Capa: Demonstrando confiança no mercado, o Opinião
presidente da Associação dos Empresários da
Construção Civil da Baixada Santista,
Ricardo Beschizza, afirma que além dos
lançamentos imobiliários, outras obras de vulto
vão gerar ainda mais empregos............Pág. 7.
Capa: Fotos Raimundo Rosa/Secom-PMS e Divulgação.
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Roca Brasil Cerámica apresenta a Roca Stone, com
lâminas de grandes formatos para o segmento moveleiro
 são peças que podem chegar a 1,5 x 3 m..............Pág. 3.
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El Mirador: além
da vista, espaço tem
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produtos para
celíacos e veganos e
vende souvenires

Turismo
No 22º andar do edifício sede da Intendência
Departamental de Montevidéu, o terraço El Mirador
oferece uma das vistas mais belas da capital.........Pág. 8.

Promotor de Justiça Octavio Borba gravou depoimento
ao Programa Memória-História Oral, desenvolvido pela
Fundação Arquivo e Memória de Santos................Pág.12.
Cuidado com os
riscos na hora de
reutilizar a cera
depilatória: tal
prática é
condenada pela
Anvisa

Divulgação

Autoestima
Um dos problemas recorrentes em quem se depila com
cera morna é a exposição ao sol sem o devido cuidado, o
que pode provocar manchas na pele......................Pág. 10.

Veículos & Negócios
O editor Nelson Tucci afirma que o setor automotivo anda
em estado de graça, diante da recuperação na produção
local e nas vendas pelo terceiro ano consecutivo..Pág. 9.
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rmado a cada dois anos, o circo
da democracia volta em 2020,
animado já nestes primeiros dias
do ano com a sanção do orçamento
federal que inclui a espantosa dotação
de R$ 2 bilhões para o fundo eleitoral 
o butim pilhado do Tesouro Nacional e
que será repartido entre os partidos
para vitaminar as campanhas dos
candidatos, laranjas ou não, na eleição
municipal de 2 de outubro. Isto não tem
nada a ver com o famigerado fundo
partidário, que paga a gastança dos
partidos! São dois modelos de fundos,
aliás, que geram indignação diante da
escassez de recursos para as
necessidades básicas do brasileiro, que
continua morrendo na fila por
atendimento médico; que desde cedo é
entregue ao poder paralelo, já que lhe
faltam vagas em creches, escolas e
trabalho; que tem fome e é vítima de
doenças emergentes e reemergentes,
pela falta de água potável nas
torneiras e coleta de esgoto nas ruas...

Absolutamente, nada de novo! Apenas
constata-se que este governo, que foi
eleito na esteira de promover
mudanças no Brasil, mais uma vez se
curva à elite que prolifera no
Congresso Nacional  que corrompe e
desafia quem quer que ouse suprimir
seus privilégios. Que não se deduza,
contudo, que a escolha de prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores nos 5.568
municípios do país não terá qualquer
importância. Pelo contrário, o eleitor
consciente deve se ocupar nos
próximos meses a acompanhar o
noticiário, para conhecer melhor os
candidatos e manter a convicção de
que a sua escolha representará mais um
passo na depuração ética e moral da
classe política. O processo é lento,
gradual, e é assim que funciona o circo
da democracia. Que há de ser diferente
daquele circo que diverte o povo, pois
neste não se busca a marmelada e o
palhaço, coitado, nem é ladrão de
mulher...

A humanização do Direito
Murray

ALBERTO MURRAY NETO

Memória
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A

Hoje tem laranjada?

Perspectiva

É

inegável que o avanço da
tecnologia está cada vez mais
presente na vida dos advogados. A
inteligência artificial proporciona
inúmeros facilitadores aos
escritórios de advocacia, que
beneficiam o seu funcionamento e
que militam, também, em favor do
cliente. A advocacia não está ausente
ao progresso da ciência.
Ainda assim, o direito é uma
ciência humana. Por isso, nada
supera a relação pessoal entre
advogado e cliente, fator essencial
para o sucesso da profissão.
A tecnologia empregada na
prática da advocacia deve servir
como assessoramento, para que as
relações pessoais diretas entre
advogados e clientes sejam
aperfeiçoadas, nunca reduzidas.
A humanização, o contato
pessoal entre o prestador de
serviços e seus clientes resulta na
evolução dessa relação. Nada
substitui uma conversa profunda e

detalhada entre advogado e cliente,
de onde naturalmente surgem novas
ideias e caminhos para conduzir um
determinado caso.
A comunicação direta e
permanente entre o profissional do

Alberto: Nada
supera a relação
pessoal entre
advogado e
cliente

direito e seus
clientes é uma
ferramenta
insubstituível para
que os serviços
sejam bem
prestados. Ouvir os
clientes e sentir seus
anseios e
necessidades são
tarefas que nenhuma
máquina pode fazer.
Daí a
necessidade de
atentar para que nossos clientes
nunca deixem de contar com a
disponibilidade pessoal dos
advogados.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray 
Advogados, de São Paulo.
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Extremamente leve

Divulgação

Roca Stone apresenta
lâminas de 3 metros de
comprimento

O

s maxiformatos são
perfeitos para ambientes
amplos, diminuindo as
emendas e possibilitando mais
detalhes em cada peça. Apostando
na tendência, a Roca Brasil Cerámica
apresenta a Roca Stone, com lâminas
de grandes formatos para o
segmento moveleiro  são peças que
podem chegar a 1,5 x 3 m,
conferindo inúmeras possibilidades
de uso. A Roca Stone representa
um salto tecnológico na produção de
revestimentos, sendo perfeita para
atender as demandas do mercado,
afirma Christie Schulka, marketing
manager da empresa.
Com espessura de 6 mm, as
linhas da Roca Stone combinam
leveza, desempenho técnico e muito
design. Por serem finas, facilitam o

transporte e manuseio e
proporcionam agilidade nos
processos de aplicação, quando se
comparadas com as pedras naturais.
Seu processo produtivo ainda
possibilita que algumas linhas
tenham características translúcidas,
ótimas para a retro iluminação, e
suas peças possuem capacidade de
curvatura de até 4% da extensão,
permitindo criações levemente
curvadas.

Linha
Macchiato
Oliva: na
parede e
mobiliário

Com
acabamentos
e texturas
diversas,
suas linhas
se mostram
como uma
ótima
solução para criar bancadas,
divisórias, portas, pisadas de
escadarias e frentes de mobiliário,
por exemplo. Isso tudo aliado com
muita resistência técnica  a Roca
Stone é resistente à variação de
temperatura, flexão, umidade, riscos
e quebras, manchas e impacto. São
linhas importadas, muito utilizadas
na Europa por seu bom desempenho
e estética extremamente elegante,
diz Christie.

