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Capa: Fotos Alex Pazuello/Divulgação e Nelson Tucci.

Escolher Manaus como destino nas férias de
dezembro e janeiro é unir o melhor da capital
do Amazonas, combinando o rico patrimônio
da cidade – por meio de suas esquinas, conjunto
arquitetônico, sua história... – e a natureza –
com a selva, seus segredos e encantos.....Pág. 8.
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Leandro Ayres destaca o workshop dos fotógrafos Jeff
Segenreich e Henrique Tarricone, voltado para editorial
de moda, no Centro Histórico de Santos....................Pág.4.

Imagens & Palavras

MRA garante
atendimento
diferenciado
a arquitetos

Alterações na legislação trabalhista
Gelcy: “Espera-se
que as mudanças
facilitem...”

Cláusula pétrea

N ão é preciso ser especialista nas ciências
jurídicas para entender a lógica da cláusula
pétrea, contemplada na Constituição

brasileira de 1988, a famosa “Constituição
Cidadã”. Assim, não sendo exigível (por ora) esta
especialíssima condição, ao combinar-se a lógica
com outro famigerado dispositivo, no caso
infraconstitucional, a lei de introdução ao Código
Civil – de que “ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece” –, deduz-se que quem
assim age só pode ser por teimosia ou má-fé. Em
qualquer das hipóteses, é repugnante a postura de
parcela do Congresso Nacional, assim como de
minoria de ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), que tentaram subverter a Carta Magna e
relativizar o princípio da presunção de inocência.
Não deu certo... Como também naufragou a
iniciativa do ministro Sérgio Moro, que ousou incluir
sorrateiramente no seu projeto anticrime a prisão
após condenação em segunda instância.

Honestamente, esta pretensão não é possível, pois o
§ 4º do artigo 60 da Constituição estabelece que
“não será objeto de deliberação a proposta de
emenda (muito menos por intermédio de projeto de
lei!) tendente a abolir: IV – os direitos e garantias
individuais”. E tais direitos e garantias individuais
dos brasileiros estão tratados nos 78 incisos do
artigo 5º da Carta, sendo que o de número 57
assegura que “ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”. Sendo, pois, considerados cláusula
pétrea, qualquer um desses dispositivos só poderá
ser modificado por meio de uma nova Constituição –
tarefa estranha a este Congresso, eis que só possível
por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita com
esta finalidade, como se fez em 1988. A classe
política, contudo, demonstra aparente insatisfação e
prossegue as articulações visando introduzir no
ordenamento jurídico a prisão após condenação em
segunda instância – um tiro no pé, convenhamos.

Opinião

Sandra Netto

O editor Nelson Tucci testou o Peugeot 2008 1.6 AT 2019,
que pode ser chamado de SUV, mini SUV, SUV compacto,
mas crossover é o nome que mais se encaixa..........Pág. 9.

Veículos & Negócios

MRA Representações oferece toda a linha de produtos
Portobello em showroom próprio, no edifício Helbor
Offices Washington Luís, em Santos......................Pág. 5.

Arq & Decor

Adotando o conceito de arquitetura aberta, o residencial
MaxHaus Santos entrou na fase de acabamento, na Rua
Castro Alves, 83, no Bairro Embaré......................Pág. 7.

Construção

Divulgação
Cérebro é exposto a
duas frequências
diferentes:
experiência resulta
em efeitos
terapêuticos

O som binaural ajuda o cérebro humano a entrar mais
rapidamente em meditação, propiciando benefícios
similares para quem o ouve e para quem medita.Pág. 10.

Autoestima

ALei nº 13.874/2019, resultante
da conversão da MP da

Liberdade Econômica, já está em
vigor. Ela estabelece normas de
proteção à livre iniciativa e ao livre
exercício de atividade econômica e
disposições sobre a atuação do
Estado como agente normativo e
regulador. As novas medidas de
desburocratização e simplificação
constituem-se em norma geral de
direito econômico.

As mudanças trazidas pela Lei
de Liberdade Econômica são muitas:
o fim dos alvarás para abrir
empresas de baixo risco, os
documentos públicos devem se
tornar mais digitais e menos em
papel, a liberação das atividades
econômicas para funcionarem em
quaisquer horários inclusive
feriados, tendo apenas algumas
restrições como normas de proteção
ao meio ambiente, regulamento
condominial e respeitando a
legislação trabalhista, entre outras
mudanças importantes.

Traz, ainda, importantes
alterações na legislação trabalhista,
ou seja, a lei dispensa o registro de
ponto para empresas com até 20
funcionários, prevê uma
simplificação do eSocial e reforça a
emissão de carteiras de trabalho em
meio eletrônico. Resume-se, assim
as alterações no âmbito do Direito

do Trabalho:
Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS). O
documento passa a ter emissão,
preferencialmente, por meio
eletrônico, pela Secretaria de
Trabalho do Ministério da
Economia. A CTPS terá o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas como identificação única do
empregado. Deixa de existir o
número de Carteira de Trabalho. Foi
alterado também o prazo para os
empregadores realizarem as
anotações na Carteira de Trabalho.
Agora é cinco dias úteis, a contar da
admissão; antes o prazo era de 48
horas. O empregado, após o registro
dos dados, tem até 48 horas para ter
acesso às informações inseridas na
Carteira de Trabalho digital. A
anotação das férias na CTPS em
meio eletrônico já foi definida pela

Lei de Liberdade Econômica, mas
ainda será regulamentada.

Registro de Horário. O controle
da jornada de trabalho passa a ser
obrigatório somente para empresas
com mais de 20 empregados. Antes a
regra era aplicada para empresas
com mais de 10 empregados.
Empregados que prestam serviços
fora do estabelecimento do
empregador devem realizar a
anotação do horário em registro
manual, mecânico ou eletrônico em
poder do empregado. Fica agora
permitido o registro de ponto por
exceção, anotados apenas os
horários que não coincidam com os
regulares (jornada contratada), desde
que autorizado por meio de acordo
individual ou coletivo.

e-Social. Ele será substituído por
um sistema mais simples, de
informações digitais de obrigações
previdenciárias e trabalhistas. A
nova plataforma ainda não tem data
de lançamento.

Espera-se que as mudanças
facilitem e deem mais segurança
jurídica aos negócios e estimulem a
criação de empregos.

Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.
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Ogrupo Planet
(www.planetsmartcity.com/
pt-br) planeja construir 10

megaprojetos de cidades inteligentes
no Brasil até 2022, um desafio cada
vez maior na perspectiva de
desenvolvimento sustentável e
planejado. Na América do Norte,
por exemplo, mais de 81% das
pessoas estão em áreas urbanas. A
América Latina e Caribe
praticamente igualam os EUA, com
80% de urbanização, sendo a Europa
a terceira colocada, com 74%. Na
Ásia o índice está em 49% e na
África 41%. Este contexto incentiva
a implantação de megaprojetos de
cidades inteligentes, construídas do
zero e tendo por trás grandes
corporações.

Projetos incríveis pelo mundo...

No Brasil, duas cidades já foram
inauguradas: a Smart City Laguna,
no Ceará, e a Smart City Natal, no
Rio Grande do Norte. Os projetos
unem inovação, tecnologia,
sustentabilidade, planejamento
urbano moderno e soluções de
mobilidade, e contempla também
espaços com várias atividades
gratuitas abertas à comunidade

residente no entorno da cidade. São
oferecidos cursos de inglês e
empreendedorismo, biblioteca e
cinema, por exemplo.

No Japão a Fujisawa Sutainable
Smart Town (Fujisawa SST) foi
idealizada pela Panasonic e outras
sete empresas japonesas e uma
norte-americana. Ela é totalmente
sustentável, ecológica e humanizada.

Com investimento estimado de R$
1,3 bilhão, a cidade conta com rede
elétrica inteligente, energia solar e
baterias em cada casa, iluminação
pública interconectada, além de vias
públicas projetadas para bicicletas,
pedestres e veículos elétricos. Os
moradores podem acompanhar os
gastos gerados por aplicativo e
identificar qual equipamento
consome mais energia.

