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Sem palavras

m movimento que deve divertir,
especialmente, filósofos,
sociólogos e antropólogos 
entre outros degraus do conhecimento
que ainda não foram descobertos , a
Humanidade está se reinventando a
cada instante, mas isto não significa que
esteja sendo devidamente explicada
para que tais descobertas sejam
tornadas públicas e assimiladas
honestamente pelo senso comum. Neste
descompasso entre as inovações, não e
nunca será de causar espanto que o
novo venha a ser e esteja, como está,
sendo confundido  e até distorcido com
o que se convencionou denominar

tradicional. A angústia há de ser
gigante para quem, cientista ou não,
percebe essa evolução e não consegue
encontrar ou criar palavras para
expressar o que está acontecendo ao
seu redor, em sua comunidade, seu país,
enfim, no planeta. Algumas vezes, ao
destilar evidências para se fazer
compreender o inventor será, talvez,
obrigado a simplificar, lapidar,
comprimir..., e ao fazê-lo, em meio à dor
da incompreensão, da perseguição, do
preconceito, enfim, da ignorância,
naturalmente ele distorcerá o achado,
que continuará perdido em alguma
esquina do tempo.

Terceirizando profissionais de TI
JOÃO VICTOR PAN ALVES

N
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o ano de 2017 a Lei nº 13.467,
conhecida como Reforma
Trabalhista, entrou em vigor no
Brasil e, com ela, alguns aspectos da
relação entre empregado e
empregador sofreram modificações.
Dentre as alterações, um tema foi
muito discutido e colocado em pauta
durante os anos de vigência da
legislação trabalhista anterior, a
terceirização das atividades
trabalhistas. A legislação anterior,
revogada pela Reforma Trabalhista,
estabelecia uma restrição quanto à
terceirização da atividade econômica
e trazia em sua redação que
contratante é a pessoa física ou
jurídica que celebra contrato com
empresa de prestação de serviços
determinados e específicos, assim
restringindo a terceirização
trabalhista apenas para sua atividade
meio e proibindo que as principais
fossem terceirizadas  fator esse que
foi modificado pela legislação de
2017, que permitiu a terceirização
das atividades fins.
Apesar da mudança significativa
do tema, alguns setores continuam
tendo problemas para ter seus
profissionais/serviços terceirizados
contratados, como é o caso dos
profissionais e serviços de
Tecnologia da Informação. Com o
avanço tecnológico esse serviço
tornou-se essencial para todas as

áreas do setor empresarial.
Entretanto, grande parte das
empresas/empresários optam por
contratar os serviços de forma
terceirizada, o que demonstra
algumas deficiências na legislação
trabalhista.
Suma parte dos profissionais da
área de Tecnologia da Informação
exige que a contratação de seus
serviços individuais seja feita por
meio de pessoa jurídica. São
microempreendedores individuais
que fornecem notas fiscais para que
seus serviços sejam contratados por
meio de pessoa jurídica e não de
pessoa física, justamente para que
assim não seja estabelecido vínculo
empregatício entre as partes.
Entretanto, junto a esse modo
específico de contratação, pode
surgir uma insegurança aos

João Victor: corrigir
deficiências na
legislação trabalhista
contratantes, pois embora o modo
de contratação apresente
características que poderiam ensejar
o vínculo empregatício em sua
relação (como pessoalidade, não
eventualidade e onerosidade), os
contratantes não podem exigir alguns
aspectos essenciais dessa relação
entre empregador e empregado, tais
como o cumprimento de horários,
exclusividade e subordinação.
Embora a nova Consolidação das
Leis do Trabalho tenha apresentado
um grande avanço para as relações
entre empregadores e empregados,
ela deveria ter sua redação
flexibilizada para abranger os
profissionais e segmentos
econômicos que exigem sua
contratação por meio de pessoa
jurídica e que não desejam o vínculo
trabalhista. Uma alternativa para
solucionar os problemas do tema é a
criação de uma regulamentação
específica aos profissionais da área
de Tecnologia da Informação com o
intuito de garantir maior segurança
entre as relações de trabalho e de
prestação de serviço entre
contratados e contratantes.
João Victor Pan Alves é
advogado do escritório Murray 
Advogados, de São Paulo.

