Capa: A nova linha da catarinense Palazzo traz sete Opinião
modelos de revestimentos cimentícios e é
caracterizada por peças de grandes formatos
repletas de sofisticação e de texturas muito mais
finas, 3D e novo cobogó, que agregam
tecnologia e inovação ao projeto.............Pág. 3.
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“Carcavas”
pertencem à
formação Chuy, área
com barrancos
íngremes e setores
altamente erodidos

D

ecididamente, não é preciso
articular uma premissa maior
apenas para conferir lógica às
minhas breves reflexões, pois não há
nada mais incontroverso do que o
significado de mãe. Há quem diga que
mãe é tudo. Concordo e arremato: tudo
é tudo! Recorro ao conceito do
psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, de
que o arquétipo há de ser um padrão
comum a todos os seres humanos, para
vislumbrar que no caso da mãe ele
projeta um conjunto das mais belas
imagens, cuja mais sublime, certamente,
é a que se venera como Nossa Senhora,
Virgem Santíssima, ou simplesmente
Maria. Não é preciso ser religioso para
admitir a importância da mãe como o
princípio, o mistério que gera a vida.
Neste momento de divagação, em meio
às comemorações ao Dia das Mães, o

No Uruguai existem lugares virgens e quase
inexplorados, como as “Carcavas de Punta Rubia”, ou EDSON MAZIEIRO
Barrancos de Punta Rubia......................................Pág. 6.

Em um mundo cada vez mais polarizado e conflituoso,
faz-se necessária uma fuga mental. Sim, é possível ver
beleza no caos, convida o fotógrafo Leandro Ayres...Pág.4.
Divulgação

JAC T 50:
visual ainda
mais
imponente

Veículos & Negócios
Nelson Tucci, editor de Veículos & Negócios, testou o
novíssimo T 50 , da montadora chinesa JAC, com facelift
no visual....................................................................Pág. 5.

Autoestima
Quando a meta é a hipertrofia ou manutenção da
musculatura, existem alguns pontos que, caso façam
parte da sua vida, precisam ser tratados................Pág. 10.
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modelo nos remeterá também à cadela
que lambe a cria e à árvore que oferta o
seu fruto e alimenta, pois se chamará
Mãe Natureza esse complexo de amor
incondicional que anima e mantém viva
cada uma das criaturas. Pelo pouco que
se elencou, e também pelo que se pode
imaginar, a palavra mãe deve ser sempre
honrada e celebrada num patamar
inatacável, aconteça o que acontecer.
Lembro que no meu tempo de moleque, o
código de ética da rua estabelecia que
xingar a mãe do outro era motivo para
acabar a brincadeira e sair na porrada.
Sinto saudade daquele tempo! Por isso,
causou extrema indignação o
descaramento do ministro, em meio à
discussão política, “ora Tchutchuca,
ora Tigrão”, revelar todo o seu
desequilíbrio e evocar a mãe do
adversário.

A contratação de empregados
portadores de deficiência

Turismo

2

A mãe, não!

Lei nº 8.213/91, conhecida
como Lei de Cotas, trata da
questão do emprego das pessoas
com deficiência no Brasil. O seu
artigo 93 dispõe que a empresa que
conta com 100 ou mais empregados
está obrigada a reservar de 2% a 5%
dos seus cargos para beneficiários
reabilitados ou pessoas com
deficiência. O percentual varia de
acordo com o número de
empregados da empresa.
O Ministério Público do
Trabalho e o Ministério do
Trabalho, por meio das
superintendências regionais do
Trabalho de todo o Brasil entendem
que o artigo 93 da referida exige que
as empresas contratem, de qualquer
forma e a qualquer custo, pessoas
com deficiência nos percentuais
descritos no dispositivo legal, sob
pena de autuação e
responsabilização por dano moral
coletivo.
De acordo com a legislação sobre
o assunto (Lei nº 8.213/91, artigos
93 e 133; Portaria nº 1.199, de 28/
01/2003; Portaria nº 9, de 15/01/
2019, artigo 9, inciso III), o valor da

multa é de R$ 2.411,28, acrescido de
0 a 20%, por empregado portador de
deficiência e/ou reabilitado não
contratado. Quanto ao dano moral
coletivo, este pode alcançar cifras
milionárias!
A empresa é obrigada a oferecer
as vagas de trabalho para os
reabilitados ou portadores de
deficiência, além de buscar o seu
preenchimento. Mas ela não pode
ser autuada simplesmente porque
não foram preenchidas as vagas. É
necessária a análise e avaliação dos
fatos impeditivos dessa contratação.
A realidade impõe uma interpretação
diferente da norma.
A empresa não pode ser punida

