Capa: Incorporadora e Construtora Xavel comemora Opinião
33 anos de atuação no mercado imobiliário com
a entrega em Santos do Morada 58 Residencial
Design, que adota o conceito “moderno e
completo”, com itens que o cliente costuma
agregar após receber as chaves........Págs. 5 a 7.
Capa: Fotos Sandra Netto, Nelson Tucci e Divulgação.

Memória-História Oral
Educadora, jornalista e vereadora, Audrey Kleys foi
entrevistada pelo Programa Memória-História Oral, da
Fundação Arquivo e Memória de Santos.................Pág.12.
Nelson Tucci

Spin, motor
1.8: câmbio
automático, de
6 marchas, tem
trocas suaves

Veículos & Negócios

C

riada no século XVIII, a
expressão “quinto dos
infernos” teve origem na
carga tributária de um quinto (ou
20%), estabelecida pela Coroa
Portuguesa. Tamanho exagero criou
um sentimento de indignação nacional
e a Inconfidência Mineira personificou
tal contrariedade. Daí para frente
conhecemos bem a história. Hoje,
passados 300 anos, a carga tributária
beira os 40%; ou seja, o dobro do
famigerado “quinto dos infernos”!
Trata-se de um preço altíssimo para
serviços prestados, invariavelmente,
de baixa qualidade. Por isso a
insatisfação permanece nos mais
variados setores da vida nacional. O
governo, em qualquer época, sempre
busca arrecadar mais e mais, porque
as despesas, especialmente com o
rico funcionalismo – que nem sempre

ALBERTO MURRAY NETO

Imagens & PPalavras
alavras

Divulgação

Deck de entrada
do Juma Amazon
Lodge, em plena
floresta
amazônica

Turismo
Feriado do Dia das Crianças é ótima oportunidade para
observar animais silvestres, realizar atividades em meio
à natureza e conhecer mais sobre a Amazônia.......Pág. 8.

Autoestima
O equilíbrio e a saúde do trato gastrointestinal têm
apresentado importância sobre o restante do organismo
muito maior do que se pode imaginar...................Pág. 10.
Perspectiva

Murray

E

Leandro Ayres apresenta o festival internacional Paraty
em Foco, que comemora 15 anos, e na edição deste ano,
de 18 a 22 de setembro, o tema será “Migrações”......Pág.4.
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funciona como deveria –, crescem
vorazmente. A base pagadora é
sacrificada e a sonegadora
beneficiada. Não se sabe mais o que é
“problema social” ou safadeza,
tamanho é o volume das transações
informais. Está aí um círculo vicioso
que precisa ser derrubado. Não custa
nada lembrar que só de
Independência temos 197 anos e de
República 130 de vivência e...
continuamos no “aperfeiçoamento”.
Mais que novas alíquotas, seria
necessária uma bela concertação
nacional para que se decida que país
queremos: com castas cada vez mais
visíveis, ou sem elas? Com uma
CPMF mal disfarçada ou sem ela? O
Brasil clama por mais equilíbrio –
moral, econômico e social – e uma
reforma honesta ajudaria a aplacar o
ânimo de indignação.

MP 892/19 é boa para o Brasil

Modernizada, a minivan Spin está melhor de dirigir e
bem mais bonita quando comparada com seus modelos
ancestrais, avalia o editor Nelson Tucci................Pág. 9.
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Quinto dos infernos

m 5 de agosto de 2019, o
governo federal editou a Medida
Provisória 892, que altera a Lei nº
6.404/76 (Lei das S.A.), de 15 de
dezembro de 1976, e a Lei nº 13.043,
de 13 de novembro de 2014, para
dispor sobre publicações
empresariais obrigatórias. Essa MP
modifica artigo da Lei nº 6.404/76 e
autoriza que sociedades por ações,
abertas, ou fechadas, passem a
publicar seus atos societários e
balanços financeiros no sítio da
internet da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), das próprias
empresas e na bolsa de valores em
que suas ações são negociadas.
A Lei das S.A. preconizavam
que essas publicações deveriam
ocorrer no Diário Oficial e em jornal
de grande circulação editado na sede
da companhia. Em face do novo
diploma legal, essas publicações na
imprensa passam a ser
desnecessárias. Ao fazê-las na
internet, estas deverão contar com a
certificação digital de sua

autenticidade, sendo atribuição de
entidades certificadoras autorizadas
pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras validar a
veracidade dos documentos.
Essa MP atinge não somente as
empresas de capital aberto, mas
também aquelas de capital fechado.
Com relação às sociedades por ações
de capital fechado o procedimento
será objeto de regulamentação feita
pelo Ministério da Economia.
Este é um grande avanço e um
acerto do governo federal, que

Alberto: “Grande avanço
e acerto do governo
federal”

eliminou uma disposição arcaica e
descabida que ainda existia na
legislação brasileira e que gerava
despesas enormes para as empresas
constituídas sob o tipo societário de
sociedade por ações. Ao editar a MP
892, o governo federal atende a um
pleito que há muito vinha sendo
feito pelas empresas. É uma
oxigenação, modernização e
desburocratização da legislação em
benefício das empresas.
E isso será bom não apenas para
os acionistas, mas todos que
compõem a empresa, já que os
recursos antes destinados a
publicações em jornais poderão ser
investidos em outros segmentos,
tais como treinamento,
aperfeiçoamento, tecnologias e
salários.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray –
Advogados, de São Paulo.
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Cidade

Túnel já! Pela mobilidade urbana
Divulgação

Para termos uma região
que una as cidades em
prol de objetivos comuns
RICARDO BESCHIZZA

Beschizza:
“Vantagens que
a ligação traria
para Santos e
Baixada Santista
como um todo”

P

elo título, muitos podem tirar
antecipadamente a conclusão
que vamos falar da ligação
seca entre Santos e Guarujá. Até
vamos! Contudo, não é bem desse
túnel que gostaríamos de discorrer
primeiramente.
Fazendo uma regressão ao
lançamento do PAC Mobilidade, em
2014, nós, santistas, tomamos
conhecimento do projeto de ligação
entre as Zonas Leste e Noroeste de
Santos. Infelizmente, por todos os
escândalos que se sucederam no
governo federal e que são de domínio
público, mais uma grande obra
(assim como outras tantas!) que
seria feita em nossa cidade ganhou
lugar em alguma gaveta.
Não é preciso ter grandes dons

de futurologia para imaginar as
vantagens que a ligação traria para
Santos e Baixada Santista como um
todo. O túnel aproximaria mais os
bairros e traria um fôlego ainda
maior de desenvolvimento para a
Zona Noroeste, especialmente com a

expansão comercial e habitacional.
Além disso, o novo acesso,
contribuiria – e muito – para a
mobilidade urbana, ajudando a
desafogar as três ligações hoje
existentes entre Santos e São
Vicente: orla da praia, morros e

centro, oferecendo
também mais uma
via àqueles que
vêm de Cubatão,
Praia Grande e
demais
municípios do
litoral Sul.
Agregando-se
ao viário a ponte que ligará o
Sistema Anchieta-Imigrantes, ao
final da Avenida Jovino de Melo,
pelo acesso a ser construído no
Bairro do São Manuel, teríamos
mais uma opção para desafogar a
entrada do Centro de Santos. Com o