Feicon Batimat
credencia profissionais
O
credenciamento on-line para
a 26ª edição da Feicon
Batimat pode ser feito até 30 de
março para profissionais do
varejo, engenheiros, construtores
e arquitetos, garantindo acesso
gratuito à feira, de 31 de março a
3 de abril, no São Paulo Expo, em
São Paulo. Nesta versão serão 85
mil m² de área e mais de 700
expositores nacionais e
internacionais. Nestas três
décadas de história a Feicon já se
transformou em um grande marco
no calendário da construção civil.
Em uma feira com tantas
atividades, muitas acontecendo de
maneira simultânea, nossa
preocupação é que o visitante
tenha uma jornada imersiva,
capacitante e produtiva. Abrir o
credenciamento agora é convidá-

lo a se preparar com
antecedência, afirma Mayra
Nardy, gerente da Feicon Batimat.
A organização anunciou a
comercialização de 92% da planta
e 98 novos expositores, como
AGL, Foxlux, Refracon e VMEX.
Marcas consagradas como
Suvinil, Celite, Amanco, Stam,
Makita, Black & Decker, Vedacit,
Elgin e Eternit garantiram espaço.
A Lorenzetti confirmou retorno
após dois anos sem participar.
A programação completa será
divulgada em breve, mas é
possível ter uma ideia do que vem
por aí com base na edição
passada. Foram nada menos que
18 experiências e mais de 60 horas
de conteúdo. Mais em
www.feicon.com.br/pt-br/
credenciamento.html

Perspectiva
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 Cursinho Popular Cardume do Campus Baixada Santista da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realizará de 10 a 12 de
fevereiro as inscrições para o processo de seleção de alunos de 2020.
Durante três dias, o candidato deverá retirar senha, das 17 às 20 horas,
na Rua Silva Jardim, 136, Vila Mathias, em Santos, e obter orientações
necessárias para a participação no processo seletivo. Cardume é
destinado a estudantes que já concluíram ou estão no 3º ano do ensino
médio, independente de idade e tempo de formado e propicia um espaço
de formação complementar para o acesso ao ensino superior por meio
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
 Fundação Procon-SP
avalia que no ano passado
o investimento em
tecnologia focou o
atendimento ao
consumidor, com o
aprimoramento do
aplicativo e modernização
do site, que asseguraram
menos burocracia e mais
agilidade: o tempo de
solução dos conflitos foi
reduzido para 10 dias e
1,3 milhão de
consumidores foram
atendidos em todo o
estado. Já no Programa de
Apoio ao Superendividado
foram realizados, entre
renegociações de dívidas e
orientações, mais de
quatro mil atendimentos.

 Instituto Projeto Neymar Jr (INJR) abriu
vagas para novos alunos até 31 de janeiro no
complexo educacional e esportivo na Avenida
Ministro Marcos Freire, 2.112, Bairro Glória,
em Praia Grande. São mil vagas, para crianças
e adolescentes de 7 a 14 anos, para futebol,
vôlei, natação, judô, basquete, música e dança,
leitura e escrita, informática e aulas de
idiomas. Para os familiares, natação,
hidroginástica, musculação, alfabetização de
adultos, cursos profissionalizantes, além de
palestras em diversas áreas.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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 Empresas e entidades que quiserem
colaborar com a Prefeitura na conservação e
manutenção de espaços públicos têm até 29 de
janeiro para apresentar proposta à Secretaria
de Serviços Públicos (Seserp), por meio do
programa Cidade Verde, que visa revitalizar e
preservar áreas verdes, zelar e modernizar a
infraestrutura. Seserp fica na Praça dos
Expedicionários, 10, 6º andar, Gonzaga.

 Cata Treco em Santos, para impedir que objetos sejam descartados em
locais inadequados, como praias e canais, possui a opção de
agendamento on-line, através do site da Prodesan, em
www.prodesan.com.br/para-a-comunidade/cata-treco-menu/, e pelo
WhatsApp (13) 99610.6363. Informe endereço, CPF e material a ser
recolhido que a solicitação será cadastrada e a data da coleta será
agendada.
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Múltiplas funcionalidades!
PIONEER do Brasil amplia seu
portfólio de produtos com o
lançamento de dois modelos de
câmeras filmadoras automotivas: a
VREC-100CH e a VREC-200CH,
ambas configuradas com série de
recursos para entregar alta qualidade
em som e imagem, contando ainda
com o Sensor-G integrado: ao
detectar um impacto, o dispositivo
automaticamente inicia a gravação,
protege e armazena o arquivo, para
não ser reescrito.
A dashcam VREC-100CH se
destaca por possuir resolução de 3
Megapixels, considerada altamente
superior ao padrão Full HD. O
condutor pode, inclusive, selecionar
a resolução da imagem para
gravação, conforme sua preferência.
A câmera também capta imagens
com maior nitidez de detalhes, em
qualquer momento do dia ou da
noite.
A VREC-100CH conta ainda

com o recurso Wide Dynamic Range
(WDR), que corrige a imagem por
meio da expansão da faixa dinâmica
de luz e sombra, a fim de corrigir as
variações de luz em ambientes de
alto contraste de iluminação.
A dashcam inicia a gravação a
partir do momento em que o veículo
é ligado, embora o dispositivo
também possa ser ligado e desligado
manualmente. A gravação é contínua
e, à medida que o cartão de memória
da câmera (que possui capacidade
para cartões-micro de até 128GB,
não incluso) é preenchido, as
imagens arquivadas são substituídas
pelas novas. Em caso de
emergências, o sistema de proteção
automática interrompe a gravação e
preserva os vídeos até então
armazenados pela câmera.
O usuário tem a opção de gravar
com ou sem áudio com a VREC100CH, que integra ainda o SensorG de detecção de impacto: ao

estacionar o veículo, o condutor
pode ser afastar dele e o DVR
continuará proporcionando toda
tranquilidade e proteção, ao
monitorar impactos que o veículo
possa vir a sofrer.
A VREC-100CH conta com o
sistema LDWS (Lane Departure
Warning System), que alerta o
condutor quando for detectada saída
do veículo das faixas da pista; e o
recurso especial time-lapse, que
possibilita fazer vídeos e depois
compartilhá-los nas redes sociais.
A Dashcam VREC-200CH foi
projetada com sensor de alta
resolução, o que a torna própria para
a gravação de vídeos com qualidade e
fidelidade. O destaque do produto é
a câmera de ré que pode ser
integrada ao espelho retrovisor, o
que possibilita ao motorista
visualizar as imagens traseiras de seu
veículo no próprio retrovisor, sem a
necessidade de olhar para trás.

Arq & Decor

Prêmio Novos Arquitetos Docol
Fotos Divulgação

Gupos bem colocados
tiveram a oportunidade de
mentorias

O

projeto Cozinha Park foi o
grande vencedor do Prêmio
Novos Arquitetos Docol,
concurso com objetivo de premiar e
apresentar ao mercado novos
talentos nas áreas de arquitetura e
design. O desafio foi a criação de um
projeto original com uma das linhas
Docol pré-estipuladas como
destaque, DocolOzônio ou
Mix&Match.
O projeto foi elaborado pelos
estudantes de arquitetura da
UniCesumar de Maringá, Jonathan
Oliveira, Andreia Chapini e Matheus
Moreira, sob orientação de Paulo
Renato, que destacou a torneira
DocolOzônio em sua concepção. Os
vencedores foram contemplados
com passagens aéreas e estadia em
Milão, na Itália, na mesma época da
Semana de Design de Milão.
O conceito do projeto vem da
frase do arquiteto João Vila Nova
Artigas A cidade é uma casa, a casa
é uma cidade. A cozinha aberta fica
localizada no Parque do Ingá, em
Maringá. Seu conceito é ser
simplesmente livre, sendo abraçada
pela natureza, para quem quiser
utilizá-la. A proposta do projeto dos
estudantes traz conforto a estes
encontros informais, como modo de
engajar ainda mais as pessoas, sem
perder a essência do espaço.
Para o arquiteto Angelo Bucci,
que atuou como jurado, o projeto

Cozinha Park inova na abordagem,
oferece a cozinha à cidade como se
abrisse as portas de casa ou se
domesticasse o espaço público do
Parque do Ingá em Maringá.
Em segundo lugar, agraciado com
uma viagem à fábrica e produtos
Docol ficou o grupo dos alunos de
arquitetura e urbanismo da
Universidade Federal de Santa

