancos de
couro, volante multifuncional e painel
recheado de boas opções, o
modelo proporciona boa
dirigibilidade

NELSON TUCCI

E

m alguns modelos a diferença
entre a motorização 2.0 e a
1.6 é enorme. Nesses casos,
dá vontade de descer do carro e
empurrar. Mas não é o que acontece
com o Creta, o mini SUV da
Hyundai. Já tínhamos avaliado o
motor 2.0 e esperávamos menos do
1.6, no entanto veio uma boa
surpresa.
Com potência de 130 cv
(etanol), o modelo Pulse Plus 1.6, de
16 válvulas, rende bem. À exceção
de duas subidas, em que o câmbio
automático fez reduzidas
perceptíveis, quase não se sente a
diferença.
De moderna aparência, bancos
de couro, volante multifuncional e
painel recheado de opções, o modelo
proporciona uma honesta
dirigibilidade. O Creta oferece
espaço interno (quatro adultos e
uma criança é o ideal) e conforto. A
suspensão é um pouco dura para
quem se vê em um automóvel, mas

razoável para o
SUV.
A direção
elétrica, espelhos
retrovisores
retráteis e uma
correta câmera de
ré contribuem
favoravelmente
com o/a motorista.
Os sensores dão
uma bela força e...
a uma temperatura
externa de 39°

tem-se a certeza
de que nestas
condições – que
me perdoem os
dóceis
cãezinhos – o
ar
condicionado é
o melhor amigo
do homem!
Os bancos
traseiros são
rebatíveis, o
que ajuda, e
muito, em ocasiões específicas, e o
porta-malas de 431 litros faz bonito
para um mini SUV. Durante a nossa
avaliação, ele fez 6 km/l na cidade e
rodou à média de 11,5 Km/l na
estrada, sempre a etanol.
Encerrando o ano passado na
liderança de seu segmento, com
4.920 emplacamentos, pode-se dizer
que o modelo, lançado em 2016, está
se saindo bem na foto.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Consumo de café no Brasil aumenta 4,8%
O

consumo interno de café no
Brasil chegou a 21 milhões de
sacas, no período de novembro/17 a
outubro/18, representando um
crescimento de 4,8% em relação ao
período novembro/16 a outubro/17,
conforme levantamento da
Associação Brasileira da Indústria de
Café (ABIC). Os números elevam o
consumo per capita para 6,02 kg/ano
de café cru e 4,82 kg/ano de café
torrado e moído, o que mantém o
Brasil como o segundo maior
consumidor de café do mundo.
A procura por café segue em
plena expansão, acompanhando uma

tendência que se observa
globalmente. Entre as empresas
associadas, o crescimento sobre o
período anterior foi de 7,03%,
demonstrando que os brasileiros
estão consumindo mais café.
Ao longo dos anos, a ABIC
contabilizava em seu levantamento a
estimativa do consumo do grão
utilizado pelas empresas não
associadas e por outros canais de
consumo “não cadastrados”, como
fazendas, cafeterias e informais.
Nesta nova metodologia, a ABIC
desconsiderou o volume antes
atribuído às não cadastradas, o que

representou uma redução de 1,953
milhão de sacas. Contudo, a ABIC
acredita que o consumo interno
possa ser ainda maior,
principalmente quando contabilizada
a demanda em cafeterias,
panificadoras, e outros pontos, que
muitas vezes torram seus próprios
grãos, bem como o consumo nas
mais de 300.000 fazendas de café,
cujo cálculo do volume não pode ser
determinado com facilidade.
O consumo continua
concentrado nas residências,
representando 64% do total,
enquanto fora do lar atingiu 34%.

Este último tende a crescer, porque a
oferta de cafés de alta qualidade em
cafeterias, restaurantes e
panificadoras induz ao aumento.
A preferência por espressos,
bem como a procura por máquinas
automáticas e domésticas elevou o
total das vendas em grão, que
passou de 18% para 19%. O
fenômeno das cápsulas parece ter
acelerado ainda mais, trazendo uma
mudança de hábitos dos
consumidores, que veem na
praticidade e na variedade de
sabores, as características adequadas
para uso no lar, nos escritórios.