novo caminho, via Zona Noroeste e
túnel, os motoristas conseguiriam
chegar à Zona Leste pelo Bairro
Marapé.
Reforçando a importância da
mobilidade urbana e as ligações entre
as cidades da região, conforme já
pontuamos anteriormente, somos
favoráveis à construção da ponte e
do túnel entre Santos e Guarujá, bem
como a integração entre o VLT e o
BRT unindo os sistemas de Praia
Grande a São Vicente e, por
conseguinte, a Santos e – quem sabe
um dia – com o prolongamento do
VLT até Guarujá.
A mobilidade urbana entre os
municípios da Baixada, por fim,
talvez seja o elo que falta para
realmente termos uma região que una
todas as cidades em prol de
objetivos comuns.
Ricardo Beschizza é engenheiro
civil, presidente da Associação dos
Empresários da Construção Civil
da Baixada Santista (Assecob).
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 Consumidores com idade entre 18 e 40 anos, a geração Millennials,

são os principais compradores de automóveis em leilão online, com
26.063 unidades arrematadas nos primeiros meses de 2019, de acordo
com levantamento da Sodré Santoro, empresa com 40 anos de expertise
no segmento de leilões. Na segunda colocação estão os consumidores
com idade entre 41 e 65 anos, conhecidos como Geração X, respondendo
por um total de 17.989 compras. Em seguida, aparecem os compradores
da Terceira Idade (de 66 a 85 anos), com 690 automóveis adquiridos por
meio do leilão online.
 Prefeitura de Santos disponibiliza
ao cidadão o sistema Dados Abertos,
com os dados municipais de 2018
dos programas Cidades Sustentáveis
e Cidade Aberta, em
www.egov.santos.sp.gov.br/
dadosabertos, ampliando a
transparência, participação social e
inovação na administração pública.
No total, são 586 dados,
organizados por 17 secretarias e três
autarquias (CET, Cohab e Fupes),
por eixos do Plano de Metas do
Município e do Cidades
Sustentáveis, cada um deles
relacionados às bandeiras da ODS
(Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável).
 Igor Mascarenhas, Lucas Prado e
Rafael Oliveira criaram a Pier,
insurtech que oferece proteção
digital diferente da convencional
garantindo cobertura contra furto e
roubo de celular. Online, é possível
contratar tipo e período que quiser,
exemplo, apenas nas férias.
Reembolso é simples: basta
apresentar o boletim de ocorrência e
bloquear o IMEI do celular. Não é
necessário apresentar nota fiscal.

 Levantamento realizado pela
Fundação Procon-SP registrou no
primeiro semestre desse ano 467
reclamações contra administradoras
de consórcios, 30 a mais que o
mesmo período de 2018. Antes de
contratar um consórcio, é
fundamental que o consumidor
verifique se a administradora está
devidamente autorizada pelo Banco
Central, que normatiza o setor, pois
existe uma série de regras e normas
que as empresas devem seguir para
administrarem os contratos de
consórcio. A lei que dispõe sobre o
sistema é a nº 11.795/2008.
 Serasa Experian e Emailage
firmaram parceria para adicionar
mais uma funcionalidade de análise
de prevenção a fraudes ao
CrossCore, plataforma que conecta
soluções antifraude e agiliza o
processo de tomada de decisão no
ambiente digital ou físico.
Metodologia da Emailage abastecerá
o CrossCore para checagem,
validação e associação de
informações a e-mails para munir em
tempo real o processo de análise e
monitoramento de operações.

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

Paraty
em
Foco
Festival internacional de
fotografia completa 15
anos!
LEANDRO AYRES
EM junho de 2004, em uma viagem
a trabalho ao Brasil, o italiano
Giancarlo Mecarelli visitou Paraty,
no litoral do Rio de Janeiro.
Encantado pelo Centro Histórico e a
beleza ao redor, com ilhas e praias
paradisíacas, e a ideia de abrir uma
galeria e realizar um evento de
fotografia na cidade, Mecarelli
decide deixar a Itália onde vivia há
22 anos. Em janeiro de 2005, se
instalou no Centro Histórico, abriu a
Galeria Zoom de Fotografia e criou o
Paraty em Foco – Festival
Internacional de Fotografia.

Reprodução

Na edição deste ano, de 18 a 22
de setembro, o tema será
“Migrações”, alinhado com o drama
que os povos de regiões em
desenvolvimento sofrem em
decorrência de guerras, regimes
políticos tiranos e até da escassez de
terras cultiváveis e água pela
degradação do meio ambiente.
Com a falta de repasse de verbas
para ações culturais pelo governo
federal, o PEF recorreu às
convocatórias públicas, já
encerradas, e aos parceiros
comerciais para se sustentar,
prometendo manter a qualidade do
evento.
O objetivo do PEF é usar a arte
fotográfica para chamar a atenção
dos visitantes e formadores de
opinião para este problema.

Tema deste ano será
“Migrações”: retrato da
miséria, angústia,
incertezas, morte...

Vivemos no antagonismo do mundo
globalizado, mas cercado de muros.
O retrato que se verá será de miséria,
angústia, incertezas, morte. E
também de ajuda humanitária,
esperança e fé. Tudo dependerá da
perspectiva do fotógrafo e de suas
experiências.
O Paraty em Foco 2019 tem a
fotógrafa Claudia Andujar como
Homenageada do Ano. Nascida na
Suíça, em 1931, ela chegou em 1955
ao Brasil, após perder grande parte
de sua família na Segunda Guerra
Mundial. Aqui, sentiu-se atraída
pela vida e a causa dos povos
indígenas, que sofriam e até hoje
sofrem um extermínio lento, com a
paulatina migração do homem
branco, o avanço do desmatamento e
da grilagem, da mineração, das
madeireiras e da agricultura de
exportação.
Mais informações sobre a
programação em
www.pefparatyemfoco.com.br

Festival Zoom iN
Project agita São Paulo
O FESTIVAL de fotografia Zoom iN
Project será realizado pela Canon do
Brasil em 21 de setembro, no
Pavilhão da Bienal, no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo, com
diversas atividades e ações para
quem ama ser fotografado, fotografar
e compartilhar, desde amadores até
os fotógrafos profissionais,
passando por videomakers e
influenciadores digitais. Gratuito,
Zoom In Project receberá fotógrafos
conhecidos, que irão dividir
experiências no espaço Photo Talks.
Outra atração são os Photo
Spots, com cenários interativos e
instagramáveis, nos quais o público
poderá ser fotografado por um
fotógrafo profissional. No Photo
Shows acontecerão 10 painéis
temáticos sobre diferentes estilos de
fotografia como: casamentos,
retratos, newborn, fotojornalismo,
edição de imagens, entre outros.
O visitante conhecerá o Touch
and Try, onde será fotógrafo e
poderá conhecer e olhar de perto
câmeras e lentes, além de tirar
dúvidas com profissionais. Na
Galeria Zoom iN Project, será
possível admirar algumas imagens

especiais feitas por fotógrafos de
renome internacional.
O Canon Professional Services
também estará no evento com
serviços de limpeza e verificação de
câmeras e lentes. Este será o único
serviço cobrado e os valores serão os
seguintes: R$ 150 - limpeza de kit
(corpo de câmera e lente), R$ 90 –
corpo e R$ 60 – lente. O serviço é
válido para as câmeras EOS Digital
da Canon.
Na Print Zone será possível
conhecer o processo de impressão. A
Canon acredita que a impressão é
uma arte, desde a escolha do papel.
Os especialistas da Canon estarão
no local para tirar dúvidas e
demonstrar o processo de impressão
em impressoras fine art da empresa.
“Estamos felizes em poder
trazer esse grande evento ao Brasil.
Queremos que os convidados
compartilhem suas experiências e
tenham um dia especial com tudo
que envolve a imagem e o poder que
ela tem”, afirma a supervisora de
Marketing da Canon do Brasil,
Tânia Abe.
Mais em
www.zoominproject.com.br