Catarina, Wolfgang Fischer, Julia
Stopasolla e João Victor Ortiz com o
Banheiro Borogodó. Inspirado no
movimento Bossa Nova, sentimento
presente no Rio de Janeiro na década
de 60, o grupo traz elementos
naturais que nos conectam ao
passado, para integrar do interior ao
externo e transformar o espaço em
uma continuidade da paisagem

Banheiro Borogodó: inspirado no movimento Bossa Nova

cimento queimado é uma
técnica muito utilizada no
estilo de decoração industrial, que
está em alta no design de interior e
em projetos de arquitetura e
atualmente se tornou uma opção de
revestimento para diferentes
ambientes. Para atender o mercado, a
Sika, especializada em produtos
químicos, através da marca
Portokoll, desenvolveu o cimento
queimado PortoKoll.
O produto é uma argamassa
colorida decorativa para o
revestimento de pisos e paredes de
áreas internas, externas e fachadas,
que proporciona acabamento do tipo
cimento queimado tradicional. Pode

ser aplicado sobre rebocos, contra
pisos e concretos. Apresenta fácil
preparo, basta adicionar água limpa
e misturar até obter uma textura
homogênea, e está disponível nas
cores damasco, carbono, geada, fendi
e mineral, em embalagem de 5 kg.
Preparar o local que receberá o
acabamento é fundamental para
garantir um bom resultado.
Recomenda-se limpar a superfície,
lavando previamente com escova de
aço e água a fim de eliminar os
resíduos que possam impedir a
aderência do produto. A aplicação
deve ser feita em duas camadas,
sendo a primeira sobre a base
utilizando uma desempenadeira

brasileira.
O terceiro lugar, premiado com
uma viagem à fábrica Docol, foi o
projeto Cozinha Eco, dos estudantes
de arquitetura e urbanismo Yasmin
Antunes, Leticia Gandara e Danniel
Felipe Saczk, da Universidade
Tuiuti do Paraná. O foco conceitual
do projeto é o contraste entre
tecnologia e natureza, aplicado no
uso dos materiais como madeira de
reflorestamento e soluções Docol.
Os estudantes realizaram provas
complementares e os grupos mais
bem colocados nessas etapas
tiveram a oportunidade de duas
mentorias com os escritórios de
arquitetura Nitsche Arquitetos,
Bloco Arquitetos, Estúdio 41, RUA
Arquitetos e SuperLimão. O grupo
do Cozinha Park recebeu mentoria

metálica lisa e após 24 horas aplicar
a segunda camada com movimentos
aleatórios.
Para um acabamento mais liso,
usar lixa dágua n° 320 entre as
camadas, diminuindo imperfeições
na superfície. Após a finalização
proteger a superfície do contato com
água por pelo menos 72 horas. É
sempre importante utilizar

do Bloco Arquitetos.
Os trabalhos finalistas foram
julgados por um comitê formado por
profissionais da Docol e do mercado
que, sob os mesmos critérios,
selecionaram os projetos mais
aderentes ao propósito do concurso,
entre eles estão os arquitetos Angelo
Bucci e Gui Mattos, a crítica de
design Baba Vacaro e o arquiteto e
apresentador Maurício Arruda.
Tivemos um feedback muito
positivo, tanto dos mentores como
dos jurados e próprios estudantes, a
respeito da interação entre academia
e mercado que foi proposta por nós.
Acreditamos que essa foi uma
experiência muito enriquecedora
para os estudantes, desde a
concepção das provas
complementares até a mentoria e
finalização dos projetos, eles se
dedicaram muito e o resultado
ultrapassou nossas expectativas,
afirmou Clarice Scharlau, gerente de
marketing Docol.

Cozinha Eco: contraste entre tecnologia e natureza
Fotos Divulgação

Estilo industrial
O

Cozinha Park: conceito de
cozinha compartilhada ao
ar livre

Argamassa colorida decorativa para o
revestimento de pisos e paredes e cera
laca para dar acabamento

equipamentos de proteção, como
óculos, luvas de borracha e máscara
para evitar inalação de poeira.
Havendo contato com os olhos, lave
com muita água.
Para garantir mais qualidade ao
resultado final, a Sika produziu a

cera laca PortoKoll, que foi
desenvolvida para dar acabamento,
selar, promover durabilidade e
proteção ao cimento queimado. É
indicado duas demãos sobre o
primeiro produto. O tom do local
aplicado tende a ficar mais escuro à
medida que se realiza a aplicação da
cera. Recomenda-se teste prévio em
pequena área para avaliar o resultado
final.
Estamos sempre analisando a
opinião dos clientes e investindo
continuamente no desenvolvimento
de novas e avançadas soluções para
atender as demandas do mercado,
completa Rodrigo Silva, gerente de
marketing da Sika.
Perspectiva
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Construção

Paisagismo estimula sustentabilidade
Divulgação

Sinergia de elementos que
valorizam os sentidos de
visão, audição, paladar...

O

Residencial Reserva Brasil,
no bairro Aparecida, em
Santos, apresenta novo
conceito de paisagismo, com
elementos naturais que incentivam
atividades e geram sustentabilidade.
Para trazer esta harmonização de
maneira educativa e transformadora,
a Construtora Miramar, do Grupo
Mendes, combinou profissionais
para compor a essência do
empreendimento: Benedito Abbud
assina o projeto de paisagismo,
Claudia Vianna o projeto de
interiores e Roberto Saviello o
projeto arquitetônico.
Nosso desafio vai além da
estética e do bem-estar. Buscamos
satisfazer os moradores com um
empreendimento que fomente a
sustentabilidade, afirma Benedito
Abbud: Tivemos o cuidado para
que os ambientes internos
possuíssem um ambiente externo
correspondente, a fim de dar
continuidade a cada elemento. No
espaço gourmet, por exemplo,
utilizamos uma horta com temperos
e ervas, de modo que o morador
possa utilizá-la na preparação dos

pratos; enquanto no playground, ao
lado da brinquedoteca, há árvores
frutíferas, como jabuticabeiras e
pitangueiras, para que as crianças
vejam a alimentação dos pássaros de

maneira educativa.
O Reserva Brasil contempla
apartamentos com duas opções de
plantas (120 m² com uma suíte e
dois dormitórios) e (82 m² com uma

suíte e um dormitório), todas com
varanda gourmet. No total são 27
pavimentos, sendo 22 destinados
aos apartamentos, um subsolo,
térreo e três sobressolos, sendo dois

Reserva Brasil: spa com
raia aquática coberta é
um dos destaques do
projeto
deles para estacionamento e um para
área de lazer, com piscina, deck,
espaços gourmet e fitness, salão de
festas, playground, salão de jogos,
spa, saunas úmida e seca, mini
quadra poliesportiva e uma área
especialmente pensada para o
entretenimento com os animais de
estimação. O conjunto aquático é
composto de piscina adulta, infantil,
spa com raia aquática coberta, deck
molhado, solarium seco e daybeds.
O espaço incorpora materiais
resistentes ao tempo e com design
moderno.
Por todo o prédio é possível ver
uma sinergia de elementos que
valorizam os sentidos de visão,
audição, paladar, tato, olfato.
Dentro de um modelo equilibrado
de cultura, integração social e meio
ambiente, tivemos a atenção e o
comprometimento para que a área de
lazer fosse um espaço que evoluísse
não apenas as biodiversidades
nativas da região, mas a forma pela
qual os moradores se relacionam
com elas, destaca o diretor do
Grupo Mendes, Alex Mendes.

