Capa: Em sociedade com o ator Caio Castro, a Opinião
Nossolar Construtora, de Praia Grande,
programou neste ano o início de quatro
residenciais, o primeiro deles, o Moradas Canto
Nobre, no Canto do Forte, revelou o presidente
da empresa, Rodrigo Pacheco Silva.Págs. 6 e 7.
Capa: Fotos Divulgação.
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Roca Brasil Cerámica apresenta a Roca Stone, com
lâminas de grandes formatos para o segmento moveleiro
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Ópera de Sydney:
um dos ícones da
Austrália

T

Bom exemplo

oda personalidade pública
precisa de postura. Seja ela atriz,
jogador de futebol, engenheira,
médico, jornalista ou presidente da
República; não importa. Mexer o
derrière em suas mais variadas nuances,
extrapolar na bebida, consumir drogas,
agredir física ou verbalmente, usar
palavras de baixo calão etc. são
atitudes vistas diariamente em nossa
sociedade, especialmente pelas redes
sociais. Mas, a pessoa pública não
pode simplesmente ligar o dane-se e
fazer o que bem entende. Há a chamada
liturgia do cargo  quando se tem algum
 e/ou a responsabilidade pelo exemplo.
Sim, personalidades públicas são
exemplos, sempre, para o bem e para o
mal. É fácil criticar a funkeira, o
jogador X, o Y, o youtuber W.
Mas, e a figura do presidente da
Nação? Será que não nos deve

Nem toda novidade é inovação

Turismo

Austrália é um destino que os brasileiros gostam, com PAULO DE TARSO TANNUS
belas praias, cidades animadas, natureza exuberante,
Inovação é palavra muito
usada atualmente, notadamente
moradores extrovertidos e amigáveis......................Pág. 8.

Escritor português Silvestre Gomes gravou depoimento
ao Programa Memória-História Oral, desenvolvido pela
Fundação Arquivo e Memória de Santos.................Pág.12.
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Equipamento
aprimora as imagens
térmicas IGM com
detalhes visuais

Inovação
Flir Systems, Inc. desenvolveu o sistema Flir MR277, que
facilita o diagnóstico e apresenta solução na inspeção
de infiltrações em edifícios......................................Pág. 04.

Veículos & Negócios
Quem pretende ter um Hyundai e busca um carrinho ágil
no trânsito, fácil de estacionar e econômico, pode olhar
melhor para a segunda geração do HB20..............Pág. 9.
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satisfação? Um colega de farda do
atual, nos tempos sombrios da ditadura,
saiu na mão com um popular porque foi
vaiado e afrontado. Pudera, era o
mesmo que preferia o cheiro de cavalo
ao do povo, como ele próprio dizia. O
atual, por sua vez, já bateu boca com o
papa, xingou organização ambiental,
despreza a ciência, passa a mão na
cabeça de milicianos e agride
jornalistas feito moleque de rua 
colocando a mãe destes no meio das
suas quase-respostas. E, por ser
exemplo, é seguido por uma parcela que
ri do seu destempero e falta de
simancol  expressão da época em
que este senhor adentrou a caserna.
Então, um minutinho de atenção,
senhores e senhoras, personalidades
públicas: se vocês são exemplo, que
sejam para o bem, dignificando e
respeitando, acima de tudo, o brasileiro.

Perspectiva

nos setores de T.I., Marketing
Digital e Inteligência Artificial.
Infelizmente, quando um termo cai
no modismo de linguagem, acaba por
perder sua original significância e,
consequentemente, é empregado a
todo o momento em qualquer
situação sem que nos atentemos se a
realidade é condizente com o que a
palavra pretende nominar.
Confunde-se muito inovação
com algo novo, o que implica em
uma técnica ou ferramenta nunca
antes vista. Mas esse não é o cerne
da ideia. Para que exista inovação é
necessário que esta esteja
acompanhada pela modernização,
superando resultados anteriores
através de novos procedimentos ou
metodologias.
Por exemplo, quando o Poder
Judiciário criou o e-SAJ (Sistema de
Automação da Justiça), trouxe ao
advogado uma significativa
otimização do tempo para impetrar
ações, consultar processos,
jurisprudências, entre outras
atividades; porém, os prazos
processuais, distribuição,

publicações de decisões ainda
dependem do tamanho da demanda e
da capacidade da máquina pública
em atendê-la. Neste caso, o e-SAJ
trouxe novidade, mas, para a
decepção dos entusiastas do
sistema, esse feito não poderia ser
classificado como inovação.
Por quê?
Porque a Justiça ainda é lenta.
Há processos simples  em plena
era da tecnologia da informação 
levando cinco, 10, 20 anos para
chegarem ao fim. O custo ainda é
gigantesco para aqueles que querem
ver seus direitos atendidos. Não
houve superação significativa dos