Divulgação

Câmera permite fotografar
com até 240MP

Sony lança
ILCE-7RIV
A LINHA “R” da Sony apresenta a
ILCE-7RIV, com resolução de 61MP
(as 7RII e RIII possuíam 42MP),
que concorre num mercado de
câmeras de médio formato, com
usabilidade mais prática e dinâmica.
A versão IV traz upgrade da função
Multi Pixel Shift, que através de
uma movimentação do sensor
entrega imagens com
aproximadamente 240MP. A câmera
possui os principais recursos de
vídeo encontrado em outros modelos
da linha Alpha e como principal
melhoria está a função de foco no
olho “EYE-AF”, que agora funciona
em modo vídeo. A ficha técnica
destaca, entre outros, sensor full
frame de 61MP; 15 Stops de alcance
dinâmico; 10 fotos por segundo com
AF contínuo; 567 pontos de AF
com cobertura de 74%.

Construção
Luiz Carlos Ferraz

Morada 58 Residencial Design

Bom gosto e
conveniência

Receptividade e
velocidade de vendas
surpreenderam
SANDRA NETTO

A

Incorporadora e
Construtora Xavel
comemora 33 anos de
atuação no mercado imobiliário da
Baixada Santista com a entrega em
Santos do Morada 58 Residencial
Design. O projeto é de autoria do
arquiteto Carlos Passos e adota o
conceito “moderno e completo”, que
incorpora grande quantidade de itens
que o proprietário costuma agregar
em sua unidade após receber as
chaves. “Pensamos no projeto e na
especificação dos acabamentos de
maneira que o cliente precise apenas
entrar com os móveis e objetos de
decoração”, frisam os diretores da
Xavel, Carlos Passos, Ana Carolina
Passos Coelho e Lu Passos.
Estes itens da decoração de

interiores foram melhor definidos
por Lu Passos. “Nosso cliente vai
receber um apartamento
inteiramente com forro de gesso,
pisos nos dormitórios, nicho no box,
cubas de apoio nos banheiros, pia de
granito na área de serviço, pias e
lavatórios com saia e frontões
maiores, fechadura com biometria na
porta de entrada, alumínio com
pintura em cor especial, além de uma
curadoria na escolha dos
revestimentos, que estão alinhados
com a estética urbana”, afirmou a
designer de interiores: “Na sala, por
exemplo, escolhi um piso 60x120 da
Portobello que imita o concreto”.
Ela acrescenta que o mesmo
efeito concreto aparece nas texturas
das paredes do hall de entrada,
espaço work e fitness. “Trabalhar
em um projeto que privilegia o
design é sempre um prazer para
qualquer profissional, e vai de
encontro com o nosso grande
objetivo, que é a felicidade de quem

Morada 58: parceiros foram
escolhidos entre fornecedores
tradicionais e com qualidade
comprovada

vai desfrutar do espaço”, salientou.
“A marcenaria sob medida das
áreas comuns traz os tons quentes
das placas de Freijó da Duratex, uma
cor clássica e que cai muito bem com
o cinza muito presente”, detalhou
Lu Passos: “O ladrilho hidráulico
tem desenho geométrico e aparece
em alguns detalhes do
empreendimento”.
Já a escolha do mobiliário do
salão de festas privilegiou marcas do
mercado conhecidas pela qualidade.
“Outro ponto que investimos foi no
projeto luminotécnico, visando
enaltecer os detalhes do projeto
arquitetônico”, disse a designer de
interiores: “Utilizamos quase toda
iluminação em LED com lâmpadas
certificadas pelo Inmetro”. Além
disso, a garagem recebeu pintura
especial e o bicicletário já vem
Perspectiva
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Construção
Sandra Netto

equipado. O morador também terá à
disposição para seu visitante uma
bike station para estacionar a
bicicleta.
Além dos itens já mencionados,
que aliam design, qualidade e
conforto, Lu Passos elencou outros,
como a cor das paredes em off
white; piso da sala com rodapé de
15 cm; piso do terraço idêntico ao da
sala; ponto de ar-condicionado split
no terraço da sala; porta da sala para
o terraço sem barra de alumínio no
meio em 3 folhas e com vidro
laminado; pia da área de serviço em
granito preto São Gabriel com
tanque de aço inox; e janela com
persiana automatizada.
A Xavel foi a primeira
construtora da região certificada ISO
9001, sistema de gestão da qualidade
utilizado em todo o processo, e está
com nova sede, na Praça dos
Expedicionários, 19, sala 154,
Gonzaga, em Santos. “Nossa busca
é pela evolução constante, por meio
de projetos contemporâneos,
tecnologia, plantas confortáveis e
funcionais”, enfatizaram os
diretores.
Ana Carolina explicou que no
Morada 58 a empresa optou por um
projeto de 1 e 2 dormitórios. A
receptividade e a velocidade de
vendas surpreenderam: “Vamos
entregar o empreendimento
praticamente todo vendido e antes
do prazo que havíamos nos
comprometido, que seria dezembro/
2019. Nossos clientes são pessoas
exigentes, que não abrem mão de
qualidade e apreciam detalhes e
produtos diferenciados”. O
engenheiro Rafael Ramos Coelho
responde pela gerência de vendas da
Xavel.
O empreendimento totaliza uma
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área construída de 9.093,67 m2. A
localização permite dispensar o
automóvel em diversas situações,
pois a infraestrutura do local é
excelente, perto da praia, shopping,
cinema, teatro, supermercado,
farmácias, clube, academia etc.
A torre única é constituída de
subsolo, térreo, 2 pavimentos de
garagem, 17 andares tipo, e
cobertura. No 20º pavimento estão
distribuídos os espaços de lazer. São
64 apartamentos de 1 e 2
dormitórios, 4 por andar, e 4
unidades de 3 dormitórios (sendo
duas do tipo garden). O apartamento
de 1 dormitório, por exemplo, tem
65 m2.
Entre outros diferenciais do
empreendimento estão a fachada