Jornal PERSPECTIVA é publicação da TITAN Comunicação Ltda. CNPJ 02.546.886/
0001-07 PUBLICIDADE|REDAÇÃO|ADMINISTRAÇÃO Tel. (13) 99147.6522 Matriculado nº 715 na Associação de Jornais do Interior do Estado de São Paulo (AdjoriSP) IMPRESSÃO Gráfica Carnicelli (16) 3368.4949 DIRETOR EDITOR Luiz Carlos Ferraz MTb. 2045 DIRETORA MKT Sandra L.
Netto MTb. 42562 Circula em Santos e cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista Jornal PERSPECTIVA nº 297 Ano 35
outubro/2019. Sugestões de pauta podem ser enviadas para redacao@jornalperspectiva.com.br Artigo assinado é responsabilidade do
autor. Todo o conteúdo está disponível em www.jornalperspectiva.com.br

Mercado

Unidos e despidos... Todos ganham!
União de esforços, sem
viés ideológico, baseado
apenas no trabalho
voluntário de pessoas
RICARDO BESCHIZZA E ANDRÉ
MARQUES CANOILAS

O

título é uma mera
provocação. O que
queremos alertar e
evidenciar  por conta do atual
cenário social, econômico e
político que vivemos  é a
necessidade de a sociedade civil,
de forma organizada e dedicada,
se unir e, despida de quaisquer
ideologias e vaidades, lutar pelo
bem comum de nossa rua, bairro,
cidade, região, estado ou país.
Infelizmente, por muitos e
muitos anos, achamos que
escolher nossos representantes
bastava. Que era responsabilidade

do poder político resolver todos os
problemas, mazelas e agruras de
nossa comunidade. Que o poder
do voto era suficiente.
Não precisamos perder muito
tempo explicando ou traçando
paralelos históricos sobre esse
modelo que não está funcionando
nada bem! A cada quatro ou oito
anos, projetos, ideias, obras e
políticas públicas acabam sendo
descontinuadas por uma série de
fatores ideológicos, partidários ou
até mesmo de interesses pessoais.
Uma sociedade civil organizada
consegue pensar e planejar além do
tempo de duração de um ou dois
mandatos. Consegue pensar longe,
evitando essa necessidade que muita
gente tem de imprimir suas regras,
ideias ou marcas sobre tudo
aquilo que está comandando.
Em muitos lugares do mundo,
esse sentimento de empoderamento e
pertencimento da sociedade como

mola propulsora de trabalhar o bem
comum já possui raízes profundas e
deliciosos frutos. É a própria
sociedade que decide onde vai
investir um determinado valor. Se a
municipalidade vai construir esse ou
aquele equipamento público, por
exemplo.
Em nível nacional, existem
excelentes exemplos de comunidades
que se uniram visando desenvolver
suas cidades ou regiões com
resultados expressivos. Maringá
(PR), talvez seja o case de
sucesso mais conhecido, contudo,
não é o único! Manaus, Goiânia,
Curitiba também possuem seus
conselhos de desenvolvimento.
Esses movimentos acabam
surgindo  na grande maioria dos
casos  sempre que a situação já
não está tão positiva ou à beira de
um colapso. É um grande alento
constatar que há saída, mesmo
quando o cenário é inegavelmente

desfavorável!
Em nível municipal e regional,
alguns movimentos começam a
ganhar vulto e torcemos para que
comecem a trazer bons resultados.
Seja por intermédio do Inova
Baixada Santista, que tem o
envolvimento de toda a comunidade
acadêmica instalada nos nove
municípios, ou pelos modelos do
programa O Futuro da Minha
Cidade, incentivado pela Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção, que estão em fase
embrionária em Santos e Guarujá.
A união de esforços, sem viés
ideológico, baseado apenas no
trabalho voluntário de pessoas que
são realmente apaixonadas por suas
cidades, irá quebrar muitos
paradigmas, certamente. Por serem
movimentos apolíticos eles têm toda
a condição de colaborar com o
segmento político ajudando a
determinar rumos que a própria

Mostra Morar Mais por Menos

A

té 17 de novembro acontece
na cidade de São Paulo a
mostra Morar Mais por
Menos, lançada há 16 anos, no Rio
de Janeiro, e que é realizada na Rua
Pedroso de Moraes, 2.188, Alto de
Pinheiros. O local acolhe o conceito
e filosofia propostos pelas
idealizadoras Ligia Schuback e
Sabrina Schuback Rocha, a partir de
alguns pilares essenciais, como
brasilidade, sustentabilidade,
customização, inovação e tecnologia,
e o desafio de realizar mais por
menos. Não se trata de ser tudo
com preço baixo, comentam Ligia e
Sabrina: O importante é cada
profissional apresentar um projeto
com boa relação custo benefício. A
ideia é mostrar, por exemplo, que é
possível incluir um item mais caro
para realizar um sonho de consumo.
Basta compensar a extravagância
economizando em outros pontos.
Com proposta vanguardista, o
Morar Mais por Menos aposta
desde 2007 em ambientes criados
com respeito ao meio ambiente e
melhor aproveitamento de recursos,
além da utilização de materiais
ecologicamente corretos. Há também
uma preocupação em defender a
inclusão social, já que os
profissionais foram desafiados a
contemplar em seus projetos
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sociedade sonha e almeja para
suas futuras gerações.
Trabalhando sempre uma agenda
positiva e propositiva que ampliem
os horizontes para 20, 30 ou 50
anos, sempre validados pelas
conjunturas atuais e pelos
exemplos do passado. Precisamos
reaprender a aprender como
sermos uma sociedade civil
organizada.
Fica aqui o chamamento para
que cada um de nós ocupe suas
reais responsabilidades nos rumos
de nossa comunidade. Unidos e
despidos de vaidades, orgulhos,
interesses pessoais e egoísmos,
todos ganham!
Ricardo Beschizza é presidente
Associação dos Empresários da
Construção Civil da Baixada
Santista (Assecob) e André
Marques Canoilas é diretor
financeiro da Associação
Comercial de Santos (ACS).

