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Capa: Fotos Divulgação e Nelson Tucci.

Até outubro, combinando dias frescos, clima
ameno e chuvas raras, as ilhas Fiji, no Pacífico,
são perfeitas para as férias em família. Além do
conforto nas acomodações, as praias de águas
transparentes são ideais para a prática de
esportes, como surf, trekking, mergulho.Pág. 8.
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Divulgação
Terapia
EMDR:
para todo
tipo de
fobia e
trauma

Nelson Tucci

Leandro Ayres indica o Click Family 2019, que trará ao
Brasil alguns dos melhores e mais talentosos fotógrafos
de família do mundo...................................................Pág.4.
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T80: câmbio
automático, seis

marchas, motor 2.0
turbo, com 210 cv e

30,6 kgfm

Para controlar traumas, resultados eficazes estão sendo
obtidos com a abordagem do EMDR (Eye Movement
Desensitizationand Reprocessing).........................Pág. 10.
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A reforma da Previdência
Alberto: “Reformar a
Previdência Social é
modernizar o sistema”

Seja pelas estampas, cores ou formato, os ladrilhos
hidráulicos são sempre uma ótima alternativa para
incrementar a decoração..........................................Pág. 3.
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JAC Motors anunciou a exportação para o Brasil, entre
outros países, de um veículo mais sofisticado, sete lugares,
com motor 2.0 turbo. É o T80.................................Pág. 9.
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Mais que boa vontade!

I ndependentemente de você amar ou
odiar a terra do Tio Sam, o fato é
que a Embaixada em Washington

não é um brinquedinho. Simpatias ou
antipatias pelo atual inquilino da Casa
Branca também não tiram o gigantismo
do país. Maior economia do mundo,
com PIB de US$ 22 trilhões, os Estados
Unidos são um oceano de
oportunidades e por esta mesma razão
precisam ser vistos e tratados com muita
habilidade diplomática. O jogo político
é bruto e o econômico ainda mais. O
Brasil, com pouco mais de 10% do PIB
nominal deste importante parceiro
comercial, precisa de vivacidade... ou
da tal inteligência emocional em larga
escala. Não dá para fraquejar diante
do atual gigante planetário. Não é
possível ter encontros furtivos com sua

elite dirigente, seja no campo político
ou no econômico. Necessário se faz uma
política firme, de altivez diplomática e,
sobretudo, de indubitável
independência. Não é crível pensar que
uma patricinha a caminho de Beverly
Hills errou o caminho e foi parar em
Washington. Tampouco, num garoto que
gosta de comprar mimos em Miami e
fazer hambúrgueres, ter adquirido a
passagem errada e descido na capital
para ali morar e representar o seu país.
Relações internacionais são um tema
seríssimo, particularmente em uma
época de transição pela qual passa o
planeta. Há que ter preparo. O discurso
de “ops, foi mal aí”, alegando que o
navegador errou o caminho das Índias,
não cabe mais em tempos de GPS. Sim, é
preciso muito mais que boa vontade!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

APrevidência Social em vigor no
Brasil foi projetada há muitos

anos, quando a expectativa de vida
era menor. Desde que foi elaborada,
a expectativa de vida do brasileiro
aumentou 30 anos. E isso gera um
impacto econômico significativo, na
medida em que a sociedade tem que
remunerar o aposentado por muito
mais tempo. Além disso, esse
modelo antigo criou dispartes
inaceitáveis, em que há vultosas
aposentarias pagas ao setor público
vis-à-vis o privado.

Para conseguir pagar a alta conta
da Previdência o Estado é obrigado a
utilizar de tributos arrecadados,
senão a conta não fecha. Para fazer
isso, o governo acaba por se
financiar mediante a emissão de
títulos públicos. A outra opção seria
emitir moeda, o que geraria inflação.
A longo prazo, se esse mecanismo
não for alterado, o governo deixará
de ter recursos para pagar os
aposentados e gerará um caos
econômico e financeiro sem
precedentes. A conta é simples de
fazer. Não há mistérios.

Reformar a Previdência Social é
modernizar o sistema, adequando-o
à atual realidade sócio econômica do
Brasil, para que no futuro o direito à
aposentadoria possa continuar

existindo. Se não houver dinheiro,
por mais que haja direitos, os
aposentados não terão como receber.
A reforma da Previdência é uma
pauta que há décadas vem sendo
tratada por vários governos. Tem
sido fonte de atenção e preocupação
de vários governantes há tempos. O
déficit da Previdência, hoje, é de
cerca de R$ 150 bilhões ao ano, que
representa 2,3% do nosso PIB.

Ao modernizar o sistema
previdenciário do Brasil, o Estado
está reduzindo suas despesas e
espera, com o equilíbrio fiscal, que
terá mais dinheiro para investir em
infraestrutura em setores essenciais,
que beneficiará o povo. Tais
investimentos vão gerar empregos,
renda e promover o aumento da

arrecadação tributária, sem que haja
aumento de alíquotas. Com essa
redução de despesas do Estado,
haverá um cenário auspicioso para
outras medidas econômicas muito
importantes, tais como: redução da
carga tributária, diminuição gradual
de juros, o que dará ao setor privado
condições muito melhores para
investir na economia.

A reforma da Previdência é
absolutamente necessária. Sem ela
em algum tempo o Brasil viverá uma
desordem social e econômica. Além
disso, com a expectativa do
equilíbrio fiscal, haverá a retomada
da confiança nas perspectivas
econômicas do país externamente
também. Isso atrairá investimentos
estrangeiros. Se não houver reforma
previdenciária, não tenham dúvida,
quem mais sofrerá no futuro será o
povo pobre. Não aquelas
celebridades famosas, que já
obtiveram independência financeira e
que não dependem dela para
sobreviver.

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

Grupo Macuco entregou o Residencial Castell di Sophia,
na Vila Rica, em Santos, que atende ao segmento de alto
padrão com inúmeros diferenciais..................Págs. 6 e 7.
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Seja pelas estampas, cores ou
formato, os ladrilhos
hidráulicos são sempre uma

ótima alternativa para incrementar a
decoração. Trazendo inspiração do
passado, quando na arquitetura
bizantina foram protagonistas nas
paredes dos palácios europeus, eles
se popularizaram no Brasil durante
a década de 20. Hoje ganham força
pelo apelo nostálgico e retrô.

Buscando essa referência, a
Incepa traz diversas linhas de
revestimento cerâmico que evocam
os ladrilhos hidráulicos, unindo suas
características com um toque de
inovação. Em suas peças, os
clássicos da azulejaria aparecem
com uma roupagem mais jovial,
combinando desenhos geométricos,
relevo modular e cores, às vezes

Linhas evocam ladrilhos hidráulicos

Linha Mixdecor (32 x 59 cm): geometria forte, disponível em dois tons

com efeito destonalizado – como é
o caso da linha Patch. A geometria
também é forte na coleção Mixdecor
e Shape, inspiradas nos ladrilhos
dos anos 70, perfeitos para compor
ambientes divertidos. Com tons
mais intensos, a linha Alfama é
ótima para detalhes em parede.

“Sua estética vintage traz muito
charme para o décor e, quando
combinada com elementos mais
urbanos, cria um ambiente
extremamente contemporâneo”,
sugere Christie Schulka, marketing
manager da Roca Brasil Cerámica.

Versáteis, os revestimentos são
perfeitos para trazer protagonismo
para uma das paredes de cozinhas e
banheiros, com cor e alegria. E
quando aplicados em uma faixa do
piso, por exemplo, podem fazer vez
de tapete. Muita personalidade
aliada com a praticidade do
porcelanato, fácil de limpar e
manter.