Venture
recebe aporte
de R$ 327
milhões

A

Venture Capital
Investimentos (VCI),
especializada em segunda
residência compartilhada,
recebeu aporte de R$ 327
milhões do fundo asiático KCM
(KradensCapital Management),
sediado em Singapura. A
empresa é responsável pela
incorporação dos projetos Hard
Rock Hotel no Brasil.
Avaliava em mais de R$ 1,2
bilhão, a VCI programa difundir
seu modelo de negócio, acelerar
obras e fechar o capital na Bolsa
de Valores. A empresa é a
primeira a trazer ao país o
conceito de propriedade
compartilhada atrelado a uma
rede internacional.
Este aporte considera dois
dos seis empreendimentos da
companhia: Hard Rock Hotel
Fortaleza e Ilha do Sol, ambos
com previsão de entrega para
2020 e VGV (Valor Geral de
Vendas) total de R$ 1,3 bilhão.
Além das obras nos estados
de Ceará e Paraná, a VCI prevê
três novos hotéis, localizados em
São Paulo, Recife, e Natal.
“Nosso objetivo é mudar a
forma de investimento no setor
imobiliário”, explica Samuel
Sicchierolli, CEO da companhia:
“O resultado nas vendas, as
obras em estágio avançado em
Fortaleza e Ilha do Sol e o fato
do cliente final usufruir de um
Hard Rock Hotel a partir de R$
60 mil foram os fatores que
chamaram a atenção do fundo
asiático para entrar nos
projetos”.
Com a marca Hard Rock
Hotel, a VCI projeta ter mais de
2.400 quartos em operação até
2025.
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Mitos e
verdades
sobre o
distúrbio

Mais qualidade de
vida ao querido pet
Procedimento atua por
baixo da pele

Ruga código
de barra

Ejaculação precoce

A

Pode ser controlada com
técnicas de psicoterapia,
uso de medicamento...

s temidas rugas e linhas de
expressão que surgem ao
redor da boca (periorais) estão
ligadas ao processo natural de
envelhecimento e são acentuadas
com hábitos como tabagismo e
fotoexposição excessiva.
Chamadas de “rugas código de
barra”, elas exigem tratamentos
tecnológicos, como o Smart Lip
Line, procedimento minimamente
invasivo e exclusivo do LMG
Smart Laser, que atua por baixo
da pele e traz resultados em uma
sessão, com baixo tempo de
recuperação e mínimo de
desconforto.
“Por meio de um laser de
fibra ótica aplicado sob a pele, o
laser de comprimento de onda de
1.470 nanômetros aquece o
tecido dérmico e a ação térmica
estimula novo colágeno,
melhorando as rugas”, explica o
médico Francisco Augusto
Aquino, especialista em laser e
membro do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões e da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica:
“Os resultados são alcançados
em um único tratamento a laser;
e o processo de melhora da
textura, flacidez e rugas da pele
se estende nos três a 12 meses
seguintes”.
De acordo com o
especialista, uma fibra óptica
muito fina é inserida debaixo da
pele e no tecido gorduroso: “A
energia do laser entregue pela
fibra ótica faz a retração da pele.
Como resultado, há o processo
de formação de novo colágeno,
que elimina as rugas código de
barra”.
O método a laser traz o
comprimento de onda exclusivo
de 1.470 nanômetros, que eleva a
temperatura das células
dérmicas até 100º. “A fibra ótica
é muito fina, do tamanho de um
fio de cabelo; a anestesia é local
e o desconforto é mínimo durante
o procedimento”, explica. O furo
cicatriza sem deixar vestígio.
Mais em www.lmglasers.com.br
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D

epois da disfunção erétil, a
ejaculação precoce está
entre os distúrbios mais
comuns dos homens. A doença é
motivo de preocupação, limitando o
tempo de relação e comprometendo
a satisfação sexual. Falar
abertamente sobre o assunto pode
ser complicado e dentro do universo
de informações disponíveis fica
difícil saber o que é verdade e o que
é mentira. Segundo o médico Emilio
Sebe Filho, a convenção médica
considera que ejacular após cinco
minutos ou mais de estimo é algo
comum: “Quando o homem, com
frequência, ejacula em menos tempo
que este, logo em seguida da
penetração, ou o mínimo estimulo
isto é considerado ejaculação
precoce”. Ter dificuldade de
controlar a ereção, insatisfação
sexual e não saber quando está para
ejacular também são outros sintomas
da ejaculação precoce. Sebe Filho