contemporânea revestida em
cerâmica; gerador de energia;
luminária de emergência dentro do
apartamento; aquecimento de água a
gás em todas as unidades;
infraestrutura para ar condicionado
split; porta de entrada com 90 cm.
Além disso, todas as áreas comuns,
como o salão de festas, fitness,
piscina, espaço work e bicicletário,
estão sendo entregues equipadas e
decoradas. O espaço work
proporciona aos profissionais que
trabalham em casa um local para que
possam receber clientes fora de seu
apartamento.
Preocupado com o meio
ambiente e a sustentabilidade, o
projeto inclui medição individual de
água, gás e energia; regulador de
vazão das torneiras; bacias sanitárias
com descarga dupla de 3 e 6 litros,
áreas comuns com aproveitamento
de água de chuva e com torneiras de
fechamento automático; isolamento
acústico entre unidades lado a lado
(parede); porta da sala para o terraço
com vidro laminado (mais acústica);
janelas dos dormitórios com
persiana de alumínio e miolo de
poliuretano (mais iluminação,
acústica e conforto térmico); e
lâmpadas de LED com sensor de
presença nas áreas comuns.
Os parceiros na construção do
Morada 58 foram escolhidos entre
fornecedores tradicionais e com
qualidade comprovada. A Túzzolo
Engenharia, que há 28 anos atua no
mercado da Baixada Santista e
trabalha para praticamente todas as
empresas da região, executou os
serviços de sondagem do subsolo.
“A Xavel é nosso parceiro

tradicional”, comemorou o diretor,
engenheiro Fábio Túzzolo.
A Isoldry realizou os serviços de
pintura e instalação de forros em
Drywall no Morada 58, além da
colocação de pisos vinílicos, rodapés
e persianas nas áreas comuns e lazer,
destacou o diretor da empresa, Nuno
Lima.
A Harco Engenharia executou o
projeto e a implantação da
infraestrutura do sistema de ar
condicionado tipo split em todo o
empreendimento. 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

Áreas comuns, como o salão de
festas, fitness, piscina, espaço
work e bicicletário, estão
sendo entregues equipadas e
decoradas

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 Nambei forneceu todos os fios
e cabos elétricos do Morada 58,
proporcionando segurança e certeza
de qualidade em todas as instalações
elétricas, afirmou o gerente comercial
da empresa, Mário Casemiro
Anderlini: “Atuando há mais de 45
anos, a Nambei tem tradição de
credibilidade e é referência no
mercado nacional”.
As instalações hidráulicas
ficaram a cargo da Tedesco, que atua
no mercado de forma sólida e
atraente, e participou da obra
cumprindo os prazos estipulados e
mantendo a excelência na qualidade e
limpeza, utilizando mão de obra
qualificada para uma instalação
hidráulica de acordo com o projeto.
“É a segunda obra que prestamos
serviços para a Xavel, o que nos
levou a aprimorar nossos critérios de
execução, como, por exemplo, os
treinamentos da equipe de acordo
com a NR-35 (medidas de proteção
para o trabalho em altura)”, afirmou
o diretor Alfredo Tedesco Jr. Ele
detalhou que no residencial foi
realizada a infraestrutura completa
de hidráulica e esgoto. “Quanto à
sustentabilidade, foram instalados
diferentes itens, como captação e
armazenamento de águas de chuva,
reguladores de vazão, bacias com
duplo acionamento e torneiras de

Construção
Luiz Carlos Ferraz

fechamento automático, visando
economia e uso racional da água”,
frisou Tedesco Jr.
A Portobello está presente com
o fornecimento de porcelanatos e
revestimentos cerâmicos para
fachadas, paredes e pisos, conforme
declarou Jorge Abrahão da MRA
representações. “A Xavel adquiriu a
linha Portobello completa”, disse
Jorge, com destaque para a fachada
composta pelas linhas All Bricks
(Georgian Blend) e Basalto
(Portland e Nero). Nos dormitórios
foi aplicado o porcelanato Araucária
Clara 20x120 da linha Ecollection.
Nas circulações sociais foi utilizado
Gotham Wind nos formatos 60x120,
60x60 e 15x60. As paredes dos
banheiros foram revestidas com o
Cetim Bianco 30x60 da linha White
Home.
A MC Marmoraria forneceu e
instalou granito preto São Gabriel
nas pias e bancadas da cozinha,
terraço gourmet, área de serviço,
soleiras, peitoris e portais dos
elevadores. Já o mármore branco
especial foi colocado nas bancadas
dos banheiros, nichos, lavabos e
baguetes, e também nos banheiros da
área de lazer. Conforme detalhou o
diretor da MC, Carlos Roberto
Simões Cavaca, a escada da entrada
do edifício recebeu o granito verde
Ubatuba, enquanto as demais
escadarias são em ardósia e as
rampas da garagem em pedra
Miracema.
A Marcenaria Riviera fabricou
os planejados sob medida,
trabalhando com materiais de
primeira linha, como o MDF
Duratex e metais Blum. Conforme
detalhou o diretor da Riviera, no hall
de entrada a empresa fez os painéis
com iluminação embutida, e nos

Morada 58 Residencial Design:
torre única é constituída de
subsolo, térreo, 2 pavimentos
de garagem, 17 andares tipo, e
cobertura

A Serralheria Parente foi responsável
pela fabricação e fornecimento de todas as
esquadrias de alumínio da obra, com
acabamento em pintura eletrostática
champanhe metálico. A destacar que as
esquadrias atendem as normas da ABNT, o
diretor Marcos Antonio Parente detalhou:
janela com persiana integrada acústica e
automatizada - linha Inova; portas de correr
- linha Gold; gradis com vidro – linha
Universal; corrimão das escadarias em perfil
tubular; brises de alumínio; instalação de
todos os vidros do empreendimento.
A escolha dos móveis prontos
fornecidos pela MCM Representações e
Desenvolvimento Mobiliário revelou bom
gosto, afirmou o diretor da empresa, Miguel
Ferrari. A MCM forneceu mobiliários para
as áreas comuns, como o salão de festas com
terraço, a piscina e o espaço work. Ferrari
destacou que a MCM é especializada em
assessorar clientes e facilitar soluções
mobiliárias para atender a necessidade de
cada projeto. “Há 25 anos no mercado
corporativo e representando várias
empresas conceituadas no mercado nacional
de móveis, como Innacorp, especializada em
móveis de alta decoração, importados, como
Or Design, e móveis para área externas em
alumínio, a Aluminas. Criamos uma parceria
que encurta a relação entre fabricante e
empreendedor”, frisou Ferrari, ao relacionar
que desde 1994 a empresa dedica-se aos
setores de móveis gastronômicos, hoteleiros
e similares. Graças ao sucesso alcançado, a
MCM amplia cada vez mais seu
atendimento a construtoras: “Deixamos o
profissional sonhar e criar no papel, pois
sabemos que teremos sempre um produto
para realizar seu sonho”.
demais espaços das áreas comuns
(espaço work, fitness e salão de
festas) fez diversos outros móveis:
“Os serviços foram feitos mediante
o projeto e acompanhamento da
arquiteta Lu Passos e os
acabamentos foram executados com
muito carinho e leveza”, frisou o
diretor.
A Lumen Iluminação forneceu
produtos para as áreas comuns,
incluindo escadarias, corredores e
garagens, além da iluminação dos
terraços de todas as unidades.
Segundo detalhou o diretor da
Lumen, arquiteto Roberto Capella,
as luminárias são todas em alumínio,
com lâmpadas e fitas de LED, o que
garante economia no consumo e
maior durabilidade. Com destaque
para o pendente instalado no hall de
entrada social, seu design vai de
encontro ao estilo do residencial.
Perspectiva
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Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

No Dia das Crianças...