Mais em www.incepa.com.br

Divulgação

Clássicos da azulejaria
aparecem com uma
roupagem mais jovial

Arq & Decor
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Imagens & Palavras

O CLICK Family 2019 - 3º
Congresso Internacional de
Fotografia de Família, como das
vezes anteriores, trará ao Brasil
alguns dos melhores e mais
talentosos fotógrafos de família do
mundo. Serão três dias de congresso
e dois dias de workshops que
acontecerão de 13 a 15 de agosto no
Centro de Convenções Rebouças, na
capital paulista. Para participar, o
interessado deverá desembolsar na
inscrição valores entre R$ 200 e R$
1.297, dependendo do pacote
adquirido.

Este é o evento ideal para quem
pretende aprender com profissionais
da indústria de fotografia de família,
além de poder se conectar com
colegas de profissão e aumentar sua
rede de relacionamento.

Neste terceiro ano, o congresso
contará com mais atrações, 30
palestrantes, dos quais cinco são
fotógrafas internacionais, um grande
concurso com 10 premiações, além
de uma feira com 15 estandes, com
uma variedade enorme de produtos e

Focado na família!

fornecedores.
O evento tem como objetivo

principal trazer novas técnicas,
conceitos, culturas e olhares de
profissionais experientes e
extremamente requisitados nos seus
nichos de atuação, fazendo com que
os participantes consigam absorver
informações novas e de qualidade, as
quais, certamente, irão agregar ainda
mais valor à sua fotografia.

O que ficou muito claro nos
anos anteriores é que a ideia do
fotógrafo especialista e muito

“nichado”
ficou cada vez
mais difícil.
Hoje ele
precisa ser
mais versátil e
o caminho
encontrado por
muitos têm
sido ampliar a
atuação com
enfoque na

família. Não de fotografar toda
família junta (isso até poderá
acontecer), mas de aproveitar as
oportunidades. Se fotografou o
casamento do casal, aproveite para
estabelecer uma relação que o
tornará o fotógrafo da família,
clicando num próximo momento a
gestação da cliente e os primeiros
momentos do filho – do new born,
passando pelo batizado, às festas de
aniversário.

Mais informações em
www.2019clickfamily.com.br

Se fotografou o casamento
do casal, prepare-se para a
gestação da cliente...

Divulgação
Aprender
com os
melhores
profissionais
do segmento

Divulgação

INVESTINDO na ampliação de
fotografias sobre azulejos, a
fotógrafa Isabel Carvalhaes, de
Santos, confecciona as peças
utilizando parte do seu acervo
captado ao longo de 40 anos
dedicados à imagem. “São
fotografias do cotidiano urbano e
rural que embelezam o ambiente”,
comenta Isabel, ao admitir a
criação de azulejos especiais para
projetos de interiores ou
específicos: “É um universo
extenso com opções infinitas em
cores e temas, que podem ser
apresentados em suportes,
molduras ou chumbados em
paredes e servir de suportes ou
apoios”.

A fotógrafa explica que as
imagens são submetidas a
tratamentos pré-estabelecidos
(natural, sépia, azul etc.) e
sintetiza o resultado como “um
belo presente, uma duradoura
recordação, uma alegria
materializada”. Informações em
(13) 99176.7840.

Fotografias sobre azulejos

Criação de
azulejos
especiais: um
belo
presente,
uma
duradoura
recordação,
uma alegria
materializada

 Decolar.com Ltda. foi
condenada pela 11ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) a pagar R$ 10 mil
de indenização por danos morais a
um casal que reservou por meio
do site um hotel em Natal, no Rio
Grande do Norte, mas, chegando
ao destino, descobriu que não
havia registro. O casal estava
acompanhado da filha menor de
idade, o que agravou ainda mais a
situação. A empresa deverá, ainda,
ressarcir por danos materiais em
cerca de R$ 1.400.

 Para facilitar a identificação
pelo consumidor de alimentos
baixos em carboidratos, a
Associação Brasileira LowCarb
instituiu o Selo LowCarb ABLC.
Para que sejam certificados, os
alimentos precisam conter um
teor muito pequeno deste
macronutriente e não apresentar
ingredientes que possibilitem o
aumento da glicemia no sangue,
caso existam alternativas com
impacto nulo ou muito menor,
como açúcares; gorduras/óleos;
adoçantes (maltitol, dextrose
etc.)... Interessados em obter o
selo devem enviar solicitação por
www.ablc.org.br

 Instituto da Oportunidade Social
(IOS) abriu até 14 de agosto
inscrições, que devem ser
presenciais, para os cursos gratuitos
de formação profissional para jovens
e pessoas com deficiência, entre 15 e
24 anos, que estejam cursando ou
concluíram o Ensino Médio: serão
1.500 vagas distribuídas entre as
unidades nas regiões de São Paulo,
Belo Horizonte, Joinville e Rio de
Janeiro.

 Fundação Procon-SP tem restrições ao cadastro positivo, que entrou
em vigor em julho, entre as quais a inclusão automática do consumidor
no cadastro positivo: “A inclusão neste cadastro deve ser um ato
voluntário e não automático, uma vez que viola a garantia da proteção a
intimidade e a vida privada das pessoas, expondo a condição econômico-
financeira e a vida pessoal de cada um”, afirma o diretor executivo do
Procon-SP, Fernando Capez, ao acrescentar que a lei carece de
adequada regulamentação, uma vez que não está definido o que é bom
pagador e o que é mau pagador. Exemplo: aquele que por motivo de
força maior como, por exemplo, doença grave, desemprego ou algum
tipo de impedimento não recolheu adequadamente os seus débitos, vai
também para esse cadastro?

 Associação Internacional de
Transporte Aéreo, ou International
Air Transport Association (IATA),
pediu que os grupos envolvidos na
aviação adotem sistemas de análise
de dados e transformação digital
para ajudar a garantir a experiência
do cliente sem divergências e
aumentar a segurança e a eficiência.
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ASchneider Electric
participou da Conferência
BioEconomic LEED, em

Barcelona, na Espanha, dedicada à
importância de certificações para o
setor hoteleiro e também sobre os
benefícios do monitoramento e
gestão de energia para os edifícios.
Um dos objetivos desse encontro foi
dar visibilidade às vantagens dos
edifícios com certificação LEED,
desenvolvida pelo US Green
Building Council. Essa certificação
reconhece as estratégias e melhores
práticas de construção, tanto em
edifícios novos quanto em contexto
de reabilitação, garantindo que o
edifício tenha menor impacto
ambiental e que sua rentabilidade,
valorização e conforto de seus
ocupantes sejam maiores.

Fatores como a crise energética,
as alterações climáticas, a falta de
recursos ou o crescimento
populacional, estão promovendo
uma mudança de paradigma no setor
da construção. Edifícios com
consumo de energia zero,
neutralização das emissões de CO2,
respeito pelo meio ambiente e
elevado conforto para os ocupantes,
são os novos requisitos da
construção sustentável.