Edson: necessidade de
avaliar os fatos impeditivos
da contratação obrigatória
com multas e indenizações se não
conseguir profissionais no mercado
para preenchimento de vagas de
pessoas reabilitadas ou com
deficiência. Neste sentido é a decisão
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), processo nº 65820089.2009.5.09.0670, entendendo que
não é possível penalizar a empresa
que tenta, mas que por fatos alheios
à sua vontade, não consegue
trabalhadores com deficiência em
número suficiente. Essa decisão
pacificou a jurisprudência sobre a
questão do cumprimento da cota
estabelecida no artigo 93 da Lei nº
8.123/91.
O descumprimento da obrigação
legal por fatos alheios à vontade do
empregador não pode dar ensejo à
autuação. Em casos assim,
frequentes nos dias atuais, cumpre
às empresas buscarem a defesa de
seus direitos nas esferas
administrativa e judicial.
Edson Mazieiro é advogado do
escritório Murray – Advogados, de
São Paulo.
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Arq & Decor

Inovando com tecnologia
Divulgação

Produtos em que o
concreto agrega um ar
urbano

A

catarinense Palazzo
apresenta novidades em
revestimentos cimentícios,
que agregam tecnologia e inovação,
por meio de fórmulas e maquinários
modernos. “Após 12 anos no
mercado, a Palazzo vem
conquistando cada vez mais
reconhecimento”, afirma Antônio
Bogo, diretor e fundador da Palazzo.
A linha Palazzo traz sete
modelos e é caracterizada por peças
de grandes formatos repletas de
sofisticação e de texturas muito mais
finas, revestimentos 3D e novo
cobogó. Com o desenho em
triangulações e trapézios, de formas
precisas e proporções mais ousadas,
o Aresta chama atenção por suas
dimensões, 1 x 1 m. Ao atrelar
funcionalidade e estética, o produto

revela menor espessura e peso,
podendo ser utilizada em ambientes
internos e em fachadas de grandes
proporções. O produto está
disponível na cor grafite e permite
pintura.

A linha Lore possui cinco
produtos em tamanhos médio e
grande, que se destacam pela leveza,
menor espessura, facilidade de
instalação e competitividade no
mercado. Com formas dinâmicas e

Revestimento Agave, da
linha Lore: formato 50 x
50 e volumetria sutil
textura lisa, o revestimento 3D
possui formato 50 x 50 cm e
volumetria sutil, com inspiração no
formato da planta nativa do México,
que dá nome à peça. Está disponível
na cor branca, possibilita a pintura, e
é perfeito para paredes internas e
externas.
A Palazzo está implantada em
Corupá, Santa Catarina, e investe em
soluções de revestimentos para
pisos e paredes, de áreas internas e
externas, buscando atender as
necessidades de seus clientes,
residenciais e corporativos. A
empresa aposta tanto em produtos
para uma arquitetura mais clássica e
delicada quanto para projetos
industriais e modernos, em que o
concreto agrega um ar urbano. Mais
em www.palazzo.ind.br

Concreto
translúcido

Divulgação

Lúmina: conceito sustentável

L

úmina, da Palazzo,
conquistou o 1º lugar no
Prêmio Casa Vogue de Design
2019, na categoria
Revestimentos. No ano passado,
o produto já havia sido
reconhecido ao alcançar o 2º
lugar do Prêmio Design MCB,
promovido pelo Museu da Casa
Brasileira. A peça, de formato 30
x 30 cm, com espessura de 4,5
cm, possui a robustez do
concreto agregado às
propriedades translúcidas de
seus polímeros internos.
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 Visando combater a “contaminação cruzada”, ou a transferência de

micro-organismos (bactérias, parasitas ou vírus) por meio de alimentos,
superfícies e materiais de produção de alimentos, a Seção de Vigilância
Sanitária de Santos está intensificando a fiscalização em bares,
restaurantes e quiosques. Denúncias de irregularidades, especialmente
quanto a oferta de palitos de dentes não embalados individualmente,
molhos em bisnagas e talheres com cabos de madeira, podem ser feitas à
Ouvidoria pela Internet (www.santos.sp.gov.br/ouvidoria), telefone 162
ou pessoalmente no Paço, na Praça Mauá s/n°, térreo, Centro Histórico,
das 8 às 18 horas.
 Até 10 de maio estão abertas as
inscrições à 4ª edição do Concurso
de Composição Musical do Projeto
Guri, nas categorias infantil (6 a 11
anos) e infanto-juvenil (12 a 21
anos), destinada a alunos
matriculados nos polos do interior,
litoral e Fundação CASA,
abrangendo todos os estilos
musicais, com o objetivo de
estimular a criação individual e
coletiva dos guris e potencializar a
ousadia e o exercício criativo.

