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A

batida pelo crescente descrédito
de leitores e anunciantes, em meio
a intrincado plano de
recuperação judicial e troca no controle
societário do grupo que a edita – o que
talvez explique o ódio que a contamina
–, a revista Veja revelou todo o
desespero desse seu inferno e de forma
sensacionalista, bem ao estilo da mais
chula “imprensa marrom”, desferiu
ataques às cidades da Baixada Santista.
Não se trata de manifestar exacerbado
bairrismo, muito menos de pretender
censurar o tradicional veículo de
comunicação, mas tão somente de
repudiar a infeliz reportagem no encarte
veiculado para o estado de São Paulo,
denominado propriamente de Vejinha.
Sob o título de “Decadência à beira
mar”, a publicação traça um panorama
negativo da região, manipulando
informações de maneira aleatória e
irresponsável – e desprezando
respeitados indicadores que colocam

A utilização de telhados de palha é característica de
projeto arquitetônico que requer ar aconchegante e ao
mesmo tempo irreverente..........................................Pág. 5.
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Apaixonados por história e arqueologia têm muitas
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Santos, por exemplo, como uma das
melhores cidades para se viver no
Brasil. É bem verdade que Santos, assim
como os demais oito municípios da
metrópole da Baixada Santista, poderia
estar numa situação muito melhor não
fosse a crise econômica que assola o
país e prejudica o esforço conjunto das
administrações públicas, iniciativa
privada e população. O golpe baixo de
Vejinha, contudo, haverá de servir para
aglutinar este forte sentimento de
indignação e ao mesmo tempo elevar a
autoestima da população, e também de
visitantes de todos os cantos do planeta,
para que se continue acolhendo com
respeito os que aqui buscam lazer,
entretenimento e qualidade de vida,
fazendo valer o lema estampado no
brasão de armas de Santos, no qual está
gravada a frase em latim Patriam
Charitatem et Libertatem Docui, que
significa À Pátria Ensinei a Caridade e
a Liberdade.

Professor de Educação Física
Murray

ALBERTO MURRAY NETO

Papo PET com Dr
Dr.. Filetti
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Reportagem infeliz

D

ia 1º de setembro é o Dia do
Professor de Educação Física.
A prática do exercício físico está
indissociavelmente ligada à história
da humanidade. Em seus primórdios,
o ser humano usava a força física
como uma necessidade para sua
própria sobrevivência. Com o
avanço da civilização e quando o
homem não mais precisou usar sua
força física como meio de
sobrevivência, como herança
genética de seu passado, continuou
sentindo necessidade de seguir
lutando. E seguiu praticando
exercícios físicos, desta vez com o
objetivo de aprimorar sua condição
de vida, como elemento de saúde e
formação de caráter.
Não haverá nação desenvolvida
se a disciplina da Educação Física
não for tratada pelos governos como
prioridade e dar a ela a mesma
relevância que se dá, nas escolas
públicas, às outras matérias.
Minha homenagens aos mestres
Régis Trois de Avila, Georgios

Stylianos Hatzidakis, Jose Medalha,
Nestor Soares Publio, Pedro
Henrique Camargo de Toledo, José
Antonio Rabaça, Carlos Gomes
Ventura (in memorian), Moacir
Pinheiro Guimarães, Alexandre
França, Ricardo Antonio D’Angelo,
Jorge Bichara, Marco Antonio La
Porta, Paulo Wanderley Teixeira e

Alberto: “Não
haverá nação
desenvolvida se a
disciplina da
Educação Física não
for tratada pelos
governos como
prioridade”

tantos outros que
dedicam suas vidas a
essa nobre profissão.
Destaco ainda meu
avô, major Sylvio de
Magalhães Padilha, atleta
finalista olímpico,
precursor da Educação
Física no Brasil, militar destacado e
professor de Educação Física,
instrutor da Esefex e presidente de
honra da Associação dos Professores
de Educação Física do Estado de São
Paulo.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray –
Advogados, de São Paulo.
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Cidade