Paulo de Tarso: Para inovar
no Judiciário é preciso
quebrar o conservadorismo
do sistema
resultados anteriores. A tramitação
dos processos eletrônicos ainda é
lenta. O e-SAJ é apenas uma
ferramenta tecnológica e não uma
solução.
Para inovar no Judiciário é
preciso quebrar o conservadorismo
do sistema.
Um resultado realmente
inovador foi o armazenamento dos
processos da Justiça paulista na
nuvem, o que não só modernizou o
sistema, como também trouxe
economia dos custos em 40%
(superação de resultados anteriores)
e, dessa forma, ampliou a
operacionalidade da informatização
dos processos (novos
procedimentos ou metodologia).
Em suma, devemos atentar que
apenas colocar óleo novo no
motor ainda implica que o carro
precisar de óleo para funcionar.
Paulo de Tarso Tannus é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo, e
empresário.
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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.

Sonho concreto

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.

Divulgação

RICARDO BESCHIZZA (*)

O

sonho da casa própria é acalentado por milhões e milhões de
brasileiros. O déficit habitacional que, infelizmente, só
cresce, mostra o tamanho da missão que o setor da
construção civil tem condições de abraçar, colaborando com
a retomada do desenvolvimento, abrindo postos de
trabalho e fazendo a economia girar.
Estamos vivendo um novo momento e aprendendo
a conviver com uma taxa de juros baixa como há
muitos anos não se via. Temos confiança que o
desenvolvimento está sendo retomado de forma linear e
não em voo de galinha.
Ressaltamos que no campo político, institucional e de
reformas, ainda falta muito! As mudanças que já
ocorreram começam a surtir algum
efeito; entretanto, não podemos parar
por aqui.
No setor da construção, os índices
de otimismo entre os empresários,
medidos mensalmente, só crescem.
Novos empreendimentos são lançados e
novos produtos, com intenção de atingir
públicos específicos, estão surgindo conforme a necessidade do mercado
imobiliário.
Opções de financiamento também se apresentam em formatações
variadas, tendo como principal respaldo os juros baixos e oferta de crédito
no mercado.
E é sobre esses pontos  taxa de juros e oferta de crédito  que
gostaríamos de fazer algumas considerações.
Recentemente, as instituições bancárias, tendo na vanguarda a Caixa
Econômica Federal, passaram a oferecer crédito imobiliário atrelado à
inflação, fazendo com que o custo do financiamento para o tomador do
empréstimo ficasse mais barato, acirrando ainda mais a disputa por um
Brasil inteiro em busca de uma casa para chamar de sua.

Sabemos que essa batalha pelo
consumidor final ainda terá novos
capítulos, com a oferta de novas
opções de financiamento, inclusive
com taxas e parcelas pré-fixadas.
Os programas de incentivo à
construção de moradias para a baixa
renda, leia-se Minha Casa Minha
Vida, dão sinais de que vão passar

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

Beschizza: Opções de financiamento
também se apresentam em formatações
variadas, tendo como principal respaldo os
juros baixos e oferta de crédito no
mercado
por reformulação em breve, devendo atender a população
mais necessitada.
Acreditamos que com a economia mantendo-se estável, a
indústria da construção conseguirá produzir as unidades
necessárias para suprir o déficit habitacional.
Outro ponto que vale uma grande reflexão, dentro do
próprio setor da indústria imobiliária, refere-se ao produto. O
que construir? Onde construir? Quem vai comprar e com que
tipo de recursos? Um grande exercício de futurologia; afinal,
desde a compra do terreno até a entrega das chaves, são, em
média, 4 a 5 anos.
Conforme sempre argumentamos, a renovação urbana
traz uma série de benefícios que muitos não levam em
consideração. Onde anteriormente existia uma
casa ou um terreno, ao ser erguida uma
nova edificação, onde recolhia-se
em IPTU de apenas uma
moradia, passa-se a
arrecadar o
referido tributo
multiplicado pelo
número de novas
moradias que vão
ocupar aquele
terreno, trazendo recursos para o município que fará investimentos em
educação, segurança, saúde etc.
A construção civil  seja erguendo moradias, nas obras de
infraestrutura, comércio ou indústria  é, sem dúvida, uma das principais
locomotivas que temos à disposição para fazer com que nosso país volte
aos trilhos do pleno emprego e do desenvolvimento.
(*) Ricardo Beschizza é engenheiro civil, presidente da Associação
dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista (Assecob).
Perspectiva