 Também até 10 de maio jovens
músicos do mundo inteiro, entre 18
e 30 anos, podem se inscrever ao
Ethno Brazil, que ocorrerá na
Fazenda Serrinha, em Bragança
Paulista, no interior do estado de
São Paulo, entre 1º e 13 de agosto.
Evento é promovido pela Jeunesses
Musicales International (JMI), que
fomenta o evento em 18 países, em
parceria com a Amigos do Guri, que
administra o Projeto Guri. Em
www.ethnobrazil.org.br

 Uber e Serpro, empresa de TI

 Programa de incentivo à
reciclagem de resíduos sólidos
orgânicos da Prefeitura, o Composta
Santos passou a contar com cinco
estagiários dos cursos de Biologia,
Engenharia Ambiental e Engenharia
Química e se prepara para inaugurar
o Pátio de Resíduos Orgânicos, no
bairro da Alemoa, que receberá 6
toneladas por dia de resíduos
orgânicos provenientes de feiras
livres e da poda urbana. O sistema
utilizado será a disposição em leiras
e o adubo gerado será usado em
áreas verdes como parques
municipais e praças públicas.

do Governo Federal, fecharam
contrato por meio do qual a
Uber obterá a confirmação das
informações cadastrais dos
motoristas parceiros e
candidatos a motoristas e de seus
veículos, em tempo real, a partir
das informações da CNH e do
Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo
(CRLV), com a autorização do
Denatran, o que vai permitir que
os dados sejam verificados online, com rapidez e eficiência.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Tá estressado? Vá
fotografar!

Uma forma de se reconhecer, de
se entender, de se mostrar...
Luiz Carlos Ferraz

LEANDRO AYRES
EM um mundo cada
vez mais polarizado e
conflituoso, somado às
extenuantes rotinas de
trabalho e trânsito
urbano que exigem
nervos de aço, como
vivemos nos dias atuais,
faz-se necessária uma
fuga mental, na qual
passamos de vítima a
contemplador desta
situação e, desta forma,
acreditem (!), é possível
ver beleza no caos.
Assim como toda
arte, a fotografia é um
meio de expressão que
conecta os mundos
internos e externos do indivíduo,
através de seus significados. É a
criação estética e a elaboração
artística em prol da qualidade de
vida.
Essa pode ser a explicação para
o grande número de fotógrafos
amadores que tem surgido, o sucesso
das saídas fotográficas e o grande
fluxo de fotos disponibilizadas e
discutidas na internet. Ou seja, a
fotografia tem se mostrado como
uma terapia, ainda que não formal,
não um programa, mas uma
atividade que melhora a qualidade de
vida. Como acontece em outras
terapias, a fotografia como hobbie
nos traz momentos de lazer,

oportunidade para relacionamento
humano e busca por
autoconhecimento.
Cada vez que paramos para
fotografar, e se fazemos isso com o
coração, somos afetados. Isto atinge
nosso lado afetivo, o lado dos
sentimentos, da emoção, da intuição;
o lado que nos permite um real
contato com outras pessoas, com o
mundo e até com a sua
espiritualidade.
Muitas pessoas usam a
fotografia para se expressar, quando
muitas vezes de outras formas não
dão conta de extravasar, passar uma
mensagem, até para si mesmos. A
fotografia digital tornou o

Fotografia como hobbie:
oportunidade para
relacionamento humano e
busca por autoconhecimento
autorretrato, ou a selfie como é mais
chamado, mais presente e, às vezes,
essa é uma forma de mostrar
sentimentos difíceis de revelar em
palavras. É uma forma de se
reconhecer, de se entender, de se
mostrar.
Seja para se divertir, fazer
amigos, se expressar ou se conhecer
melhor, a fotografia é uma
ferramenta terapêutica com grande
potencial! A recomendação vale para
todos: tá estressado? Vá fotografar!

Disponíveis para consulta
Raimundo Rosa/Secom-PMS

SEJA para pesquisa acadêmica,
profissional ou interesse pessoal, os
documentos que estão sob guarda e
conservação da Fundação Arquivo e
Memória de Santos (FAMS) estão à
disposição de qualquer pessoa.
Certidão de campas, alvarás de
comércio, cartas de habite-se,
plantas de obras e documentos
referentes a reformas de imóvel
estão entre os mais procurados. Há
documentos da época em que o
Brasil era governado era uma
monarquia.
São dois os tipos de arquivo: o
permanente, com materiais do fim
do século 18 até 1936, e que atende
na Rua Amador Bueno, 61, Centro,
de segunda a sexta-feira, das 9 às 17
4
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horas; e o intermediário, com
processos administrativos da
Prefeitura a partir de 1937, na Rua
da Constituição, 62, Centro, também
de segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas. Além de acervos escritos,
também há mais de 300 mil

Documentos de posse
da FAMS podem ser
fotografados

fotografias, mapas e
plantas de obras públicas e
particulares.
Todos os documentos
de posse da FAMS podem
ser fotografados. A
consulta é permitida
apenas no local, não havendo a
possibilidade de retirada de material
da instituição. Para cópias de inteiro
teor o munícipe deve fazer
solicitação no balcão localizado no
Poupatempo, na Rua João Pessoa,
246, Centro.