Certificação gera
economia em edifício
Consumo de energia pode
diminuir em 50% e de
água em até 40%

A possibilidade de monitorar
instalações e controlar o consumo de
energia pode ser a chave para esses
desafios. A implementação de
metodologias e sistemas de controle
e automação, podem ser o próximo
passo para a obtenção de
certificações tão exigentes quanto a
LEED. Uma certificação que envolve
a identificação dos valores
ambientais de um edifício dos mais
variados segmentos, como
hospitalar, comercial, educacional,
entre outros, aplicando uma
metodologia de avaliação
reconhecida a nível global. Alguns
desses processos são obrigatórios,
como o DL226/2005, atualizado
pela portaria 252/2015, o RTIEBT
(Regras Técnicas de Instalações

Elétricas de
Baixa
Tensão), que
estabelece a
regulamentação
em
instalações
elétricas de
baixa tensão,
ou o DL118/
2013
(Regulamento

de Desempenho Energético dos
Edifícios de Habitação e o
Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de
Comércio e Serviços ). Fernando
Ferreira, Ecobuildings Manager da
Schneider Electric, afirma que “um
edifício com certificação como a
LEED pode reduzir o seu consumo
de energia em aproximadamente
50%, o consumo de água até 40% e
aumentar seu valor imobiliário em
7,5%”. Graças a soluções de IoT,
como o EcoStruxure for Hotels, os
gestores desse tipo de instalações
podem efetuar gestão inteligente de
sua rede elétrica, ao mesmo tempo
em que controlam a energia e a
sustentabilidade do edifício, dos
quartos, das áreas comuns etc.

Divulgação

Construção

Selo
identifica
valores
ambientais

Apesar de a Bolsa ter rompido a
casa dos 100 mil pontos, da

Selic manter-se estável e a taxa para
financiamento de imóveis ter caído,
o mercado parece seguir em
compasso de espera da reforma da
Previdência.

Mas não é somente a reforma da
Previdência que vai salvar nossa
economia do atual sistema de coisas.
Vão ficar faltando também as
reformas Tributária e Política, bem
como a adoção de regras que
agilizem a vida do empresariado,
permitindo que as relações
comerciais sejam mais flexíveis e que
não surjam surpresas pelo caminho.

A falta de maior interesse de
investimento externo em nosso país
passa exatamente por todas essas
dificuldades e burocracias que
enfrentamos e que fazem o “custo
Brasil” ser ainda mais elevado e
imprevisível.

Cabe ressaltar que, por muitos e
muitos anos, o setor da construção
civil também sofreu (e vem
sofrendo) por conta da falta de
previsibilidade e de segurança
jurídica e econômica. Vivemos
muitos momentos difíceis graças às
crises internas e externas e, por
vezes, com a falta de crédito tanto
para a produção como para o
consumidor final.

Um empreendimento tem um
período de maturação relativamente
longo. Desde a sua concepção,
aprovação, construção e venda,
podemos somar um período de cerca
de cinco anos. Com isso, o que hoje
é realidade, pode ter mudado
completamente nesse lapso de
tempo, trazendo grandes
dificuldades para os construtores e
incorporadores.

Hoje em dia, alguns pontos já
representam bons avanços para o
setor, notadamente, com a reforma
Trabalhista e, mais recentemente,
com a aprovação da Lei dos
Distratos.

Que o segmento da construção
civil pode assumir um grande papel
na economia nacional por conseguir
criar, em curto espaço de tempo,
muitos postos de trabalho, é público
e notório. Entretanto, para que tal
situação se concretize, o
empresariado precisa urgentemente
sentir-se estimulado e seguro para
investir.

Em nível local, a Assecob tem

Conjuntura econômica
e perspectivas futuras
RICARDO BESCHIZZA

colaborado – há muitos anos – com
as Prefeituras da Baixada Santista
nas revisões dos Códigos de
Edificações, Leis de Uso e Ocupação
do Solo e Planos Diretores, sempre
em defesa do interesse comum e em
prol de uma renovação urbana que
atenda às necessidades da população
e que sejam economicamente viáveis
para o empresariado.

Em Santos, temos
acompanhando de perto o
andamento do projeto da nova
entrada da cidade, com uma série de
alterações viárias, da nova Ponta da
Praia e, nos últimos dias, as
propostas apresentadas pelo
escritório do urbanista Jaime Lerner
para o Centro e bairros adjacentes.

Por falar em mobilidade, uma
série de projetos que ainda não
saíram do papel poderia trazer boas
melhoras para a mobilidade local,
como, por exemplo, a construção do
túnel ligando as zonas Noroeste e
Leste da cidade, e também as
ligações entre Santos e Guarujá, seja
com ponte ou com túnel (de
preferência os dois!), permitindo um
melhor fluxo de carros e caminhões e
nos livrando dos constantes
problemas que estamos enfrentando
com a travessia de balsas.

Temos esperança de, em breve,
voltarmos a viver uma nova onda de
crescimento econômico, da
produção, da oferta de postos de
trabalho e uma melhor imagem
externa, tirando nosso país desse
revés que estamos enfrentando nos
últimos anos!

Ricardo Beschizza é engenheiro
civil, presidente da Associação dos
Empresários da Construção Civil
da Baixada Santista (Assecob), com
sede em Santos.

Beschizza: empresariado
precisa sentir-se estimulado e

seguro para investir

Sandra Netto
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Construção

Empreendimento oferece
qualidade, lazer e
excelente localização

Castell di Sophia

Apostando
no requinte

Luiz Carlos Ferraz

OGrupo Macuco entregou o
Residencial Castell di
Sophia, em Santos. O

empreendimento atende ao segmento
de alto padrão e combina arquitetura
arrojada, acabamento de primeira e
espaços de lazer para toda família
com a qualidade certificada pelo selo
ISO 9001 – além do Nível A do
Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat, PBQP-H
– e a localização privilegiada, no
coração da Vila Rica, na Rua Dr.
Itapura de Miranda, 100.

O projeto do Castell di Sophia
está em sintonia com conceitos de
sustentabilidade e, além de
medidores individuais de água e gás,
contempla infraestrutura para
aquecimento a gás na cozinha e
banheiros, assim como infraestrutura
para ar-condicionado split e terraço
técnico com acesso.

Os apartamentos-tipo, de 4 e 3
suítes, são espaçosos, bem divididos
e priorizam a funcionalidade e a luz
natural, todos dotados de varanda
gourmet com churrasqueira e
depósito externo. As unidades de 4

suítes têm 167 metros quadrados de
área útil, com 3 vagas de garagem,
enquanto as 3 suítes somam 127
metros quadrados úteis, com 2 vagas
de garagem. As garagens estão
distribuídas no subsolo, térreo e dois
mezaninos.

O residencial também contempla
duas coberturas triplex, uma com 5
suítes – 514 metros quadrados de
área útil e 5 vagas de garagem – e
outra com 4 suítes – 400 metros
quadrados úteis e 4 vagas de
garagem!

Para o lazer, o Castell di Sophia
criou 31 espaços para adultos,
adolescentes e crianças, distribuídos
em dois pavimentos. No primeiro,
destaque para as quadras
poliesportivas adulto e infantil,
piscinas adulto e infantil, deck
molhado, solarium, terraço grill com
churrasqueira, snack bar e lounge,
salão de festas, pub e adega, espaço
gourmet, hidromassagem, sauna
seca, cyber space, brinquedoteca,
squash, playground. No segundo,
sala de aeróbica multiuso, boxer,
fitness, beauty space, sala de jogos
adulto e poker, cinema, garage band,
space office e central delivery.