App ajuda a
criar mood
boards

Reprodução

Mood boards: o estilo de
decoração de cada pessoa

A

produtos criados por ONGs e
cooperativas de artesãos,
aumentando a visibilidade e as
chances de negócios para os que
trabalham na informalidade.
Com 73 edições realizadas em
14 capitais brasileiras desde 2005, o
Morar Mais por Menos conquista o

Brasil por meio do licenciamento da
marca, buscando atender às
demandas do mercado e à linguagem
dos novos tempos. Um dos grandes
chamarizes para os empresários que
se interessam em licenciar a marca
são os conceitos bem definidos da
mostra, que norteiam não apenas os

Sala de Banho, por Vanessa
De Mani: espaço com
respeito ao meio ambiente
projetos apresentados pelos
profissionais, como também a
filosofia da empresa.
Mais em
www.morarmais.com.br

Portinari lançou o app
Portinari My Mood, para o
usuário criar seu mood board
onde, quando e quantas vezes
quiser. Tendo como base o
portfólio da marca, é possível
desenvolver infinitos
resultados e combinações,
sempre levando em
consideração as preferências
escolhidas. Formados por
conjuntos de imagens, objetos e
produtos, os mood boards
ajudam a descobrir o estilo de
decoração de cada pessoa e
assim estabelecer um conceito
do projeto. O aplicativo está
disponível para download para
Android e IOS.
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Imagens & Palavras

A terrível raiva
A RAIVA é uma
doença viral
contagiosa que
pode ser
contraída por
mamíferos, como
cães, gatos,
morcegos e
cavalos.
Antigamente, era
chamada de
hidrofobia, pois
pela paralisia da musculatura
mandibular o animal acometido
parecia ter medo de água e ficava
olhando com sede sem conseguir
beber, ensina o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti: Sendo
uma zoonose, a raiva pode ser
transmitida para o homem através
da mordida do animal ou pela
salivação do mesmo em contato
com uma ferida.
Cães e gatos devem ser
vacinados uma vez por ano,
acrescenta Filetti. Filhotes a partir
de três meses já podem receber a
vacina, e as fêmeas em gestação
devem aguardar o desmame dos
filhotes.
Os sintomas apresentam
diversos aspectos e dificultam uma
padronização. Na raiva nervosa ou
paralítica, ocorrem tremores,
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Leandro Ayres

Evento abre espaço para a
experimentação e a
pesquisa
LEANDRO AYRES

Cães e gatos
convulsões,
devem ser
câimbras e
vacinados uma
paralisia,
vez por ano
enquanto na
raiva agressiva, o animal fica
afônico, sem beber água e
agressivo. As duas podem
apresentar estado febril, tremores,
vômito, apatia e grande quantidade
de salivação.
A raiva não tem cura, é 100%
fatal. Somente com a vacinação
previne-se o animal da doença,
alerta Filetti: Observando-se
alguns sintomas, deve-se prender o
animal e consultar um veterinário.
Jamais soltá-lo ou matá-lo. No ser
humano que for mordido, quando
não houver condições de observar
o animal suspeito, por morte ou
fuga, deve-se imediatamente tomar
a medicação.

APRIL Brasil Seguro Viagem lançou o Despesas com Pet, uma
cobertura para cães e gatos que necessitem de consultas veterinárias ou
atendimentos clínicos hospitalares emergenciais e também para despesas
com medicamentos prescritos nestas consultas. O produto funciona
mediante reembolso.
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Festival Internacional
da Imagem em Santos
CRIADO
em 2016, o
Valongo
Festival
Internacional
da Imagem acontecerá de 8 a 10 de
novembro, no Centro Histórico de
Santos. O evento tem a finalidade de
analisar as diversas formas de
concepção e produção das narrativas
visuais contemporâneo, em todas as
plataformas midiáticas, por meio de
diferentes atividades que envolvem
palestras, oficinas, exposições,
shows e outras formas de interação.
O evento pretende, ainda, desafiar a
compreensão a respeito do próprio
campo da arte em que está inserido,
ao abrir espaço para a
experimentação e a pesquisa.
Realizado desde a sua primeira
edição no bairro de mesmo nome, o
o Valongo Festival Internacional da
Imagem ocupa praticamente todo o
Centro Histórico, visando construir