Infraestrutura urbana inteligente
Divulgação

Tecnologias e serviços
inteligentes pensando em
qualidade de vida

P

reocupada com a
sustentabilidade e dona de um
portfólio ambiental extenso, a
Siemens lança a divisão Smart
Infrastructure (SI). A nova estrutura
tem o objetivo de atender aos
desafios da urbanização e das
mudanças climáticas do planeta,
conectando, por meio da
digitalização, sistemas de energia,
edifícios e indústrias, fazendo-os
utilizar seus recursos de forma
efetiva e inteligente.
De acordo com Sergio Jacobsen,
vice-presidente de SI da Siemens no
Brasil, as pessoas passam 90% de
suas vidas em edifícios, por isso a
importância de se desenvolver
tecnologias e serviços inteligentes
pensando em qualidade de vida e, ao
mesmo tempo, na economia de
recursos: “Fornecemos essa
consultoria para edifícios e

infraestruturas comerciais,
industriais e públicos. Com isso,
ajudamos a criar ambientes
eficientes, seguros, responsivos e
responsáveis, investindo em lugares
ideais e perfeitos para se trabalhar e
viver”.
A Siemens fornece soluções
completas que vão desde o
controle de rede inteligente e
eletrificação até soluções de

automação predial e sistemas de
controle a chaves, válvulas e
sensores. O portfólio envolve
produtos de níveis macro e micro,
abrangendo tanto aqueles que são
físicos quanto componentes e
sistemas digitais baseados em
nuvem.
Jacobsem complementa que o
novo setor empregará cerca de 70
mil colaboradores ao redor do

Smart
Infrastructure (SI)
conecta sistemas
de energia,
edifícios e
indústrias

mundo, além de reunir a
expertise de três divisões
graúdas da companhia:
“Como estamos
combinando automação
predial e energética para
designar um cenário mais
sustentável a todos,
unimos as operações das divisões
Energy Management, que se
destacam pelo profundo
conhecimento do mercado de
eletrificação para sistemas de
distribuição de baixa e média tensão;
Building Technologies, com as
soluções inovadoras para a
otimização de recursos em edifícios;
e, por último, Digital Factory, que
fornece produtos de controle

industrial necessários e
sofisticados”. Juntas, as áreas têm
mais força para permitir que as
organizações, comunidades e
indivíduos prosperem de forma
saudável.
O portfólio de SI é dividido nas
áreas de negócios Building
Technologies (BT), Low Voltage
Products (LP), Motion Control
(MC), Medium Voltage (MS) e
Digital Grid (DG).
Na área Building Technologies,
um dos destaques é o Desigo CC,
uma ferramenta de gerenciamento
predial. Por meio da integração de
equipamentos de campo, o Desigo
CC foi desenvolvido para criar
instalações confortáveis, seguras e
eficientes. A plataforma
disponibiliza um sistema inteligente
capaz de otimizar os recursos de
toda a instalação, o que, além de
diminuir a incidência de falhas e
trazer muito mais segurança para as
pessoas, garante também a redução
de custos por meio de uma
utilização racional de energia.

Alegra Centro
será alterado

O

Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural de
Santos (Condepasa) debateu em
agosto, na Associação Comercial
de Santos, propostas de
alterações na Lei Complementar
nº 470/2003, que criou o
programa de revitalização e
desenvolvimento da região
central histórica de Santos, o
Alegra Centro.
Segundo o presidente do
Condepasa, Marcio Borchia
Nacif, o objetivo é modificar a
nomenclatura técnica dos
imóveis tombados e dar uma
flexibilidade a essas
propriedades: “A reunião foi
ótima. Cada entidade teve a
oportunidade de expor opiniões e
propor novas redações a
parágrafos específicos. Todos
puderam melhorar as
responsabilidades e as
obrigações que essa lei vai
implementar no desenvolvimento
urbano e na proteção do
patrimônio histórico”.
Agora, as propostas serão
consolidadas em projeto de lei
que será enviado à Câmara de
Vereadores.
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Construção

Mercado em recuperação
Divulgação

Vendas e lançamentos de
imóveis crescem na
Baixada Santista

E

ntre julho de 2018 e junho de
2019 foram lançados em
quatro dos nove municípios
da Baixada Santista (Guarujá, Praia
Grande, Santos e São Vicente) 3.748
unidades residenciais. O volume é
1,8% superior ao período anterior,
quando os lançamentos totalizaram
3.683 residências. No mesmo
período, foram comercializados
3.099 imóveis novos, resultado
5,4% maior em relação às 2.941
residências vendidas no
levantamento passado. Os números
foram apurados pelo Secovi-SP e
Robert Zarif Assessoria Econômica
e divulgados em agosto durante
encontro realizado em Santos.
O Valor Global de Vendas
(VGV) do período totalizou R$
1,187 bilhão, volume 3% acima do
verificado no levantamento passado,
quando atingiu a marca de R$ 1,152
bilhão. Também houve melhora no
indicador Vendas Sobre Oferta
(VSO): nos 12 meses analisados, a
porcentagem de vendas em relação
ao total de unidades ofertadas ficou
em 46,8%, superior aos 42,1%
registrados no período anterior. “Os

números apontam que os
lançamentos ficaram praticamente
estáveis na comparação entre os
últimos 12 meses e o mesmo
período anterior. Nossa expectativa
é que, com o avanço das reformas
necessárias para o bom andamento
da economia, os empreendedores se
sintam mais confiantes para fazer
mais lançamentos”, avalia Carlos
Meschini, diretor do Secovi-SP em
Santos.
Os imóveis de 2 dormitórios
lideraram com a maior quantidade de
lançamentos (1.934 unidades), de
oferta (1.799 unidades) e o maior