Estereotipias
ajudam o
autista
A campanha
#eSeFosseSeuFilho
circula nas redes sociais
com a interpretação de
atores no papel de pais de autistas
que sofrem preconceito,
especialmente nos dias em que o
filho não está tão bem e se manifesta
com gritos e movimentos agitados.
Além de sofrer preconceito, a
pessoa que apresenta movimentos
repetitivos muitas vezes é contida,
reprimida. Mas esses hábitos podem
ser benéficos para momentos de
ansiedade, ajudando o paciente a
liberar tensão, organizar informações
do ambiente e sentir-se mais calmo.
As estereotipias, como são
chamados esses movimentos, se

esclarece os principais mitos e
verdades sobre a ejaculação precoce.
Existe tratamento para
controlar a ejaculação precoce?
Sim. A ejaculação precoce pode
ser controlada com técnicas de
psicoterapia, uso de medicamento,
entre outras opções. Como a
ejaculação precoce pode ser um
sintoma secundário, estando
associada a outros problemas,
somente com exames e uma consulta
médica é possível avaliar o quadro
do paciente e propor um tratamento
adequado.
Usar preservativo contribui
para retardar a ejaculação?
Mito. Esse método não é
funcional, não soluciona o problema
por completo. Mesmo usando algum
preservativo que contenha
substâncias anestésicas, durante o
ato sexual, não faz com que a
ejaculação seja retardada.
A frequência da masturbação
pode treinar o corpo para chegar
ao orgasmo em pouco tempo?
Veja a resposta completa e tenha
mais informações no site
www.jornalperspectiva.com.br

apresentam normalmente nos
Transtornos do Espectro Autista
(TEA) e síndromes, como a de
Tourette, manifestando balanço do
corpo, da mão, movimentos da boca,
entre outros.
“O movimento repetitivo chama
muito a atenção, mas também são
classificados como estereotipias
falas e tipos de linguagem muito
excêntricos para a idade e contexto
ou até mesmo rotinas muito rígidas”,
exemplifica a psicóloga Giulianna
Kume, do Centro de Excelência em
Recuperação Neurológica (Cerne).
As estereotipias voltadas à
linguagem são denominadas
ecolalias, e se referem às palavras ou
frases repetidas e, muitas vezes,
desconectadas da situação. Essas
repetições podem ser imediatas, logo
após o paciente ter ouvido aquela
informação, ou tardia, quando se
refere a situações ouvidas
anteriormente.