Fotos Divulgação
Divulgação

Opção de hospedagem no
coração da maior floresta
tropical do mundo

Berlengas:
descubra os
encantos do
Arquipélago

O

feriado do Dia das Crianças,
em outubro, é ótima
oportunidade para realizar
viagem em família e optar por
destino que permite observar
animais silvestres, realizar atividades
em meio à natureza e conhecer mais
sobre o ecossistema brasileiro. Na
Amazônia, a maior floresta tropical
do mundo, a criançada tem contato
com biodiversidade riquíssima, que
ensina a importância de preservar o
meio ambiente.
A hospedagem no Juma Amazon
Lodge oferece acomodações em
bangalôs que combinam conforto
para momentos de descanso e o
privilégio de estar integrado à
floresta. Os seis bangalôs com vista
para a floresta, localizados entre a
recepção e o restaurante, são
indicados para famílias com crianças
pequenas, idosos e pessoas com
dificuldade de locomoção. Há 12
bangalôs com vista para o rio Juma,
que ficam na copa das árvores, em
área exclusiva do hotel, com mais
privacidade; e o bangalô panorâmico,
único com varanda 360º, com duas
redes para contemplação da
paisagem.

Juma Amazon Lodge: bangalôs combinam conforto e o
privilégio de estar integrado à floresta
A diversão começa na travessia
entre o porto de Manaus e o hotel.
Por estar localizado a 100
quilômetros da capital do
Amazonas, é preciso fazer dois
trechos de barco, um deles passando
pelo famoso encontro dos rios
Negro e Solimões. Chegando ao
Juma Lodge, são inúmeras as opções
de atividades disponíveis, sendo que
todas propõem interação com a
floresta e com as comunidades
indígenas e ribeirinhas.
Vale visitar a Sumaúma, a mais
alta e mais larga árvore amazônica,
com aproximadamente 100 anos,

Santos
mantém
classificação A
Santos permanece na
classificação A, a mais alta do
novo Mapa do Turismo
Brasileiro, que conquistou na
categorização referente ao
período 2017-2019, comemorou
o secretário de Turismo Odair
Gonzalez, ao avaliar o
documento elaborado pelo
Ministério do Turismo e válido
para 2019 a 2021. O
enquadramento, que varia de
“A” (melhor) a “E” (pior), é
resultado da avaliação de 2.694
cidades de 333 regiões turísticas
do país referente ao desempenho
de sua economia voltada ao setor
turismo. O documento subsidia a
priorização de investimentos por
programas federais, entre eles
ações de infraestrutura turística,
qualificação profissional e
promoção dos destinos.
8
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além de participar do plantio de
muda e visitar a casa de um caboclo,
finalizando com piquenique. Mesmo
durante uma caminhada ao redor do
hotel, que ocupa área de sete mil
hectares, é possível avistar e chegar
perto de macacos barrigudos.
Nos dias mais quentes, os
pequenos podem se refrescar na
piscina do Juma, que utiliza a água
do próprio rio, enquanto os pais
descansam no redário. À noite, os
funcionários convidam os hóspedes
a apreciar o céu no deck, através de
um telescópio profissional. Mais em
www.jumalodge.com.br
Divulgação

Symphony e
Serenity: 67
itinerários de
sete a 19 noites

Destinos para 2022!
A
companhia de cruzeiros Crystal
apresentou a lista de roteiros
para 2022 para os premiados navios
Crystal Symphony e Crystal
Serenity. São 67 itinerários que
variam de sete a 19 noites, além de
21 viagens combinadas e um
cruzeiro mundial de 86 a 116 noites.
O Crystal Symphony navegará para
a Ásia-Pacífico/Sudeste da Ásia,
Europa e Península Arábica,
enquanto o Crystal Serenity
oferecerá viagens na América do
Norte e Central, nas ilhas havaianas

e no Caribe. Os itinerários de 2022
irão explorar algumas das maiores
maravilhas do mundo, com
oportunidades de visitar 157
Patrimônios Mundiais da Unesco ao
longo do ano, bem como acesso a
eventos globais importantes.
“É um prazer oferecer aos
viajantes escolhas excepcionais que
lhes permitam explorar o mundo da
melhor maneira. Para 2022, criamos
itinerários que atendem às variadas
preferências”, diz o presidente e
CEO da Crystal, Tom Wolber.

Tranquilidade e
cenário inesquecível
A
menos de 100 quilômetros de
Lisboa fica Peniche, com praias
que atraem banhistas e surfistas,
pois as ondas são propícias ao
esporte. A partir de Peniche, é
possível chegar a um destino incrível
do país, o Arquipélago das
Berlengas. Basta um passeio de 30
minutos de barco para chegar à
principal ilha, a Berlenga Grande, e a
paisagem é tão deslumbrante que
mal se vê o tempo passar, ainda
mais quando o dia está ensolarado.
Influenciadas pelos climas
Mediterrâneo e Atlântico, as
Berlengas têm fauna e flora únicas
no mundo, o que levou o arquipélago
a ser transformado em uma Reserva
Natural. Por isso, ele é um refúgio
exclusivo e tranquilo da costa
portuguesa, com um limite de
visitantes diários. Além disso, as
visitas são realizadas apenas entre
maio e setembro, nos meses mais
quentes do ano.
Embora seja a maior ilha do
arquipélago, a Berlenga Grande é
pequena, com 1.500 metros de
comprimento e 800 de largura. É
possível dar uma volta nela
caminhando em cerca de uma hora.
Mas há muito o que ver e fazer por
lá, a começar pela praia de areia
dourada e o mar verde e cristalino.
A reserva é um ótimo lugar para
o mergulho, já que a vida marinha é
rica, com espécies de
peixes multicoloridos.
Além disso, há navios
naufragados nos
arredores da ilha.
Outra atividade
popular é a exploração

Refúgio exclusivo
da costa central
portuguesa

das grutas, que são acessíveis pelo
mar. A mais famosa é a Furado
Grande, que atravessa toda a ilha.
Há ainda a Cova do Sonho e a
Furado Pequeno, que só pode ser
visitada quando a maré está baixa.
Também é possível fazer trilhas
pela ilha ou passeios de barco para
observar golfinhos e baleias, que
nadam livremente nesta região.
Duas construções chamam a
atenção no destino. A primeira é o
Forte de São João Baptista,
construído para defender o território
português de ataques inimigos no
século 17. A segunda é o Farol das
Berlengas, que tem 29 metros de
altura. Foi construído em 1840 e
funciona até hoje, mas desde 2001
utiliza apenas energia solar.
A região central de Portugal é
repleta de destinos populares, como
Aveiro, Coimbra, Viseu, Nazaré,
Óbidos, Tomar, Fátima, entre
outros. Suas belezas se estendem
por todo o território – ocupado por
2,3 milhões de habitantes. A região
possui patrimônios da Unesco, um
litoral que é paraíso do surfe, aldeias
históricas, gastronomia riquíssima,
vinhos inesquecíveis, natureza
exuberante e muita cultura. A
principal cidade, Coimbra, está a
200 quilômetros de Lisboa e a 135
quilômetros do Porto. Mais em
www.centerofportugal.com

Veículos & Negócios
Fotos Nelson Tucci

Mais esportiva
Detalhes no design
acabaram com a sisudez
da Chevrolet Spin
NELSON TUCCI

M

odernizada, a minivan
Spin está melhor de dirigir
e bem mais bonita quando
comparada com seus modelos
ancestrais. Externamente, o design
ajustou-se a um perfil mais
moderno, com os faróis mais
afilados e alongados, os detalhes em
preto na lateral de uma pintura
amarela, por exemplo, acabaram
com a sisudez (e o apelido de
“capivara”).
Andamos na versão Activ, que
nasceu com uma proposta mais
esportiva, embora mantenha as
características de carro-família. A
direção elétrica, volante
multifuncional, painel completo e
redesenho de bancos e laterais
deixaram-na mais interessante
também por dentro. Faróis têm
acendimento automático,
auxiliando o/a motorista, a
exemplo da câmera de ré – de boa
qualidade.