Fevereiro/2020

3

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

POR
LUIZ
CARLOS
FERRAZ

 O aplicativo de transporte 99 reduziu a quantidade de ocorrências

graves na plataforma em 60%, por milhão de corridas, em 2019, depois
de investimento em segurança, com o uso de inteligência artificial para
monitorar o perfil de chamadas. No momento da chamada, o sistema
vasculha padrões de comportamento associados a incidentes (como
horário, modo de pagamento e histórico do usuário) e se um passageiro
acaba de baixar o aplicativo, solicita uma corrida em dinheiro e em hora
avançada, a tecnologia entende que pode ser chamada de risco, o que
resulta em bloqueio automático ou a validação adicional de identidade,
com pedido de dados, como data de nascimento, CPF e cartão de crédito.

 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.

 Para facilitar o acesso à informação da
pessoa com deficiência, a Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em
parceria com o Metrô-SP, implantou na
estação Tatuapé o Centro de Informação à
Pessoa com Deficiência, com atendimento em
Libras e técnicos para pequenos reparos em
cadeira de rodas e bengalas, das 7 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira.
 Sete em cada 10 brasileiros dizem já ter

modificado hábitos de consumo devido à
preocupação com as mudanças climáticas:
25% contam que fizeram muitas modificações
e 43% fizeram algumas. 20% negam qualquer
alteração nesse sentido. Os dados são da
pesquisa Climate Change and Consumer
Behavior, realizada pela Ipsos. Entre os
países que mostraram maior grau de
conscientização, Índia (88%), México (86%) e
Chile (86%). Japão (31%) desponta como
nação que menos alterou seu comportamento.

 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.

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

4

Fevereiro/2020

Perspectiva

Inovação

Tecnologia em sistema
de inspeção predial
PARA facilitar diagnóstico e
apresentar solução na inspeção de
edifícios, a Flir Systems, Inc.
desenvolveu o sistema Flir MR277,
que fornece ao usuário uma
compreensão das áreas
problemáticas, aprimorando as
imagens térmicas IGM com detalhes
visuais, para que problemas como
umidade, vazamentos de ar e vazios
de isolamento possam ser
encontrados rapidamente.
Projetado para profissionais de
restauração, remediação e
gerenciamento de edifícios, o sistema
inclui recursos para identificar,
diagnosticar, corrigir e documentar
problemas de umidade e de
envoltórios de edifícios. O sensor de
imagem térmica Flir Lepton capacita
o IGM e orienta visualmente o
usuário para a fonte de problemas
relacionados à construção. Após a
localização, o sensor interno sem
pinos permite a detecção rápida e
não invasiva de umidade.
O inspetor pode simplificar o
diagnóstico e a documentação
usando o bluetooth integrado para
conectar-se via Meterlink a
dispositivos móveis executando o
aplicativo móvel Flir Tools. Isso
permite que o usuário envie

Divulgação

medições e imagens do local da obra
para concluir e compartilhar
facilmente relatórios completos com
clientes.
O MR277 possui uma tela de
exibição vibrante 50% maior que os
modelos anteriores de medidor de
umidade Flir, facilitando a
identificação visual de áreas
problemáticas e permitindo que os
usuários visualizem vários
parâmetros simultaneamente,
incluindo níveis de umidade, ponto
de orvalho e pressão de vapor. Um
sistema de câmera dupla alimenta o
Flir MSX, que adiciona detalhes
visuais, como bordas, gravação e
padrões às imagens térmicas

Flir:
diagnóstico
e solução
adequada
em
infiltrações

completas. O
MR277 pode
exibir e gravar
imagens
MSX,
térmicas e
visuais, com armazenamento para
até 15.000 imagens na memória
interna.
O MR277 inclui uma sonda de
pinos removível MR02, além do
sensor interno sem pinos, para
permitir que o usuário verifique a
presença de umidade e faça medições
precisas baseadas em pinos com
uma única ferramenta. O higrômetro
de umidade MR13 também está
incluído. Este sensor de umidade e
temperatura mede a umidade relativa
e é substituível em campo,
minimizando o tempo de inatividade
para ajudar a manter o profissional
no local para concluir rapidamente o
trabalho.