Divulgação

PIONEIRO na Medicina
Veterinária, Eduardo
Ribeiro Filetti esclareceu
ao PapoPET sobre a
iniciativa de
proporcionar mais
qualidade de vida ao pet,
ao criar uma cadeira de
rodas para cães. “Na
Medicina Veterinária,
Criatividade no tratamento animal
assim como na humana,
exagerado dos discos
alguns animais sofrem de
intervertebrais”.
problemas osteomusculares e,
Filetti acrescentou que há
quando graves, podem ficar sem os
também os problemas ocasionados
movimentos dos membros
por acidentes, além de anomalias
posteriores. Além disso, há
genéticas e hereditárias:
inúmeros casos de acidentes, como
“Buscamos sempre tratar o pet
os atropelamentos. Pensando
com muito carinho e amor. Após
nisto, em 1987, em conjunto como
exames radiológicos, onde
Departamento de Engenharia da
detectamos a patologia (problema
Unisanta desenvolvemos a cadeira
cervical, espondiloartrose etc.)
de rodas”.
escolhemos entre diversas formas
Segundo detalhou, a raça de
de tratamento, que vão desde
cachorro mais acometida por
aplicações de vitamina B12 com
problemas cervicais e lombares é o
antiflamatório, gelo, compressa,
Dachshund, o popular “salsicha”,
luz, massagem e acupuntura. Se
por ser um cão comprido: “Desde
não é possível, como o caso de
filhote alertamos o tutor sobre a
fratura de coluna lombar com
necessidade de dar uma ração bem
ruptura de medula, indicamos a
balanceada e submeter o pet a
cadeira de rodas para garantir mais
exercícios moderados para não
qualidade de vida ao pet. Eles se
deixá-lo engordar. Damos também
adaptam muito bem e continuam
muito enfoque para o dono evitar
sendo ativos e felizes. Esta é a
escadas e brincadeiras de pular
maior recompensa ao médico”.
para que não haja o desgaste
COORDENADA pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de
Minas Gerais, a equipe da Brigada Animal desenvolveu ações de resgate
e tratamento de animais em Brumadinho, vítimas do rompimento da
barragem da companhia Vale do Rio Doce. As ações contaram com a
participação de 30 profissionais, entre médicos-veterinários, zootecnistas
e voluntários, e também com a parceria da Escola de Veterinária da
Universidade Federal de Minas Gerais, da Anclivepa Minas, da
Sociedade Mineira de Medicina Veterinária e do Instituto Mineiro de
Agropecuária. Foram resgatados mais de 36 animais.
Divulgação

OS DIAS quentes desta época do
ano aumentam consideravelmente a
incidência de doenças
dermatológicas e alergias em cães e
gatos. Por isso, alguns cuidados
precisam ser tomados para que seu
pet não sofra com o calor. Cães e
gatos precisam ter sempre água
fresca. Os felinos precisam de mais
atenção, pois, naturalmente
ingerem menos água e são mais caprichosos. “Manter as vasilhas limpas,
colocar gelo na água e oferecer água corrente são dicas importantes para
atrair o seu animal de estimação e incentivá-lo a tomar água”, aconselha o
colega médico veterinário e gerente técnico nacional da Total Alimentos,
Marcello Machado.

Gente & Fatos

POR SANDRA NETTO
www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Fotos Sandra Netto

z Lenda viva do fisiculturismo

nacional, mestre Elias Oliveira
Neves, 86 anos, está
completando 70 anos de
atividades, fundador e presidente
do Clube Santista de
Halterofilismo (CSH), criador do
segundo mais antigo evento de
fisiculturismo do planeta, o Mr.
Santos, que neste ano terá sua
65ª edição. Parabéns, Mestre!
z Lucienne Abdanur e Leonardo
Ciasca lançaram no formato ebook o guia “Os 3 passos para
levar seu filho ao sucesso”, com
estudo e prática nas áreas da
Inteligência Emocional,
Psicologia Positiva, Neurociência
e outras, que pode ser baixado
gratuitamente em http://bit.ly/
filhossucesso
z O engenheiro químico Márcio

Gonçalves Paulo, da Secretaria de
Municipal de Meio Ambiente de
Santos e a geógrafa Vivian
Merola, da UniSantos, foram
eleitos presidente e vice do
Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente de Santos,
que zela pela preservação do
meio ambiente equilibrado.
z 19ª edição do Degustar, em 21
de maio, na Casa Bossa,
Shopping Cidade Jardim, capital
paulista, arrecada fundos para o
Hospital de Amor, o antigo
Hospital de Câncer de Barretos,
com grandes nomes da
gastronomia e decoração se
reunindo para receber o público.

Chef Erick de
Domenico, de O Lagar, o
restaurante do Sheraton
Santos com influência
da culinária portuguesa
e adega com mais de
duas mil garrafas.