O modelo 7 lugares tem porta
malas de apenas 162 litros, quando
as três fileiras estão em uso, e 756
litros se retirado o 3° banco, diz o
fabricante. Na Spin Activ 2019 há
encosto de cabeça para todos os
lugares. O motor é 1.8 e o câmbio
automático, de 6 marchas, tem
trocas suaves deixando o carro
muito confortável para se dirigir.
A melhorar ainda tem a
redefinição de largura das colunas
(que roubam um pouco a visão) e

Empresas não
estão prontas
para LGPD

P

Spin Activ 2019 AT: motor 1.8, câmbio automático, de 6 marchas
o controle eletrônico de
estabilidade, cuja falta se sente, em
curvas, particularmente quando o
carro está vazio (os mais
experientes motoristas hão de
relacionar o DNA do Opala...).
Com três pessoas, em
velocidade máxima de 60 km/h, na
cidade faz pouco mais de 10 km/l e,
na estrada, em velocidade constante,
abaixo de 2.500 rpm, chega a fazer
15 km/l (trechos planos, sem serra).
Valores expressos no uso de
gasolina como combustível.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

CPFL Inova seleciona empreendedores
O

programa de inovação CPFL
Inova selecionou as 12 scaleups que farão parte da edição 2019 e
nos próximos sete meses
participarão de mentorias
conduzidas por executivos da CPFL
Energia e da rede Endeavor. A
proposta é proporcionar a troca de
experiências entre empresas,
mentores e os próprios
empreendedores, com foco em
novos desafios para o crescimento
dos seus respectivos negócios.
Foram selecionadas as scale-ups
(companhias com modelo de negócio
escalável) Docket (SP), E-Wally

(SP), FieldLink (SP), Insolar (RJ),
Kludo (SP), Kurier (PE), Microblau
(SP), Movva (SP), Niduu (MA),
Pixforce (RS), Pluvi On (SP) e SVA
Tech (MG), que mais se destacaram
entre as 289 inscritas, de 20 estados
brasileiros.
Ao final do processo, elas
receberão um diagnóstico sobre os
desafios para o crescimento do
negócio e terão acesso a um fundo de
R$ 10 milhões do grupo CPFL para
o desenvolvimento de projetos. Os
recursos devem ser investidos em
capacitação técnica e na criação de
novos produtos e serviços. Outro

benefício é a possibilidade da
formação de parcerias comerciais
com a companhia, inclusive durante
o período de mentorias.
O CPFL Inova foca quatro eixos
temáticos: energia, eficiência
operacional, relacionamento com
cliente e transformação digital, e
smart cities (cidades inteligentes). A
expectativa é identificar scale-ups
que se utilizem de tecnologias como
blockchain, internet das coisas
(IoT), realidade aumentada,
robotização, inteligência artificial,
machine learning e big data.
“Neste processo de seleção,

tivemos a oportunidade de
identificar como está se
desenvolvendo o empreendedorismo
no Brasil. Cada vez mais o país
mostra a força do seu ecossistema
inovador, o que tornou a escolha
extremamente difícil”, diz o diretor
de Estratégia e Inovação da CPFL
Energia, Rafael Lazzaretti.
Estas são as participantes:
Docket (SP), E-Wally (SP),
FieldLink (SP), Insolar (RJ), Kludo
(SP), Kurier (PE), Microblau (SP),
Movva (SP), Niduu (MA), Pixforce
(RS), Pluvi On (SP), SVA Tech
(MG).

esquisa da Serasa Experian
apurou que 85% das
empresas brasileiras reconhecem
que não estão preparadas para
garantir os direitos e deveres em
relação ao tratamento de dados
pessoais exigidos pela Lei de
Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), que começará a
vigorar no Brasil em agosto de
2020. A maioria delas pretende
estar pronta em até um ano. A
pesquisa ouviu executivos
(gerentes, diretores e c-level) de
508 companhias de diferentes
portes e segmentos em todas as
regiões do país. Os resultados
mostram que 72% das
companhias com mais de 100
funcionários pretendem contratar
uma pessoa de mercado
especializada ou uma
consultoria/assessoria para se
adequarem. “O resultado da
pesquisa evidencia a importância
de as companhias intensificarem
a preparação para coletar,
proteger e utilizar as
informações pessoais de acordo
com a Lei em prol da
continuidade de seus negócios”,
afirma a diretora jurídica da
Serasa Experian, Vanessa
Butalla.
Com a chegada da lei, quase
73% das empresas esperam
algum impacto ou um impacto
muito significativo na atual
infraestrutura de TI. Outro
aspecto é a maneira como as
empresas coletam dados e
permissões de uso de
informações pessoais de
consumidores e usuários de
serviços. Na média, as
companhias preferem investir
mais no relacionamento pessoal
(reuniões, feiras, eventos etc.) e
nas mídias sociais.
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Sexo e o
diabetes não
tratado

A

tingindo hoje mais de 13
milhões de brasileiros, o
diabetes pode causar diversas
complicações na saúde e uma
delas é a disfunção sexual. Nos
homens, pode causar distúrbios
na ejaculação, pois, não
controlada, acarreta danos às
paredes dos vasos sanguíneos
que consequentemente afetam a
circulação e o fluxo para o pênis.
Fatores como o mau controle da
doença, tabagismo, pressão alta
e colesterol são indicadores de
risco.
Nas mulheres, as altas taxas
de glicose, lesões nos nervos e
até a depressão podem ser
fatores que afetam o desempenho
sexual. Entre os efeitos que
podem sentir estão a falta de
lubrificação – semelhante aos
homens isso está associado à
neuropatia ou fluxo sanguíneo
reduzido –, maior dificuldade em
alcançar o orgasmo e aumento
do risco de infecções urinárias,
devido aos elevados níveis de
glicose.
Uma maneira de reduzir
riscos é manter um bom controle
glicêmico com o tratamento
adequado, conforme indicado
pelo médico, além de hábitos
saudáveis.
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Probióticos são
eficazes

Divulgação
Divulgação

Intestino humano é
composto por milhões
de bactérias

O

equilíbrio e a saúde do
trato gastrointestinal
têm apresentado uma
importância sobre o restante do
organismo muito maior do que se
pode imaginar. As inúmeras bactérias
presentes nesta região podem
beneficiar ou atrapalhar o andamento
natural do organismo. Para manter
essa equação positiva, a
nutricionista Silvia Ribeiro
Messalem, do Hospital Edmundo
Vasconcelos, na capital paulista,
aconselha fazer o uso frequente de
probióticos e prebióticos.
Segundo a especialista, o
intestino humano é composto por
milhões de bactérias. Porém, para
que se mantenham em equilíbrio é
preciso incluir os probióticos na
rotina alimentar: “Para que a
microbiota intestinal se mantenha
saudável e possa trazer muitos
benefícios, como a prevenção de
doenças, manter fontes de
probióticos vindas da alimentação
ou dos probióticos industrializados
é necessário”.
As vantagens não se restringem
só à prevenção de doenças, pois é
possível adicionar a melhora da
função intestinal, auxílio na digestão

Cavalos
merecem
nossa
gratidão: eles
são
verdadeiros
heróis!