VGV (R$ 443 milhões). Já a maior
quantidade de vendas ficou com os
imóveis de 2 dormitórios
econômicos (até R$ 230 mil), com
1.068 unidades. O melhor
desempenho em comercialização foi
dos imóveis de 1 dormitório
econômico: 74,4% de VSO,
resultado da divisão das 262
unidades vendidas em relação aos
352 imóveis em oferta.
Os imóveis com metragem entre
45 m² e 65 m² de área útil lideraram
em termos de vendas (1.112
unidades), lançamentos (1.554
unidades) e em oferta (1.252

unidades). Em
valores, o
destaque ficou
com os imóveis
com metragem
entre 86 m² e 130
m² com (R$
329,5 milhões).
O melhor
desempenho em
comercialização foi de imóveis com
metragem até 45 m², com VSO de
71,3%, resultado da divisão das 810
unidades vendidas em relação aos
1.136 imóveis em oferta.
Os imóveis com preços entre R$
230 mil e R$ 500 mil destacaram-se
em quase todos os indicadores.
Essas unidades lideraram em
lançamentos (2.019 unidades), oferta
(1.611 unidades) e VGV (R$ 427,8
milhões). Os imóveis com preço
inferior a R$ 230 mil registraram a
maior quantidade de vendas (1.262
unidades) e o melhor desempenho de
comercialização, VSO de 62,7%.

Presença estratégica na América do Sul
A

Roca Brasil Cerámica
participou na CasaCor Bolívia,
em Santa Cruz de la Sierra, no
restaurante La Creación, ambiente
criado pelo arquiteto boliviano
Oscar Anglarill Jordán. “Minha
inspiração partiu do exótico Marble
Nouveau (120 x 120). Seu tom azul
com veios dourados pautou a
escolha dos detalhes do restaurante,
construindo uma excelente sinergia
entre revestimentos, mobiliário e
decoração”, contou o profissional.
O Marble Nouveau revestiu o
interior do restaurante, se
estendendo para a frente do bar e
parede. A coluna central foi revestida
com o madeirado Piemonte (20 x
120), em busca de uma atmosfera
mais aconchegante. A área externa
recebeu o Ardósia (60 x 120),
revestimento sóbrio, que passeia
pelos tons pretos e cinza. “Sem
dúvidas os revestimentos da Roca
Cerámica ressaltam a beleza do
restaurante e se diferenciam pelo
tamanho, desenho e qualidade”,
4
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Últimos 12
meses: vendas
aumentaram
5,4% e
lançamentos
1,8%

Divulgação

Restaurante La Creación: Roca Brasil em projeto do arquiteto boliviano Oscar Anglarill
disse Oscar.
A Roca Brasil Cerámica tem
fábrica e showroom em Campo
Largo, no Paraná, e há 30 anos
exporta para a Tumpar Diseño, com

grande inserção no mercado da
América Latina. “Parcerias e
exposições em mostras renomadas
são ações de médio prazo que
investimos constantemente para

aumentar nosso share of mind”,
comentou Christie Shulka, marketing
manager da empresa.
Mais em
www.rocaceramica.com.br