Atividades acontecerão em vários espaços do Centro Histórico
espaços e estabelecer relações a
partir das potencialidades do cenário
local, criando modos alternativos de
ver, pensar e produzir imagens, ao
mesmo tempo que propõe a
reavaliação da própria noção de
território. Em sua 4ª edição, todos
os eventos serão gratuitos e, em
algumas atividades, haverá a
necessidade de inscrição prévia para
garantir que não haja superlotação.
O site oficial do festival não

Para arquitetos e
designers de interiores
A SAMSUNG lançou a Samsung
ArqDesign, um site de
relacionamento entre a empresa e os
profissionais de arquitetura e design,
em www.samsung.com.br/arqdesign,
com informações e elementos para
ajudar em projetos, como download
de imagens em 3D, conferindo
especificações dos produtos da
marca. Basta preencher cadastro
para que o usuário receba código
para entrar na loja.
Desenvolvemos uma pesquisa
para entender as reais necessidades
de arquitetos e designers e com esses
insights percebemos que poderíamos
desenvolver uma solução
inspiradora, funcional e com
conteúdos técnicos para suportálos, comenta Patrícia Pessoa,
diretora de Marketing da Divisão de
Consumer Electronics da Samsung
Brasil: Com esse portal, queremos
promover treinamentos e ampliar o
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conhecimento das nossas tecnologias
e permitir que arquitetos e designers
de interiores possam ajudar seus
clientes nas decisões de compra. É
fundamental criar um ambiente onde
seja apresentado um conteúdo
aplicável e acessível aos projetos.
Os cadastrados terão
oportunidade de levar os clientes em
uma visita guiada nos showrooms,
com agendamento prévio e atenção
especial. O canal direto vai facilitar o
atendimento para solução de dúvidas
e no pós-venda dos clientes. Um
guia com os principais eventos da
área permite que as pessoas se
programem para estarem com a
empresa em feiras e iniciativas.

apresentou, até o fechamento desta
edição, a programação completa das
atividades. Também nenhum nome
de peso foi divulgado entre os
palestrantes, mas é certo que haverá
uma exposição coletiva com o tema
O melhor da viagem é a demora,
programas de acompanhamento
artístico e demonstrações de
trabalhos por artistas regionais.
Mais informações em
www.valongo.com

Oficina de
fotografia
mobile
O CENTRO de Artes e Esportes
Unificados, na Rua Januário
Cândido Pontes, Jardim Nova
República, em Cubatão, receberá
o workshop Desperte o Seu
Olhar, sob coordenação de
Julimar Gomes. As inscrições
devem ser feitas online pelo link
https://forms.gle/
7VJtNEehMvGzLefg7. A oficina
de fotografia mobile acontecerá
de 19 a 28 de novembro e visa
dar ao participante conhecimento
para a melhor utilização da
tecnologia da fotografia digital
existentes nos celulares. Ao final
das aulas, em 30 de novembro
haverá uma saída fotográfica.
Julimar Gomes é fotógrafo
profissional, idealizador do
Projeto Quanto Mais Fotografia
Melhor e presidente do coletivo
de fotógrafos de Cubatão.

Veículos & Negócios
Fotos Nelson Tucci

Bem
fácil de
agradar
Modelo da Honda tem um
imput respeitável, com
22,4 kgfm
NELSON TUCCI

D

ar um grau no HR-V é a
tarefa que a Honda se
impôs para manter o
modelo em alta no ranking de
vendas. Com bom visual e
equipamentos internos renovados,
um dos campeões da montadora
japonesa não faz feio; bem ao
contrário, transmite a sensação de
que este é um carro em que não falta
nada.
Andamos no modelo 2020 e
procuramos um defeito aparente.
Olha daqui, olha dali, dá meia volta
e... achamos a coluna traseira larga,
atrapalhando um pouco a visão. Só
que os engenheiros já estavam de
olhos abertos e introduziram uma

Motor 1.5 turbo
de 173 cv
confere o estilo
esportivo

câmera no retrovisor direito,
eliminando o ponto cego. Aliás,
basta dar a seta para a direita que a
câmera é acionada e abre a imagem

no painel, inclusive
calculando o espaço
seguro para a
ultrapassagem.
De linhas
modernas, com nova
grande dianteira, e
um oportuno teto solar, o HR-V é
um carro esportivo que te convida
para a aventura de bem dirigir, seja
na cidade, estrada, praia ou campo.