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.
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Prêmio Novos Arquitetos Docol
Fotos Divulgação

Grupos 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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Nossolar

Energia
em
Praia
Grande
Estabilidade e marketing
impulsionam o mercado
imobiliário
SANDRA NETTO

T

urbinada com a anunciada
sociedade com o ator da TV
Globo, Caio Castro, a
Nossolar Construtora programou
neste ano o início de quatro
residenciais em Praia Grande, o
primeiro deles, o Moradas Canto
Nobre, na Rua Otelo Rodrigues
Franco, na valorizada região do
Canto do forte. Segundo o
presidente Rodrigo Pacheco Silva, a
construtora é especializada em
imóveis de alto padrão e está
confiante na estabilidade da
economia do país e na repercussão
positiva que atinge o segmento em
todo litoral paulista.
O começo dos trabalhos teve a
presença de Caio Castro, que veio
inspecionar o canteiro de obras e
conferiu os detalhes do projeto, que
prevê duas torres com 25
pavimentos, sendo 19 com unidades
padrão, de duas a três suítes, de 66 a
188 metros quadrados de área, com
duas a seis vagas privativas de
garagem, além dos 35 espaços de
lazer, que serão entregues
mobiliados, decorados e equipados.
A conclusão do Moradas Canto
Nobre está programada para 2022.
A efetiva participação de Caio
Castro nos empreendimentos da
Nossolar agitou a mídia voltada às
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celebridades, especialmente porque
o ator vem se revelando um
empresário agressivo, com negócios
em diferentes capitais do país.
Rodrigo Pacheco comemorou com
alegria a sociedade. O Caio e eu
somos amigos há mais de sete anos.
Ele tem uma raiz muito forte na

cidade e passou a infância dele na
casa da avó, na Vila Tupi. Antes de
ser famoso, já conhecia Praia
Grande, contou Rodrigo, ao revelar
que a parceria começou com
investimentos de Caio em imóveis,
teve continuidade com o uso da
imagem do ator na propaganda da
empresa e agora foi ampliada com a
atuação societária.
Mais que garoto propaganda da
construtora, Caio é o embaixador da
marca, sintetiza Rodrigo, que,
assim como foi incentivado pelo pai,
prepara a terceira geração para
dinamizar os negócios da família,
através de seu filho Francisco, com
22 anos, formado em Administração
pela FAAP: Desde os 14 anos ele
vem nas obras. Hoje, acompanha
todas as fases de cada

empreendimento, desde a aprovação
do projeto até a entrega das chaves.
Francisco está aprendendo tudo o
que meu pai me ensinou, e o que sei
que ele queria me ensinar.... A
esposa Renata também trabalha na
empresa e logo o segundo filho,
Rodrigo, de 13 anos, seguirá esses

Moradas Canto Nobre: duas
torres com 25 pavimentos,
sendo 19 com unidades de
duas a três suítes

passos.
Rodrigo Pacheco Silva destaca
que o intenso envolvimento com a
empresa explica o sucesso nos
negócios: Não perco tempo
assistindo os analistas da economia.
Entendo que se não me levantar da
cadeira e trabalhar não terei
resultados. Ou seja, não vou crescer
minha empresa e não farei o país
crescer. Ele avalia que com essa
estratégia vem colhendo resultados
positivos nos últimos anos: Esta
década foi difícil para todo mundo.
Mas decidimos buscar e fomos para
cima. Fizemos a entrega de quatro
residenciais, um dos quais que vale
por seis, o Prime. E todos no padrão
luxo.
Rodrigo explica que,
independentemente do tamanho de
apartamento, os empreendimentos
da Nossolar se caracterizam pela
elevada qualidade e diferenciais de
mercado: Há dois anos, por
exemplo, entregamos edifício com
apartamentos de um dormitório, mas
com garagem privativa,
infraestrutura de ar condicionado,
blindex no banheiro, além de toda
área comum decorada e mobiliada.
Para a década de 2020, sua
pretensão é continuar usando o
estoque de terrenos que possui na
região do Canto do Forte: Nossa
expectativa para os próximos 10
anos é muito grande. Vamos inovar.
Temos ideias e projetos em
desenvolvimento. Este ano
iniciaremos quatro residenciais,
totalizando em torno de 400
unidades.
Como sempre, os projetos serão
todos voltados ao segmento de alto
luxo, no qual a construtora não tem
concorrência. Estou bastante
animado, pois estou sozinho neste
nicho, salienta o construtor, ao
especificar que a empresa possui
imóvel de 1 dormitório a partir de
300 mil no Canto do Forte: Nosso
metro quadrado gira em torno de R$