Pet na hora de
escolher um
imóvel

O

paulistano pensa em seu
animal de estimação na
hora de escolher um imóvel para
compra ou locação na internet
apurou pesquisa realizada pelo
site Viva Real. Pelo menos 49%
dos usuários que realizaram
buscas de imóveis nos últimos
seis meses, na capital paulista
indicaram, que o local precisa
aceitar pets, pois possuem
interesse em criar um animal de
estimação no novo imóvel.
Cachorros lideram a
preferência, com 82% das
citações, seguido de gatos, com
30%. Sobre o perfil dessas
pessoas, maioria é mulher
(68%), idade mediana de 38
anos, maioria casada (61%) e
com filhos (64%), sendo 76%
com um ou dois filhos.
A pesquisa contou com a
participação de 68% mulheres e
32% homens, 34% geração Y
(18 a 34 anos), 52% geração X
(35 a 54 anos) e 14% geração
Baby Boomers (55 anos ou
mais). 61% casados, 26%
solteiros, 13% divorciados ou
viúvos. Sobre a transação, 56%
pretendiam alugar um imóvel e
44% comprar, sendo 58% casa,
30% apartamento e 12% outros
imóveis.
Viva Real que faz parte do
Grupo ZAP. É uma plataforma
digital que conecta imobiliárias,
incorporadoras e corretores com
consumidores que buscam um
imóvel. São mais de 5 milhões de
anúncios para compra e locação
em mais de mil cidades
brasileiras reunidos em um só
lugar.
Com mais de 18 milhões de
visitas por mês em seu site e
aplicativos móveis, o VivaReal é
líder em seu segmento de atuação
e está presente com escritórios
locais em 14 cidades brasileiras.
O Grupo ZAP nasceu da
fusão dos portais ZAP e Viva
Real. A nova empresa faz parte
do Grupo Globo e oferece ofertas
de produtos, inteligência de
dados, serviços e informações de
credibilidade, que geram ganhos
e decisões precisas para quem
está envolvido no processo.
Mensalmente, gera 7 milhões de
contatos de interessados para 8
milhões de anúncios de imóveis e
recebe 40 milhões de visitas.

Construção
Divulgação

Metodologia com foco
em sustentabilidade
U

Telhado de palha sintética Palmex: garantia de 20 anos e tempo de vida de meio século

Cobertura inovadora
Palha sintética reciclável,
não inflamável e à prova
d’água

A

utilização de telhados de
palha é característica de
projeto arquitetônico que
requer ar aconchegante e ao mesmo
tempo irreverente, muito utilizado
em hotéis, pousadas, bares e
restaurantes localizados,
principalmente, no litoral. Para
quem busca por este tipo de
cobertura, a Palmex Brasil apresenta
um produto inovador: telhado de
palha sintética reciclável, não
inflamável e à prova d’água, o que
evita problemas com vandalismo,
eventos climáticos e danificação por
conta de pássaros, insetos, musgos,
mofo e outros problemas associados

à palha natural.
Feito no Canadá, o telhado de
palha sintética Palmex possui
garantia de 20 anos e tempo de vida
de meio século. Além disso, é feito
com materiais ecologicamente
correto, sendo 100% reciclável e sem
a necessidade de manutenção.
“Nossos produtos são livres de
quaisquer substâncias tóxicas,
projetados de acordo com as normas
ISO 9001-2015 e parcialmente
construídos a partir de materiais
reciclados. Na etapa de produção,
nossas folhas de palmeiras sintéticas
passam por um tratamento anti-UV
especial que se traduz em grande
economia de energia no ar
condicionado e na ventilação. Temos
um compromisso com o meio
ambiente, por isso, também nos
responsabilizamos pela retirada do

material descartado e seu envio para
a reciclagem. Tudo isso traz muito
mais segurança e eficiência para os
projetos arquitetônicos”, afirma
Manolo Moran, da Palmex Brasil.
Construir um telhado de palha
sintética é mais simples e rápido do
que a construção da alternativa
tradicional. A instalação exige uma
formação simples baseada em
instruções universais. Além disso,
não requer manutenção e é fácil de
reparar ou modificar, apresentando
um ótimo custo benefício,
especialmente no longo prazo. Os
telhados Palmex são
consideravelmente mais leves do que
palha natural sobreposta, exigindo
estruturas mais leves, menos
onerosas e com menos madeira.
Mais informações
www.palmexbrasil.com

ma das maiores produtoras
de aço do planeta, a
ArcelorMittal foi destaque da
Concrete Show 2019, realizada em
agosto, em São Paulo. A
companhia apresentou sua
inovadora metodologia para a
área: Steligence, que possibilita
uma avaliação precisa e apurada
de uma edificação em todas as
suas etapas construtivas, desde a
fundação até a fachada. A empresa
levou em conta os principais
métodos construtivos do mercado
e suas soluções em aço top de
linha para identificar a escolha de
construção inteligente em termos
de custo, flexibilidade
arquitetônica, geração de resíduos
e conforto do usuário.
“Queremos contribuir para
questões cada vez mais relevantes
no mercado da construção civil: a
sustentabilidade e a inovação. No
Brasil, a ArcelorMittal
historicamente trabalha na
vanguarda das soluções em aço
para a construção, através da
engenharia de aplicação,
desenvolvimento de produtos,
serviços e mais recentemente com
a criação da engenharia inovação