Carros movidos a combustível
não são bem-vindos à cidade. Há
smart spots, lugares onde os
moradores podem alugar bicicletas e
veículos elétricos. As reservas
podem ser feitas por meio do
aparelho televisor da sala, por
exemplo.

Projetada para abrigar 700 mil
pessoas, a Forest City, da Malásia,
terá 14 quilômetros quadrados,
quatro vezes maior que o Central
Park de Nova York. O
empreendimento não terá carros.
Arranha-céus cobertos de plantas
buscam reduzir o ruído e a poluição
do ar. A obra tem conclusão prevista
para 2035 e poderá gerar 220 mil
empregos.

A cidade do Porto de Colombo
será construída em terras
recuperadas e estende artificialmente
a costa do Sri Lanka em mais de 200
hectares no Oceano Índico. Ela está
posicionada para se tornar um dos
mais importantes centros de
investimentos independentes e
poderá impulsionar a posição
econômica do Sri Lanka no mundo.
Os desenvolvedores, Belmont
Brothers, afirmam que a cidade se
concentrará na qualidade de vida e na
conectividade à internet.

Smart City Laguna: inovação,
tecnologia, sustentabilidade,
planejamento urbano,
soluções de mobilidade

Divulgação

Cidades inteligentes
construídas do zero e por
grandes corporações



4     Novembro/2019     Perspectiva

LEANDRO AYRES

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZ

 Legião da Boa Vontade promove a
sua tradicional campanha Natal
Permanente da LBV — Jesus, o Pão
Nosso de cada dia, para angariar
alimentos para compor as cestas
que serão entregues a milhares de
famílias em situação de
vulnerabilidade social nas cinco
regiões brasileiras. Neste ano, a
meta é entregar mais de 40 mil
cestas. Para ajudar acesse
www.lbv.org

 O fornecimento de canudos confeccionados em material plástico está
proibido no estado de São Paulo em estabelecimentos comerciais, como
hotéis, restaurantes, bares, padarias, clubes noturnos, salões de dança e
eventos musicais de qualquer espécie, entre outros. A orientação é que
sejam substituídos por canudos de papel reciclável, material comestível
ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes
hermeticamente fechados feitos do mesmo material. As multas variam: na
primeira autuação será de 20 Unidades Fiscais do Estado do São Paulo
(Ufesp), R$ 530,60, e a cada reincidência o valor será dobrado, podendo
alcançar 200 Ufesps, ou R$ 5.306.

 Núcleo Regional de Santos do
Procon-SP autuou em outubro a
unidade da rede de cinemas
Cinemark, no Bairro Aparecida, em
Santos, por não dar atendimento
preferencial a uma consumidora
idosa, uma vez que realizava o
atendimento por ordem de chegada.
O cinema também não mantinha
exemplar do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) à disposição
dos clientes e não informava
previamente os preços dos ingressos
para as sessões dos filmes em
cartaz. Após processo
administrativo, a empresa será
multada com base no CDC.

 Mulheres, idosos e pessoas com
deficiências já podem desembarcar,
no período das 22 às 5 horas, fora
do ponto oficial de parada dos
ônibus que fazem o transporte
metropolitano de baixa e média
capacidade nas Regiões
Metropolitanas do Estado de São
Paulo. Principal objetivo é melhorar
a segurança e reduzir o risco a que o
usuário é submetido, permitindo que
fique mais próximo de seu destino.

 Para combater a violência
contra a mulher, o governo de
São Paulo, por meio Fundo
Social, lançou o site SOS Mulher,
em www.sosmulher.sp.gov.br,
que disponibiliza vídeos com
orientações para que as
mulheres saibam reconhecer,
evitar e combater as principais
formas de violência listadas na
Lei Maria da Penha: física,
psicológica, sexual, moral e
patrimonial, além de endereços e
telefones das delegacias da
mulher, hospitais e defensorias
públicas do Estado.

ENTRE manuscritos, livros,
testamentos, escrituras, mapas e
registros, a história de Santos é
contada por diversos ângulos e
formatos nos mais de 60 mil
documentos disponíveis para
consulta no Arquivo Permanente, da
Fundação Arquivo e Memória de
Santos (FAMS). Os documentos
mais acessados são atas da Câmara
de Vereadores, certidões de óbito e
processos administrativos.

Segundo a historiadora do
Arquivo Permanente, Lilliam
Tavares, a crescente procura se deve
às ações de educação patrimonial
que a instituição vem divulgando nas
redes sociais: “Recebemos grupos
escolares a partir do ensino
fundamental, para os quais falamos
sobre a história de Santos e a
importância da preservação dos
documentos que contam essa
história”. A expectativa é que os
números continuem aumentando:
“Nosso trabalho é realizado para
que a sociedade possa conhecer e
utilizar nossos acervos, mantendo a

Documentos para consulta

história e a memória da Cidade
sempre vivas”.

O Arquivo Permanente funciona
na Rua Amador Bueno, 61, Centro
Histórico, de segunda a sexta-feira,
das 9 às 17 horas. As visitas podem
ser agendadas através do telefone
(13) 3213.1730. Já o Arquivo

Intermediário está na Rua da
Constituição, 62, Centro, que abriga
2,5 milhões de processos
administrativos da Prefeitura,
datados desde 1936 até hoje.
Funciona das 9 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira, telefone (13)
3223.4873.

Raimundo Rosa/Secom-PMS

Documentos textuais, cartográficos e iconográficos

EM 14 de dezembro, os
fotógrafos Jeff Segenreich,
diretor da Victor Magazine
Men, e Henrique
Tarricone, da Escola
Panamericana de Artes,
ministrarão workshop
voltado para a criação de
um editorial de moda. O
evento será realizado no
estúdio dos fotógrafos,
situado no Jardim das
Bandeiras, na capital
paulista, e terá nove horas de
duração, em módulo único.

O estúdio é equipado com os
melhores sistemas de iluminação por
flash, Profoto, e é neste ambiente
que os inscritos terão a
oportunidade de aprender na teoria e
na prática a finalidade de cada
acessório modulador de luz, como a

colmeia, o strip light, snoot,
sombrinha, beauty dish, tapadeiras e
butterflies.

O workshop é indicado para os
profissionais que queiram dar um
upgrade nos seus ensaios com
modelos em ambientes internos. A
abordagem inclui também a
produção de moda, maquiagem e

Editorial de moda na
teoria e na prática

Divulgação

Para profissionais
que queiram dar
um upgrade nos
seus ensaios

cabelo para o modelo, de acordo com
o perfil pedido pelo cliente. Será
uma experiência de imersão no
mundo da fotografia de moda,
segmento que exige profissionais
cada vez mais qualificados.

Investimento de R$ 800 por
pessoa. Mais informações em
www.eventbritte.com.br

Workshop terá nove
horas de duração
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Especializada no atendimento
personalizado a arquitetos –
seja para grandes

empreendimentos imobiliários, seja
para projetos de retrofit –, a MRA
Representações oferece toda a linha
de produtos Portobello em
showroom próprio, no edifício
Helbor Offices Washington Luís, no
Gonzaga, em Santos. Comemorando
30 anos na representação da maior
empresa cerâmica do país, a MRA
atende os nove municípios da Região
Metropolitana da Baixada Santista,
estando presente nas obras das
principais construtoras.

A Portobello está sediada em
Tijucas, no estado de Santa Catarina,
e possui receita bruta superior a R$
1 bilhão. Além de atender o mercado
interno, sua produção anual alcança
30 milhões de metros quadrados e
chega a países dos cinco continentes.
Com mais de 2.600 colaboradores,
investe na inovação e design de seu
espetacular portfólio de produtos,
lançando tendências na arquitetura e
decoração no Brasil.

“Para ter ideia da grandiosidade
da Portobello basta acessar o site

www.portobello.com.br”, afirma o
diretor da MRA, Jorge Abrahão:
“Este é o primeiro passo para a
concepção de qualquer obra,
independentemente do tamanho do
projeto, seja residencial ou
comercial. Em seguida, em nosso
showroom, o arquiteto tem a
oportunidade de conhecer e
especificar o melhor produto para

seu cliente construtor – que sempre
é bem-vindo para vislumbrar o que
está adquirindo –, contando com
orientação técnica, absoluta garantia
e preço direto da fábrica”.