O empreendimento possui três
elevadores da linha Schindler 3600
que combinam características
diferenciadas, como espaço,

conforto, performance e design, e
que somadas proporcionam viagens
muito mais rápidas, suaves e
confortáveis para um número maior
de passageiros. A preocupação
ecológica da Schindler se reflete
desde as primeiras etapas do
desenvolvimento dos equipamentos,
da escolha dos materiais utilizados
na produção até a energia consumida
durante sua utilização. Não só
questões tecnológicas e de
sustentabilidade, mas também o
design dos elevadores permite uma
combinação entre durabilidade,
sofisticação e modernidade.

A cada obra do Grupo Macuco a
maioria dos parceiros é mantida, o
que se deve, especialmente, pelo
atendimento, qualidade de produtos
e serviços e cumprimento de prazos.

Entre os principais fornecedores
do empreendimento, o serviço de
controle tecnológico do concreto da
estrutura do edifício foi executado
pela Teste Tecnologia Estrutural e
Engenharia Ltda. Conforme detalhou
o engenheiro Franco Pagani, o
trabalho consiste em checar, por
meio de ensaios, a qualidade do
concreto empregado na obra, com a
finalidade de verificar
principalmente sua durabilidade e
resistência. Esse controle é realizado
no canteiro, fazendo o
monitoramento durante toda a obra
para confirmar a resistência
correspondente à especificada no
projeto estrutural.

A areia, pedra, bica corrida e
derivados utilizados na obra foram
fornecidos pela Areia Ita Comércio
de Areia e Pedra. Segundo o diretor
da Ita, Daniel Morsch Porto Tinoco,
a empresa atendeu a Macuco com

entregas de acordo com o
cronograma da obra.

O projeto estrutural é de autoria
do J.R. Ferrari Engenheiros
Associados. De acordo com o
engenheiro José Ricardo Fernandes
Ferrari, o projeto foi elaborado
visando a otimização da estrutura
para implantação de lajes grandes,
facilitando a retirada de alvenarias
sem interferência com as vigas.

A Harco Engenharia executou o
projeto e a implantação da
infraestrutura do sistema de ar
condicionado do tipo split em todo
o empreendimento, sendo que na
área de lazer e no apartamento
decorado também foram instalados
os aparelhos. Conforme destacou o
diretor da empresa, engenheiro
Edgard Lopes Hernandes, a Harco é

pioneira na região a aplicar nos
tubos de ar uma carga de nitrogênio
(cerca de 300 libras) sob pressão e
vedá-los nas pontas. O cuidado se
explica, pois se o técnico escolhido
pelo morador para instalar o split
encontrar a mesma pressão do gás
no tubo é sinal de que não há
vazamento. A Harco foi responsável
pelo projeto e instalação do sistema
de pressurização das escadarias de
emergência, em conformidade com as
normas da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas –
NBR 9077 e Instrução técnica do
Corpo de Bombeiros – IT – CB 13/
01.

A Tecnicargo Geradores,
fabricante de grupos geradores e
maior distribuidor da América do Sul
da FG Wilson / Caterpillar, forneceu

Castell di Sophia: projeto arquitetônico em sintonia com conceitos de sustentabilidade

SANDRA NETTO
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Construção
Fotos Luiz Carlos Ferraz

e instalou o modelo “Turn-Key” um
grupo gerador de 75kVA para o
Castell di Sophia. “Nos
responsabilizamos por todo o
fornecimento, desde o grupo
gerador, janelas de aspiração e
exaustão antirruídos, quadros de
transferência automática para
administração e incêndio,
fornecimento e instalação de
eletrodutos e cabos e todo o
encaminhamento de escapamento do
equipamento”, comentou o
engenheiro Leandro Gebara, diretor
comercial da Tecnicargo, que reside
em Santos e acompanha in loco os
fornecimentos na região. A
Tecnicargo Geradores auxiliou o
cliente fornecendo um desenho de
instalação com a melhor
configuração de instalação e
ventilação do grupo gerador,
proporcionando assim melhor
rendimento ao equipamento.

Tradicional parceira, a
Marmoraria Santista foi responsável
pela execução dos serviços e
fornecimento de pedras naturais
para as pias das cozinhas e sacada
gourmet, em Preto São Gabriel. A
empresa também executou os
lavatórios das suítes e WC social,
em mármore Branco Cristal; a
entrada social, em mármore
Travertino com detalhes em Marron
Imperador; e a escadaria para acesso
ao hall social, em granito Café
Imperial. “Ficamos muito felizes
com o resultado positivo e
agradecemos a construtora Macuco
pela oportunidade de apresentar
nosso trabalho”, afirmou o diretor
da Marmoraria Santista, André
Glerean.

A Magenta Alumínio Ltda.
participou de mais este
empreendimento, fortalecendo a
parceria com a Macuco, com a
execução dos caixilhos em alumínio
branco, e destaque para as fachadas
tipo “pele de vidro”, instaladas na
frente do edifício. “Este tipo de
esquadria colabora com a
valorização do empreendimento”,
afirmou o diretor João Magenta.

A Portobello está presente no
Castell di Sophia com o
fornecimento de diferentes coleções.
Na fachada do edifício foram
utilizados Basalto Off White 7 x 26,
Basalto Gris 7 x 26 e Georgian
Blend 7 x 26. Nos detalhes e
marcação da garagem, Arquiteto
Design Preto 9,5 x 9,5 e Arquiteto
Urbano Sunny 9,5 x 9,5. E na área
comum das piscinas, Prisma
Turquesa 7,5 x 7,5. Conforme frisou
a arquiteta Vanessa Morgante de
Alencar, a Portobello é parceira
tradicional nas obras do Grupo
Macuco.

Maioria dos parceiros é mantida a cada obra do Grupo Macuco

Castell di Sophia: apartamentos-tipo, de 4 e 3 suítes
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Até outubro, combinando dias
frescos, clima ameno e
chuvas raras, as ilhas Fiji,

no Pacífico, são perfeitas para as
férias em família. As praias de águas
transparentes são ideais para a
prática de esportes, como surf,
trekking, mergulho e bike. Há
passeios para todas as idades e
gostos, banhos de cachoeira no meio
de florestas mágicas, em locais
cinematográficos, aldeias remotas
para descobrir e se encantar. O
Shangri-la Fijian Resort & Spa, em
Yanuca island, completa o cenário
com seu recém construído parque
aquático de 650 metros quadrados,
para crianças e teens, novo campo
de golf, novidades em seu spa e uma
extensa gama de opções
gastronômicas.

No retrofit pelo qual o hotel
passou, as villas de Lagoon Bures,
com cerca de 131 metros quadrados,
são ideais para famílias, ao lado de
espaços e atividades de lazer, em
que se destaca o kids club, com o
diferencial de ser segmentado por
idade e com uma área especial para
adolescentes. O novo parque
aquático é uma estrutura inflável no

Shangri-La Fijian Resort: passeios para todos os gostos

Fiji islands, espetacular
Estrutura inflável no mar,
novo parque aquático é o
maior do Pacífico Sul

mar – a maior do Pacífico Sul – e
monitorada por guarda-costas. Além
das brincadeiras, é possível aprender
no Shangri-La Marine Education
Centre sobre a biodiversidade, vida
marinha e selvagem das ilhas Fiji.

As opções gastronômicas
incluem massas e queijos artesanais,
pratos de fusão asiática, estações de
cozinha ao vivo, e o rótulo autoral
de rum do resort, estabelecendo um
novo padrão para experiências
culinárias no Sul do Pacífico. O chef
executivo Rudolf Kunkel juntou uma
equipe de culinária internacional e
local que criou seis conceitos de
restaurantes e bares em todo o

Divulgação

Fiori di Zucca, Spaghetti alla
Carbonara e Crostata alla

Ricotta são pratos típicos cujas
receitas e truques são guardados
pelos chefs da culinária italiana. Para
desvendar esses mistérios, a Falcor
Travels oferece a chance de aprender
e cozinhar a la MasterChef, com
especialistas da Itália em vivência in
loco, que une a cultura e a história de
cada região.