95% das unidades adquiridas no lançamento!
Fotos Divulgação

A

derindo à tendência de
empreendimentos junto à áreas
verdes, que proporcionam belas
paisagens e temperaturas mais
amenas, a Elmo Incorporações
lançou o residencial Oásis Design,
em frente ao Parque Águas Claras,
em Brasília, com apartamentos de
3 e 4 suítes, com metragens de
130 m² a 190 m², todos com vista
definitiva para área verde com 86
hectares.
Segundo o gerente comercial da
Elmo em Brasília, Alex Nunes, em
um final de semana foram vendidas
95% das unidades: Basicamente,
nosso cliente é aquela pessoa que já
é moradora de Águas Claras, que
gosta da região administrativa, e que
já procurava um apartamento com
vista para o parque.
O Oásis Design conta com lazer
completo e exclusivo resort
aquático. Segundo o arquiteto
urbanista da Elmo, Eduardo
Estrela, as regiões do entorno de
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Oásis Design, em Brasília: demanda crescente por moradias
próximas a áreas verdes
parques têm o microclima
diferente das demais causando
uma melhora da temperatura e
qualidade do ar: Nesses locais o
ar e temperatura são diferentes,
formando barreiras climáticas que
auxiliam na diminuição da

temperatura.
Os parques ajudam a amenizar
as temperaturas nas cidades,
diminuindo os efeitos das ilhas
de calor que a urbanização causa.
De acordo com a Agência de
Proteção Ambiental dos EUA,

uma área sombreada pode ser até
sete graus mais fresca do que áreas
expostas ao sol. Os benefícios de
morar ou investir em frente a
parques não param por aí. Dados
do FipeZAP mostram que no caso
do parque Ibirapuera, em São Paulo,

os imóveis mais próximos ao
parque chegavam a custar até 60%
mais em relação a média da região.
Em Águas Claras, apartamentos
localizados em frente ao parque são
15 a 25% mais valorizados do que
os de outras regiões da cidade.

Construção

Marco de Nova York
Enigmática escultura
de aço inoxidável, na
forma de balão

Divulgação

Que o sentimento vivido
nos dias de hoje virem
logo realidade

O

56 Leonard, edifício
de 60 andares,
projetado pelos
arquitetos ganhadores de
Prêmio Pritzker Herzog & de
Meuron e pelo Alexico Group,
foi reconhecido por redefinir a
silhueta de Nova York. A
icônica torre no distrito
TriBeCa foi nomeada um dos
10 edifícios mais importantes
da Big Apple na última década
pela Curbed New York, uma
publicação para o setor
imobiliário e projetos urbanos
americanos.
Essa distinção solidifica
ainda mais o 56 Leonard como
um dos marcos globais mais
imaginativos e significantes do
ponto de vista arquitetônico
em Manhattan. A estrutura de
60 andares em cascata, na
esquina das ruas Church e
Leonard, revela vistas
sensacionais da cena urbana,
rios, pontes...
Em uma colaboração sem
precedentes entre o artista e o
arquiteto, o edifício está
perfeitamente integrado com
uma enigmática escultura de
aço inoxidável, na forma de
balão, de 40 toneladas, 14,6
metros de comprimento e 5,8
metros de altura, feito sob
encomenda, que escora o
prédio e é comprimido por ele
em sua base, feita pelo artista
ganhador do Prêmio Turner,
Anish Kapoor. A monumental
escultura em espelho é o
primeiro trabalho artístico
permanente de Kapoor na em
Nova York.
O 56 Leonard, que serviu
recentemente como cenário
para a edição de janeiro de
2020 da revista Vogue com
Cardi B, tem uma oferta final
de venda de uma cobertura
(penthouse). A mais de 213
metros de altura, a Penthouse
57, um apartamento de 488
metros quadrados, quatro
quartos, 164 metros quadrados
de espaços de estar ao ar livre,
está listada por US$ 24,5
milhões. O Corcoran Sunshine
Marketing Group é o agente
exclusivo de marketing e
vendas do edifício.

Confiança no
mercado em 2020
RICARDO BESCHIZZA

A

60 andares em cascata, na esquina das ruas Church e Leonard

s perspectivas econômicas
para este ano parecem trazer
horizontes mais otimistas. Mesmo
com as instabilidades
internacionais do início de 2020,
o sentimento do empresariado
brasileiro  especialmente do
segmento da construção civil e
indústria imobiliária  é de
retomada, depois de um longo
período de crise.
No último trimestre de 2019
e nos próximos meses, os
diversos lançamentos em Santos
e cidades da região indicam a
abertura de novos postos de
trabalho, fazendo girar a
economia local, gerando impostos
e colaborando para a renovação
urbana.
Além dos lançamentos
imobiliários que já estão em
maturação ou em andamento,
outras obras de vulto, com
certeza, vão gerar ainda mais
empregos na região. Além das
obras da entrada de Santos e da
nova Ponta da Praia, que estão
absorvendo um bom contingente
de trabalhadores da construção
civil, assim que o novo shopping
e o complexo logístico com
aeroporto de carga  em Praia
Grande  começarem a serem
erguidos, mais uma quantidade
considerável de vagas serão
ofertadas nessas duas novas
frentes de trabalho.
Vale ressaltar que o
incentivo à produção no
segmento da construção civil
traz consigo toda a cadeia do
construbusiness  desde a
indústria de base, até o produto
final e tudo mais que precisamos
colocar dentro de um lar antes
de habitá-lo.
A baixa nos juros e o aumento
da oferta e modalidades de crédito
imobiliário também são
balizadores positivos de que a
retomada do setor seguirá bons
passos.
Havendo emprego a
economia gira! E é isso que
ainda está faltando para que
nossa região volte a sentir os
bons efeitos de desenvolvimento.

Ao estar empregado e
estabilizado financeiramente, o
cidadão consegue melhor
planejar o seu consumo e todos
os setores ganham com isso.
Por conta de todos os
problemas econômicos e
políticos que vivemos nos
últimos anos, com recordes e
recordes no índice de
desemprego, acabamos vendo
surgir novos modelos de
geração de renda, grande parte
marcada pela informalidade.
Contudo, um ponto positivo
(se é possível classificar assim)
fica de tudo isso: o brasileiro
não desiste nunca! Na
necessidade de subsistir, ele
procura se adaptar da melhor
maneira possível prestando
serviços de toda ordem. Como
resultado de tudo isto, aumentou
muito o número de MEIs (Micro
Empresa Individual) que
surgiram nos últimos anos, fruto
da batalha contra as
adversidades da economia.
Que o sentimento de
otimismo vivido nos dias de hoje
virem logo realidade. Muito
ainda há de ser feito, seja em
nível federal, com as reformas
que o povo brasileiro espera
(política e tributária,
principalmente), e nas esferas
estaduais e municipais, com a
eficiência e maior controle nos
gastos, fazendo valer o nosso
suado dinheiro dos impostos e
resultar em desenvolvimento.
2020 é ano de eleição. Ano de
analisarmos tudo que temos
passado no campo político e
trabalhar para que a nossa
representação esteja focada na
defesa dos interesses comuns de
todos nós. É hora da sociedade
civil  de forma organizada  se
unir e deixar de lado toda a
passividade que acabou
adotando, esperando que os
governantes resolvam nossos
problemas, assumindo o
protagonismo que lhe cabe,
fazendo com que as instituições
públicas atendam os
verdadeiros anseios e
necessidades da coletividade.
Ricardo Beschizza é
engenheiro civil e presidente da
Associação dos Empresários da
Construção Civil da Baixada
Santista (Assecob).
Perspectiva
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Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Fotos Divulgação

Divulgação

Savoy
Palace: do
outro lado
do Atlântico,
na Ilha da
Madeira

Mirante panorâmico está localizado na Avenida Principal 18 de Julio, 1.360

A vista mais bonita
de Montevidéu
Mirante uruguaio
melhora ainda mais a
experiencia do turista

L

ocalizado a 80 metros de
altura, no 22º andar do
edifício sede da Intendência
Departamental de Montevidéu, o
terraço El Mirador oferece uma
das vistas panorâmicas mais belas da
capital do Uruguai. Renovado em
termos estético e funcional, o
mirante panorâmico está localizado
na Avenida Principal 18 de Julio,
1.360, e funcionou pela primeira vez
em 1979, com restaurante e cafeteria
sendo palco de diferentes eventos
sociais.