Uma das vantagens no
atendimento personalizado às
construtoras é a possibilidade, por
exemplo, de ser oferecido ao
comprador do imóvel três tipos de

piso porcelanato. A partir dessa
escolha a construtora determina a
quantidade de cada padrão e faz o
pedido – proporcionando mais
satisfação ao consumidor.

Jorge acrescenta que a forma de
pagamento, assim como a entrega
dos produtos, são ajustados de
acordo com o cronograma do
empreendimento: “Hoje, a

Portobello é a número 1 em
revestimentos, seja no piso
porcelanato, no qual o 60x60 (entre
outras dimensões) é campeão, seja
nos acabamentos, com a exclusiva
tecnologia 3D, seja nas fachadas de
edifícios – uma forte tendência nos
empreendimentos de Santos e
cidades do litoral, devido ao clima e
à durabilidade”.

O diretor da MRA está
confiante na recuperação do mercado
imobiliário na Baixada Santista.
Contabilizando a cada mês o
atendimento de quatro a cinco novas
construtoras, Jorge Abrahão destaca
em sua lista de empresas
representadas a Portokoll, do Grupo
Sika, que possui tecnologia de ponta
em argamassas e rejuntes. A
expertise da MRA, conquistada ao
longo de 30 anos no mercado, está à
disposição no showroom localizado
no Edifício Helbor Offices, Avenida
Washington Luiz (Canal 3), 316, sala
85, Gonzaga, em Santos, telefone
(13) 99714.8013.

Diferenciais ao escolher Portobello
Construtoras têm
atendimento
personalizado na MRA

Jorge e profissionais da
equipe MRA – Geórgia e
Regina Abrahão – com a
arquiteta Geórgia Linhares
Martins, da Casa do
Arquiteto

Sandra Netto

Durante o Seminário da
Indústria da Construção
Civil, organizado pelo

Grupo A Tribuna, com o apoio da
Assecob, tivemos a oportunidade de
ouvir uma urbanista falando sobre
um tema que atualmente chama
muito a atenção: os desafios para o
desenvolvimento da renovação
urbana.

Áreas degradadas e
abandonadas, em várias cidades pelo
mundo, recebem a oportunidade de
um novo “sopro de vida” e onde
antes ninguém mais queria morar
passam por uma grande
transformação e voltam a ser
consideradas áreas nobres e
supervalorizadas.

O tal “sopro de vida” pode ter
várias motivações de uma localidade
para outra, contudo, sem a condução
ou o real incentivo do poder público,
poucos são os que se aventuram a

investir nessas áreas.
Unir a opção de uso misto,

comércio/trabalho e moradia, é a
melhor e mais eficaz equação para a
recuperação de qualquer área.

Bons exemplos não faltam e a
utilização do sistema de retrofit
pode ser uma excelente alternativa.
No Rio de Janeiro, por exemplo,
mesmo com todas as mazelas e
dificuldades que acompanhamos
pela mídia, o poder público
identificou hotéis e prédios
comerciais abandonados ou

subutilizados para
passarem pela ação de
remodelação e
servirem como
edifícios residenciais.

Numa cidade
como Santos, que não tem opções de
expansão de área, a renovação
urbana é a grande saída, pois, com
isso, conseguiríamos manter na
cidade muitas famílias que acabam
buscando opções de moradia nos
municípios vizinhos. Podemos
também considerar positivamente a
utilização da infraestrutura de água,
luz, esgoto, transporte etc., já
instalada nessas áreas, minimizando
o investimento público nesses
segmentos.

Outro ponto que também chama

bastante a atenção é a valorização/
transformação de áreas até então
consideradas como os “fundos” de
uma cidade, em áreas nobres (em
novas “frentes”), agregando valor e
nova utilidade para esses locais até
então renegados.

Sobre esse aspecto, temos uma
condição muito favorável em Santos
e que poderia trazer ótimos
resultados. Afinal, muito próximo do
Centro, temos uma grande área
próxima à linha d’água (leia-se
armazéns portuários do 1 ao 8), que
com efetivo empenho e dedicação do
poder público poderia se tornar uma
grande área de lazer, convivência e
contemplação. Uma nova “frente”,
nos “fundos” da cidade.

A cada dia que passa, contudo,
por conta da ação do tempo e do
abandono que é imposto para esse
trecho do cais santista, logo, logo,
teremos ali só ruínas!

A renovação do Centro de
Santos é, sem dúvida, um grande

desafio e muito ainda falta por fazer
para que possamos definitivamente
promover a reocupação de áreas
cada vez mais abandonadas. As
recentes ações e incentivos
divulgados pela Prefeitura ainda
estão sendo analisados pelo
empresariado e levam um tempo
para que comecem a surtir algum
efeito.

Com uma ação efetiva de
indução e viabilidade econômica para
esses empreendimentos, temos
certeza que vários empresários
passariam a ter interesse em investir
e ajudar a recuperar uma área tão
nobre de nossa cidade, que serviu de
palco para tantos fatos históricos do
Brasil, que hoje vive uma época de
decadência.

Trabalhar, morar e viver a vida
num mesmo local é o sonho de muita
gente e poderia ser a redenção para o
nosso Centro.

Ricardo Beschizza é engenheiro
civil, presidente da Assecob.

RICARDO BESCHIZZA

Renovação urbana no Centro de Santos
Divulgação/Secom-PMS

Santos: “Uma
nova ‘frente’, nos
‘fundos’ da
cidade”
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Tendência para casa que
incorpora tecnologia e

eletrônicos, a smart home, ou casa
inteligente, é uma casa que combina
dispositivos, como iluminação,
áudio, eletrodomésticos, sistemas de
segurança, que se comunicam entre
si e podem ser controlados por meio
de voz ou via aplicativos.

Ao contrário do que muita gente
pensa, ter uma casa inteligente não
demanda a substituição de todos os
aparelhos eletrônicos por
equipamentos mais novos. O
processo pode começar aos poucos,
realizando pequenas alterações que
deixem a sua experiência em casa
mais cômoda, personalizada e
divertida. O profissional de
automação residencial Irwin Gomes,
que atende pelo GetNinjas,
aplicativo de contratação de
serviços, elencou dicas flexíveis,
dependendo da área da casa que se
pretende começar o procedimento e
do orçamento disponível para iniciar
o projeto.

Escolha o seu ecossistema.
Para a experiência da automação ser
a melhor possível é importante que

Como
preparar
uma “smart
home”

Dicas para automatizar a sua casa

os produtos instalados conversem
entre si. Para facilitar a escolha, uma
boa opção é selecionar seu
ecossistema a partir de um
ecossistema comum, como o
ecossistema de assistente de voz.
Dispositivos para casas inteligentes
já são compatíveis com o Amazon
Echo, e sua assistente Alexa, e o
Google Home. Em franco
crescimento estão os dispositivos
que podem ser controlados com a
Apple HomePod.

Revise a sua instalação
elétrica. Como todos os
dispositivos inteligentes que

integram a
sua casa
precisam de
energia, é
necessário
realizar uma
revisão
completa da

instalação elétrica. Se assegure de
que não há instalações defeituosas,
sobrecarregadas ou outros detalhes
que possam causar dano aos seus
dispositivos. Antes de instalar
tomadas, interruptores e
termostatos inteligentes (que ajudam
a controlar a voltagem e a melhorar a
eficiência de casa), é importante se
assegurar que sua instalação tem fio
terra e que está trabalhando
corretamente, especialmente se há
uma fiação muito antiga.

Escolha uma categoria.
Praticamente qualquer área de casa
pode receber um “boost” de

inteligência: iluminação,
temperatura, entretenimento (áudio
e TV), fechaduras, sistema de
segurança e eletrodomésticos. A
sugestão é escolher um deles e
começar a buscar produtos que
trabalhem com o sistema escolhido.