Cozinheiros, apaixonados por
comida, bons de garfo e até mesmo
turistas que buscam uma experiência
diferente podem participar da sétima
edição do curso “Culinária Italiana
de A a Z”, que tem o apoio da
associação italiana Italia
Multiculturale. O curso tem carga
horária de 20 horas e acontecerá de 7
a 14 de setembro. O pacote inclui
todo o trajeto terrestre, transfer,
estadia, refeições e os ingressos para
museus.

“Os alunos fazem um
intercâmbio gastronômico, com

Tour revela culinária italiana
Curso
ministrado
por chefs
nativos

Design elegante e boa
gastronomia em cidades

efervescentes, a rede hoteleira The
One atua há pouco mais de dois
anos no segmento de luxo urbano e
combina localização, conforto e
excelência em serviços. Como
resultado dessa operação, mantém
cinco-estrelas em áreas exclusivas de
Barcelona e Lisboa.

Na capital portuguesa, o The
One Palácio da Anunciada repete a
bem-sucedida fórmula da Espanha,
onde o The One Barcelona funciona
desde 2017. Os dois integram o
portfólio da prestigiada associação
The Preferred Hotels & Resorts,
referência em luxo e lifestyle.

Estabelecer-se na capital
portuguesa exigiu recuperar o viço
de uma construção do século 16, no
tradicional bairro da Baixa. Ao
trabalho de restauração do piso de
mármore, do teto esculpido e de
afrescos originais foram
incorporados materiais nobres. A
proposta moderna para a decoração
dos ambientes resultou no amálgama
perfeito entre o projeto
arquitetônico histórico e o requinte
associado à marca. O hotel possui

The One
Lisboa:
piscina e
jardins de
2.000
metros
quadrados

The One
Barcelona:
rooftop
com vistas
incríveis da
cidade

Luxo
urbano em
hotelaria

jardins de 2.000 metros quadrados e
piscina externa.

A experiência de hospedagem na
cidade catalã revela-se memorável e
inspiradora. O The One Barcelona
conta com um rooftop, aberto ao
público, com vistas da cidade, onde
também fica localizada a piscina
externa, exclusiva para hóspedes.
Não à toa, é um dos 25 melhores
hotéis de luxo da Espanha e o 6º no
ranking geral do país, em listas do
TripAdvisor – mérito que a marca
divide com o H10 Hotels, grupo
espanhol ao qual a bandeira The One
pertence. Com experiência de quase
40 anos, a empresa tem 67 hotéis em
19 destinos, tanto na Espanha
quanto em outras cidades da Europa
e do Caribe.

A sofisticação atemporal dos
quartos, a classe internacional do
restaurante e a originalidade do
Despacio Spa são valores presentes
nas duas unidades da rede. O The
One Palácio da Anunciada conta com
88 apartamentos, disponíveis em
diferentes categorias, e o The One
Barcelona com 83, sendo 23 suítes.
A refinada Avenida da Liberdade e a
Praça dos Restauradores são zonas
marcantes da capital portuguesa,
enquanto praticamente ao lado do
The One Barcelona estão a Casa
Milà, obra-prima de Gaudí, e o
Passeig de Gràcia, elegante avenida
na parte central do distrito de
Eixample.

Mais informações em
www.hotelstheone.com

imersão no contexto histórico de
lugares que sobreviveram à Segunda
Guerra Mundial e deram origem à
civilização moderna. Eles aprendem
a cozinhar com chefs especializados,
além de degustar pratos não
conhecidos no Brasil”, diz Ercília
Marques, fundadora da Falcor.

Fazer o tão elaborado Fiori di
Zucca, aperitivo popular a base de
flor de abobrinha, mozzarela e alici,
se tornará tarefa fácil para os

cozinheiros
depois de
conhecerem
desde a
oliveira que
fornece o
azeite para

finalizar o prato, até o local de
produção do queijo que dá o toque
especial à refeição. Os turistas
também aprimorarão as técnicas
para o cozimento da clássica
lasanha, com os tomates recém-
colhidos que dão origem a um molho
digno do “Fare la scarpetta”, ato
tradicional de “limpar” o prato com
um pedaço de pão.

Mais informações em
www.falcortravels.com

Fotos Divulgação

Divulgação

resort, cada um com suas próprias
experiências, sabores e temas. O
Black Marlin Tropical Bar,
inaugurada há mais de 50 anos e
tema de diversas lendas, também foi
reinaugurado.

Uma ala exclusiva para adultos,
instalações de lazer e melhorias no
CHI, The e um circuito de golfe de
nove buracos desenhado pelo
pentacampeão do British Open
Peter Thomson são algumas das
novidades. Todos os 443 quartos,
suítes e villas foram renovados e
oferecem vista infinita para o oceano
ou a lagoa, distribuídos nos 100
hectares da ilha privativa.
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Veículos & Negócios

Já ficou definitivamente para trás
a ideia de que os chineses só se
preocupavam com

manufaturados baratinhos. Da
conquista de mercado, em vários
segmentos, às melhorias tecnológicas
a mudança foi rápida. No início
deste ano a CNSA, agência espacial
chinesa, anunciou o pouso da sonda
Chang’e 4 no lado afastado e escuro
da Lua. E neste embalo tecnológico,
a JAC Motors anunciou a
exportação para o Brasil, entre
outros países, de um veículo mais
sofisticado, sete lugares, com motor
2.0 turbo. É o modelo T80 que
Veículos & Negócios andou, para
avaliação.

De 4,79 m de comprimento e 1,9
m de largura, o JAC T80 chama a
atenção. Por dentro e por fora.
Externamente, de frente é inevitável
lembrar do Ford Edge, pela altura e
imponência, e na parte de trás a foto
remete ao Mitsubishi...

JAC T80: 4,79 m de comprimento e 1,9 m de largura

Montadora chinesa
apresenta o T80, sete
lugares, motor 2.0 turbo...

Internamente o
carro é bonito.
Painel muito bem
composto e um
console cheio de
comandos. A
suspensão é muito
bem ajustada para o
padrão brasileiro de
ruas e estradas. A
direção elétrica

reponde bem às necessidades e os
bancos anatômicos oferecem grande
conforto, tanto para os passageiros
da frente, quanto para os de trás. Na
parte do meio há controles de ar, de
vidros e até porta-copos. No geral,
tem um conforto que poucos carros
oferecem.

Os 6° e 7° assentos são fáceis de
serem montados. Quando
desmontados, proporcionam um
espaço de 500 litros para o porta-
malas. Versátil, dá a possibilidade de
se abrir somente um banco extra e
ficar com metade livre do espaço
para bagagens. O teto solar, elétrico,
é um belo charme e tem área de
abertura generosa.

O câmbio é automático, de seis
marchas, e o motor 2.0 turbo, com
210 cv e 30,6 kgfm. Há sensores de
estacionamento e uma ótima câmera
de ré. Dirigindo em cidade menor
que São Paulo, onde o trânsito é
mais calmo, conseguimos um
consumo entre 7,4 e 8,6 km/litro e,
na estrada, a média de 11,5 km/l.
Importado, o T80 só roda a gasolina.