Construção
5 mil a R$ 12 mil. Depende da
distância da praia, do que o edifício
oferece, a quantidade de itens de
lazer, o número de vagas de garagem,
enfim, depende do projeto. Para nós,
alto padrão não é só acabamento.
Nosso alto padrão inicia na estrutura
e vai até o pós-venda, com o
objetivo de não ter manutenção
constante após a entrega, não ter
problema com piso, ou com
revestimento de fachada.
Este contexto faz a empresa
perseverar, assegura Rodrigo:
Temos uma carteira de clientes que
compra imóvel da gente há muito
tempo. Por isso é que não sofremos
tanto nesta década que passou. E se
conseguimos superar essa recessão,
estamos confiantes neste governo
que acredito. Estou jogando todos as
minhas fichas na nova década,
porque o país vai melhorar. Além
disso, o povo brasileiro mudou e
está centrado em fazer a parte dele.
O empresário acredita que, com
o mercado e o país melhorando, o
cliente tende a ter mais segurança
para investir e assumir uma
prestação, pois sabe que seu
emprego está garantido. O dinheiro
não sumiu, enfatiza: As pessoas
seguraram porque havia insegurança
no mercado. Agora, com dados que o
país está melhorando, o mercado
começa a agitar.
Conforme avalia Rodrigo, quatro
itens são fundamentais para
sustentar o vigor das vendas no
segmento de alto luxo na Praia
Grande: vaga de garagem privativa,
banheiro (o Prime inovou com
unidades de 6 a 8 banheiros), área de
lazer e terraço  não necessariamente
nesta ordem. Além disso, todos os
residenciais oferecem segurança
máxima, com central de
monitoramento a partir de 32

Sandra Netto

Obras iniciadas no Moradas Canto Nobre: entrega do
empreendimento está programado para 2022
câmeras e portarias enclausuradas.
Muitos de nossos clientes
compram para uso em finais de
semana, mas com o propósito futuro
de vir morar na Praia Grande,
garante, ao atribuir essa pretensão ao
sucesso das administrações do
prefeito Alberto Mourão, que
incorporou melhorias na cidade,
principalmente com investimentos
em educação, saúde e segurança.
Aproveitando essa onda de
progresso, a empresa convidou
pessoas conhecidas para anunciar
seus empreendimentos. O jogador de
futebol Neymar Júnior foi um deles
e, proprietário de um apartamento,
ficou cinco anos divulgando a marca.
Depois foi a vez de Gusttavo Lima,
que também comprou apartamentos.
Até iniciar a parceria com o ator
Caio Castro. Outros famosos têm
apartamento ou estão na mira da
Nosso Lar, como o campeão
mundial de surf, Adriano de Souza, o
Mineirinho, a atriz Paloma
Bernardes, o Cauã, da dupla Mateus

e Cauã, Felipe Tito adquiriu
apartamento para a mãe, Bruninho,
da dupla com Davi, o produtor
musical Dudu Borges e o jogador
Rafa Veiga.
Com duas torres de
apartamentos, o Moradas Canto
Nobre tem como um de seus
diferenciais o conceito de
sustentabilidade e equilíbrio com o
meio ambiente. Entre esses itens, o
empreendimento terá água de chuva
para reuso nas áreas comuns. Os
apartamentos contemplam janelas e
portas maiores para aproveitar a
iluminação natural e proporcionar
melhor ventilação. Também
pensando na saúde e no bem-estar
do cliente, o empreendimento será
entregue com stand up, bicicleta,
caiaque e horta: Estamos
analisando o uso de energia solar nas
áreas comuns. Há coisas que
queremos colocar, mas temos que
considerar os custos e manutenção,
para não inviabilizar a
comercialização.

Rodrigo reconhece que muito do
sucesso da construtora deve ser
atribuído ao rol de fornecedores de
serviços e produtos: Os parceiros
que escolhemos seguem nosso padrão
de qualidade e só trabalham com
materiais e equipamentos de primeira
linha. O projeto arquitetônico do
Moradas Canto Nobre, por exemplo,
é de autoria da arquiteta Viviane
Homem de Mello, enquanto a
arquitetura de interiores é da arquiteta
Mariko Yamauti e os cálculos de
engenharia são da engenheira da
empresa, Márcia Lúcia.
Entre outros fornecedores, o
Moradas Canto Nobre possui
fundação profunda executada pela
Penna Rafal engenharia de
fundações, que há 50 anos presta
serviços de estaqueamento na
Baixada Santista e desde 2007
participa dos empreendimentos da
Nossolar, conforme destacou o
diretor Ian Chmielewski, ao detalhar
que no Canto Nobre foi usado o tipo
pré-furo hidrojato para reduzir
vibração e ruído. As estacas prémoldadas foram fornecidas pela Foá
engenharia em fundações, informou
o engenheiro Benjamin Foá.
A Elevadores Torres é
tradicional fornecedora de elevadores
personalizados e, além de programar
o Moradas Canto Nobre, equipou os
empreendimentos Nossolar III, IV,