– uma startup focada no
aprimoramento de toda a cadeia
no sentido de desenvolver soluções
mais produtivas, industrializadas
e inteligentes”, afirmou o vicepresidente comercial Henrique
Morais. O professor Olivier
Vassart, CEO do Steligence
explicou: “O conceito de
construção hoje em dia é muito
conservador quando comparamos
com as tendências e tecnologias
emergentes. Na ArcelorMittal,
entendemos que a construção não
pode mais ser considerada como
algo inerte e, por isso, estamos
constantemente trabalhando para
nos adaptar a essa nova realidade
e desenvolver novas soluções”. O
executivo trabalha com pesquisa e
tecnologia na empresa há mais de
18 anos e hoje é responsável
global do Steligence.
Para avaliar o ciclo de vida de
um empreendimento, foram
desenvolvidos critérios a partir de
três perspectivas principais:
social, econômica e ambiental. No
primeiro âmbito, são considerados
critérios de segurança e o bemestar humano. No segundo, custos,
velocidade e qualidade da
construção. No
Divulgação
terceiro, pegada
ecológica,
consumo
energético e
emissões
nocivas.

Henrique e
Olivier:
ArcelorMittal
apresenta o
Steligence

Minicontainer previne contra furtos em obras
O
Divulgação

engenheiro civil Pedro Haag
desenvolveu minicontainers de
aço para colocação em canteiro de
obras visando guardar materiais
utilizados durante a execução dos
serviços. Normalmente, esses
materiais ficam protegidos apenas
por um “barraco de madeira”,
sujeitos a furtos e condições
climáticas. O resultado foi a criação
da Containers Costa Oeste, que
oferece o aluguel desses armazéns e
é fonte de renda para aqueles que

desejam investir em um modelo de
franquia simplificado.
Pedro aderiu ao franchising em
2015. Não há restrições para ser um
franqueado e fornecer o aluguel para
obras de pequeno e médio porte. O
empreendedor recebe toda a
assessoria necessária para iniciar a
empreitada e auxílio para a
prospecção de clientes, além de
conseguir realizar a gestão em
paralelo a outras atividades.
Com três tamanhos diferentes,

Franquia de
locação:
investimento
inicial de R$ 45
mil

os minicontainers
possuem banheiro
acoplado e um
sistema de trancas de
aço para o
fechamento seguro
contra

arrombamentos. “Oferecemos
segurança e o mínimo de conforto
para os trabalhadores da construção
civil. Além disso, são depósitos de
fácil manutenção, em que nós
deixamos e retiramos o produto no
local e não é preciso funcionário
para mantê-lo”, comenta o
engenheiro. A previsão média de
retorno do negócio é de 18 meses,
com investimento inicial médio de
R$ 45 mil. Mais em
www.containerscostaoeste.com.br
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Muita atenção na
transfusão sanguínea
Divulgação

Muitos benefícios à saúde

Grãos
integrais

T

este com grãos integrais com
o objetivo de verificar se elas
estão próprias para o consumo
foi realizado pela Proteste,
Associação de Consumidores. O
objetivo foi avaliar se os grãos
estavam livres de corpos
estranhos, como ácaros, pelos de
roedor e insetos. Para realizar a
análise, foi levada em conta a
resolução da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
RDC n° 14, que estabelece os
requisitos mínimos para a
constatação de matérias estranhas
visíveis (macroscópicas) ou não
visíveis (microscópicas) a olho
nu em alimentos e bebidas, assim
como seus limites de tolerância.
Todas as amostras analisadas
estão de acordo com a lei, livres
de corpos estranhos.
Os grãos integrais
proporcionam muitos benefícios
à saúde. A linhaça é uma semente
oleaginosa, encontrada no
mercado sob as formas de
semente de linhaça dourada e
semente de linhaça marrom. Os
dois tipos são ricos em nutrientes
valiosos, como ácidos graxos
ômega-3, fibras e lignanas.
A chia também é uma fonte
natural de ácidos graxos ômega-3,
fibras e proteínas (reunindo os
aminoácidos essenciais, que são
aqueles que o nosso organismo
não produz). Possui um baixo
índice glicêmico e contém uma
concentração significativa de
antioxidantes. Sua oxidação é
mínima, comparada com outras
fontes de ômega-3 como a
linhaça.
A aveia é composta por
proteínas, ferro, silício, magnésio,
fósforo, zinco, manganês,
vitamina B1 e vitamina B5 e traz
importantes fibras solúveis. A
betaglucana, por exemplo, ao
entrar em contato com líquidos,
forma um gel capaz de retardar a
digestão, gerando saciedade e
melhorando o funcionamento do
intestino. Mais em
www.minhasaude.proteste.org.br
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Pessoas com a esclerose múltipla poderão desenvolver
problemas com a cognição