Erik, Solange Minassian e
Fernando Casulli, a general
manager e o gerente de
vendas do Sheraton Santos,
recepcionaram jornalistas
para apresentar os novos
pratos do cardápio assinado
pelo premiado chef.
Divulgação

Vereador Braz Antunes Mattos, ladeado por dirigentes do Rotary Club,
José Luis Blanco Lorenzo, Maria da Graça Giordano Aulicino, João
Romão Gomes Filho e Edgard Lopes Hernandes – Edgard que, na
presidência do Rotary Club de Santos, está empenhado nas
comemorações do 92º aniversário da entidade, fundada em 26 de
fevereiro de 1927, sendo o terceiro mais antigo no Brasil, seguido do
criado no Rio de Janeiro, em 1922, e em São Paulo, em 1924.
Divulgação

Éder Bruscagin

z O paulistano Ricardo
Gambaroni, 53 anos, assumiu a
superintendência do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo (Ipem-SP), autarquia
do Governo do Estado que visa
proteger o consumidor, com o
desafio de fortalecer a instituição
e melhorar de forma contínua os
serviços voltados à população.
z Aguardado por blogueiros e
influenciadores digitais, o
Digital Influencers’ Speed
Networking é um dos destaques
da 7ª edição da WTM Latin
America, focado na indústria de
viagens da América Latina, de 2
a 4 de abril no Expo Center
Norte, em São Paulo.

Eddy Salinas: a nova CTO,
diretora de
transformação digital, da
Randstad, com o desafio
de contribuir para
manter a liderança da
empresa no mercado
global e local de soluções
em recursos humanos,
além de comandar a
transformação digital da
companhia, guiada pelo
conceito Tech & Touch da
marca.

Ali Karakas

Bruna Raponi, Gerlânia e Lázaro Medeiros e Sandra Raponi:
inauguração da loja conceito Top Mármore, na zona Norte da
capital paulista, abriu a 3ª edição da mostra Top Design Stone,
com ambientes assinados por arquitetos e designers descolados,
como Léo Shehtman, Silvia Bitelli, Andrea Teixeira e Fernanda
Negrelli, Vivian Coser, entre outros.

Piotr Michalek e
Angela Leal:
vernissage de
lançamento da
coleção de tapetes e
painéis de paredes
assinada pelo
designer polonês
agitou a loja Conceito
Tapetah, no Jardim
Paulistano, em
Sampa, sob o
comando da diretora
criativa da Tapetah.

z Com o tema “Sementes do
Amanhã: vamos lá fazer o que
será!”, mostra de Design Zopp
Criativa está com inscrições
abertas até 20 de abril,
destinado a estudantes e
profissionais de design e áreas
afins residentes na Baixada
Santista.
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Sofisticação e
simplicidade
BRUNO SCARPA

Público variado, desde
jovens e grupos de amigos
a casais

C

om menos de um mês de
casa, o Three Santos Bar,
dos empresários Américo
Simões, Luizinho Mastellari e
Marco Storti, agrega à cidade um
conceito de bar e hamburgueria em
um local muito bem frequentado, em
pleno Canal 4.
No cardápio de hambúrgueres,
destaques para o “mushroom
threeburguer santos”, que consiste
em blend de carne bovina, três tipos
de cogumelos selvagens no molho
cheddar com cebola tostada,
finalizado com fumaça líquida no
pão de brioche, e o “burguer

vegetariano”, de
hambúrguer de proteína
de soja de 150 gramas,
queijo frescal, alface
romana, tomate caqui e
cebola roxa no pão de
cenoura. Já nas porções,
a “pig and fish” – a mais
pedida pelo pelos
clientes – consiste em
empanados de peixe
espada ao panko com
finíssimas fatias de
bacon, acompanhados de
creme de limão siciliano.
O Three possui um
público frequentador bem variado,
desde jovens e grupos de amigos a
casais. O local dispõe de chope,
cervejas tradicionais e artesanais e
capricha nos drinks feitos de gin.
Entre as sobremesas, “crepe de