V, VI e Prime. O diretor Michel
Torres disse que a expectativa é
continuar forte na parceria com a
empresa, desde o projeto dos
elevadores até o pós-venda, que
compreende a manutenção para o
bom funcionamento dos
equipamentos.
A sofisticação das pedras
naturais, como o mármore e o
granito da Kenny mármores
granitos, reforça o padrão de
qualidade e a preocupação com os
detalhes da construtora. Os
produtos garantem a suntuosidade e
o luxo dos apartamentos, nas
bancadas e lavatórios, e nas
bancadas da área de lazer, em
mármores e granitos nacionais e
importados, declarou o diretor
Kenny Abu Kamel Duque.
A Gesso Praia executa os
serviços de gesso em todos os
residenciais da Nossolar. Conforme
informou o diretor Cleriston da Silva
Santana, nas unidades e áreas
comuns a empresa aplica gesso liso
de decoração, forro com placas
drywall, molduras de gesso e sancas
com iluminação para fita LED.
O madeiramento para as obras é
fornecido pela Galpão Madeiras,
salientaram os sócios Félix Santos e
Valter Sanchez, ao frisar que a
empresa comercializa somente
madeiras certificadas.
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Bondi Beach: águas
claras e ondas
perfeitas para o
surfe

Divulgação

Destino incrível!

Tryp by
Wyndham:
conforto no
centro de
Manaus

Para viagem de
negócios ou lazer
A
Sydney é a cidade mais
populosa da Austrália e de
toda a Oceania

A

Austrália é um destino com
muitas coisas que os
brasileiros gostam: belas
praias, cidades animadas, natureza
exuberante, moradores extrovertidos
e amigáveis e uma excelente
estrutura de hotéis, restaurantes e
atrações. A operadora Abreu
preparou um roteiro para curtir as
principais atrações australianas.
Embora não seja a capital,
Sydney é a cidade mais populosa do
país e de toda a Oceania. Banhada
pelo Mar da Tasmânia, é listada
como uma das melhores cidades para
viver no mundo. A Abreu recomenda
começar a visita pelo bairro The
Rocks, que abriga museus e os
prédios mais antigos de Sydney.
Depois, conhecer Bondi Beach, com

uma paisagem de águas claras, ondas
perfeitas para o surfe e muitas lojas
e cafés próximos. Vale a pena fazer
um cruzeiro pela Baía de Sydney,
sendo possível apreciar a Ópera de
Sydney, a Harbour Bridge e o Forte
Denison, construído há mais de 150
anos em uma pequena ilha.
Melbourne é a segunda maior
cidade australiana e possui uma
atmosfera repleta de tendências. A
melhor maneira de chegar lá partindo
de Sydney é de avião. Melbourne
possui recantos charmosos, desde
becos coloridos pela street art até
galerias, pequenos cafés e espaços
dedicados a arte e arquitetura. Uma
visita à Eureka Tower é imperdível.
Com 297 metros e 92 andares, o
edifício é um dos prédios
residenciais mais altos do mundo, e
conta com observatório no 88º andar.
A National Gallery of Victoria é a
mais antiga do país, conta com um
acervo de 70 mil obras e sempre tem

exposições interessantes. No final da
tarde, o visitante pode aproveitar
para tomar um drinque em um
rooftop. Há muitos bares em
coberturas ao estilo nova-iorquino
em Melbourne, e eles garantem
vistas belíssimas da cidade,
principalmente quando o sol está se
pondo e o cenário fica tingido de
laranja.
Em Cairns a natureza é a atração
principal. Para chegar lá, também é
preciso pegar um voo. Cairns é o
ponto de partida para quem quer ver
de perto a Grande Barreira de Coral.
As praias de Cairns não atraem
muitos banhistas ou mergulhadores.
Por isso, os locais costumam curtir
os dias de sol na Esplanade Lagoon,
uma piscina de água salgada. Ao seu
redor, há vários restaurantes, áreas
gramadas e ciclovias. Outra atração
popular em Cairns é a vila de
Kuranda, localizada em meio à
floresta.

É tempo de curtir a vindima
A
té março a vindima transforma
a paisagem em Bento
Gonçalves, no Rio Grande Sul,
quando as videiras estão recheadas
de uvas esperando para serem
colhidas. Quem deseja ver de perto o
processo de produção de vinhos e
espumantes pode visitar a sede da
vinícola Salton, em Tuiuty, que
oferece roteiros especiais para os
entusiastas da viticultura.
Localizada entre vales e
montanhas, em área de 77 hectares e
30 mil metros quadrados
construídos, os visitantes podem
desfrutar a combinação da beleza
natural e alta tecnologia usada na
elaboração do vinho. Um dos
diferenciais que fazem da Salton uma
8
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atraente opção turística são as caves
subterrâneas, onde descansam
vinhos nobres, em atmosfera que
remete às adegas tradicionais dos
castelos medievais. A Cave da
Evolução fica a oito metros de

Cave da
Evolução: a oito
metros de
profundidade

profundidade.
A Salton
oferece diferentes
tours. O
Fascínios da
Vindima, em
parceria com as
vinícolas Cainelli
e Cristofoli. O Intenso tem duração
de duas horas e inclui a degustação
de seis rótulos em sala reservada. No
tour Gerações, a degustação ocorre
ao final de um labirinto em meio às
caves subterrâneas.