HR-V: convite à aventura de
bem dirigir, seja na cidade,
estrada, praia ou campo
O motor 1.5 turbo de 173 cv confere
o estilo. O carro tem um imput
respeitável, com 22,4 kgfm. O
câmbio automático, de 7 marchas,
tem boas trocas e a suspensão está
regulada para o SUV. Faróis de LED,
com acendimento automático, são
também destaque.
Internamente o painel tem o que
dele se espera, volante
multifuncional e direção elétrica. A
central multimídia mostra mapas do
sistema de navegação do waze,
bluetooth, rádio etc. A câmera de ré
integrada a esta central é de boa
resolução. Há sensores dianteiros e
traseiros, facilitando muito as
manobras. O revestimento dos
bancos e as laterais é todo em couro
e o espaço interno agrada.
Durante a nossa avaliação, fez
uma média de 11,5 km/l na cidade
(com 3 passageiros), 14 km/l circuito
misto (cidade + estrada, com 3
passageiros) e chegou a 16,3 na
estrada longa, em velocidade
constante (com apenas o motorista e
mais 30 kg de bagagem). O modelo
roda a gasolina.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Feira
multisetorial
de Cuba

A

Feira Internacional de La
Habana (Fihav) acontecerá
de 4 a 8 de novembro, em
Havana, Cuba, e terá a
participação da Marilan,
especialista em biscoitos. O
evento está na sua 37ª edição e é
considerado uma grande
oportunidade para empresas
estrangeiras prospectarem
negócios e contatos comerciais
junto ao mercado cubano e
caribenho. A Fihav é a maior e
mais consolidada feira
multisetorial de Cuba, com
expositores especializados em
matérias-primas, alimentos,
têxteis, bens de consumo,
máquinas, equipamentos,
tecnologias e serviços em gerais.
É uma grande satisfação para a
Marilan poder levar ao público
cubano e caribenho nosso amplo
portfólio, como marca
exportadora brasileira, já
presente em mais de 50 países,
afirma Sérgio Tavares,
presidente da Marilan.

Geolocalização com drones impulsiona indústria 4.0
Reprodução

D

roneShow e MundoGEO
Connect Plus trazem ao debate
o uso das geotecnologias e drones no
contexto da indústria 4.0 e seus
desdobramentos em diversos setores
econômicos, como o mapeamento de
queimadas, agricultura, inspeções de
obras e cidades inteligentes, as smart
cities.
Os eventos acontecem de 5 a 7
de novembro, no Hotel Meliá
Ibirapuera, em São Paulo (SP), e
segundo o idealizador Emerson
Granemann, CEO da MundoGEO,
há projeções de que as

geotecnologias envolvendo os
sistemas de posicionamento por
satélite, os diversos satélites, nano

satélites e aviões de monitoramento
permanente, as plataformas de
coleta e análise de dados e a

prestação de serviços gerem mais de
R$ 1 bilhão em faturamento este
ano.
A Interact Analysis reporta que
daqui a 3 anos serão vendidos mais
de 620 mil drones comerciais. Esse
volume projetado é corroborado pela
pesquisa da Singularity University,
corporação do Vale do Silício que se
concentra no progresso científico e
nas tecnologias exponenciais, que
revela um total diário de 10 milhões
de voos diários com drones no
mundo em cinco anos. Hoje a
previsão é que 100 mil drones

voando diariamente no mundo.
Considerando os números
recém lançados no Brasil e no
mundo, temos mais desafios a
discutir e superar nesse mercado,
diz o Emerson: Faz parte da nossa
agenda positiva a discussão de
aprovação de projetos de aeronaves,
certificações dos pilotos e voos em
áreas urbanas para viabilizar a
evolução dos negócios e as
aplicações multisetoriais das
geotecnologias e dos drones.
Mais em
www.droneshowla.com
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Turismo & Lazer

Folclore e tradições
Importante reserva de
monumentos da Tchéquia,
a República Tcheca

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Fotos Divulgação
Divulgação

O

lomouc, a antiga capital do
reino da Morávia, sempre
esteve entre os lugares mais
importantes do Reino Tcheco.
Graças à sua localização, à antiga
universidade, às tradições
eclesiásticas e culturais, durante
séculos foi o centro natural da
Morávia. O coração histórico de
Olomouc, inscrito na lista de
Patrimônio da Humanidade da
Unesco, depois de Praga é a segunda
mais importante reserva de
monumentos da Tchéquia  como
deve ser chamada a República
Tcheca. Imperdível é provar a
especialidade local, o olomoucké
tvarùky, queijo curado famoso por
seu intenso sabor e odor.
O monumento mais importante
de Olomouc é a Coluna da
Santíssima Trindade, na Praça Alta.
Trata-se do maior agrupamento de
esculturas barrocas da Europa
Central. Desde a vizinha Torre da
Prefeitura, há belas vistas
panorâmicas. Além de uma série de
edifícios, o Relógio Astronômico,
pintado no estilo do realismo
socialista, figura entre as
curiosidades de Olomouc. A rica
história da cidade é descoberta
durante visita à Fortaleza de
Oloumouc, que, com suas muralhas
e extensos quartéis, resistiu aos
ataques do exército da Prússia.
A parte oriental da Tchéquia é