Lâmpadas e luzes. A
iluminação inteligente permite que
você consiga imprimir a iluminação
relaxante de um restaurante quando
for receber amigos para um jantar ou
ainda conseguir o acionamento
automático da iluminação quando
você não estiver em casa,
aumentando a segurança da
residência. A iluminação pode mudar
de intensidade e responder a palmas,
sensor de presença e comandos de
voz. É preciso que o acionador da
luz ou a lâmpada tenham tecnologia
embarcada que se comunique com a
rede local do seu roteador.

Tomadas inteligentes. Outra
opção são os adaptadores que se
conectam nas tomadas normais de
casa. Eles dão a possibilidade de não
investir em eletrodomésticos
inteligentes, fazendo com que você
se familiarize com o sistema pouco a

pouco. Eles permitem monitorar o
consumo de energia e até gerar
relatórios de consumo. Além disso,
se conectam com outros
dispositivos inteligentes para ligá-
los ou desligá-los de maneira
automática, de acordo com horários
pré-programados, ou por meio de
acionamento manual.

Entretenimento. Integrar o seu
“assistente” com serviços de música
e TV é simples. Vale lembrar, no
entanto, que se tratam de
dispositivos interligados. Isto é, se
você tem um equipamento de som
que se conecta de forma automática
ao Spotify, por exemplo, é o seu
assistente quem dará os comandos.
Aqui é importante considerar que se
sua TV tem mais de 5 anos, talvez
seja preciso trocá-la, já que para
receber os comandos é necessária
uma entrada HDMI 2.0.

Fechaduras inteligentes. Há
grande variedade de fechaduras
inteligentes que incluem opções
como abrir com códigos numéricos,
cartões magnéticos, aplicativos de
celular, chaves virtuais e até leitura
biométrica.

Com obras na fase final, o
Colinas Green Tower, em
São José dos Campos, prevê

início de operações no primeiro
trimestre de 2020. A torre comercial
integrada ao Colinas Shopping é
realizada pelo Grupo Colinas e foi
projetada de acordo com programas
de compliance aplicados por grandes
multinacionais. A apresentação da
Colinas Green Tower aconteceu no
Golden Tulip São José dos Campos
(que integra o complexo multiuso) e
foi dirigido a empresários e
formadores de opinião. No encontro,
foram revelados detalhes do
empreendimento, que se posiciona
como o principal complexo multiuso
do eixo Rio-SP, ao lado do Colinas
Shopping (centro de compras, lazer
e serviços) e do Hotel Golden Tulip
São José dos Campos, com serviço
quatro estrelas e restaurante
internacional.

O CEO do Grupo Colinas,
Emerson Marietto, destacou as

Colinas Green
Tower: atrair
grandes
corporações a São
José dos Campos

Empreendimento adota sustentabilidade

certificações da Colinas Green
Tower, inéditas na Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, a RMVale: “Nós
olhamos as tendências dos grandes
projetos internacionais. É uma
genuína Triple A, erguida sob os
mais exigentes padrões construtivos
e sustentáveis, certificada com o selo

LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), na categoria
Gold, pelo U.S. Green Building
Council”.

O objetivo, segundo Marietto, é
atender às políticas das grandes
multinacionais, atraindo essas
corporações à cidade e contribuindo
com o desenvolvimento sustentável

da região: “A
localização nobre e
estratégica, com um
shopping integrado, é
mais um importante
atributo para que as
melhores empresas
possam estabelecer
seus headquarters
com qualidade,
acessibilidade,
mobilidade e o apoio
de uma completa rede
de serviços, com
alimentação, lazer e

segurança para seus colaboradores”.
Com 33 mil m² de área

construída, a torre conta com 26
pavimentos. Do total, 22 andares
serão destinados à locação – sendo
13 pavimentos de lajes corporativas
com até 800 m²; e nove pavimentos
com 16 salas comerciais por andar,
com áreas que variam de 33 a 82 m².

Todas as salas serão entregues
prontas para operação.

Totalizando 17 mil m² de área
privativa, a Colinas Green Tower
contará com 400 vagas de
estacionamento coberto e
interligação direta com o shopping,
além de um pavimento exclusivo
para eventos e reuniões, com
auditório para 100 pessoas e nove
salas de reuniões equipadas.

À infraestrutura, somam-se um
moderno sistema de automação,
desenvolvido com arquitetura
industrial e alta confiabilidade para
monitoramento e controle total do
edifício, e um avançado sistema de
segurança e controle de acesso 24
horas, com monitoramento das áreas
comuns via sistema de CFTV de alta
resolução.

A Colinas Green Tower também
oferece sistema de ar condicionado
VRF com controle e tarifação
individualizado, disponível em todas
as salas comerciais e andares
corporativos, e 10 elevadores de alta
velocidade (de até 240 metros por
minuto), heliponto, e contempla
uma subestação de transformação de
energia de alta tensão.

Divulgação

Triple A com os mais
exigentes padrões
construtivos

Divulgação
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Luiz Carlos Ferraz

SANDRA NETTO

Adotando o conceito de
arquitetura aberta, o
residencial MaxHaus Santos

entrou na fase de acabamento, na
Rua Castro Alves, 83, no Bairro
Embaré. O empreendimento é
desenvolvido pela Mérito
Investimentos e está sendo
construído conforme padrão da
MaxCasa. As vendas são realizadas
pela Lopes Conceito.

A torre única contempla 94
apartamentos, entre os quais
quatro coberturas e dois gardens.
As vagas de garagem estão no
subsolo, térreo e em três
mezaninos, enquanto no
pavimento correspondente ao
quarto andar estão as áreas
comuns, com o exclusivo
MaxHaus Café, piscina e espaços
fitness, equipados com Wi-Fi. O
empreendimento também será
entregue com lavanderia
profissional coletiva, no mezanino
3, e sistema pay-per-use de
limpeza e manutenção.

O conceito de Arquitetura
Aberta significa que a unidade é
entregue com espaços livres para
o cliente configurar o seu
apartamento, a partir de 72
metros quadrados, de acordo com
sua necessidade, com 0, 1, 2 ou 3
dormitórios. O conceito também
oferece a flexibilidade de combinar
duas ou mais unidades na vertical
e na horizontal.

Entre outros diferenciais

MaxHaus Santos

Empreendimento tem
previsão de entrega para
abril

Para morar ou
investir

exclusivos do projeto MaxHaus
destaque para o sistema de
automação residencial AutoHaus.
Trata-se de uma tecnologia que
permite ao morador fazer
programações dentro e fora do
apartamento e transformá-lo de
acordo com a sua vontade – tudo
através de um aplicativo acessado
por smartphone.

A MaxDoor é uma porta
premiada pelo design e
funcionalidade. Além dos sistemas
eletrônicos e comando
personalizados, a porta oferece o
exclusivo MaxClé, um controle
remoto no lugar da chave. A porta
também contempla visor
unidirecional, LED indicador do
travamento, comando de abertura
instantânea por contato,
campainha digital MP3, porta-
cartas/objetos do tipo escotilha e
número da Haus gravado.

As janelas MaxLight são
produzidas em alumínio na cor
inox escovado e vidros duplos
laminados, que proporcionam o
dobro de luminosidade de um
apartamento convencional e um
cuidado acústico em todo o
ambiente. Já os interruptores
MaxSwitch são confeccionados
em aço inox com design e se
tornam aparelhos digitais quando
integrados ao sistema AutoHaus e
se comunicam com a central lógica
do apartamento.

Outro diferencial da
concorrência, pela beleza e
contemporaneidade do material,
refere-se aos acabamentos em
concreto aparente e cimento
queimado. A laje de concreto
aparente é maior que a convencional

e possui 16 cm de espessura,
possibilitando melhor desempenho
acústico e liberdade na construção,
por suportar cargas especiais. Já o
piso de cimento queimado possui
rebaixo de 2 cm, permitindo a
aplicação de outros pisos.