Benefícios desses organismos
e absorção de nutrientes, garantia do
equilíbrio da microbiota intestinal,
controle do excesso de peso,
destacando-se o fortalecimento do
sistema imunológico.
A nutricionista acrescenta que o
consumo pode ser por meio de
iogurtes naturais feitos com kefir,
leites fermentados, kombucha e
alguns produtos orientais à base de
soja. Entretanto, Silvia ressalta que
muitos desses alimentos podem
conter quantidade alta de açúcar, o
que deve ser um alerta, além do que
muitos deles para se manterem vivos
dependem de temperatura adequada,
por serem termosensíveis.
Já incluir os prebióticos (fibras)
na alimentação fará com que a
microbiota intestinal seja nutrida e
mantenha-se em crescimento, pois
as fibras serão fermentadas pelas
bactérias (probióticos) proliferando
as bactérias benéficas ao organismo.

Cavalos e a fabricação
de imunosoros
OS EQUINOS são importantes no
transporte, lavoura, mobilidade
militar, hobby, inclusão social e
também prestam um grande
serviço à sociedade como
produtores de imunosoros para
tratamento de picadas de cobras,
aranhas e escorpiões. No Brasil, o
número de pessoas picadas por
cobra atinge 70 mil por ano, com
mortalidade de 1%, ou seja, cerca
de 700 mortos. Na produção é
usado o veneno extraído de
serpentes, aranha e escorpiões.
Cada veneno é tratado
adequadamente e inoculado em
cavalos que, pela docilidade, por
responderem bem ao estímulo da
peçonha e pelo seu porte,
favorecem a produção de um
grande volume de sangue rico em
anticorpos.
Estas são as etapas da
produção de imunosoros:
1. O veneno seco diluído
(antígeno) é inoculado de forma
subcutânea em doses de

concentração crescente por 30
dias.
2. Terminado este estágio é
feita uma sangria exploratória para
a medição do nível de anticorpos.
3. Quando o nível de
anticorpos é o desejado, é feita a
sangria final. De um cavalo de 500
quilos são tirados 15 litros de
sangue, em duas etapas.
4. A parte rica em anticorpos é
encontrada no plasma (parte
líquida do sangue). O soro resulta
na purificação e concentração deste
plasma.
5. O soro assim obtido é
submetido a diversos tipos de
controle qualidade.
Todo esse processo é realizado
no Instituto Butantã, na capital
paulista, e dura em média seis
meses, desde a manipulação do
veneno até o ampolamento do
soro. Os cavalos, assim, servem
passivamente à humanidade e
merecem nossa gratidão, pois são
verdadeiros heróis!
Divulgação

PROGRAME a castração gratuita
de seu cão ou gato por meio do
Castramóvel, da Coordenadoria de
Proteção à Vida Animal
(Codevida), da Prefeitura de
Santos, em parceria com a equipe
técnica de veterinária da
Universidade São Judas. Mais de 2
mil cães e gatos foram castrados
este ano, gratuitamente. Além da
castração, o animal é microchipado
com identificação subcutânea. O
agendamento acontece todo dia 15
do mês (dia útil) na sede da
Codevida, na Avenida Francisco
Manoel, s/nº, no Jabaquara. São
10
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Mais de 2.000 procedimentos
ofertadas 25 vagas por bairro
selecionado. O interessado pode
agendar até dois animais. O dono
deve ser maior de 21 anos e
apresentar CPF (o mesmo da
pessoa que levará o animal), RG e
comprovante de residência.

Gente & Fatos

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

Luiz Carlos Ferraz

Fotos Sandra Netto

 Bel Col apresenta em 7 de

setembro, na feira Beauty Fair,
no Expo Center Norte, capital
paulista, o evento Imersão
Tecnológica em Cosmetologia,
com o tema “O encantamento da
pele e alquimias da beleza”, com
palestras inovadoras.
 Navio MV Logos Hope, a
maior livraria flutuante do
mundo, ficará atracada no cais
Outerinhos 2, Porto de Santos,
de 24 de agosto a 15 de
setembro, com mais de 5.000
títulos de diferentes categorias,
incluindo ciência, esportes,
culinária, artes, livros infantis,
literatura cristã, Bíblias...
 25ª Casacor Minas, de 3 de
setembro e 13 de outubro, no
Palácio das Mangabeiras, em
Belo Horizonte, terá 52
ambientes, assinados por 78
profissionais das áreas de
arquitetura, design e paisagismo,
sob o tema “Planeta Casa”.

Luiz Carlos Ferraz, Roberto César e Christiane Campos Fatalla
Elias, nos modernos estúdios da Mussicom Brasil, dos amigos
Lupércio e Cláudio Mussi: na pauta do Jornal Litoral, da Litoral
FM 91,7, claro, o Caminho de Santiago e os livros de Luiz
Carlos sobre suas peregrinações...
Divulgação

 Mongeral Aegon apresenta até
15 de setembro, no Centro
Cultural Correios, Centro do Rio
de Janeiro, a exposição
Longevidade, que mostra que as
mudanças demográficas no
Brasil são cada vez mais
intensas: em 1980 a expectativa
de vida era de 62,6 anos;
enquanto em 2018 passou a 76.
 Instantes, de Vinicius Parisi,
com curadoria de Luciana
Guilarducci, até 14 de setembro,
na Luis Maluf Art Gallery, Rua
Peixoto Gomide, 1.887, Sampa:
introspecção e tempo conduzem
a produção do artista, que
trabalha a representação feminina
por meio de obras modulares.
 Art Mundi, de 30 de agosto e 8

de setembro, no Mendes
Convention Center, em Santos,
promoverá o encontro cultural
entre empreendedores, artesãos e
visitantes, com mais de 100
expositores nacionais e
internacionais, de países como
Egito, África do Sul, Nigéria,
Espanha, Itália e Senegal.
 31ª edição do Jaguariúna
Rodeo Festival definiu programa:
primeiro fim de semana, sextafeira, 13 de setembro,
Chitãozinho & Chororó, Bruno
& Marrone e Henrique & Juliano;
sábado, Zé Neto & Cristiano,
Gustavo Mioto e Dennis DJ. No
segundo fim de semana, sextafeira, 20, Marília Mendonça e
Gusttavo Lima, e DJ Samhara;
sábado, Jorge & Mateus, Alok e
Kevinho.