Coluna da Santíssima Trindade, na Praça Alta, em Olomouc
composta por Morávia e Silésia.
Estes dois territórios têm história e
atrativas condições geográficas. Ao
Norte há montanhas, e ao Sul,
planícies  com reservatórios, lagos,
lagoas, formações cársicas. Há
muitas oportunidades para
atividades esportivas. É
recomendável a visita aos vários
monumentos históricos.
As tradições folclóricas estão
por todos os lados. Os trajes
festivos locais são conhecidos no
mundo inteiro. A área fértil ao longo
do rio Morava é, geralmente,
denominada Haná. Aqui estão os
picos das montanhas Oderské e
Hostýnské vrchy, e o Monte
Chøiby. A coroa imaginária é fechada

pelo Planalto de Drahanská. Está
aqui o precipício mais profundo da
Europa Central  o Hranická
propast. Pelo que foi até agora
apurado, a profundidade alcança
329,5 metros.
A parte Norte da Morávia, que
inclui a região da Silésia Tcheca, tem
caráter montanhoso. Na parte Sul,
avança entre montanhas a região
fértil de Pomoraví, Porta da
Morávia. Precisamente, por aqui
passava a rota do sal e do âmbar.
Um emblema desta região é Ostrava
e seus monumentos de aço. A Oeste
da região, o que mais atrai os turistas
são o maciço de Jeseníky e as
Montanhas Rychlebské. Mais em
www.czechtourism.com

O novíssimo Palihouse
Miami Beach
I
niciou operações o Palihouse
Miami Beach, na Indian Creek
Drive, 3.101, em Miami Beach,
sétimo hotel da Palisociety,
desenvolvido em parceria com Scott
Robins Companies, Inc. É o
primeiro na Costa Leste dos EUA,
somando-se ao recém-inaugurado
Palihotel Culver City (hot list do
Condé Nast Traveler 2019) e ao
Palihotel Seattle (2019 Travel +
Leisure It List), entre outros.
Originalmente denominado The
Greenbrier Hotel, criado na década
de 1940, o Palihouse Miami Beach
ocupa um prédio art deco
restaurado, a dois quarteirões da
praia e próximo a alguns dos
melhores destinos de compras,
restaurantes, arte e cultura da região.
O hotel possui 71 quartos e
studios espaçosos, com
acomodações king e queen sizes, a
maioria com cozinhas americanas,
que foram redesenhadas e renovadas
em uma mistura eclética de espaços
contemporâneos e vintage, com
móveis que atendem à estética de
design inspirada no Mediterrâneo. A
integração interior e exterior da
propriedade é uma mistura de
elementos antigos e novos, trazidos
à vida pela narrativa visual
irreverente e caprichosa da
Palisociety. As paredes do lobby
estão cobertas de gesso turquesa,
enquanto os quartos são
pintados nas cores
pêssego e branco. As
grandes janelas inundam
o hotel de luz natural,
muitas com vistas
espetaculares da Indian
Piscina do
Palihouse
Miami Beach
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71 quartos e
studios
espaçosos,
com
acomodações
king e queen
sizes

Creek. Os hóspedes chegam a um
espaço arejado e sofisticado, com
uma recepção totalmente feita de
madeira com acabamento semelhante
a um iate antigo. A arte e a
iluminação personalizada em tons
neutros conferem ao espaço uma
estética polida e acolhedora, de
inspiração residencial. Os destaques
no lobby ficam por conta do bar,
sofás, espreguiçadeiras e uma grande
mesa de jantar redonda, que
acomodam hóspedes e visitantes do
hotel para relaxar durante o dia com
vista para o pátio e para a Indian
Creek. A piscina revestida de
limestone fica em um pátio privado,
escondido da rua, e ostenta
vegetação exuberante,
espreguiçadeiras aconchegantes e
áreas sombreadas para refeições.
O empreendimento conta com o
Greenbrier Swim & Social, um
lounge no lobby com cocktail bar,
dividido entre pátio interno e a
piscina externa, servindo comida e
bebida o dia inteiro. O Greenbrier
Swim & Social é especializado em
clássicos americanos, como saladas e
sanduíches típicos, e aposta em uma
variedade de coquetéis assinados,
unidos a uma divertida carta de
vinhos e cervejas locais. Os
hóspedes têm acesso às bicicletas da
casa e ao serviço de praia.
Mais em www.palisociety.com

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO

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

 Edição Natural Glam da 87ª

Bijoias, dias 5 e 6 de novembro,
no Centro de Convenções Frei
Caneca, na capital paulista: a
maior feira de negócios de
acessórios e semijoias da
América Latina apresenta o
glamour e o brilho das
novidades no setor.

 Bernardo Rezende, o
Bernardinho, ex-técnico das
seleções brasileiras de vôlei
masculina e feminina, é a estrela
da campanha Obra é coisa séria
da ArcelorMittal, que consolida a
marca como referência em aço
para a construção civil.