A MaxKitchen, por outro lado,
é multifuncional, com pia com
tampo de granito São Gabriel, cuba

dupla em aço inox e misturador.
Além disso, ao lado da cozinha há
um espaço aberto, denominado
quintal, que pode ser transformado
em extensão da própria cozinha,
área de serviços, varanda, home
office ou até em ambiente para
relaxar com ofurô. O banheiro adota
o conceito MaxBagno e vem com
misturador monocomando e ducha,

além de cuba e tampo de cristal.
Entre os fornecedores que

apresentaram soluções tecnológicas
para reduzir custo, evitar
desperdício e dar agilidade aos
serviços, visando o bom andamento
do cronograma da obra, destaque
para as empresas Cortesia concreto,
serviços de concretagem, e PavMix,
soluções em argamassas.

MaxHaus
Santos:
conceito de
Arquitetura
Aberta significa
que a unidade é
entregue com
espaços livres
para o cliente
configurar o seu
apartamento, a
partir de 72
metros
quadrados, de
acordo com sua
necessidade,
com 0, 1, 2 ou 3
dormitórios. O
conceito
também
oferece a
flexibilidade de
combinar duas
ou mais
unidades na
vertical e na
horizontal
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POR LUIZ CARLOS FERRAZ

Com a proximidade das férias
de dezembro e janeiro,
escolher Manaus como

destino é unir o melhor da cidade –
por meio de suas esquinas, sua
história... – e da natureza – com a
selva, seus segredos e encantos.
Afinal, a capital do Amazonas
guarda um conjunto arquitetônico
que reflete período representativo da
economia brasileira e é ponto de
partida para uma jornada de
descobertas pela floresta.

Heranças do Ciclo da Borracha,
cujo ápice se deu nos primeiros anos
do século 20, edifícios como o
Palácio Rio Negro, o Mercado
Municipal e o Teatro Amazonas são
pontos turísticos e símbolos da
“Paris dos Trópicos” – como
Manaus ficou conhecida durante sua
urbanização à francesa, ao gosto dos
barões do látex. É no coração desse
Centro Histórico que está o Juma
Ópera.

O mais novo hotel da capital
amazonense resgata o esplendor de
um edifício tombado pelo
patrimônio cultural, erguido em meio
ao período de prosperidade vivido

Piscina no Juma: hotel de
selva localizado a 100
quilômetros de Manaus

pela cidade. Boa parte das linhas
originais foi mantida, para oferecer
aos hóspedes visão desimpedida do
vizinho mais ilustre: o Teatro
Amazonas, cuja majestosa cúpula,
composta por cerca de 36.000 peças
esmaltadas, pode ser enxergada da
maioria dos quartos.

Áreas comuns também têm o
teatro como pano de fundo, entre
elas a academia, o restaurante —
onde a chef Sofia Bendelak retoma a
exploração dos produtos
amazônicos em harmonia com
técnicas e segredos da cozinha de
vanguarda — e a piscina. Situada no
rooftop, ela permite observar ao
fundo a orla do Rio Negro.

O maior afluente da margem

esquerda do Rio Amazonas é parte
do caminho de quem segue rumo ao
Juma Amazon Lodge, hotel de selva
localizado a 100 quilômetros de
Manaus. Na travessia que mescla
trechos terrestres e fluviais, o
hóspede passa pelo Encontro das
Águas, famosa atração local, em que
os rios Negro e Solimões se unem
depois de correrem paralelamente
por seis quilômetros.

Em uma área preservada de
7.000 hectares, o Juma Amazon
Lodge foi construído sobre palafitas.
Resguardados pelas copas das
árvores, bangalôs e demais
instalações ficam a 15 metros de
altura, nível máximo atingido pelo
rio no período da cheia. Em passeios
pela mata e nas atividades de
observação, crianças e adultos são
estimulados a conhecer hábitos de
animais e características da flora, na
companhia de guias nativos. Mais
em www.jumalodge.com.br

AWyndham Hotels & Resorts, de
franquias de hotéis, com

aproximadamente 9.200 hotéis em
mais de 80 países, anunciou a
chegada da Trademark Collection by
Wyndham ao México com a adição
do Acanto Playa del Carmen.
Localizado no coração de Playa del
Carmen, na Riviera Maya, o Acanto
é um hotel de 29 suítes, em um dos
destinos de férias mais procurados
da região e fica próximo ao recife de
coral de Cozumel, o segundo maior
recife de coral do mundo.

O Acanto Hotel Playa del
Carmen Trademark Collection by
Wyndham oferece aos hóspedes uma
experiência única na qual
tranquilidade, relaxamento e tempo
livre são as principais atrações. As
comodidades incluem restaurantes
nas proximidades, bares de praia à
beira-mar, piscina externa, serviços
de spa, acesso à academia, café da
manhã continental diário gratuito e
Wi-Fi. Cada suíte possui terraços
privativos com vista para a piscina e
o pátio, e alguns possuem terraços
privativos com vista para o Mar do
Caribe. Todas as suítes estão

Acanto Playa
del Carmen:
29 suítes
com todo o
conforto

No coração de Playa
del Carmen

equipadas com cozinha completa,
geladeira, microondas, TV de tela
plana de 433 e Wi-Fi, entre outras
comodidades.

Com mais de 100 hotéis em todo
o mundo, a Trademark Collection by
Wyndham é uma coleção de soft
brand, de propriedades
independentes de nível superior e
médio. Cada hotel Trademark é
distinto, adotando o caráter do local
onde são construídos. Entre alguns
dos hotéis notáveis da Collection
estão o Infinity Hotel & Conference
Center em Munique, Alemanha, o
Hyperion Hotel Basel em Basileia,
Suíça, além de locais americanos
notáveis, como o Galt House Hotel
em Louisville, Kentucky, Ravel
Hotel em Long Island, Nova York e
o Zermatt Utah Resort & Spa, em
Midway, Utah.

“Estamos muito empolgados em
fazer parceria com a Wyndham
Hotels & Resorts para trazer uma
marca reconhecida
internacionalmente para Playa del
Carmen e região”, disse Matthew
Schilowitz, fundador do Acanto
Management Group.

APullmantur Cruzeiros começará
a operar em 2021 o Grandeur

of the Seas, um navio projetado para
2.440 hóspedes. O navio, que hoje
pertence à classe Vision da Royal
Caribbean, passará por ampla
reforma, em um processo conhecido
como “Pullmanturizing”, onde
todas as instalações e projetos serão
renovados para estarem de acordo
com seu posicionamento.

Essa incorporação é a primeira
etapa do plano estratégico de

O novo Grandeur of the Seas, para 2.440 hóspedes!
crescimento da companhia. De
acordo com o presidente e CEO,
Richard J. Vogel, a chegada do
Grandeur of the Seas é uma notícia
magnífica para o mercado de
cruzeiros na Espanha e América
Latina, pois traz suporte ao
trabalho que está sendo realizado

com firme compromisso de oferecer
uma proposta diferenciada e única
no mercado, baseada no estilo de
vida espanhol e latino – e ancorada
na inovação.

O navio navegará pelos mares
do Norte da Europa em sua
primeira temporada no verão
europeu de 2021, com as vendas
começando no início do próximo
ano.

Mais informações no site
www.pullmantur.com.br

Divulgação

Grandeur of the Seas: aquisição
faz parte do plano de
crescimento da Pullmantur

História e
natureza
Programe suas férias em Manaus!

Fotos Divulgação

Divulgação

Encontro das Águas: a
união dos rios Negro

e Solimões na
Amazônia
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NELSON TUCCI

Andamos no Peugeot 2008
1.6 AT 2019. Você pode
chamá-lo de SUV, mini SUV,

SUV compacto, jipe, jipinho ou
algum outro nome, mas crossover é
o que mais se encaixa. Para quem
não está acostumado à expressão, dá
para traduzir mais ou menos assim:
um misto de carroceria e estilo
convencional e esportivo em único
carro.

Por fora, você tem a sensação de
ver um SUV e por dentro de estar
em um carro de passeio. O design,
carregando um teto panorâmico (não
abre, feito o solar, mas clareia o
interior), confere uma pegada
esportiva. Os faróis são
redesenhados, com LEDs, e as novas
grades também ajudam no visual que
carrega o leãozinho da marca à
frente. Na parte de trás, as lanternas
dão um ar incontestável de
modernidade.