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

O mais sofisticado da JAC

Ogoverno federal leiloará mais
três áreas portuárias, em 13 de

agosto, na B3, Bolsa de Valores de
São Paulo. Duas áreas estão no
porto de Santos, em São Paulo, e são
destinadas à movimentação de
granéis líquidos combustíveis,
fertilizantes e sal. No porto de
Paranaguá, no Paraná, a área a ser
arrendada é destinada à
movimentação de celulose. Os
empreendimentos fazem parte do
Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) e terão
investimentos de R$ 433 milhões.
De acordo com as regras previstas

Leilão de três terminais no porto de Santos
no edital, as empresas/consórcios
deverão apresentar as propostas no
dia 6 de agosto. Vencerá o certame
quem oferecer o maior valor de
outorga, que começará em R$ 1.

Para o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, a participação da iniciativa
privada é fundamental para a
eficiência dos terminais portuários:
“Diferentes modelos de
desestatização trarão governança e
uma maior eficiência aos nossos
terminais, o que está sendo
percebido pelo mercado. Nas duas
últimas rodadas de leilões, tivemos a

comprovação de que os investidores
voltaram a acreditar no Brasil. O
nosso foco é que o setor volte a
crescer”.

Para o secretário nacional de
Portos e Transportes Aquaviários,
Diogo Piloni, a configuração dos
novos contratos para os terminais
do setor portuário está no caminho
certo: “Já realizamos leilões de 10
terminais portuários este ano e
obtivemos sucesso em todos os
ativos oferecidos. Os investidores
demonstraram satisfação no desenho
dos contratos e temos certeza de
que novamente vamos obter êxito”.

Casemiro Tércio Carvalho,
diretor presidente da Autoridade
Portuária de Santos, afirma que o
leilão dos terminais STS13A e
STS20 são duas novas
oportunidades para se posicionar no
porto de Santos, que está passando
por uma mudança para ser não só o
maior porto da América Latina, mas
o mais eficiente. O STS13A ocupa
uma área de 38.398 m². A previsão
de investimentos é de R$ 110,7
milhões. Já o STS20 compreende
três armazéns, totalizando 29.278
m². A estimativa de investimentos é
de R$ 219,3 milhões.

A VLI, empresa de soluções
logísticas que integra

ferrovias, terminais e portos, faz
parte do grupo das 150
empresas mais inovadoras do
país, segundo o ranking Valor
Inovação Brasil. O levantamento
feito pelo jornal Valor Econômico
e a consultoria Strategy& avaliou
práticas de companhias de
diferentes setores. No segmento
“Transportes e Logística”, a VLI
alcançou o terceiro lugar.

Essa é a quinta edição da
pesquisa e teve como tema
“Modelos Inovadores de
Trabalho”. A definição do
ranking tem como base cinco
itens da cadeia de inovação:
intenção de inovar, esforço para
realizar a inovação, resultados
obtidos, avaliação do mercado e
geração de conhecimento.

“Compreendemos a
inovação como um caminho para
transformar a logística do Brasil.
Esse tem sido um norteador dos
últimos anos e o destaque da
companhia na premiação
evidencia que estamos na direção
certa. Nossos mais de 7.500
profissionais são guiados por
‘empreender, criar e melhorar
com paixão’”, destaca Marcus
Penteado, diretor de Novos
Negócios e Inovação.

A VLI vivencia um
movimento crescente pela
mudança na forma de pensar o
trabalho e as soluções para o
setor.

Entre as
empresas
inovadoras

Terceiro lugar na categoria
“Transportes e Logística”

Divulgação

Fotos Nelson Tucci
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A INCIDÊNCIA de tumores
mamários é mais acentuada nos
cães do que nos seres humanos.
Estudos realizados por norte-
americanos e canadenses mostram
que, na mulher, os tumores de
mama são três vezes menos
frequentes, na proporção de 230
casos para 100 mil cadelas.

Os tumores são raros em
animais novos. Na cadela, a
frequência aumenta a partir dos
sete anos de idade. Parece não
existir predisposição racial, apesar
de alguns autores terem observado
sua maior frequência em animais de
raça pura.

Nenhuma predisposição
familiar foi relatada nós estudos
das várias universidades do
mundo.

A ovário-histerectomia, ou
seja, a castração da cadela por
intermédio da retirada do seu útero
e ovários, em fêmeas jovens exerce
efeito preventivo: se for feita antes
do primeiro cio, ela reduz o risco
tumoral a 0,5% em relação ao de
uma cadela normal. Para certos
estudiosos, o adiamento desta
cirurgia diminui o efeito preventivo
e será nulo se a intervenção ocorrer
depois de 2,5 anos de vida da
cadela.

Atualmente, não é possível

detectar influência da frequência da
lactação e do número de partos
sobre o aparecimento dos tumores.
Mas, acredita-se que possam ser
importantes para a diminuição
deles. Sabe-se apenas que cadelas
que tiveram crias têm menor
incidência de tumores mamários
que as cadelas que nunca pariram.

A influência de hormônios
produzidos pela glândula hipófise
também tem sido pesquisada. Para
alguns autores, a secreção
descontrolada de prolactina
(hormônio responsável pela
produção de leite) seria mais
importante no aparecimento de
tumores mamários. Mas estes
resultados têm sido negados por
outros estudiosos.

O mesmo pode ser dito sobre
alteração na concentração de
outros hormônios produzidos pela
hipófise, como o GH, FSH e LH,
encontrada em cadelas portadoras
de tumores mamários – embora
não se tenha ainda qualquer
conclusão.

Já os anticoncepcionais são
causa de tumores em cadelas após
sua administração por períodos
prolongados e/ou doses muito
elevadas. Por isso, os injetáveis,
cujo efeito dura seis meses, são
contraindicados.

Tumores mamários

O COMÉRCIO de animais
silvestres como bichos de
estimação, seja ilegal ou não, é uma
prática cruel que gera sofrimento a
espécies nativas do Brasil. Além
disso, é um incentivo ao tráfico de
animais, que representa uma das
maiores ameaças para a fauna no
mundo. As conclusões são do
relatório Crueldade à Venda,
apresentado pela Proteção Animal
Mundial (PAM), organização não-
governamental que atua em prol do
bem-estar animal. De acordo com a
pesquisa, mais de 37 milhões de
aves são criadas em domicílios

“Animal silvestre não é pet”
brasileiros e mais de três milhões
de pássaros vivem em gaiolas em
mais de 400 mil criadores
amadores legalizados. O relatório é
parte da campanha “Animal
silvestre não é pet”, lançada pela
Proteção Animal Mundial para
conscientizar a população sobre a
importância de conservar os
animais silvestres em seu habitat
natural. “A população precisa
entender que animais silvestres não
devem ser mantidos como bichos
de estimação”, diz o gerente de
Vida Silvestre da PAM, médico
veterinário Roberto Vieto.

Mais de 37
milhões de
aves são
criadas em
cativeiro

Divulgação

Daniela
Sniadower e
Gerardo
Wisosky, pais de
uma criança
com Transtorno

do Espectro Autista (TEA),
fundaram a Apdif Aprendizagem
Diferente. O projeto cria
aplicativos para aumentar a
autoestima e a independência,
principalmente dos autistas, mas
também pode ser utilizado por
todas as pessoas com alguma
dificuldade para se comunicar,
executar, organizar, aprender,
entre outras.