Paulo Nishimura:
presidente da Nikkey
Empreendedores do
Brasil (NEB), que
cultiva os valores
japoneses com foco
numa robusta geração
de nikkeis, que totaliza
1,5 milhão de pessoas
no território nacional.

Douglas
Santos, Lorena
Quevedo,
Gabhishak,
Suelen
Martins,
Wladmir Faria
Bollzher e
Jamir Silva:
iniciativa da
Revista Empresários selou parcerias no projeto Diálogo sobre
Smart Business, no Praiamar Corporate, em Santos.

Rodolfo Santos/Divulgação

Divulgação

 Cada vez mais conhecida

como cidade amiga do pet,
Santos entregou aos amiguinhos
o ParCão, na Praça Caio Ribeiro
Moraes e Silva, em frente ao
Sesc, Bairro Aparecida, um
espaço aberto diariamente das 6
horas à meia noite, cercado com
gradis de 2,30 metros de altura,
muita área verde, terra,
bebedouro e playground com
manilhas e pneus.
 Alphonse Mucha: o legado da
Art Nouveau está em cartaz até
15 de dezembro no Centro
Cultural Fiesp, na Avenida
Paulista, 1.313, capital paulista,
homenageando o ícone máximo
desse movimento, o artista
tcheco Alphonse Mucha (18601939).
 Luiz Gonzaga, na eternidade

Jéssica Anhaia e
Hugo Monteiro:
casamento dos
sonhos de
brasileiros na
Disneys Wedding
Pavilion, capela
clássica com vista
para o Castelo da
Cinderela, em
Orlando, Estados
Unidos, por meio
da Disneys Fairy
Tale Weddings &
Honeymoons.

Sandra Netto

dos 30! apresenta o universo
Gonzagueano até 7 de
novembro, no Centro Cultural
Santo Amaro, na capital paulista,
marcando três décadas da morte
do Rei do Baião.

Divulgação

 Sem deixar de lado as atrações

noturnas, Moby Dick, na
Avenida da Praia do Boqueirão,
em Santos, aposta em horários
alternativos: quinzenalmente, aos
sábados à tarde, promove a
Feijoada do Neto, com música
ao vivo; e de quinta a sábado,
happy hour a partir das 19 horas.
 Empreendedores podem aderir

até 31 de dezembro ao Programa
de Incentivos Fiscais Santos
Criativa, pelo site
www.santos.sp.gov.br, que prevê
benefícios a negócios situados ou
que vierem a se instalar nos
bairros Valongo, Paquetá, Vila
Nova e Centro.

Andréa Araújo e a
educadora Silvia
Teixeira Penteado:
artista plástica
recebeu o título
emérito da
Pinacoteca
Benedicto Calixto,
em Santos, em
reconhecimento
pela doação da obra
Fluxo 3 para o
acervo da galeria.

Tok&Stok em Santos: Luciano Escobar, diretor executivo
de Operações, e Juliano Hernandez, gerente geral de
Engenharia e Expansão, brinde à expansão da marca.

Leonardo Sales e
Deborah Folloni estão à
frente da ChiliGum:
plataforma pioneira de
automação de produção
de criativos em vídeo e
imagem tem entre seus
clientes grandes
empresas nacionais,
como Ambev, Citibank,
Estadão, iFood e
Magazine Luiza.

 Exposição Memórias da
Resistência, de Rose Klabin, até
19 de janeiro, no Museu de Arte
Moderna Aloisio Magalhães
(Mamam), no Recife/PE.
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Sofisticação e alta gastronomia
Divulgação

Conhecimento culinário
combina com ambiente
aconchegante
BRUNO SCARPA

H

á cinco meses
proporcionando o melhor
da alta gastronomia em
Santos, o Carolles Bistrô, através de
André Perrella e Caroline Teixeira,
combina o conhecimento culinário
dos proprietários com ambiente
aconchegante, para que os clientes
aproveitem a experiência da melhor
maneira possível.
Os pratos são sofisticados e
fazem jus ao conceito do local, como
os saborosos Rigatoni Carolles
(rigatoni com molho rosé
apimentado, flambado na vodka em
chamas) e o Risoto Pecorino
(risoto com queijo pecorino, lascas
de presunto cru e figos grelhados). A
parte de drinks varia do gin & tônica

aos mais diferentes rótulos de
vinhos, com destaque para o rodízio
de vinhos, que é uma novidade
pouco explorada na região.

Para sobremesa duas sugestões
bastante disputadas: o Crepe
Carolles (massa doce recheada de
doce de leite, acompanhada de

Carolles Bistrô:
destaque para o rodízio
de vinhos, o que é
pouco explorado na
região

sorvete de baunilha e açúcar
maçaricado) e o Tiramisù, a
clássica sobremesa a base
de café.
O público frequentador
do Carolles Bistrô é
diversificado e varia de
casais de todas idades a
grupo de amigos. A casa
funciona quarta e quintafeira, das 19 à meia noite,
sexta e sábado, das 19 a
uma da manhã, e domingo,
do meio dia às 16 horas, na
Avenida Siqueira Campos,
462. Pode ser encontrado na internet
através do Facebook/ Carolles Bistrô
& Wine Bar e no Instagram
@carollesbistro.