Veículos & Negócios

O novíssimo SUV da JAC
Fotos Divulgação

Com facelift no visual,
T 50 está abaixo dos R$
90 mil e vem completo

JAC T 50: controle
eletrônico de estabilidade
(ESP) e um sistema que
monitora pressão dos pneus

NELSON TUCCI

R

odar no T 50 é bom. O SUV
é sucessor do JAC T 5 (até
então o melhor carro da
montadora chinesa, em nossa
avaliação), com facelift no visual,
tornando-o ainda mais imponente. O
interior foi também reformulado,
causando boa impressão. A ideia da
JAC era fazer
um carro tão
interessante
quanto seus
concorrentes
vendidos
acima da faixa
dos R$ 100
mil. E parece
que
conseguiu. O
T 50 está
abaixo dos R$ 90 mil e vem
completo.
A direção é elétrica e o volante
multifuncional. Do painel “nasce” a
tela multimídia – tal qual uma drusa,
única – e os controles e indicadores
são facilmente localizáveis. Tem

bancos de
couro e o
acabamento é
bom. Os
espelhos
retrovisores
são retráteis
e você pode
programá-los para se recolherem no
desligamento do motor.
O capô é desenhado em forma
de cunha e os para-choques
completam bem este design. O
modelo traz luzes diurnas de LED,
facilitando em muito a sua

visibilidade – e, por consequência, a
segurança –, especialmente na
estrada. O aerofólio instalado na
extremidade do teto é o toque final
para quem duvida da esportividade
do T 50. Segundo o fabricante, o
porta-malas possui capacidade de
600 litros.
O câmbio tem caixa automática
tipo CVT, com seis marchas
programadas. O ar-condicionado
(digital) é poderoso. O carro é
dotado do dispositivo HSA (Hill
System Assist), popularmente
conhecido por assistente de partida.

Moderno, o JAC T 50 tem ainda
controle eletrônico de estabilidade
(ESP), a exemplo do “irmão” T 40 e
um sistema que monitora pressão
dos pneus. Há sensores de
estacionamento, dianteiros e
traseiros, e uma câmera de ré
excelente.
Até aqui tudo fluiu. A parte que
merece (apenas) moderados elogios
fica com o motor 1.6, tipo DVVT,
de 16 válvulas e 138 cv. O torque de
17,1 kgfm parece pequeno para
aquele tamanho de carroceria,
tornando a largada amena e a
retomada de velocidade – em alta
rotação – mais lenta do que se podia
esperar. Mas se o/a motorista se
adaptar a isto, então está tudo certo
com o novíssimo SUV da JAC.
Em nossa avaliação, o melhor
consumo na cidade foi de 9 km/l e,
na estrada, 16,3 km/l (com
pequenas variações, quando se
enfrenta trechos de serra). Este
motor, chinês, funciona somente a
gasolina.

Microfranquias registram crescimento de 8%
A
s microfranquias registraram
crescimento de 8% no ano
passado, segundo dados da
Associação Brasileira de Franchising
(ABF). O número de redes que
operam nesse modelo passou de 545
marcas em 2017 para 589 em 2018.
Esse formato é conhecido pelo baixo
custo de investimento, com valor de
até R$ 90 mil, e se tornou a opção
para aspirantes ao
empreendedorismo.
Para quem não possui o valor
total do investimento, o mercado
oferece condições especiais a quem

está entrando nesse ramo. No ano
passado o Bradesco lançou linha de
crédito de R$ 300 milhões para
franqueados. Recentemente, o Banco
Nacional de Desenvolvimento e
Social (Bndes), Joaquim Levy
informou que lançará empréstimo
voltado para as pequenas empresas
com valores baixos e prazo de até
cinco anos para pagamento.
Por outro lado, as redes de
franquias estão desenvolvendo
metodologias de financiamento, sem
taxa de juros e com longos prazos,
com o intuito de fomentar o

empreendedorismo no setor. O
objetivo é facilitar a entrada no
franchising desses empreendedores,
que muitas vezes precisam aguardar
demorado processo de avaliação dos
bancos, para realizarem o sonho de
ter o próprio negócio. O Grupo Life
Brasil está apostando no
financiamento por conta própria e
lançou a Campanha do Mico para
novos franqueados.
O nome da campanha faz alusão
à nota de 20 reais que possui o
mico-leão-dourado estampada, e é
com esse valor simbólico que os

franqueados podem investir na
microfranquia do Grupo, parcelando
o restante do saldo devedor em até
36 vezes sem juros. A vigência da
campanha é até junho, e com a ação
a rede pretende encerrar o ano com
150 unidades em operação.
“Estamos oferecendo uma entrada
muito facilitada para darmos
oportunidades para quem sempre
sonhou em ter um negócio”, comenta
Alberto Júnior, fundador da rede:
“Com esse valor, o franqueado está
habilitado a dar o primeiro passo
rumo ao empreendedorismo”.