Disfunção cognitiva
na esclerose múltipla
Possibilidade de
potencializar o
diagnóstico precoce

O

diagnóstico precoce da
esclerose múltipla é o maior
aliado do paciente, já que
com o tratamento, a evolução da
doença pode ser controlada,
garantindo uma vida social mais
ativa. Segundo dados da National
Multiple Sclerosis Society, dos
Estados Unidos, que estuda e
difunde pesquisas sobre a doença,
mais da metade das pessoas com a
esclerose múltipla poderão
desenvolver problemas com a
cognição, que diz respeito a uma
gama de funções cerebrais de alto

nível. A neurocientista e
neuropsicóloga Carina Spedo afirma:
“Combinando a clínica, exames de
imagem tradicionais e exames
neuropsicológicos, é possível
avançarmos no diagnóstico precoce,
garantindo melhor qualidade de vida
para os pacientes – dado que hoje
temos à disposição tratamentos
transformadores do curso natural da
doença”.
Nas doenças desmielinizantes,
como é o caso da esclerose múltipla,
as lesões cerebrais características
podem ser sutis no primeiro
momento, e o paciente pode não
apresentar qualquer
comprometimento físico e motor.
Porém, é possível que já haja algum
prejuízo cognitivo.

A TRANSFUSÃO
sanguínea é o procedimento
pelo qual se realiza a
transferência de sangue total
ou produtos sanguíneos de
um doador para um receptor
– no nosso caso de
interesse, entre animais. O
veterinário Eduardo Ribeiro
Filetti explica que o uso dos
componentes sanguíneos
Para doar, é ideal um pet de
permite que mais de um
temperamento calmo e tranquilo
paciente se beneficie de
outros”. Por isso, a transfusão só
apenas um doador e reduz os
deve ser realizada em clínicas e
riscos de reações contra outros
hospitais veterinários bem
componentes desnecessários: “Os
equipados e com profissionais
doadores devem ser saudáveis,
preparados. Terminada a
bem nutridos, livre de
transfusão, o pet que a recebeu
ectoparasitas e com vacinação e
deverá ficar internado por, no
vermifugação em dia, e não devem
mínimo, 24 horas para observação.
apresentar histórico de doações
O cão ou gato precisa estar em
anteriores. A coleta de sangue
perfeitas condições de saúde, tanto
ocorre por venopunção única e o
para evitar problemas no receptor
local da coleta deve ser preparado
quanto para não se prejudicar com
com tricotomia e antissepsia
a doação. Além de atender aos précirúrgica; pode ser feita no sistema
requisitos, os pets doadores
aberto ou fechado. Nos cães
passam também por uma triagem e
podem ser encontrados sete
por exames laboratoriais.
grupos sanguíneos padronizados
Estes são os pré-requisitos
internacionalmente e em felinos
para cães doadores: ter entre 1 a 7
foram descritos três tipos
anos; pesar mais que 25 kg; estar
sanguíneos”.
vacinado, vermifugado e prevenido
Eduardo Filetti é professor
universitário, especialista em saúde contra ectoparasitas; estar
clinicamente saudável; não estar
pública, pós-graduado em clínica
prenhe; ter temperamento dócil.
de pequenos animais, especialista
Pré-requisitos para gatos
em cirurgia e odontologia
doadores: ter entre 1 a 8 anos;
veterinária, fitoterapeuta. Ele
pesar mais de 5 kg; estar vacinado,
ensina que, além de avaliar as
vermifugado e prevenido contra
condições de saúde do pet que
ectoparasitas; estar clinicamente
receberá a doação, é preciso
saudável; não estar prenhe; ter
realizar testes de compatibilidade
temperamento dócil.
com o doador. “A transfusão de
Um pet de temperamento mais
sangue em cachorro é um processo
calmo e tranquilo é ideal, pois se
lento, no qual o veterinário deverá
torna desnecessário o uso de
ficar muito atento a possíveis
sedativos, anestésicos, o que
reações, como taquicardia,
diminui os riscos do procedimento.
salivação, hipotensão, entre
MAUS-TRATOS – Prefeitura
de Cubatão, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde,
criou o Disque-Denúncia
0800.121.6246, contra maustratos e abandono de animais. O
serviço conta com veterinária do
Serviço de Controle de Zoonoses
para atender as denúncias, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 12
horas e das 13 às 16 horas. A
averiguação se dará em um prazo

de até 48 horas e as sanções
começam com notificações e
podem chegar a multas e até
prisão. Como parâmetro, serão
utilizadas as definições do
Conselho Federal de Medicina
Veterinária para maus tratos,
crueldade e abuso, incluindo
também agravantes e reincidência.
A denúncia pode ser feita sob
sigilo, lembrando que falsa
denúncia é crime.

Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

História e arqueologia

Divulgação
Divulgação

Atrações culturais únicas
na Jordânia, como Petra e
Jerash

Piazza
diRoma:
excelente
opção para
famílias

O

s apaixonados por história e
arqueologia têm muitas
razões para visitar a
Jordânia, país riquíssimo
culturalmente e repleto de
monumentos e ruínas que contam a
história dos povos e impérios que
passaram por ali. A Jordânia oferece
sol oito meses por ano, atrações
culturais únicas, como Petra e
Jerash, impressionantes ambientes
naturais que são facilmente
acessíveis e praticamente
desconhecidos da indústria do
turismo. O país iniciou projetos que
apresentam uma combinação de
lazer, aventura e bem-estar, para
garantir que o viajante desfrute de
uma única e inesquecível experiência.
Da antiga cidade nabateia de Petra,
às maravilhas do Mar Morto e de
Wadi Rum até os renomados hotéis,
centros comerciais e galerias de arte
moderna de Amã.
Há museus muito interessantes,
como o Museu Arqueológico da
Jordânia, construído em 1951 no
Forte da Cidadela em Amã, que
possui artefatos de todos os locais
arqueológicos do país. A coleção é
disposta em ordem cronológica e
apresenta objetos antigos da vida
cotidiana. Entre as mais importantes

Museu Madaba: mapa da Terra Santa na Igreja Grega Ortodoxa
exposições do museu, figura a de
estátuas de gesso de Ain Ghazal,
datadas de 6.000 a.C. e o rolo de
pergaminho do Mar Morto escrito
com caracteres aramaicos.
Muitas casas construídas com
chãos de mosaico bizantino em
Madaba foram compradas pelo
Departamento de Antiguidades para
construir um museu para a cidade,
que foi aberto em 1987. No pátio do
Museu Arqueológico de Madaba, há
vários mosaicos de Hesban, Ma’in
Qastal e do Monte Nebo expostos,
juntamente com várias coleções de
cerâmica e vidro do período
helenístico, romano, bizantino e
islâmico. Madaba é considerada um
importante centro da arte do

mosaico, com muitos chãos de
mosaico por toda a cidade velha,
sendo que o mais famoso é o mapa
da Terra Santa na Igreja Grega
Ortodoxa.
O Museu Arqueológico de Umm
Qais, em uma das casas da aldeia
otomana de Umm Qais, tem duas
salas de exposição. Na primeira, são
mostrados objetos de cerâmica do
período helenístico e islâmico,
juntamente com achados dos
túmulos em Umm Qais. A segunda
sala é dedicada às estátuas, na sua
maioria do período romano. Umm
Qais (Gadara) foi uma das cidades
de Decápolis planejada conforme o
modelo de cidade dos romanos.
Mais em www.visitjordan.com

Luxo e infraestrutura
em Caldas Novas
C

om investimento de R$ 35
milhões, o Piazza diRoma é o
13º hotel do Grupo diRoma em
Caldas Novas, Goiás. São 228
apartamentos distribuídos em 12
andares, três subsolos de garagem,
mezanino, lobby e uma
infraestrutura que preza pela
comodidade: academia,
brinquedoteca, piscinas, bar
molhado, coffe shop, restaurante...
Para atender ao público das viagens
corporativas e eventos, o
empreendimento conta com três
salas equipadas, cada com
capacidade para 80 pessoas, e uma
sala para até 150 pessoas.
Com o Acqua Park/Splash a 400
metros, o Piazza é excelente opção
para famílias. Seguindo o padrão dos

hotéis da rede, a entrada para o
parque é cortesia para os hóspedes,
de acordo com disponibilidade e
regras vigentes. O regime de
alimentação é meia pensão nas
diárias, não apenas em pacotes mais
extensos.
Com este empreendimento o
Grupo diRoma passa a administrar
3.828 apartamentos em Caldas
Novas e esse número deve aumentar
a partir de 2022, quando o Spazzio
diRoma abrirá as portas com seus
315 apartamentos. “O Grupo
diRoma se consolida como o maior
grupo hoteleiro do Centro Oeste do
Brasil e um dos maiores do país”,
afirma o superintendente Aparecido
Sparapani.
Mais em www.diroma.com.br