Harmonizar
vinho com
pizza

P

ara alcançar a combinação
ideal entre pizza e vinho é
preciso equilibrar os aromas,
temperatura, sabores e
ingredientes. Por conta disso, a
Super Pizza Pan apresenta
sugestões de alguns sabores
para harmonizar com diferentes
tipos de vinho. A mexicana,
mais forte e intensa, por
exemplo, é ótima com vinho
branco. A barbecue, de
hamburguer com molho
barbecue e muçarela, ficará
ainda mais saborosa com
espumante. O acompanhamento
perfeito para a pizza de
abobrinha, sugere a Super Pizza
Pan, é o vinho rose. Já a italiana
pede vinho seco. Já a de
muçarela, naturalmente, exige o
clássico vinho tinto.

Literatura como crítica social

O

escritor Ademir Demarchi foi entrevistado pelo Programa Memória-História Oral em 13 de junho de
2017, no estúdio da Universidade São Judas  Campus Unimonte. Demarchi relata em seu depoimento a
sua trajetória de vida pessoal e seu trabalho como escritor, que inclui várias obras publicadas ao longo
de três décadas.

ADEMIR Demarchi
nasceu em Maringá, em
7 de abril de 1960, e
reside em Santos há 25
anos, onde trabalha
como redator. Formado
em Letras/Francês, com
mestrado pela
Universidade Federal de
Santa Catarina (1991) e
doutorado em Literatura
Brasileira pela Universidade de São Paulo (1997), foi editor da revista Babel,
de poesia, crítica e tradução, com seis números publicados de 2000 a 2004. É
autor de Passagens  Antologia de Poetas Contemporâneos do Paraná
(Imprensa Oficial do PR, 2002); Volúpias (poemas, Florianópolis: Editora
Semprelo, 1990); Espelhos incessantes (livro de artista com poemas do
autor e gravuras de Denise Helena Corá, edição dos autores, Santos: 1993;
exposto no Museu da Gravura em Curitiba no mesmo ano); Janelas para
lugar nenhum (poemas, com linoleogravuras de Edgar Cliquet, edição dos
autores, Santos: 1993; lançamento feito em Curitiba, no Museu da Gravura,
no mesmo ano).
Além desses trabalhos, o autor tem também poemas, artigos e ensaios
publicados nos livros Passagens  Antologia de Poetas Contemporâneos do
Paraná; 18 Poetas Catarinenses  A mais nova geração deles (ed. e org. Fábio
Brüggemann, FCC Edições/Editora Semprelo, 1991); Os mortos na sala de
jantar (Realejo Livros, 2007) e Passeios na Floresta (Editora Éblis, Porto
Alegre, 2008), Pirão de sereia (Realejo, 2012), O amor é lindo (Patuá, 2016);
o livro de crônicas Siri na lata (Realejo, 2015); o livro de ensaios sobre
literatura Espantalhos (Editora Nave, 2018), entre outros.
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Acervo FAMS

Ademir Demarchi: trabalho mais
recente é Gambiarra: uma pinguela
para o futuro do pretérito
nunca. O escritor explica que escreveu os poemas
do livro entre 31 de agosto de 2016, quando a expresidente Dilma Rousseff (PT) sofreu o
impeachment, e 7 de abril deste ano, dia em que o
também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) foi preso. Ou seja: a conjuntura política
permeia todas as páginas da coletânea: A intenção
é registrar esse momento que o país atravessou,
com tantas contradições. Meu trabalho foi expor as
fraturas e absurdos.
A entrevista completa de Ademir Demarchi
pode ser acessada na página oficial do Programa
Memória-História Oral no Youtube, em
www.youtube.com/c/programamemoriahistoriaoral

Publica também em periódicos como Literatura e Sociedade
(São Paulo, USP); Medusa (Curitiba); Coyote (São Paulo),
Oroboro (Curitiba), Jornal do Brasil/Idéias; Rascunho (Curitiba);
Jornal da Biblioteca Pública do Paraná; Babel (Santos); Sebastião
(São Paulo); Los Rollos del Mar Muerto (Buenos Aires, Argentina)
e sites, entre eles, as revistas eletrônicas Germina, Agulha, El
Artefacto Literario, Tanto e Critério.
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
Seu trabalho mais recente é Gambiarra: uma pinguela para
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
o futuro do pretérito (Editora Urutau, 106 páginas), obra em
www.fundasantos.org.br
que Demarchi mostra sua poesia mais contundente do que