Vitacon
anuncia aporte
de R$ 2 bi

A

incorporadora e
construtora Vitacon assinou
operação de private equity com o
fundo americano 7 Bridges
Capital Partners, por meio da
qual é prevista a construção de
3.500 unidades na cidade de São
Paulo e garante à Vitacon o
aporte de R$ 2 bilhões de Valor
Geral de Vendas (VGV) nos
próximos seis a 12 meses.
As perspectivas para
expansão da joint venture em
parceria com a plataforma de
investimento estrangeira podem
chegar a R$ 10 bilhões de VGV.
“O plano é que dentro de 18
meses a estrutura esteja pronta
para um VGV de até 10 bilhões”,
conta Alexandre Frankel,
fundador e presidente da
empresa.
Famosa por suas unidades
compactas, que priorizam o
estilo de vida urbano e
sustentável, a Vitacon tem o
objetivo de transformar a
economia para o mercado
construtivo com produção em
escala, oferecendo novos
modelos de financiamento para a
construção e uma nova cultura
para o segmento.
O anúncio da joint venture
engloba cinco projetos da
construtora localizados nas
principais regiões de São Paulo,
mas nos próximos 18 meses a
Vitacon pretende estender para
outras cidades brasileiras.
A gestão e incorporação das
3.500 unidades construídas com
o 7 Bridges serão feitas através
da Housi, marca lançada pela
Vitacon para a atividade de
gestão imobiliária. Atualmente,
este braço de negócios
administra 2.500 unidades e tem
a meta de chegar a 15.000 até o
final do ano.
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Ministério de Turismo Uruguai/Divulgação

Divulgação

Paisagens milenares
no Uruguai
Ravinas pronunciadas e
solos erodidos há mais de
140 mil anos

N

o Uruguai existem lugares
virgens e quase
inexplorados, como as
“Carcavas de Punta Rubia”, ou
Barrancos de Punta Rubia, situadas
na costa do Departamento de Rocha.
Destino ideal para quem curte a
paisagens naturias, as formações
rochosas com ravinas pronunciadas
e solos erodidos existem há mais de
140 mil anos. As “Carcavas”, que
ficam a dois quilômetros de La
Pedrera, pertencem à formação
Chuy, área com barrancos íngremes e
setores altamente erodidos, na qual
foram encontrados fósseis, como
vértebras de Gliptodonte (espécie de
dinossauro que lembra um tatu
gigante) e todos os tipos de itens
usados pelos índios, os antigos
habitantes da costa.

Chamado de “O Vale da Lua”, o
acesso acontece no quilômetro 230
da Rota 10. A suntuosidade da área,
somado a presença de variedade de
espécies animais e vegetais
autóctones, torna a paisagem
atraente. Para que nada desse
paraíso mude, um decreto estadual
de 2001 declarou o local como
“áreas de exclusão de fracionamento
ou construção”.
As “Carcavas” ficam entre
Punta Rubia e Santa Isabel,
balneários que estão em processo de
desenvolvimento. Assim, o ideal é
hospedar-se em balneários mais
próximos, onde existem
acomodações, restaurantes e outros
serviços com melhor preparo para
receber ao visitante, como La
Pedrera (2 km) e La Paloma (11 km).
Além de apreciar a beleza da
natureza, o visitante tem uma visão
geral do patrimônio cultural,
histórico, indígena, natural e
geológico desta área e do

Departamento de Rocha. Ao olhar
de perto pode encontrar vestígios de
diferentes animais, como doninhas,
lebres, raposas, gambás dentre
outros.
La Pedrera é um pitoresco
balneário situado em um penhasco
rochoso, onde tudo é calmo, exceto o
mar. Suas praias, como “El
Desplayado”, são escolhidas para
esportes aquáticos, caminhadas,
cavalgadas e pesca. A rambla convida
o visitante a longas caminhadas,
curtir a paisagem e praticar o
avistamento de baleias francas no
horizonte, entre julho e outubro.
O principal charme de La
Paloma são as praias. Os hóspedes
mais jovens poderão desfrutar de
“El Cabito” e os mais velhos estarão
perto de praias como “Bahía
Grande”, “Los Botes” ou “La
Balconada”. Neste último, localizado
à direita do farol, os visitantes se
reúnem para contemplar o pôr do
sol.