A altura de 23 cm do chão evita

Peugeot 2008: cabine
confortável, para
motorista e carona

Convencional e esportivo
Direção elétrica é ótima e
a suspensão também
melhorou

que o assoalho raspe em lombadas e
garagens toscas. Acrescente-se a isto
o volante “tipo kart”, caracterizando
a esportividade do modelo 2008.
Entretanto, a sensação começa a
mudar no interior – e ao dirigir –
colocando-o como um modelo de
passeio tradicional. É aí que entra o
conceito i-Cockpit da Peugeot. Você
não “monta” no carro, mas senta-se
a um nível mais comum em relação
ao solo.

A cabine é confortável,
especialmente para motorista e

carona. Quem tem até 1,80 metro de
altura se ajeita bem no banco de trás,
que, por sinal, é rebatível. O porta-
malas de 355 litros cumpre a função.
Bancos de couro dão um toque de
classe. A câmera de ré é de boa
qualidade; os espelhos e o painel
multifuncional não têm nada de
extraordinário sendo funcionais.

Sua direção elétrica é ótima e a
suspensão melhorou bem – quando
comparado com o modelo que dirigi
há três anos –, estando adaptada às
condições brasileiras de cidade e

estrada. O câmbio, automático de 6
marchas, tem passagens muito largas
o que torna a retomada um pouco
lenta para o motor de 1.6 l
(aspirado), 115 cv (gasolina) e
torque de 16,1 kgfm.

Por orientação do fabricante,
usamos somente gasolina aditivada.
O carro fez a média de 10 km/l na
cidade e na estrada variou. Acionado
o modo esportivo (botão do “S”),
ele anda em 5ª marcha e puxa um
tantinho a mais que na rotação
normal, fazendo uma média de 12
km/l. Já no modo econômico (botão
do “ECO”, este sim, bem visível) a
rotação cai sensivelmente, mas o
resultado pode compensar: 16 km/l.
Aí vai da pressa e do jeito de dirigir
de cada motorista. Enfim, o motor é
antigo, mas pode resolver bem para
quem procura um carro confortável e
bem desenhado.

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

Nelson Tucci

A Tigre lançou a linha
ClicPEX, que pode ser

aplicada para a condução de
água quente e fria de edificações
residenciais e comerciais. O
sistema ClicPEX oferece
conexões de engate rápido e
dispensa o uso de ferramentas
para a instalação e manutenção.
A solução possui conexões em
policloreto de vinila clorado
(CPVC), resistente à altas
temperaturas, e tubos em PEX,
desenvolvidos a partir do
polietileno reticulado – que, além
de flexíveis e duráveis, não são
afetados por aditivos derivados
do cimento. Outro diferencial dos
produtos da linha é o conceito da
trava, que conta com itens
metálicos de alta resistência que,
aliados ao sistema de vedação,
tem mais eficiência contra
vazamentos, disse Rene Kuhnen,
gerente de Marketing de
Produtos, ao acrescentar que os
itens que compõem a linha
oferecem facilidade na
manutenção das instalações
hidráulicas.

Tigre lança
linha ClicPEX

Conhecido como
mental trainer, o

mestre espiritual
Gabhishak é
especializado em
meditação, com
estudos no The Chopra
Center, nos EUA, e na
Escola Espanhola de
Desenvolvimento
Transpessoal, em
Madri, tendo atuado
com o Team Messi por
quatro anos e no
Google, e aplicado seus conhecimentos
no Brasil, Japão, Índia, EUA e países da
Europa.

Com toda essa
experiência,
Gabhishak criou em
Santos um Centro de
Treinamento, onde
oferece cursos e
programas, in loco e
à distância, que
possuem as técnicas
de meditação como

base: “Nossos programas são
exclusivos e desenvolvidos
individualmente para o profissional liberal

ou a empresa que tenha interesse na
meditação”.

Entre as empresas que adotam a
meditação, o Google foi a primeira. Logo
aderiu o Facebook, Apple, Yahoo, 3M,
Vivo, bancos. No Brasil há diversas
empresas menores que estão usando a
meditação com excelentes resultados.
Afirma Gabhishak: “É o melhor
treinamento, a melhor coisa que se pode
fazer no âmbito corporativo”.

Gabhishak explica que, conforme a
tradição oriental, todo discípulo quando
iniciado pelo mestre recebe um novo
nome, um “sannyas”, o que representa
um rompimento com o passado e um
recomeço. Gabhishak recebeu este nome

do mestre Satyaprem.
Com formação em Direito,

Engenharia Ambiental e Biologia, o
despertar para a meditação aconteceu no
final de 2011, quando Gabhishak leu um
livro do mestre Osho: “Comecei a
praticar sozinho, depois em grupos. Fiz
cursos de vipassana e mindfulness.
Estive com monges budistas, com
judeus, muçulmanos e com índios de
algumas tribos brasileiras,
experimentando seus rituais e
cerimônias”.

Estudou negócios sociais e trabalhou
em ONGs, no Brasil, Argentina, Espanha
e Serra Leoa. Ao mesmo tempo, fez
cursos e formações em coaching, PNL,

psicologia positiva, física quântica, e com
essas ferramentas atendeu atletas
profissionais, empresários e executivos:
“Estudei, examinei, trabalhei e digo que
essas coisas ‘da moda’ a médio e longo
prazo não funcionam. E o pior, levam a
pessoa a mais tensão, mais preocupação,
ansiedade e stress. Enquanto isso, a
meditação é associada por diversos
estudos e experimentos a benefícios, tais
como, aumento da imunidade, mais
criatividade, mais inteligência,
relacionamentos melhores”.

Mais no CT de Gabhishak, na Rua
Delfim Moreira, 12, em Santos, e-mail
shak@gabhishak.com.br, telefone (13)
99688.1297 e www.gabhishak.com.br

Divulgação

Meditação, o melhor treinamento no âmbito corporativo
Gabhishak:
excelentes
resultados
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A microfisioterapia é uma
técnica para encontrar e

tratar memórias traumáticas que
ficaram gravadas em
determinadas partes do corpo,
afirma a fisioterapeuta Frésia Sá,
que atua com saúde integrativa
na Biointegral Saúde, em São
Paulo: “Imagine que todos os
traumas vividos, desde o
momento da concepção, e que
não foram assimilados, estão ali,
em algum lugar, enviando
mensagens para nossa mente e
emoção. Ou seja, de alguma
forma, somos dirigidos pelos
nossos traumas”.

Frésia lembra que uma
criança terá muito menos
propensão a ter memórias
traumáticas do que um adulto,
simplesmente por uma questão
de tempo. Entretanto, se os
traumas podem surgir desde a
concepção, é correto dizer que
crianças também podem ter
memórias já gravadas no corpo,
e por isso é possível e indicado
usar a microfisioterapia, até
porque o tratamento não tem
contraindicações.

“Até os sete anos de idade,
as emoções da criança estão
muito conectadas com as da mãe.
Por isso, a melhor indicação é
que os dois façam o tratamento
em conjunto – muitas vezes,
quando conseguimos dissolver
memórias de traumas que estão
na mãe, o comportamento da
criança, como medos, ansiedade
e outros, diminuem
consideravelmente, muitas vezes
somem de imediato”, lembra a
fisioterapeuta.

Ela acrescenta que existem
situações que mostram a
necessidade de pesquisar a saúde
emocional das crianças:
“Agressividade exagerada pode
ser uma delas. Dificuldade para
dormir, para aprender, no caso
de crianças já em idade escolar,
falta de foco e demonstrações de
tristeza e apatia podem também
ser indício de traumas”.

Não tem contraindicações

Qualidade de
vida aos
pequenos

Divulgação

Fotos Divulgação

HÁ tutores que
acham que para
passear basta
colocar a coleira
no pet e sair
para a rua. Mas
não é bem
assim, para
garantir um
passeio seguro e com qualidade. A
DogHero, aplicativo que promove
a conexão entre quem tem cachorro
e comunidade de passeadores e
anfitriões, convidou a médica
veterinária Alessandra Amieiro

para elencar
dicas: utilize
guia ou coleira
para deixá-lo
seguro e
confortável; use
plaquinha de
identificação,
que facilitará em

caso de fuga; evite horários em que
o sol está forte e o chão quente;
não censure o pet por fazer as
necessidades na rua; ofereça água
durante o passeio; e respeite o
limite físico do pet.