Tryp by Wyndham inaugurou
unidade em Manaus, capital do
Amazonas, com 166 apartamentos,
estacionamento e wifi em todos os
seus espaços, piscina e fitness
center na cobertura. O hotel possui
restaurante 24 horas, com cardápio
do chef Fabio Emanuel, com o
melhor da culinária local. A Tryp
by Wyndham é uma marca moderna
e conectada com a cidade,
permitindo estar mais próximo de
nossos hóspedes e oferecer o melhor
da cidade, seja para viagem de
negócios ou lazer, afirma Nilson
Rocha, gerente geral do Tryp by
Wyndham Manaus.
O hotel está a cinco minutos do
Distrito Industrial III, a 3,6 km do
aeroporto Eduardo Gomes e perto
do centro de convenções Vasco e
Vasquez e a praia da Ponta Negra.
Possui quatro salas de eventos com
capacidade para até 300 pessoas,
simultaneamente, com salas
climatizadas e serviços de concierge
para reuniões e eventos
corporativos.
Estamos estabelecendo
presença em locais estratégicos para
nossos clientes corporativos,
diversificando o portfólio entre

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

hotéis executivos e de lazer, afirma
Alejandro Moreno, presidente e
diretor geral da Wyndham Hotels &
Resorts para a América Latina e
Caribe. A Tryp by Wyndham é a
marca de 100 hotéis em destinos
globais de personalidades distintas,
como Abu Dhabi, Brisbane e Nova
York. Esta é a 10ª unidade no Brasil
e a primeira na região Norte, que
ainda possui hotéis em São Paulo,
Ribeirão Preto e Belo Horizonte.
Moreno explica que a demanda
hoteleira no Norte do país tem
aumentado nos últimos meses:
Dados do Ministério do Turismo
apontam que essa é a região do
Brasil que mais cresceu no segmento
de hospedagens durante o segundo
trimestre de 2019.
Para Carlos Barros, proprietário
do empreendimento, a escolha da
Wyndham para a conversão de
bandeira de seu hotel ocorreu com a
finalidade de agregar valor à
propriedade: A escolha de uma
marca da Wyndham Hotels &
Resorts nos permite alcançar um
público extremamente seletivo, que
busca marcas reconhecidas e padrão
internacional. Nosso hotel tem forte
presença de público estrangeiro.
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, há opções para toda a
família. Mais informações em
www.hotelvilainglesa.com.br e
www.camposdojordao.sp.gov.br

Veículos & Negócios

Modelo funcional
Carro feito para a cidade,
HB20 da Hyundai é
bastante ágil

Fotos Divulgação

NELSON TUCCI

P

ara quem pretende ter um
Hyundai e vai optar pelo
modelo de entrada, buscando
um carrinho ágil no trânsito, fácil de
estacionar e razoavelmente
econômico, pode olhar melhor para a
segunda geração do HB20.
Andamos no HB20 Diamond
Plus, modelo 2020. O design
realmente é diferente, quando
comparado à família anterior. Na
batida de olho dá a sensação de que
encolheu, mas não é verdade. A
parte dianteira apresenta um
formato mais pontiagudo e tem,
ainda, nova grade preenchendo mais
espaço. Os faróis, agora esticados,
marcam este novo modelo, bem
como os vincos do capô.
A traseira do hatch (versão
Diamond Plus) vem com lanternas
em posição mais baixa. As rodas de
liga leve lhes caem bem. O modelito
da nova geração é pequeno, no geral,
mas funcional.

Como uma boa parte dos novos
veículos, este também traz direção
assistida, tela multifuncional
instalada no centro do painel, usa
partida por botão, sistema start/stop
(útil em paradas maiores, mas chato
no para-anda-para muito rápido). Há
também assistente de partidas em
rampa (sempre bem-vindo) e um
sensor alerta para mudança de faixa
(se mudar, sem dar seta, ele acusa
por sonoridade)  uma interessante
novidade.
Os bancos de couro são

confortáveis e
os encostos
de cabeça e
cintos bem
posicionados.
A câmera de
ré é boa e o
acionamento
da tampa do
tanque é interno. Há apoio para
braços do motorista e acendimento
automático de faróis. O banco
traseiro é rebatível e o porta malas
tem espaço de 300 litros.