“As necessidades das
pessoas com deficiência
intelectual não são levadas em
conta na sociedade e isso leva a
um maior isolamento”, afirma
Daniela: “A falta de ferramentas
inclusivas nos motivou a
desenvolver esse projeto. A
tecnologia agora nos permitiu
multiplicar e expandir nosso
conhecimento com estratégias
aprendidas nos últimos anos e,
assim, atingir mais pessoas
causando um impacto sobre essa
população, suas famílias e seu
meio ambiente”.

A Apdif desenvolveu quatro
aplicativos com GeneXus,
plataforma low-code que facilita
a criação de aplicativos nativos e
web responsivos para
dispositivos móveis, baseada em
Inteligência Artificial. Eles estão
disponíveis gratuitamente nas
lojas do Google e Apple nas
versões em português, espanhol
e inglês. E são utilizados em mais
de 10 países, tanto em nível
familiar, quanto institucional.

Dentre os aplicativos, o mais
conhecido é o “ChatTEA”, que
facilita a comunicação do autista
com a família e amigos por meio
da possibilidade de responder
mensagens com imagens de
múltipla escolha. Por exemplo,
para uma pergunta “tudo
bem?”, a pessoa com autismo
tem três opções de resposta: um
rosto feliz, um neutro e um triste.

Outras ferramentas são
“Interagir”, que por sua vez,
permite programar situações
hipotéticas para ajudar o autista
a praticar diálogos e, assim,
reduzir a ansiedade da interação
social.

Aplicativos
auxiliam a
inclusão

Écomum que as questões de
ganho e perda de peso sejam

associadas ao ritmo do metabolismo
e à genética. De acordo com a
endocrinologista do Hospital
Edmundo Vasconcelos, na capital
paulista, Tenille Battistella
Rodrigues, a interferência existe, mas
não impede bons resultados na
conquista de objetivos com a
balança.

Com incumbência de reger o
funcionamento do organismo, o
metabolismo é responsável pela
produção de substâncias do corpo e
liberação de energia. A médica
explica que essas atividades são
definidas como anabolismo e
catabolismo, respectivamente. Neste
contexto, está o gasto energético,
que não é somente a perda de peso.
A endocrinologista esclarece que o
total liberado de energia é dividido

Metabolismo influencia
no ganho de peso?

em três ações: gasto energético basal,
efeito térmico do exercício e
termogênese alimentar: “A maior
parte desse processo, cerca de 70%
a 75%, é gasto energético basal, o
utilizado pelo organismo para
manter funções vitais como
respiração e batimentos cardíacos.
Outros 15% a 20% estão
relacionados ao gasto de energia
provocado pela atividade física, que
varia de acordo com o tipo,
intensidade, tempo e frequência. E
10% estão ligados à digestão e
metabolização dos alimentos, que
também sofre interferência
dependendo da quantidade,
composição e temperatura do que é
ingerido”. A médica acrescenta que o
ritmo não é igual para todos e pode
mudar conforme a idade, gênero,
quantidade de massa magra, função
tireoidiana e genética.

Oavião é
considerado o
segundo meio de

transporte mais seguro do
mundo, mas três em cada
quatro brasileiros ainda
têm medo de voar. A
aviofobia pode estar relacionada a
um trauma específico, ao medo de
estar nas alturas ou ligada ao medo
de morrer, ou até mesmo pelo
indivíduo sofrer um trauma
vicariante (a partir de relatos de
outras pessoas ou por ter vivenciado
a situação de perto).

Para controlar as emoções
causadas pela aviofobia, como
ansiedade, estresse, taquicardia,
crises de pânico e até desmaios,
resultados eficazes estão sendo
obtidos com a abordagem do EMDR
(Eye Movement Desensitizationand
Reprocessing), Dessensibilização
Reprocessamento por meio dos
Movimentos Oculares.

A terapia EMDR é utilizada
para todo tipo de fobia e trauma,
incluindo situações delicadas pós-
traumáticas, e indicada para todas as
idades. É realizada em oito fases
para que a pessoa tenha acesso a
todos os pilares da memória

necessários para reprocessar os
traumas e medos, como imagens,
crenças negativas e até mesmo as
sensações corporais. A abordagem
terapêutica se utiliza de estímulos
visuais, auditivos e/ou táteis durante
todas as fases da terapia. Estes
estímulos promovem um
reprocessamento das memórias
traumáticas, uma modificação dos
sentimentos negativos e transforma
a forma como sensações corporais
aparecem para o paciente, instigando
a rede onde está presa a lembrança
ou o medo. “O paciente é
incentivado a expor seus medos ou
sensação traumática, e assim lhe
ajudamos através dos movimentos
dos olhos, de determinada maneira,
que o cérebro recebe a ajuda
necessária para processar o fato e o
arquiva de uma forma funcional”, diz
Ana Lúcia Castello, psicóloga e
presidente da Associação Brasileira
de EMDR.

Traumas e
lembranças
Abordagem
terapêutica supera
o medo de voar

Divulgação

Reprodução Aviofobia:
medo de estar

nas alturas...
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

 Iniciativa do Secovi-SP,
palestra sobre as perspectivas de
desenvolvimento a partir da
implantação da Plataforma
Logística da Baixada Santista
(PLBS) pelo diretor
administrativo da PLBS, André
Ursini, em 5 de agosto, às 19
horas, no Bourbon Convention
Center, em Santos.

 Mostra Decore Litoral
Paulista, com o conceito “O
artesanato estimulando práticas
sustentáveis na decoração”, até
11 de agosto, na Rua Afonso
Pena, 1.210, Canto do Forte, em
Praia Grande.

 Miriam Nigri Schreier expõe
“Cidades Imaginárias”, conjunto
de 33 trabalhos, até 22 de
setembro, na Pinacoteca
Benedicto Calixto, Boqueirão, em
Santos.

 Casa Cor SP, com o tema
“Planeta Casa”, oferece até 4 de
agosto experiência no universo
da arte, desing, arquitetura e
paisagismo, no Jockey Clube de
São Paulo, em Sampa.

 FitDance, Lexa, Luisa Sonza,
João Guilherme, BFF Girls, Dani
Russo, Carol e Vitória, Um44k,
Mc Kekel, estarão na segunda
edição do Festival Teen, em 10 de
agosto, no Audio, Avenida
Francisco Matarazzo, 694, Água
Branca, capital paulista.

 Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado
abriu inscrições até 15 de agosto
para o Prêmio São Paulo de
Literatura, que contemplará em
duas categorias “Melhor
Romance de Ficção do Ano de
2018” e “Melhor Romance de
Ficção de Estreia do Ano de
2018”, cada com R$ 200 mil.

 9ª Festa da Tainha, na Praia do
Itararé, em São Vicente, encerra
em 11 de agosto, com tainha
aberta ou recheada, a R$ 70, que
serve quatro pessoas.

 Quinta edição do Imagine
Brazil, festival internacional
voltado para jovens músicos e
que contempla todos os gêneros
musicais, está com inscrições
abertas de 5 de agosto a 6 de
setembro, em
www.br.imaginefestival.net/

 João Butoh apresenta “Poema
Amarelo Diagonal”, um
espetáculo que busca resgatar a
tradição dos palhaços dos circos
mambembes do interior, em 7 de
agosto, às 14h30, no Teatro
Municipal Brás Cubas, em
Santos, com entrada franca.

Eduardo Ribeiro Filetti, Karina Gonzalez, Vinícius Rodrigues e
Pedro Filetti: Clínica Veterinária Filetti levou mais de 2.000
pets para suas tendas durante a Cãominhada, em julho, em
Santos, proporcionando atendimento clínico gratuito para
animais e vários serviços médicos veterinários.