A intervenção incorporou novas
tecnologias, que além de
proporcionar um ambiente cálido,
natural e verde, geram economia no
consumo de energia e redução da
perda de calor no edifício. O local
ganhou um espaço verde com grama
e arbustos naturais, que oferecem
mais conforto e bem-estar aos
visitantes. No mirante foram
instaladas soluções que buscam gerar
impacto ambiental positivo, bem
como soluções simples com material
reciclado. É o caso do telhado verde
que permite a captação e melhor
aproveitamento da água da chuva e o
deck de WPVC, material que imita
madeira e renovou o visual do
mirante.

El Mirador tem uma cafeteria
com produtos para celíacos e
veganos e vende souvenires
produzidos por empreendedores da
Unidade Mypes  projeto da
prefeitura de Montevidéu de
incentivo às pequenas e médias
empresas. O turista conta também
com atenção personalizada de jovens
treinados pela Divisão de Turismo
do país. Além disso, um totem touch
de auto consulta permite a
navegação no menu com acesso às
informações turísticas da cidade e
que o turista envie tudo a seu e-mail
imediatamente. Além do wifi, na área
são disponibilizados guarda-chuvas,
binóculos e carregadores de celular.
Visitas diárias, das 10 às 18 horas.

Programa incentiva regresso
Buscando reverter a
baixa natalidade
do país, o
Programa
Regressar, do governo de Portugal,
apoia os que emigraram para outros
países, bem como os seus
descendentes e outros familiares,
para que tenham melhores condições
para voltar e aproveitar
oportunidades.
Portugal teve, em 2018, a quarta
taxa de natalidade mais baixa entre
os Estados-membros da União
Europeia (UE), registrando também
uma diminuição de sua população
para 10,28 milhões de pessoas, com
87 mil nascimentos e 113 mil mortes
no ano passado.
O Regressar consiste em
medidas concretas de ajuda aos que
optam por regressar a Portugal,
como um regime fiscal mais
favorável, apoio financeiro para os
emigrantes ou familiares de
emigrantes que decidam trabalhar no
8
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país e uma linha de crédito para
apoiar o investimento empresarial e
a criação de novos negócios. O
programa contempla equivalências e
reconhecimento de habilitações
literárias (bacharelado, licenciatura e
afins).
Joaquim Moreira, da M
Contábil, especialista em receber
brasileiros em Portugal para
negócios, afirma que os portugueses
e descendentes que moram no Brasil,
ao entender o benefício, querem

Apoio
financeiro e
linha de
crédito para
quem
quiser
voltar para
Portugal

voltar a Portugal.
O município de Cinfães é um
dos que está apoiando o retorno de
portugueses e seus descendentes. A
Câmara Municipal, presidida por
Armando Mourisco (PS),
disponibilizou à população um
balcão de informações no Gabinete
de Inserção Profissional do
município, na Rua Conselheiro
Martins de Carvalho.
Mais informações em
www.programaregressar.gov.pt

Para quem deseja fugir
da folia carnavalesca
A
The Leading Hotels of the
World proporciona experiências
únicas para quem deseja fugir das
comemorações carnavalescas. A
coleção de hotéis de luxo selecionou
três destinos para os turistas que
querem explorar outros países,
provar novos sabores e conhecer
culturas diferentes.
Na capital da Argentina, o Faena
Hotel Buenos Aires proporciona
opções diferenciadas de cultura, arte
e gastronomia, como o restaurante El
Mercado, que mistura a culinária
argentina com o que há de melhor
nos mercados europeus, e o templo
noturno El Cabaret.
Faena vive e respira o tango e o
espaço El Cabaret prolonga as noites
portenhas ao apresentar o show
Rojo Tango, com orquestra ao vivo,
dançarinos, cozinha tradicional
argentina e seleção de vinhos.
Do outro lado do Atlântico, na
Ilha da Madeira, o Savoy Palace
surpreende os hóspedes com uma
constelação de experiências. Uma
delas se chama Fly me to Paradise,
pois o hóspede flutua sobre as
multidões em um jato privado, de

Também
procurado no
Verão

F

amosa por sua temporada de
Inverno, Campos do Jordão, na
Serra da Mantiqueira, no interior de
São Paulo, é a segunda cidade
brasileira mais procurada nas férias
de Verão, aponta pesquisa da agência
de viagens online Hotel Urbano.
Superada apenas por Gramado, no
Rio Grande do Sul, a preferência por
Campos do Jordão tem muitos
motivos, como a temperatura mais
amena, que não costuma passar dos

Lisboa a Funchal (ida e volta), para
ocupar a suíte presidencial por duas
noites, com todos os traslados
inclusos.
Para quem busca relaxamento
com vista para o mar, a experiência
Dream Vacation Immersion propõe
um retiro revigorante no paradisíaco
Laurea Spa. São 11 tratamentos
diferentes, em que o hóspede pode
desfrutar de um banho turco, ativar a
energia nos chuveiros sensoriais ou
na fonte de gelo.
Outra opção é na República
Dominicana, onde a Casa de Campo
Resort & Villas ganhou uma nova
área familiar nas areias da praia
privativa de Minitas, com duas
piscinas, lojas, área coberta e parque
infantil, onde as crianças têm acesso
à praia e à piscina ao mesmo tempo.
O Five Stand é o novo edifício do
Centro de Tiro, em uma área aberta
na floresta dominicana. As
instalações foram desenvolvidas
dentro das regras da National
Sporting Clays Association, onde os
fãs do esporte contam com
instrutores para orientação básica ou
avançada.
Divulgação

Hotel Vila Inglesa é sugestão
para hospedagem
27 graus, o que faz com que os
hotéis preparem programações
especiais. No hotel Vila Inglesa, por
exemplo, na opções para toda a
família. Mais informações em
www.hotelvilainglesa.com.br e
www.camposdojordao.sp.gov.br