Legião da Boa
Vontade, 37 anos
de serviços
prestados à
população na
Baixada Santista,
com sede em
Santos.
“Solidariedade”,
resume o
jornalista José de
Paiva Netto,
diretorpresidente da
instituição,

Regina Botter: nova
diretora de
operações B2B e B2C
da Catho, plataforma
de recrutamento
online, que há mais
de 20 anos atua em
gestão de produtos e
projetos,
implementações,
inovação e novas
tecnologias, agora
com o desafio de
expandir
oportunidades para a
empresa e se
destacar em um
universo
competitivo.

Denise Covas e
Cláudia Valério:
amigas criaram
a DCTour
Destinos
Culturais, com o
objetivo de
proporcionar
roteiros de
passeios e
viagens diferenciados,
para conhecer espaços
bacanas nas cidades do
Brasil e exterior.

Mônica Mathias,
Valéria e Aldo
Rigueiral.
Divulgação

Divulgação

Pedro Filetti: seguindo os passos do pai Eduardo
Ribeiro Filetti, como médico veterinário, Pedro
surpreende por sua paixão pela comunicação e
comemora o sucesso dos dois programas que
apresenta na TV Com e na All TV.

Perspectiva
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Made in
Santos!
Receitas privilegiam
ingredientes nacionais,
muitos trazidos do Pará
BRUNO SCARPA

E

mpreendimento dos sócios
João Carlos Haas, Antonio
Neto e Gilda Assis, a Tekoá
Cervejaria Artesanal, em Santos,
completa sete meses de casa com
sua marca própria de chope
artesanal e a proposta de fazer o
cliente se sentir em casa, tornando o
local uma extensão de seu próprio
lar.
O cardápio possui diferentes
opções, como lanches e porções,
com destaque para o sanduíche de
pernil, sanduíche vegetariano e o
bolinho de carne seca com massa de
abóbora. Os pastéis e o bolinho de

Divulgação

carne de
panela são
ótimas
pedidas. Já
para os
“carnívoros”,
o burguer
especial da
Tekoá, o
Ipa, é uma
dica
perfeita, composto por um blend de
carne com tempero cajun, queijo
cheddar, geleia de pimenta, maionese
da casa e bacon.
As receitas das cervejas
artesanais privilegiam ingredientes
nacionais, muitos dos quais trazidos
do Pará, terra natal dos sócios.
Assim, nasceu a “tekoá uanã”, uma
cerveja de trigo com cajá. Outros
destaques são a “tekoá tekó-açu”,

Tekoá é pet
friendly: você
pode levar seu
cãozinho
enquanto
degusta um
chope artesanal

Família Góes
comemora
premiação

A

uma session Ipa com cupuaçu, e a
“tekoá hoppy mango”, uma india
pale com manga.
Exclusivamente, a cervejaria
vende apenas chopes artesanais
nacionais da própria marca e alguns
de cervejarias convidadas. O local
possui brinquedoteca e às sextasfeiras e sábados possui música ao
vivo. Aos sábados, na hora do
almoço, oferece a tradicional feijoada

com música ao
vivo – samba. A
Tekoá é um local
pet friendly, você
pode levar seu
cãozinho para
passear enquanto
degusta um chope
artesanal.
A sobremesa fica por conta do
sorvete de creme com jujuba de
cupuaçu.
A Tekoá Cervejaria Artesanal
fica localizada à Avenida Almirante
Cochrane, 88, bairro Aparecida, de
quarta a sábado das 18 horas a uma
da manhã, e pode ser encontrada na
internet através do Facebook/ Tekoá
Cervejaria e no Instagram
@tekoacervejaria

Vinícola Góes conquistou
medalhas de prata e grande
ouro na 17ª edição do Concurso
Vinhos e Destilados do Brasil,
realizado em julho, na capital
paulista. O grande ouro ficou
com o Góes Tempos Philosophia,
Cabernet Franc, safra 2017.
Produzido com uvas paulistas
cultivadas em São Roque, no
interior de São Paulo, o vinho se
destacou entre mais de 120
amostras apresentadas, numa
avaliação realizada às cegas,
seguindo rigoroso padrão
técnico. O espumante Saint
Tropez Rosé Brut recebeu prata.
Para o enólogo Fábio Góes, o
reconhecimento prova que os
ensinamentos dos antepassados,
somados às novas tecnologias no
campo e na produção, estão
gerando grandes frutos.

Educação e cidadania feminina

A

educadora, jornalista e vereadora Audrey Kleys foi entrevistada pelo Programa Memória-História Oral em
14 de dezembro de 2016, na Sala Serafim Gonzalez, localizada na Casa de Frontaria Azulejada, no Centro
Histórico de Santos. Em seu depoimento, Audrey recorda passagens de sua infância, adolescência e de sua
trajetória pessoal, acadêmica e profissional.
Acervo FAMS

AUDREY Kleys Cabral
de Oliveira Dinau nasceu
em Santos, em 23 de
setembro de 1974.
Casada e mãe de um
filho, Audrey é
jornalista, professora,
bacharel em Direito,
pós-graduada em
Formação de
Professores em
Educação à Distância e em Fortalecimento de Conselho de Escola, pela
Universidade Federal de São Carlos. Trabalhou por 15 anos na TV Tribuna e
quase quatro anos na Secretaria Municipal de Educação de Santos (Seduc),
como secretária-adjunta.
Nas eleições de 2016 Audrey Kleys foi eleita vereadora em Santos pelo
Partido Progressista (PP), com 4.375 votos. Neste seu primeiro mandato
tem como meta ajudar a construir uma sociedade mais participativa e
consciente dos seus direitos e deveres: “Meu foco é a Educação, com o
fortalecimento do protagonismo juvenil, atenção aos educadores e
comunidade escolar, além de maior participação das mulheres na política.
Essas são as prioridades nesta minha jornada como vereadora”.
É de autoria de Audrey Kleys o projeto de lei que inclui no Calendário
Oficial do Município a “Semana da Memória-História Oral de Santos”, que
terá sua primeira edição na terceira semana de setembro deste ano. Serão
realizados eventos relacionados ao tema, como seminários e palestras em
instituições universitárias parceiras da Fundação Arquivo e Memória de
Santos. A vereadora destina anualmente, também, verba de emenda
parlamentar à Fundação para auxiliar na realização das atividades do
12
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Audrey Kleys: a entrevista
completa pode ser acessada no
canal do Programa MemóriaHistória Oral no Youtube, através
do link www.youtube.com/
watch?v=aS-ELpPFnSo

construções narrativas”. Sobre a escolha do
mês de setembro para a realização do
evento, a vereadora recorda que o primeiro
trabalho de História Oral no Brasil foi
publicado em setembro de 1978: trata-se do
livro “Memórias do Exílio”, obra coletiva
dirigida e coordenada por Pedro Celso
Uchoa Cavalcanti e Jovelino Ramos, sob o
patrocínio de Paulo Freire, Abdias do
Nascimento e Nelson Werneck Sodré.

Programa Memória-História Oral.
Na justificativa do projeto que cria a Semana, Audrey
lembra que “a História Oral tem vocação para tudo e para
todos, procurando o respeito às diferenças e facilitando a
compreensão das identidades e dos processos de suas

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