Cuidados na hora do passeio

A LEPTOSPIROSE é uma
doença infecciosa grave,
causada pela bactéria
Leptospira sp, que está
presente na urina do rato,
alerta o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti: “A
leptospirose acomete
homens e animais quando
entram em contato com a
lama ou água que contenha
a bactéria, pois esta
penetra no organismo
através dos ferimentos da pele, ou
mesmo na pele íntegra ou ainda
pelas mucosas”.

Segundo Filetti, que é
professor universitário e mestre
em Saúde Pública, a Leptospria sp
pode sobreviver muito tempo em
local úmido e sombreado: “É
fundamental evitar o contato com
esgotos e águas de enchentes. Na
impossibilidade, deve-se usar luvas
e botas de borracha ou sacos
plásticos nos pés e nas mãos.
Também é importante combater os
ratos e camundongos e vacinar os
cães”.

Ele elencou medidas para
prevenir a doença: evitar acúmulo
de entulho no quintal; conservar
caixas d’água, ralos e vasos

sanitários bem fechados;
acondicionar devidamente o lixo,
armazenando-o longe do solo;
manter limpos e desmatados os
terrenos baldios e córregos; fechar
buracos entre telhas, paredes e
rodapés; não deixar restos de
comida dos animais nas vasilhas
por muito tempo. Se necessário,
usar veneno para combater os
roedores.

Filetti acrescenta que nos seres
humanos, os sintomas iniciais da
leptospirose são de uma gripe,
enquanto nos animais, há apatia,
vômito, diarreia e icterícia (quando
as mucosas e a pele ficam
amareladas). Isto ocorrendo
procure urgente um médico
veterinário.

Muito cuidado com
a leptospirose

Bactéria Leptospira sp está
presente na urina do rato

PETS estão sendo submetidos a terapias holísticas na Coordenadoria de
Defesa da Vida Animal, da Prefeitura de Santos, com aplicação do Reiki,
aromaterapia e cromoterapia. A energia vital universal é a base do
Reiki: com as mãos em pontos denominados “chacras” é possível
aumentar a imunidade do pet, auxiliar na cicatrização e amenizar os
sintomas das doenças. A aromaterapia é feita para restaurar o equilíbrio
emocional do animal. Consiste no uso de óleos e hidrolatos, sendo os
óleos para a inalação e os hidrolatos, por serem mais suaves, para a
pele. Outro método focado no emocional é a cromoterapia. Com o auxílio
de uma lanterna que possui as sete cores do arco-íris (que também são
as cores dos chacras), ilumina-se determinados pontos do corpo.

Opção na busca de saúde e
bem-estar, o som binaural
ajuda o cérebro humano a

entrar mais rapidamente em
meditação, propiciando benefícios
similares para quem o ouve e para
quem medita. Também conhecido
por frequência binaural, o som
binaural foi descoberto em 1839
pelo cientista alemão Heinrich
Wilhelm Dove, ao constatar que
quando o cérebro é exposto a duas
frequências diferentes, uma em cada
ouvido, ele sincroniza essa variação
entre os hemisférios direito e
esquerdo, o que resulta em efeitos
terapêuticos.

Após sofrer um acidente, o
músico Wladmir Faria Bollzher
realizou pesquisas com o uso de
sons binaurais que baixava
gratuitamente na internet e percebeu
que várias frequências o ajudavam
no processo de cura de alguns
sintomas, melhora do sono, redução
de stress e ansiedade. “Como
conheço tecnologia e música digital
foi fácil utilizar os equipamentos de
ponta que tenho para analisar as
frequências que estava utilizando”,
explicou: “Foi quando percebi que
boa parte das frequências
disponíveis para ouvir gratuitamente
não correspondiam às frequências
que diziam ser. Portanto, os efeitos
não eram os esperados e algumas até
mesmo sequer eram verdadeiramente
binaurais”.

Diante disso, aprendeu a
desenvolver seus próprios binaurais
e a mudança nos resultados
surpreendeu, passando a dormir com
tranquilidade e obtendo sensível

redução no stress, depressão e
ansiedade. “Está cada vez mais
comprovado os efeitos terapêuticos
da música, de alguns tipos de sons e
ondas, em particular as frequências
binaurais”, constatou Wladmir.

Otimista, ele criou um site para
divulgar a tecnologia, passando a
produzir arquivos de qualidade para
download gratuito e para oferecer o
desenvolvimento da tecnologia
personalizada. “Tenho excelentes
feedbacks das pessoas que
experimentam tanto as frequências
disponíveis para download quanto
as personalizadas. Num desses
depoimentos, uma senhora que
sofria de insônia há mais de 10 anos
passou a utilizar o som binaural
personalizado e em pouco tempo
reduziu a quase 10% os
medicamentos que tomava, além de
ter um sono de melhor qualidade”.

Entre as pesquisas que ganharam
destaque mundial, o artigo “Auditive
Beats In The Brain” (Scientific
American) do biofísico Gerald
Oster, realizado no Hospital Monte
Sinai, em Nova Iorque, em 1973,
comprovou que o estímulo
produzido no cérebro em virtude das
frequências binaurais melhora seu
funcionamento. Mais em
www.binauralmax.com.br

Som binaural
personalizado

Sandra Netto

Cérebro é exposto a duas
frequências diferentes,
uma em cada ouvido

Wladmir: feedbacks
excelentes
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POR SANDRA NETTO

Fotos Sandra Netto
 Até 12 de abril de 2020, o Sesc
Ipiranga, na Rua Bom Pastor,
822, capital paulista, expõe “O
Pasquim 50 anos”, que comemora
o cinquentenário da primeira
edição do irreverente semanário
carioca, que já está disponível
para pesquisa on-line no site da
Biblioteca Nacional.

 Itinerância do Museu de Arte
Sacra de São Paulo por cidades
do interior, a exposição “Arte
Sacra para Ver e Sentir”
permanece até 2 de fevereiro, no
Museu Municipal de Iguape, na
Rua das Neves, 45, Centro.

 Com 191,48 metros de
altura, somando, 50 andares, o
Órion Business & Health
Complex, em Goiânia, Goiás,
recebeu o prêmio Lúcio Costa,
promovido pela Câmara dos
Deputados.

 Escritora, jornalista e cronista
de A Tribuna, Madô Martins
promoveu Oficina de Crônica no
espaço cultural Bangalô, na Rua
Álvaro Alvim, 149, Embaré, em
Santos, abordando teoria e
prática do gênero literário que
cada dia conta com mais leitores
e autores. Mais em (13)
99709.9025.

 Exposição Pioneiros &
Empreendedores, até 1º de
dezembro, no Centro de
Referência em Inovação Sebrae,
Palácio dos Campos Elíseos, na
Avenida Rio Branco, 1.269,
capital paulista.

 “Mostra Diversa” apresenta
panorama de projetos com
temática LGBTI+, no Museu
da Diversidade Sexual de São
Paulo, loja 518 no mezanino
da Estação República do
Metrô, com entrada pela Rua
do Arouche, 24, na capital
paulista.

 Projetado especificamente
para atender o mercado chinês e
irmão gêmeo do Costa Venezia, o
Costa Firenze, da Costa
Cruzeiros, realizou em
novembro sua cerimônia de
flutuação no estaleiro
Fincantieri, em Marghera, na
Itália, com entrega programada
para 30 de setembro de 2020.

 Aplicativo “São Paulo Mais
Humana” facilita a busca do
cidadão por organizações não-
governamentais dentro da sua
área de interesse, aproximando
ações de voluntariado e
doações, com raio de busca que
varia de 1 a 50 quilômetros do
endereço indicado.