Le Burgundy
Paris: design
reformulado
e maior
espaço

Luxo e conforto
L
ocalizado no coração de Paris,
no 1ème arrondissement, que
reúne teatros, cafés, restaurantes
premiados e marcas de luxo, o hotel
boutique Le Burgundy proporciona
aos turistas uma imersão ao fascínio
da Cidade Luz, com a sensação de se
estar numa residência particular.
Recentemente, as oito suítes
Signature foram reformuladas para
garantir ainda mais comodidade à
estada.
As novas acomodações levam a
assinatura do arquiteto de interiores
Patrick Juliot, que conferiu a cada
uma delas um estilo diferente. Os
ambientes mesclam toques de
contemporaneidade, através dos
objetos de colecionadores dispostos
naturalmente, com outros clássicos.
Todos os seus nomes foram
inspirados nos conhecidos locais do
bairro onde fica o hotel. As
charmosas suítes duplex Madeleine
e duplex Malesherbes estão
dispostas em dois andares, enquanto
as suítes Tuileries e Opéra, esta
última com terraço privativo, são

mais reservadas e possuem ambiente
tranquilo por estarem localizadas na
parte posterior do Le Burgundy,
podendo ainda se conectar – ideal
para acomodar famílias ou quem
busca mais espaço.
No quinto andar, encontra-se a
suíte Saint-Honoré, com decoração
intimista e vista das varandas para
os telhados de Paris e a majestosa
Igreja de la Madeleine. Três suítes
estão localizadas no sexto andar, a
Vendôme, com vista para a cidade, a
Royale, para estadas mais
tranquilas, e o Appartement, com 81
m², espaçosa área de lounge com
terraço e jacuzzi. Mediante
disponibilidade, é possível
privatizar o andar.
Todas contam com cama king ou
queen size, área de estar separada,
banheira, chuveiro separado com
multijatos, área de trabalho, TV de
tela plana, tablet interativo, wifi
grátis e cofre. No Brasil, o Le
Burgundy é representado pela Key
Partners, de Sylvia Leimann. Mais
em www.leburgundy.com

Opção de turismo na Área Continental de Santos
Susan Hortas/Secom-PMS

F

ontes de água potável, gruta,
pomar, piscina, tirolesa,
playground, campinho de futebol,
além de áreas para piquenique e
churrasco. Natureza, história e
diversão encontram-se no Sítio
Itabatatinga, na Área Continental de
Santos, que aprimorou sua
infraestrutura e está de portas
abertas para receber visitantes.
Claudevan Silva, 60 anos,
responsável pelo sítio, conta que o
local possui cerca de nove hectares.
“Contador de histórias”, é ele quem
faz a monitoria no Itabatatinga, cujo
acesso é por via fluvial ou pela
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Sítio Itabatatinga: diversão atrelada à história

estrada Domênico Rangoni, sentido
Cubatão, com entrada à direita no
quilômetro 249, próximo à ponte
sobre o rio Diana. “É a diversão
atrelada à história. Faço questão de
mostrar cada detalhe do lugar”,
afirma. O visitante é recepcionado
em uma área com plantações e
árvores frutíferas, além de uma
piscina com água corrente. Há ainda
criação de peixes e animais. O tour
segue rumo às ruínas datadas do
século 19, onde funcionou um
engenho. No térreo há uma senzala,
onde são preservadas argolas de
ferro usadas para prender escravos.

O sítio conta com a Gruta
Esteves, descoberta em 1915, e a
Fonte dos Amores, de 1900, de onde
flui água fresca e potável. O sítio
também é espaço para atividades
escolares de incentivo ao turismo
ecológico e o desenvolvimento de
projetos de organizações não
governamentais, a exemplo do
Instituto Elos, projeto de educação
social que ali realiza “jogos dos
elementos”, com enfoque na
natureza e músicas indígenas.
Reservas ao roteiro devem ser
feitas pelos telefones (13)
3352.3642 / 99775.1948.

Gente & Fatos
z Terapeuta Letícia Bhakti criou

o curso online “Tantra para
Mulheres”, que aborda ritos, a
cura de alma feminina, a
ginecologia natural e muito mais.
z 21 de maio, na Casa Bossa do
Shopping Cidade Jardim, em
Sampa, mestres da gastronomia
e decoração se reúnem para
recepcionar o público no 19º
Degustar, que há mais de 10
anos auxilia na geração de
recursos financeiros para o
Hospital de Amor, novo nome do
Hospital de Câncer de Barretos.
z BestBuy Hotel, consolidadora
de turismo com mais de 600 mil
hotéis ao redor do mundo em seu
portfólio, além de outros 4 mil
empreendimentos hoteleiros com
contratação direta no Brasil,
faturou R$ 325 milhões em 2018,
valor 43% maior que o registrado
no ano anterior.