Eisenbahn
Mestre
Cervejeiro

P

Three Santos Bar: bar e hamburgueria em pleno Canal 4
cacau”, panquequinhas recheadas
com doce de leite, banana e canela
massaricadas com açúcar mascavo e
finalizadas com sorvete de baunilha.
O Three Bar fica localizado na
Avenida Siqueira Campos, 487, com

estacionamento exclusivo para
clientes. Está aberto de quarta-feira a
domingo das 18 até 1 hora, e pode
ser acessado nas redes sociais em
Facebook/Three Santos Bar e no
Instagram @threesantosbar

rodutores caseiros de
cerveja têm até o dia 15 de
março para se inscreverem à 10°
edição do Eisenbahn Mestre
Cervejeiro e enviarem as
amostras de sua Session IPA
(Indian Pale Ale), caracterizada
pelo alto amargor e teor
alcoólico elevado. O concurso
convida os consumidores a
descobrirem o mundo das
cervejas artesanais por meio de
uma competição que gera
curiosidade e conhecimento. A
10ª edição será pela terceira vez
televisionada como um reality
show, indo ao ar entre junho e
agosto. O vencedor terá sua
receita lançada pela Eisenbahn e
distribuída em todo Brasil e
ganhará curso de Mestre
Cervejeiro do ICB e viagem a
Alemanha para tour cervejeiro.

Freira, escritora e santista

M

aria Valéria Rezende foi entrevistada pelo Programa Memória-História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de
Santos (FAMS), em 16 de agosto de 2017. Sobrinha-neta do poeta parnasiano Vicente de Carvalho, diz que uma de suas
primeiras lembranças é a de escritores reunidos na casa de sua avó, em Santos, onde nasceu e foi criada: “A casa da
minha avó era um ponto de encontro de escritores. Discutia-se de tudo. Além disso, a literatura está na família. Lia as poesias de
meu tio-avô Vicente de Carvalho; isso formou meu imaginário. Muito criança, comecei a escrever cartas para a minha avó, em
forma de narrativas. Não parei mais”.
Acervo FAMS

MARIA Valéria
Rezende nasceu em
1942 em Santos, onde
viveu até os 18 anos, e
desde 1976 mora na
Paraíba. Formada em
Língua e Literatura
Francesa, Pedagogia e
com mestrado em
Sociologia, dedicou-se,
desde os anos 1960, à Educação Popular, em diferentes regiões do Brasil e do
mundo, viajando a trabalho pelos cinco continentes.
Às vésperas de completar 60 anos, em 2001, começou a publicar
literatura com a primeira versão do livro “Vasto Mundo” (Ed. Beca), que foi
reeditado em nova versão em 2015 (Ed. Alfaguara) e posteriormente
traduzida e publicada na França em 2017 (Ed. Anacaona).
Desde 2004 participa do Clube do Conto da Paraíba, que a estimulou a
continuar a escrever ficção. O seu romance “O voo da guará vermelha” (Ed.
Objetiva, 2005) foi publicado em Portugal, França e teve duas edições em
Espanha (espanhol e catalão). Participa em várias coletâneas no Brasil,
Argentina, Itália, França, Estados Unidos e Portugal.
Escreve ficção, poesia e é também tradutora. É, ainda, ativista e participa
do Movimento Mulherio das Letras, que teve sua primeira edição na cidade
de João Pessoa/PB, em 2017.
Vencedora do Prêmio Jabuti em 2009, na categoria infantil, com a obra
“No risco do caracol” (Ed. Autêntica, 2008) e, em 2013, na categoria juvenil,
ganhou outro Jabuti com o romance “Ouro dentro da cabeça” (Ed. Autêntica,
2012). Os Jabutis para Melhor Romance e Livro do Ano de Ficção chegaram
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em 2015, pelo seu romance “Quarenta Dias” (Ed.
Alfaguara, 2014). Com seu último romance,
“Outros Cantos” (Ed. Alfaguara, 2016),
conquistou o Prêmio Casa de las Américas (Cuba,
2017), o Prêmio São Paulo de Literatura e o
terceiro lugar no Prêmio Jabuti de 2017.
A entrevista completa de Maria Valéria
Rezende pode ser acessada no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no Youtube,
em www.youtube.com/channel/
UCiyIMOuL2MSDXSHXkZsjkeA
Maria Valéria Rezende escreve ficção,
poesia e é também tradutora: é, ainda,
ativista e participa do Movimento Mulherio
das Letras, que teve sua primeira edição na
cidade de João Pessoa/PB, em 2017

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