Veículos & Negócios

INDÚSTRIA OTIMISTA!
Divulgação

Setor automotivo poderá
ajudar (muito bem) a
expansão da economia
NELSON TUCCI

O

setor automotivo está em
estado de graça. Há
recuperação de números na
produção local e nas vendas pelo
terceiro ano consecutivo. Em 2019 a
indústria obteve a melhor média de
vendas diárias dos últimos seis anos:
13.173 unidades de veículos. Para
2020 a projeção é crescer 9,4% (no
número de licenciamentos), em cima
da base do ano passado, que já foi
8,6% maior sobre o ano anterior. Em
2019, as montadoras produziram 2,5
milhões de unidades no país, revelou
a Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).
A alta performance ocorreu no
segundo semestre de 2019 e teve
motivação no mercado interno, uma
vez que a crise argentina derrubou as
exportações brasileiras em 31,9% no
ano que passou. E a se confirmarem
os números de outros países (em
auditoria ainda neste mês de janeiro),
o Brasil poderá saltar da oitava para
a sexta posição no ranking
internacional, deixando para trás a
França de Macron e o Reino Unido
do Brexit.
DÓLAR  Na mesma toada

otimista estão as importadoras
vinculadas Associação Brasileira das
Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos
Automotores (Abeifa). As 15
marcas reunidas projetam uma média
de crescimento de 34% na
importação de veículos para 2020.
Isto se o dólar for a R$ 3,80, como
preveem. Assim, ocorreria a chegada
de 45.000 novas unidades.
Mas caso o câmbio fique no
patamar de R$ 4,00, a expectativa é

atingir 42,5 mil unidades emplacadas
 o que representaria crescimento de
22% sobre a base de 2019.
No ano que passou, a Abeifa
esperava importar 50 mil unidades.
Com a alta do dólar, entretanto,
ficou em 34.597  representando
recuo de 7,9% em relação ao ano
anterior. No segundo ano sem os
30 pontos percentuais adicionais no
IPI, do Programa Inovar-Auto,
vislumbrávamos obter uma
recuperação mais sólida, mais

Anfavea projeta
crescimento de
9,4% na produção

consistente. Mas, desta
vez, a persistente alta
do dólar inibiu os
nossos negócios, em
especial no segundo
semestre do ano
passado, disse José
Luiz Gandini,
presidente da
associação.
LOCAL  Entre as
associadas à Abeifa,
que também têm
produção nacional,
BMW, CAOA Chery,
Land Rover e Suzuki
fecharam o ano com
33.090 unidades
emplacadas, número
que reflete alta de
39,6% em relação a 2018, quando
totalizaram 23.699 unidades.
Enfim, se o ânimo dos players e,
sobretudo, dos consumidores tiver
um peso relevante no ambiente de
negócios, 2020 poderá ser um ano
como nunca antes visto na história
deste país. E com a indústria
automotiva acelerada, a economia
andará melhor.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Reparos em
equipamentos
industriais

A

Mitsubishi Electric,
companhia de automação
industrial e CNC (Comando
Numérico Computadorizado),
ressalta a importância de
reparos de alta qualidade
alinhados com os padrões da
fábrica no Japão para garantir o
pleno e correto funcionamento de
máquinas e equipamentos. A
companhia espera que a
retomada econômica traga mais
máquinas para o país e, com
isso, alerta para a importância
de buscar profissionais
autorizados quando a
manutenção for necessária.
Máquinas no ambiente
industrial frequentemente
precisam de manutenção, ainda
que preventiva, e o aumento da
quantidade de clientes nesse
sentido nos ajuda a conscientizálos a respeito da importância
dessa tarefa, especialmente no
Brasil, afirma Thiago Caetano,
coordenador técnico. Em média,
o tempo de análise e cotação
para reparo é de quatro dias. O
serviço pode ser acionado pelos
próprios clientes, que levam os
equipamentos até à companhia,
por revendedores de máquinas e
seus respectivos fabricantes .

Austrália anuncia programa de bolsas de estudo para brasileiros
O
governo da Austrália anunciou,
por meio de seu Departamento
da Educação, a criação do
Destination Australia Program, que
concederá bolsas de estudos aos
públicos nacional e internacional. Ao
todo, são 35 universidades e
instituições de ensino técnico
profissional vinculadas, que
compartilharão suas rotinas
acadêmicas e receberão os bolsistas

selecionados já a partir deste
semestre letivo.
Os brasileiros com interesse em
participar podem procurar
diretamente as instituições de ensino
participantes. Cada unidade
educacional é responsável em
determinar as suas regras para a
seleção dos candidatos e as formas
de administração das bolsas. A lista
das entidades envolvidas está

disponível no link https://docsedu.govcms.gov.au/node/53084
De acordo com o governo
australiano, o país possui 25.604
alunos brasileiros residentes, sendo
o Brasil o 4º maior mercado na
Austrália em número de matrículas,
principalmente em cursos de inglês e
profissionalizantes.
Para o Conselheiro de Educação
da Embaixada da Austrália, Mathew

Johnston, o programa se destaca
pelas vivências que oferecerá a
públicos distintos: Além do
contato com o universo cultural e
educacional do país, o interessado
poderá ter acesso a novas
oportunidades de emprego, e
participará ativamente da produção
do conhecimento científico da
Austrália, que envolve,
principalmente, as áreas de

agricultura, ciência marinha e
medicina tropical.
Aos selecionados, o programa
oferecerá uma bolsa anual no valor
aproximado de R$ 42.900 (AU$
15.000, em dólar australiano). Esta
quantia poderá ser usada na gestão
da mensalidade do curso,
acomodação, alimentação. Mais em
www.education.gov.au/destinationaustralia
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Mar Morto: sais minerais e
ingredientes exclusivos

O maior spa
natural do
mundo

A

pesar do nome, que se
refere ao fato de sua água
ser tão salina que impossibilita a
vida, o Mar Morto, em Israel, no
Oriente Médio, é rico em sais
minerais e ingredientes com
capacidade regeneradora e
prolongadora da vida, sendo 12
deles exclusivos. Por este motivo,
este grande lago tem atraído
milhões de visitantes todos os
anos, tanto em busca de seus
benefícios como para o turismo.
Localizado entre Israel e
Jordânia, com quase três milhões
de anos de existência, o lugar é
único no mundo. Já se sabe que
os minerais encontrados aqui
podem nutrir as camadas mais
superficiais da pele, melhorar a
elasticidade e tonalidade e
remover toxinas, promovendo
efeito antienvelhecimento,
afirma o turismólogo Gabriel
Veronese: Por conta da alta
taxa de salinidade, encontrada
tanto nas águas quanto na lama
do lago oriental, os tratamentos
feitos à base desses sais têm ação
cicatrizante, anti-inflamatória e
antisséptica, garantindo a
redução das temidas espinhas.
As águas do Mar Morto são
compostas de 34% de minerais,
ou seja, 10 vezes mais do que
qualquer outro mar ou lago,
proporcionando benefícios para
a saúde e para a pele. Situado a
430 metros abaixo do nível do
mar, mesmo absorvendo as
areias do deserto e exposto a um
clima tão seco, o Mar Morto é
epicentro de pesquisas e
conhecido como o maior e mais
natural destino spa do mundo.
Existe uma indústria
internacional da beleza
associada às propriedades das
águas e da lama do Mar Morto.
Veronese está ligado a este
segmento em Israel e foi
escolhido no ano passado como
um dos influenciadores da marca
israelense Premier Cosméticos
do Mar Morto.
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Entre os
muitos
benefícios,
criar um
bicho ajuda a
reduzir a
pressão
sanguínea,
colesterol e o
triglicérides