Divulgação

Beto Mellão
Maureen Magi,
Nazih Francis,
Claudia Métne e
Laura Wie:
destaques no
CASAR.com São
Paulo 2019, o
sofisticado
evento sobre
casamento, no
qual o arquiteto
e cenógrafo
Nazih assinou o
projeto do
espaço da
Chandon.

Divulgação

Mila Carnio,
Rosélis Leme

e Gustavo
Pecher:

arquitetos
que assinam
o projeto da

Tok&Stok
Santos, loja
com 2.000

metros
quadrados

em dois
pavimentos, na Avenida Conselheiro Nébias, Boqueirão, e que

apresenta todas as categorias de produtos que a marca oferece.

Sandra Netto

Sandra Netto

Haissa Ribeiro
Aidar: revelação

entre jovens
talentos

nacionais, a
cantora e

compositora
movimentou,

em julho, o Bar
Brahma, na

capital paulista,
e convida para o
show, em 31 de

agosto, no
Teatro UMC, na

Vila Leopoldina.

Divulgação

Artista plástica
Andrea Araújo

ladeada por
Divanir Tucci,

Franco Pagani e
Eduardo Paulino:

vernissage na
Pinacoteca
Benedicto

Calixto, em
Santos, da
exposição

“Fluxo”, que
sintetiza a

dedicação de
Andrea à arte.

Sandra
Caires

assumiu a
diretoria de

Novos
Negócios da

Vapza,
empresa de

alimentos
saudáveis.
Ex-GPA é

especialista
em planejamento estratégico, desenvolvimento

de produtos e compras, negociações com
fornecedores nacionais e internacionais.
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Acervo FAMS

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

EDITH Pires Gonçalves
Dias nasceu em São
Paulo em 6 de julho de
1919 e veio com a
família para Santos com
um ano de idade. Fez os
estudos primários no
Colégio Stella Maris e
formou-se em 1936 na
Escola Normal do
Colégio São José.

Casou-se em 1939 com Cyro Gonçalves Dias e teve dois filhos, Ciro Júnior
e Vera Sílvia.

Com um século de vida recém-completados, Edith passou a vida se
dedicando a trabalhos filantrópicos: foi voluntária durante 42 anos na
Sociedade Espírita Anjo da Guarda, onde deixou um trabalho extenso
dedicado aos carentes. Expoente da cultura santista, escreveu quatro livros
contando sobre sua vida em família e personagens, muitos dos quais amigos
seus, que contribuíram para o desenvolvimento de Santos. Como
colaboradora do jornal A Tribuna, tem vários artigos publicados e prefaciou
inúmeros livros.

Seu livro mais famoso, “Memórias do Casarão Branco” (publicado em
1999), trata das recordações de infância e adolescência da escritora enquanto
moradora e da luta pela preservação do imóvel, até o seu tombamento pelo
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (Condepasa), na
década de 1980. Edith residiu no casarão com os pais e nove irmãos, onde
ficou até completar 15 anos. “Foram os melhores anos de minha vida”,
lembra, mencionando a harmonia familiar e a vida bucólica em torno da
propriedade.

Um século dedicado às artes e filantropia

A escritora também teve participação ativa em palestras e eventos
na Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de Santos, no
Clube das Soroptimistas Internacional de Santos, Associação das
Famílias de Rotarianos, Centro de Convivência da Mulher, Rotary
Clube de Serra Negra, Movimento de Arregimentação
Feminina, Clube dos 21 Irmãos Amigos, Clube XV, Sociedade
Ítalo-Brasileira e Centro de Expansão Cultural.

No jubileu de ouro da formatura de sua turma foi a oradora

A escritora Edith Pires foi entrevistada pelo Programa Memória-História Oral em 23 de agosto de 2008, no estúdio da
Universidade São Judas – Campus Unimonte. Em seu depoimento, Edith recorda suas memórias como moradora do
casarão branco, que atualmente abriga a Pinacoteca Benedito Calixto, e sua relação com a literatura, artes e

filantropia, vividas ao longo do século XX na cidade de Santos.

oficial, e como voluntária do Banco de Olhos
conseguiu muitas doações de córneas. Edith foi,
ainda, idealizadora e criadora do Coral do Centro
Espírita Anjo da Guarda, do qual é madrinha, e em
1988 recebeu o título de Cidadã Santista, conferido
pela Câmara Municipal. Apreciadora da poesia de
Martins Fontes, fez várias apresentações como
declamadora e palestrante, sempre tendo como
temas a vida e a obra do escritor e médico santista.

A entrevista completa de Edith Pires Gonçalves
Dias pode ser acessada no canal do Programa
Memória-História Oral no Youtube, através do link
https://www.youtube.com/
watch?v=tUfotUEMB9M

Edith Pires: “Memórias do
Casarão Branco”, seu livro
mais famoso

Mesa Litoral

BRUNO SCARPA

Divulgação

Com 11 anos de casa e duas
unidades em Santos, o
Okumura Restaurante, por

meio de Márcio Okumura e Marcos
Andrade, no início tinha a ideia de
polarizar a cozinha japonesa na
cidade com temakis, sushis, sashimis
e pratos quentes. Com a abertura da
segunda unidade, o restaurante
conseguiu produzir pratos mais
elaborados para um público mais
exigente e com iguarias servidas no
balcão pelo próprio chef.

Os carros-chefes da casa
continuam sendo os temakis, sushis,
sashimis e pratos quentes. Dentre os
principais, destaque para o uramaki
tempurá de camarão, os combinados
de sushi, o teishoku (prato feito
japonês) e o niguiri de salmão

Da polarização à sofisticação

trufado. À la carte, o Okumura
possui opções de combinados com
niguiris, hossomakis e uramakis.

Na parte dos drinks, o gin tônica
lidera a preferência do público; mas
também é possível encontrar vários

rótulos de cervejas especiais. A
sobremesa pode variar entre o petit
gateau, tempurá de sorvete e o
harumaki de banana.

O Okumura fica localizado em
dois endereços: unidade I, à Rua da

Paz, 17, Boqueirão,
com horário de
funcionamento de terça
à sexta-feira, das 18
horas a meia noite, e
sábado e domingo, das
13 horas a 1 hora; e a
unidade II, na Avenida
Rei Alberto I, Ponta da
Praia, de terça-feira a

domingo, das 13 horas à meia noite.
Pode ser encontrado na internet

através do Facebook/Restaurante
Okumura, Instagram
@okumurarestaurante e
www.okumurarestaurante.com.br

Okumura: pratos
elaborados para
público exigente,
com iguarias
servidas no balcão
pelo próprio chef

Duas unidades em Santos,
no Boqueirão e Ponta da
Praia A estação mais fria do ano

oferece boas oportunidades
para o cervejeiro saborear as
bebidas mais encorpadas e com
teor alcoólico mais elevado,
como as cervejas escuras. A St.
Gallen, oferece boas pedidas, que
podem ser adquiridas no seu e-
commerce ou em pontos de
vendas espalhados pelo Brasil.
As opções são a Bock e a
Dunkel. Para a sommelière da
marca, Barbara Cunha, a Bock é
uma cerveja com aroma muito
intenso de caramelo, café e
chocolate, que lembra chocolate
Twix. Tem 6,5 de teor alcoólico.
Já a Dunkel é uma cerveja
escura, em seu aroma tem
presença de café e chocolate
muito intensos, que remetem a
chocolate meio amargo e possui
5,5 de teor alcóolico.

Opções de
cervejas no
Inverno