C om foco no
Natal e Alto

Verão e exaltando a
aparência natural, a
Bijoias realizou em
novembro sua 87ª
edição, na capital
paulista, reunindo
200 expositores e
recepcionando mais
de 6 mil pessoas,
entre compradores,
lojistas e
profissionais do setor.
Destaque desta vez,
segundo a diretora
executiva Vera Masi e
idealizadora da
Bijoias, foram os
produtos com pegada
diferente, com muita
cor e brilho, feitos à
mão: “É isso que a
moda está pedindo.
As pessoas cada vez
mais buscam um
acessório único, que
complete seu estilo”.

87ª BIJOIAS NATURAL GLAM

Vera Masi diretora
executiva e
idealizadora da feira

Gabriela Apolônio e Eliabe Milhões:
Oce’ane Lifestyle

Barbara Leite, da Coco Nude

Margareth Coledan: alta
confeitaria em joias
comestíveis Patrícia

Coledan

Amanda Dalpara, gerente de vendas
online da Gazin, e Letícia Cabrini,

gerente showroom São Paulo

Modelos exibiram as principais
peças de lançamento da 87ª

edição da Bijoias

Gabriela de Oliveira, diretora
da Stilo Semi Joias

Abreu Sampaio, chef do
restaurante Modi Gastronomia,
caprichou no buffet da sala de

imprensa da Bijoias

Vera Tabach, Maria de Fátima Soares e
esta colunista: acessórios Maria Bonita
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BRUNO SCARPA

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

C hoperia Nº 1 já funciona no
Estádio do Morumbi, na

capital paulista. Projeto da
Ambev – Cervejaria Brahma, a
choperia garante aos visitantes
vista para o gramado do estádio,
mais de 10 tevês transmitindo
jogos de diversos esportes,
videogame e mesa de pebolim. É
possível assistir aos jogos bem
perto do gramado pois o espaço
funciona como camarote, com
open food e open bar de bebidas
não alcoólicas. Em dias normais,
o horário de funcionamento é de
terça a sexta-feira, das 18 às 23
horas, aos sábados das 14 às 23
horas, e domingos das 14 às 20
horas. No cardápio, bolinhos de
cerveja com pernil, bacalhau e os
famosos dadinhos de tapioca,
além de opções vegetarianas.
Acesso é feito pelo portão 2 do
estádio, com estacionamento
gratuito.

Choperia no
Morumbi

Há dois meses sob o novo
comando de Cristhiane
Matos e Luiz Fernando

Gonçalves, o novo Ponto Pompéia,
no Bairro Pompéia, em Santos, traz
no DNA a marca empreendedora de
Cristhiane, que já desenvolvia um
trabalho com lembranças de eventos
e vasos decorativos. A demanda foi
aumentando e surgiu a ideia de
associar a loja física com uma
cafeteria.

Sob
nova
direção
Ambiente acolhedor para
que as pessoas se sintam
felizes

Divulgação
Ponto Pompéia é pet
friendly: pode levar
seu pet tranquilo

A proposta da casa foi criar um
ambiente acolhedor para que as
pessoas se sintam felizes em ficar no
local. A parte da cafeteria é bem
variada, com cafés, cappuccinos
diversos, tortas, doces e salgados,
desde os assados aos integrais, com
destaque para o açaí, cuja montagem
é ao gosto do cliente. Na parte da
cervejaria, diferentes lanches, saladas
e porções. O carro da chefe da casa

são as baguetes de filé mignon,
frango e calabresa acompanhando
salada e muçarela com o tradicional
chope para acompanhar.

O local possui variedade de
saladas no pote que também podem
ser levadas para casa. Oferece ainda
diversidade de pratos com verduras,
grãos e proteínas, com opções de
frango, carne, salmão, atum, lombo –
além da alternativa vegana.

As sobremesas ficam por
conta dos camafeus, trufas,
bombas e bolos, com grande
destaque para a banoffe de
banana, doce de leite, canela e
chantilly. Uma sugestão para
acompanhamento são os
cappuccinos com borda de
nutella ou doce de leite.

O Ponto Pompéia fica
localizado à Rua Euclides da
Cunha, 209, loja A, e
permanece aberto de segunda

a quinta-feira, das 13 às 22 horas,
sexta das 13 às 23 horas, e sábado,
das 15 à meia noite. A casa é pet
friendly e você pode levar seu
melhor amigo enquanto estiver
degustando as delícias. Ponto
Pompéia pode ser encontrado na
internet através do Facebook/ Ponto
Pompéia Café & Cervejaria e no
Instagram
@pontopompeiacervejaria

EBER de Gois nasceu em Santos, em 14 de agosto de 1948. Fascinado por
desenhos e cores desde a infância, seu primeiro contato com a arte se deu por
meio das revistas em quadrinhos: “Eu ficava contagiado pelo mundo das cores
que preenchiam os desenhos nos gibis, diferentemente das demais crianças, que
concentravam toda a atenção nas historinhas. Nessa época, percebi que havia
nascido para desenhar”, relembra.

O primeiro emprego, desenvolvido em uma agência de publicidade,
enriqueceu a bagagem gráfica do pintor. Outra experiência profissional
importante foi ao ingressar numa empresa de economia mista em Santos, a
Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A. (Prodesan), que possuía gráfica:
“Essa nova fase me proporcionou o envolvimento com outros setores,
aprendendo e tomando conhecimento de outras técnicas: fotografia, escala de
cores, off set, provas gráficas e impressão, na sua fase inicial até os produtos
finais que eram basicamente tabloides, folhetos e folders”, descreve. Foi nessa
mesma empresa que o artista teve contato com a Arquitetura.

Aos 29 anos concluiu o curso de Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo de Santos (FAUS). Novas oportunidades surgiram e proporcionaram
ao artista muita experiência e expansão de seu universo de amizades na área. Foi

Eber de Gois: “O
artista é uma antena
do seu tempo”

A rquiteto, poeta e
      pintor, Eber de Gois
    gravou seu

depoimento ao Programa
Memória-História Oral em
12 de junho de 2019, no
espaço que leva seu nome e
que combina ateliê, estúdio,
biblioteca e ambiente onde
sua arte pode ser admirada,
discutida e compartilhada.
Em sua entrevista, de Gois
nos conta do seu fascínio por
desenhos desde a infância e
sobre sua trajetória
profissional e pessoal.

Arquitetura e arte

através do seu trabalho que surgiu o convite para trabalhar como
arquiteto residente no Hotel Sheraton Mofarrej de São Paulo (atual
Gran Meliá).

Após sete anos em São Paulo, o próximo passo para de Gois foi
o Rio de Janeiro, a convite do arquiteto Sérgio Rodrigues, criador da
OCA e da cadeira mole. Esse contato com o Rio de Janeiro durou um
ano. Esses oito anos passados longe de Santos, sua cidade natal,
foram extremamente importantes para seu enriquecimento
profissional e pessoal. Paralelamente ao seu trabalho na arquitetura,
ele nunca se desvencilhou das artes plásticas, dedicando-se à
pintura nas horas vagas.

Em seguida, Eber de Gois retorna à Prodesan, agora como
arquiteto, e a partir daí começa uma nova fase na sua vida,
sentindo-se seguro para investir na pintura: “Era o momento de
investir em mim mesmo, estava seguro e confiante. Eu sabia que
muitos artistas quando se davam conta da riqueza de
suas bagagens culturais não hesitavam investir mais
intensamente na sua arte, e eu me incluía nesse cenário”.

De Gois já tem espaço conquistado pela sua obra,

mas diz: “O artista tem uma
inquietação natural que não
acaba nunca. Pesquisar,
buscar novas técnicas, fazer
novos experimentos é
imprescindível. O artista é
uma antena do seu tempo. A
realização está na satisfação
de ver seu trabalho
apreciado. Pretendo
continuar inovando,
investindo na criação de arte
objeto e escultura”.

A entrevista completa de
Eber de Gois pode ser

acessada no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no
Youtube, em www.youtube.com/c/
programamemoriahistoriaoral, e
visitas ao Espaço Eber de Gois, que
fica no bairro do Gonzaga, em
Santos, podem ser agendadas pelo
telefone (13) 98119.3833.

Acervo FAMS