Roteiros divertidos em parques da Alemanha
Divulgação

O

Sul da Alemanha é um destino
com muita diversão, seja em
Munique, repleta de atrações para
todas as idades, ou nos parques
Legoland Deutschland Resort e
Playmobil FunPark. O roteiro
sugerido pela Françatur começa em
Munique, a terceira maior cidade da
Alemanha. Em seu centro histórico,

Legoland: montanharussa no castelo do
dragão
visitar a Marienplatz é programa
obrigatório. Os pequenos costumam
encantar-se com a dança dos
bonecos, espetáculo com hora
marcada pela torre do relógio da

prefeitura. Quem gosta de futebol
tem a chance de conhecer a Allianz
Arena. Se o interesse for por bichos
e natureza, o destino é o Tierpark
Hellabrunn. Ainda no Sul há dois
parques inspirados em brinquedos
famosos. A pequena Zirndorf, perto
de Nuremberg, é casa do Playmobil
Funpark. Com escorregadores

gigantes, travessias a remo e escalada
em corda, tudo é pensado para
estimular o físico da garotada. Já no
parque do Legoland Deutschland
Resort, em Günzburg, há atrações
para a família inteira, entre elas
montanha-russa no castelo do
dragão. Mais em
www.francatur.com.br
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Resgate de ícone português
Divulgação

Tradição nos clássicos
arabescos azuis no fundo
branco

A

coleção Quintas da Jatobá
Pastilhas é inspirada na
azulejaria portuguesa, com
seus elementos orientais da época
das colonizações, composta pelos
clássicos arabescos azuis no fundo
branco. Por meio da técnica do
decalque são criados vários desenhos
em placas sortidas. Além do
movimento criado pela estampa
azulejo, as imagens também podem
ser figurativas, com gravuras
voltadas para a cultura lusitana.
Para se chegar a esse resultado, o
processo de decalque – em folha
especial impressa com os desenhos
da coleção – acontece em cima de
uma pastilha branca já pronta, que
passa, então, por prensagem,
esmaltação e queima. Em seguida,
ocorre uma segunda queima,
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processo no qual a tinta das folhas
aplicadas nas pastilhas brancas é
transferida ao esmalte branco, já
seco.
Tecnicamente falando, a coleção
Quintas conta com as mesmas
características da pastilha de
porcelana esmaltada e, portanto,
deve ser aplicada com argamassa
padrão ACIII flexível e rejunte
cimentício ou acrílico. É indicada

para paredes dos mais variados
ambientes, que pode compreender
de um grande espaço até um detalhe
do revestimento, e oferecida no
formato 5 x 5 cm.
“As estampas de azulejo
português conquistaram
definitivamente o seu espaço na
decoração, uma tendência que
despontou nos desfiles das
passarelas internacionais. No Brasil,

Jatobá: pastilhas com
vários desenhos em
placas sortidas
tem lugar cativo e, diante disso, a
Jatobá Pastilhas tem como maior
foco as butiques e os
especificadores, que conseguem,
com essa coleção, agregar valor,
conceito e um toque de tradição aos
projetos”, ressalta Natalia Carmona
Souza, analista de projetos e
marketing da Jatobá.
Os azulejos portugueses se
tornaram referência para a expressão
artística daquele país desde 1498, e
são considerados mais do que
simples elemento decorativo. Por
conta da colonização portuguesa no
Brasil, muitos desses revestimentos
foram chegando por aqui para
compor obras que até hoje fazem
parte de inúmeros cenários e ajudam
a contar essa história. Mais em
www.jatoba.com.br

Portinari
premiada na
França
Divulgação

A Portinari foi
premiada com o
melhor estande
na feira SaintGobain 2019,
que aconteceu
em junho, em
Lille, na França.
“Foi uma
grande honra participar de evento
dessa magnitude”, comentou Gelcy
Torquato, diretor de marketing da
Portinari: “Receber o prêmio é um
grande e importante reconhecimento.
A dedicação de todos os
colaboradores da Portinari tem papel
fundamental em mais essa
conquista”. Fizeram a diferença o
conceito color connection, que tem
como principal característica a
definição de uma escala tonal que
facilita a harmonização entre
produtos, e a apresentação das
coleções em mood boards.