É preciso evitar exposição ao sol após depilação

Depilando com
cera morna
Reuso da cera de
depilação é proibido pela
Anvisa

C

uidados especiais devem ser
observados por quem
pretende se depilar para ir à
praia ou à piscina no Verão. Afinal,
um dos problemas mais recorrentes
em quem se depila é a exposição ao
sol sem o devido cuidado, o que
pode provocar manchas na pele.
Especializada em cuidados com
o pelo e pele há mais de 20 anos,
Danyelle Van Straten destaca a
importância de evitar a exposição ao
sol após se depilar, principalmente
nas áreas do corpo sem proteção,
como braço e buço: A depilação
com cera morna, a mais usada no
Brasil, remove junto com o pelo uma
fina camada de proteção natural da
pele. Diante disso, o recomendado é
ficar até quatro dias sem se expor ao
sol.
Diretora da Depyl Action
Franchising, Danyelle recomenda
que a depilação seja feita em locais
confiáveis. Por isso, alerta: cuidado
com os riscos na hora de reutilizar a

cera depilatória. Tal prática,
condenada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), pode
transmitir doenças, como a hepatite.
Confira outras dicas:
. Observe a textura e a coloração
da cera, que deve ser clara e viscosa.
A cera reaproveitada tende a ficar
mais escura e mais líquida.
. Esfoliar a pele dois dias antes
da depilação facilita a remoção dos
pelos. Também é recomendado dois
dias após a depilação.
. Ingerir bastante líquido ajuda a
manter a pele hidratada e a evitar
contaminações. Pele ressecada é um
convite para irritações, que podem
provocar manchas.
. A cera precisa estar na
temperatura ideal para evitar
queimaduras. Por isso, procure
locais especializados e profissionais
capacitados.
. Tomar um banho gelado após a
depilação ajuda a fechar os poros,
abertos durante o procedimento.
. Passar hidratante ajuda a
preservar a pele após a depilação. O
uso do protetor solar também é
recomendado, inclusive quando não
há exposição ao sol.

Prevenção ao câncer de pele

O

s cuidados com a exposição ao
sol devem ser constantes, mas
é nesta época do ano no Hemisfério
Sul que a incidência dos raios solares
é mais concentrada. Em um país
tropical como o Brasil, existe uma
radiação solar acentuada,
necessitando de maiores cuidados
para evitar o câncer de pele, explica
a médica Johanna Wagner Poti Sales,
dermato-patologista da Sociedade
Brasileira de Patologia (SBP). O
câncer de pele é o mais

predominante no país,
representando mais de 90% dos
casos de câncer. Estima-se que,
somente em 2019, foram
diagnosticados cerca de 85.170
novos casos em homens e 80.410,
em mulheres. Além da exposição
crônica ao sol, o desenvolvimento do
câncer de pele está associado a
câmeras de bronzeamento artificial e
acomete com maior frequência
pessoas com mais de 50 anos, de
pele e olhos claros.

Animais melhoram a
vida dos humanos
PESQUISAS comprovam que os
animais de estimação fazem bem à
saúde dos humanos, afirma
categórico o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti. Ele explica
que vários hospitais estão
liberando visitas de bichos a
pacientes internados, inclusive em
unidades semi-intensivas,
constatando a interferência
positiva que eles proporcionam no
tratamento e cura, com base no
farto material científico e
pesquisas produzidos no Reino
Unido, EUA e Canadá.
Filetti, que é pós-graduado em
clínica de felinos, professor da
Unisanta, mestre em Saúde Pública
e especialista em clínica médica e
cirurgia de pequenos animais, cita
um estudo feito pela Universidade
de Nova York, que indicou que os
pets são uma das melhores
maneiras de combater o estresse. A
pesquisa testou níveis de estresse
nas pessoas em diferentes
situações, sozinha, com seu
parceiro, com seu animal e com seu
parceiro e animal, e apurou que a
ocasião de maior relaxamento e
tranquilidade foi quando estava
com seu animal.
Pesquisas nacionais provam
que a tristeza vai embora com
maior rapidez em pessoas que

possuem animais. Os testes
demonstraram que esta
convivência reduz a sensação de
solidão, a ansiedade e a depressão.
O contato com os animais faz os
seres humanos produzirem mais
hormônios, como a ocitocina,
prolactina e a serotonina, que
melhoram o humor.
Muitas famílias escolhem ter
um cão para participar da vida com
os filhos, outras preferem não ter
animais pois acreditam que os
filhos podem desenvolver
alergias... Universidades
americanas mostram que a chance
de a criança enfrentar este tipo de
problema é 40% menor se tiver um
animal de estimação. Isto porque a
convivência com o pet desenvolve
um sistema imunológico mais
forte; um efeito, contudo, que não
acontece entre os adultos que já
sofrem alergias.
Além disso, criar um bicho
ajuda a reduzir a pressão
sanguínea, colesterol e o
triglicérides, melhorando a função
cardíaca e prevenindo doenças
cardiovasculares. Mais: passear
com cachorro é uma boa maneira
de perder peso. E as caminhadas
diárias são mais frequentes entre as
pessoas que têm um animal de
estimação.

ESTÁ em vigor em Guarujá a lei municipal nº 4.763, que permite a
entrada de animais de estimação em hospitais e similares públicos, para
visitas a pacientes internados. Objetivo é auxiliar no tratamento de
doenças, tendo em vista os benefícios terapêuticos que a relação com
animais domésticos desperta nos seres humanos, cujos efeitos positivos
são reconhecidos pela comunidade médica de inúmeros países, inclusive
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Gente & Fatos
Divulgação

 Exposição Benedicto

Vicentino, do artista plástico e
arquiteto Paulo Von Poser até
final de março na Casa Martim
Afonso, em São Vicente, reúne
releituras e reproduções das
obras de Benedicto Calixto de
Jesus.
 Grupo Mendes anunciou a
construção do Villamar
Shopping, um novo shopping
center na Vila Mirim, em Praia
Grande, com expectativa de
inauguração para 2024.
 Até 30 de março estão abertas
as inscrições ao programa Líderes
Estudar, da Fundação Estudar 
por meio do link http://bit.ly/
2L2MnyB , que selecionará
jovens brasileiros para bolsas de
estudo nas melhores
universidades do mundo.
 Jardim Botânico Chico

Mendes, Santuário do Valongo,
praias e seus jardins, Bolsa de
Café e outros cenários santistas
estão na exposição Paisagens
Poéticas, de Paulo Rondó, na
Galeria de Arte Mário Gruber,
no CAIS Vila Mathias, em Santos.
 Florianópolis, em Santa
Catarina, sediará em 14 e 15 de
maio o 360 Solar: Conectando a
Energia Fotovoltaica com o
Futuro, que debaterá o futuro da
energia solar em áreas como
mobilidade urbana, internet das
coisas e inovação.

Benjamin
Baptista Filho,
presidente da
ArcelorMittal
Brasil e CEO da
ArcelorMittal
Aços Planos
América do Sul:
ArcelorMittal
conquistou o 1º
lugar no setor
de Mineração,
Siderurgia e
Metalurgia, no
Guia Exame de
Sustentabilidade,
por iniciativas
sustentáveis em
suas unidades.

POR SANDRA NETTO

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

Artista
plástica Iramar
Penteado e o
jornalista
Antonio
Augusto Brito,
que lançou em
janeiro o livro
Histórias de
Botafogo,
com
curiosidades do bairro mais descolado do Brasil, no Rio de
Janeiro, projeto cultural do site Curta Botafogo.
Divulgação

Camila Franco: há mais
de cinco anos na
Mercedes-Benz do
Brasil, a jornalista
passou a responder
pela comunicação
corporativa,
comunicação interna e
relacionamento com
jornalistas de
economia e negócios e
com a imprensa
especializada em
veículos comerciais.

Quarta edição do
SXM Festival agitará Saint-Martin e Sint
Maarten, respectivamente, o lado francês e
holandês da ilha, entre 11 e 15 de março, com
a montagem de nove pontos estratégicos,
oferecendo programação exclusiva 24 horas,
com apresentações de DJs internacionais
e festas na areia, barcos
e mata.
Isabela Carrari/Secom-PMS

Danilo Yoshioka/Divulgação

 Edifícios das zonas

intermediária e Noroeste de
Santos são alvo do Programa
Condomínio Sustentável,
realizado pela ONG
Concidadania com apoio da
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, que leva informações
sobre o descarte adequado de
resíduos, reciclagem, uso
racional de água e eficiência
energética para síndicos,
moradores e funcionários.