Posse na Assecob

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

Ricardo Beschizza
assumiu em abril a
presidência do
Conselho
Administrativo da
Associação dos
Empresários da
Construção Civil da
Baixada Santista
(Assecob). Cerimônia de
Celeste Mendes, ladeada pelos filhos Paulo, Karina
posse foi marcada pela
e Alex: homenagem ao inesquecível Armênio
homenagem in
Ricardo e ex-presidentes da Assecob
memoriam ao
João Batista de
empresário Armênio Mendes, que realizou inúmeros
Azevedo, a esposa
empreendimentos que contribuíram para o
Izacarla e o filho João
desenvolvimento da cidade.
Batista Galvão Azevedo

z Entre 17 e 26 de maio

acontecerá no Expo Barigui, em
Curitiba, a 40ª edição da Feiarte
– Feira Internacional de
Artesanato, com mais de 180
expositores da Índia, Marrocos,
Japão, Rússia, Tailândia,
Uruguai, África do Sul, Senegal,
Argentina, Colômbia, Himalaia,
Nepal, Cabo Verde, Turquia e
República Tcheca, e de vários
estados brasileiros.
z “Fragilidades

Contemporâneas”, do artista
plástico colombiano Gonzalo
Fonseca, reúne mais de 20 obras
expressionistas e pode ser vista
até 11 de maio na Galeria de
Artes Nilton Zanotti, Palácio das
Artes, em Praia Grande.

Denise Covas,
Regina Doneux e
Alzira Nivoloni

Ricardo com a esposa Marta e familiares

Páscoa na Blue Gardenia
Blue Gardenia de Mirian Gotfryd criou movimentada
programação para apresentar em abril, em Santos, sua nova
coleção de Páscoa para amigos, convidados e imprensa,
combinando requinte, gastronomia e cultura!

Débora
Henriques,
Mirian
Gotfryd e
Pupy Zogaib

Fotos Sandra Netto e Divulgação

z Galeria de arte voltada para a
joalheria autoral contemporânea,
New Gallery foi inaugurada em
Pinheiros, São Paulo, com a
exposição “Em Sintonia, Arte de
Vestir”.
z Iniciativa do SindusCon-SP,
20º Seminário Tecnologia de
Estruturas, em 26 de junho, no
Hotel Grand Mercure, em São
Paulo, mostrará a visão de futuro
com foco na alta produtividade,
inovação em materiais e sistemas,
desempenho e segurança.

Carla Ricci Quintas, Luciene Félix Lamy e Daniela Ali

Doris Casabona e Cristina Guedes

z MuBE - Museu Brasileiro da

Escultura e Ecologia, em Sampa,
anunciou novidades em abril,
durante a SP-Arte 2010:
“Prêmio MuBE Colecionismo e
Apoio à Arte” será concedido a
João Carlos de Figueiredo
Ferraz; e a festa beneficente “No
MuBE a Arte faz a Festa” será
em 7 de junho.
Perspectiva
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Vegano atraente...

Fotos Divulgação

Veg e Veg:
nos
quitutes,
respeito
ao reino
animal e
senso de
amor ao
planeta
Terra

Seu animal de estimação é
bem-vindo, pois o local
tem o selo pet friendly
BRUNO SCARPA

H

á três anos e meio atuando e
investindo na gastronomia
vegana, através dos sócios
Alessandro da Silva e Paula Reis, o
Veg e Veg Burguer, em Santos,
oferece ao público vegetariano e
vegano boa qualidade em lanches e
hambúrgueres gourmet. Saudáveis e
deliciosas, as receitas proporcionam
bem-estar aos clientes sem deixar
aquela sensação de “estômago
pesado”. Entre os ingredientes das
receitas, doses generosas de respeito
ao reino animal e senso de amor ao
planeta Terra.
Na parte do cardápio existem
mais de 40 opções veganas de
hambúrgueres. Dentre elas,
destaques para o “veg cheddar
vegano” (pão australiano, maionese

veg, alface, hambúrguer de soja,
cheddar vegano e onion rings), o
“bacon burguer” (pão australiano,
maionese veg, alface, tomate,
hambúrguer de blend, bacon vegetal
defumado e cheddar vegano) e o
“veg vegano” (pão, maionese veg,
alface, tomate e cebola roxa,
hambúrguer de fradinho com
beterraba e mussarela vegana). A Veg
e Veg também apresenta uma

novidade, que é a fritas com cheddar
e bacon vegano.
Para acompanhar, as bebidas

variam da limonada de coco, suco de
morango batido com água de coco e
o suco tropical (frutas tropicais
batido com água com gás e suco de
laranja), até cervejas long neck, nas
opções lager e premium.
Na parte das sobremesas, vale
experimentar o “churros espanhol
vegan”, nos sabores chocolate e doce
de leite vegan, que é um dos
queridinhos do público
frequentador, formado por veganos e
não veganos – apenas curiosos
querendo experimentar e conhecer.
Seu animal de estimação é bemvindo, pois o local tem o selo pet
friendly.
O Veg e Veg está localizado na
Rua Amazonas, 87, em Santos, e
pode ser visitado de terça-feira a
domingo, das 18 horas até meia
noite. No final de semana o horário é
estendido até uma da manhã.
Também pode ser encontrado no
Facebook como Veg e Veg Burguer e
no Instagram @vegburguer

Na lata, 100%
natural e sem
CO2!
Reprodução

Voltado para um
público jovem e
descolado, a Vivant
Wines lançou o
primeiro vinho
100% natural e sem
adição de CO2 em
lata do Brasil. A
marca conta com três rótulos,
tinto, uvas Cabernet/Merlot,
branco, Chardonnay (foto), e
rosé, Syrah/Pinot noir, que estão
sendo vendidos em mais de 50
pontos de venda no Rio de
Janeiro e alguns bares e
restaurantes de São Paulo, com
expectativa de breve cobertura
nacional. Fabricante sustenta que
o vinho em lata traz um conceito
mais leve e descontraído, para
ser consumido em qualquer
lugar, como na piscina, praia...

Psicologia, literatura e música

O

psicoterapeuta e escritor Luiz Cancello foi entrevistado pelo Programa Memória-História Oral da Fundação Arquivo e
Memória de Santos (Fams) em 26 de julho de 2017. Em seu depoimento, Cancello fala sobre seu nascimento em casa,
com parteira, na Rua Pernambuco, seus estudos no ginasial do tradicional Colégio Canadá, sua paixão pela literatura,
pelo seu trabalho e pela música: “Comecei a tocar violão aos 12 anos, e ainda hoje tenho mais amigos músicos do que amigos
psicólogos. Meu meio social sempre foi o da música”.
Acervo FAMS

LUIZ Antonio
Guimarães Cancello
nasceu em Santos, em
23 de novembro de
1945. É psicólogo
clínico desde 1972,
quando se formou em
Psicologia na
Pontifícia
Universidade
Católica de Campinas. É Mestre em Educação pela Universidade Católica
de Santos, onde defendeu a dissertação “Informal, Nômade, Tradicional: a
formação dos psicólogos psicoterapeutas em seus grupos de estudo”.
Cancello participou, ainda, de grupos de estudo sobre a obra de Carl
Gustav Jung, com o psiquiatra Pethö Sandor, durante nove anos, de 1972
a 1981, e também sobre a obra de Wilheim Reich, com o psiquiatra José
Angelo Gaiarsa, de 1973 a 1976. Professor de várias disciplinas na
Universidade Católica de Santos, Cancello foi também psicólogo da
Secretaria Municipal de Saúde de Santos, e participou da intervenção da
Casa de Saúde Anchieta, onde trabalhou durante um ano, em 1988.
É orientador de grupos de estudos em Psicoterapia Fenomenológico
Existencial, atividade didática exercida em consultório particular, desde
1983. Também é Membro do Concult – Conselho Municipal de Cultura
da Cidade de Santos, eleito como segundo representante (substituto) dos
artistas ligados ao livro e à Literatura, desde abril de 2017.
Cancello é autor de diversos contos e crônicas publicados em jornais e
revistas, especialmente no jornal “A Tribuna”, de Santos, onde escreveu de
1992 até 2000. Escreveu os livros “O Fio das Palavras – um estudo de
8
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estudos”, (Summus Editorial, 2007), “Dias de
Cão”, Realejo Edições, 2007, e “Ah, o
Amor!”, (Editora Penalux, 2017).
A entrevista completa de Luiz Cancello
pode ser acessada no canal do Programa
Memória-História Oral no Youtube, no link
www.youtube.com/watch?v=emBKNgKZx8k

Luiz Cancello, apaixonado pela
literatura, trabalho e música:
“Comecei a tocar violão aos 12
anos, e ainda hoje tenho mais
amigos músicos do que amigos
psicólogos. Meu meio social sempre
foi o da música”

psicoterapia existencial” (Summus Editorial, 1991), “Dia-adia: fragmentos” (Massao Ohno Editor, 1995), “A Carne e o
Sonho” (Bom Texto Editora, 2000), “Informal, Nômade,
Tradicional – os psicólogos psicoterapeutas e seus grupos de

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