 Museu de Arte Moderna de
São Paulo, no Parque Ibirapuera,
promove até 16 de fevereiro, a
mostra Ocupação, com
esculturas que revelam a arteecologia de Laura Vinci.

Rafael Leal: secretário municipal de Cultura de Santos
foi um dos indicados do Prêmio Estado de São Paulo
para as Artes 2019, na categoria Cultura Urbana, pela
realização da 3ª edição do Santos Criativa Festival
Geek, ocorrido no mês de novembro.

Ernesto Pousada: o novo
diretor-presidente da
VLI chega com a missão
de dar continuidade ao
crescimento da empresa
de soluções logísticas
multimodais e
integradas, mediante a
modernização dos seus
ativos e, assim, apoiar a
infraestrutura brasileira
e gerar valor para a
sociedade.

 Pintores, escultores,
gravuristas e ilustradores que
desejem integrar o Jardim das
Artes, que ocorre aos fins de
semana e feriados, ao ar livre,
na Praça Luiz La Scala, na
Ponta da Praia, devem
comparecer até o dia 31 de
janeiro à sala da Coordenadoria
de Museus e Galerias, na
Avenida Pinheiro Machado, 48.
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Mesa Litoral
Bruno Scarpa

Pedaço da
Nova Zelândia
em Santos
Decoração temática do
pub é alusiva ao país e ao
rugby
BRUNO SCARPA

H

á três meses funcionando
em Santos, o Aotearoa
trouxe para a cidade um pub
temático da Nova Zelândia inspirado
no esporte mais popular do país, o
rugby, com decoração temática
alusiva ao esporte e ao país. A
iniciativa é dos empresários André
Barreiros, José Nave e Clara Nave.
Em língua maori, do povo nativo
da Nova Zelândia, Aotearoa é a
forma mais amplamente aceita e

Pizza para
fazer em casa

P

conhecida para a
designação de Nova
Zelândia!
Dentre os principais
pratos da casa, vale
degustar o bolinho de
bacalhau, os tradicionais
hambúrgueres e o
fish&chips  filé de peixe
empanado no melhor estilo
Aotearoa: ambiente descontraído para beber e saborear bons pratos
londrino, com batatas
rústicas e purê de ervilhas. Na parte
A sobremesa preferida pelo
Facebook/AotearoaPub e no
das bebidas, os destaques ficam por
público, sem dúvidas, é o grand
Instagram @aotearoapub. O pub
conta dos cinco tipos diferentes de
gateau  bolo de chocolate quente
funciona de segunda a sexta-feira
chope artesanal e a carta de drinks
com um picolé magnum enterrado,
das 15 às 2 horas, sábado e
desenvolvida pela casa. As
com frutas e coberturas.
domingo, das 10 às 2, na Rua
tradicionais caipirinhas também são
O Aotearoa pode ser
Carlos Afonseca, 214, no
uma ótima pedida.
localizado na internet através do
Gonzaga.

rova de que o brasileiro
adora comer pizza, no ano
passado foram produzidas mais
de um milhão delas por dia,
segundo dados da Associação de
Pizzarias Unidas de São Paulo.
E metade deste número foi
consumida só no estado de São
Paulo. Aliás, São Paulo é a
segunda cidade que mais come
pizza no mundo, só perdendo
para Nova York, nos EUA. E
para quem gosta de colocar a
mão na massa e preparar sua
própria pizza, a marca de arroz
Tio João, do grupo Josapar,
possui linha inovadora para
atender aos consumidores com
restrições alimentares ou para
quem aderiu a uma alimentação
mais saudável: a mistura para
massa de pizza. Prática e fácil de
fazer, é ideal para saborear com
a família e os amigos. Ela não
contém glúten e nem lactose.

Uma vida dedicada ao Tribunal do Júri

O

promotor de Justiça Octavio Borba gravou depoimento ao Programa Memória-História Oral em 22 de outubro
de 2019, no Salão Camoniano do Centro Cultural Português de Santos. Em sua entrevista, Borba fala da experiência
de ter atuado em cerca de 2.200 julgamentos populares (até hoje o maior número da história do país para um
promotor), de seus sonhos de infância e das lembranças da família.
OCTAVIO Borba de
Vasconcellos Filho
nasceu em 12 de abril de
1945, na cidade de São
Paulo. Filho de pai
alfandegário e mãe
professora, veio com a
família para Santos aos
13 anos de idade. Aos 17
iniciou o curso de
Direito da Universidade
de São Paulo, na Faculdade do Largo São Francisco, no centro da capital.
Recém-formado, Borba chegou a advogar por dois anos e, ao ingressar no
Ministério Público, começou como promotor substituto em Itapetininga e
região. Como titular, passou pelas comarcas de Getulina, Oswaldo Cruz, São
Joaquim da Barra, Santo André, São Vicente e finalmente Santos, após 18
anos de carreira.
Em 2006 o Ministério Público fez um congresso nacional e já naquela
época Octavio Borba era o detentor do maior número de júris da história no
país. Cerca de 20 anos antes de se aposentar (o que ocorreu em 2015, ao
completar 70 anos de idade), Borba poderia ter sido promovido a Procurador
de Justiça, mas optou por continuar atuando junto ao Tribunal do Júri, o que
sempre foi a sua paixão. Assim, com duas décadas à frente de seus colegas,
tem o maior número de participação em julgamentos e chegou a ser o
promotor com atuação em plenário mais antigo em atividade.
Segundo Borba, a paixão pela carreira surgiu ainda na infância e sempre
foi a de ser promotor do Tribunal do Júri em Santos: O plenário do júri em
Santos é o mais imponente e solene do estado, talvez do Brasil. Acho que
esta é a explicação. Suas maiores alegrias na carreira foram todas as vezes
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Borba: O promotor
não pode ter a
vaidade de sempre
querer condenar, só
porque é o
responsável pela
acusação

duas pistolas 7.65 no médico
Josedyl Camargo de Lima, na sua
mulher, Eneida Flaquer Nunes
Galvão, e na filha do casal, Vera
Lúcia Galvão de Lima, de 16 anos.
Pisaneschi foi namorado da
adolescente e não se conformava
com o fim da relação. Ele ainda
baleou uma tia da garota, que
sobreviveu: Minha grande
frustração em 40 anos como
promotor foi não ter colocado esse
rapaz na cadeia, diz o promotor.
A entrevista completa de
Octavio Borba de Vasconcellos Filho
pode ser acessada no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no
Youtube, em www.youtube.com/c/
programamemoriahistoriaoral

em que saiu do plenário
com os jurados decidindo
conforme seu sentimento
de justiça, incluindo as
ocasiões em que se
convenceu da inocência
do réu ou da fragilidade
das provas para a
condenação, pedindo aos
jurados a absolvição: O
promotor não pode ter a vaidade de sempre querer condenar, só
porque é o responsável pela acusação. Acima de tudo ele deve
promover a justiça, daí a denominação do cargo.
Sobre uma frustração ao longo de sua brilhante carreira, Borba
lembra de um caso ocorrido em 1974, que ficou conhecido como a
chacina da Ponta da Praia. Na ocasião engenheiro químico Alberto
Pisaneschi praticou a chacina e permaneceu foragido na
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
América do Sul, na Europa e no Oriente Médio por mais de 20
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
anos, só retornando ao Brasil após ser beneficiado pela
www.fundasantos.org.br
prescrição. O crime, bárbaro, ficou impune. O réu descarregou