HB20: opção pelo
etanol parece ser a
melhor sempre

O motor é 1.0 turbo,
entregando 120 cv e torque
de 17,5 kgfm. O câmbio,
automático de 6 marchas,
facilita a vida de quem dirige
muito tempo seguido. A
suspensão  McPherson, na
dianteira, e eixo de torção na
traseira  é um conjunto
duro. O carro sugere um
projeto feito para
uso na cidade.
Em nossa
avaliação, rendeu
13 km/l a etanol,
na estrada; e 14,2
km/l a gasolina.
Na cidade foram 9
km/l a etanol e 11
km a gasolina.
Assim, a opção
pelo etanol parece ser a melhor
sempre.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Planeje o seu intercâmbio internacional
P

ara auxiliar o sonho do
intercâmbio em 2020, Maura
Leão, a presidente da Brazilian
Educational & Language Travel
Association (Belta) relacionou
algumas dicas importantes. Segundo
estimativa da entidade, cerca de 415
mil brasileiros embarcaram no ano
passado para fazerem intercâmbio,
contra 365 mil em 2018. A pesquisa
Selo Belta faz esse levantamento
anualmente e separa os dados
extraídos em dois grupos: agências e
estudantes. É mensurado o
comportamento dos intercambistas,
preferência de destinos, faixa etárias
e traz recortes por região. Com o

começo de 2020 muitos brasileiros
incluem na sua lista trocar de
emprego, aprender um novo idioma
e viajar. Por isso, o intercâmbio,
mesmo com a alta do dólar turismo,
tende a crescer , afirma Maura.
Estabeleça os seus objetivos.
Há diversos tipos de intercâmbio e
períodos de duração. Curso de
idioma, graduação no exterior, curso
de idioma combinado com trabalho
temporário, high school, curso
profissional, entre outros. Defina
objetivos: crescer na própria
empresa e/ou trocar de emprego,
aprender um idioma diferente do
inglês, ter contato com outras

culturas etc.
Planeje-se financeiramente.
Estabeleça um período para juntar o
aporte necessário para a realização
do intercâmbio. Lembre-se de
colocar 10% a mais dos gastos
planejados para imprevistos que
podem ocorrer durante o trajeto.
28% dos estudantes embarcaram
com uma quantia entre R$ 5 e 10
mil.
Pesquisar é a chave do
sucesso. 34,9% dos intercambistas
viajaram para locais que os amigos já
foram. Além da opinião de colegas e
familiares busque informações extras
sobre o país, moeda, costumes etc.

Entre outros, vale os portais,
impressos e feiras de intercâmbio
que acontecem durante todo o ano
em vários estados brasileiros.
Atenção ao seguro saúde.
Contratar um seguro saúde é
essencial. Inclusive há países que
não permitem a entrada de
estudantes sem o seguro saúde.
Escolha uma agência segura.
Para facilitar aos estudantes, a Belta
só certifica com o seu selo agência
confiáveis em termos financeiros e
éticos. Há 27 anos, a associação
disponibiliza a lista das agências que
tem agentes de atendimento
treinados e com vivência no exterior.

Parceria
ampara
comunidades
carentes

A

Amanco Wavin atua desde
2017 em parceria com a
Moradigna, empresa social com
foco no problema habitacional
brasileiro, disponibilizou mais de
4.600 itens para reformas de
unidades, incluindo tubos e
conexões de PVC para água fria
e esgoto, caixas dágua e
acessórios, como válvulas de
pia, sifões e engates flexíveis.
Somos guiados pelo
comprometimento de deixar um
legado positivo para as
comunidades próximas às
regiões onde atuamos,
promovendo uma relação de
confiança e respeito mútuo com a
sociedade, disse Fábia Guerra,
gerente de Marketing e
Comunicação da Amanco Wavin.
Além dos materiais doados,
a empresa presta consultoria à
equipe técnica do Moradigna,
para indicar as peças
adequadas para as obras e a
quantidade necessária de cada
uma delas para o projeto. Em
2019, bairros da Zona Leste de
São Paulo receberam a ação e
35 famílias tiveram suas casas
escolhidas para receber
consultoria, mão de obra e
materiais de construção.
No último ano, a Amanco
Wavin e a Moradigna
promoveram também dois
treinamentos gratuitos de
qualificação para técnicos de
instalação hidráulica. Além de
impactarmos vidas por meio da
transformação de casas de
regiões carentes, fornecermos
uma nova fonte de renda e de
realocação no mercado de
trabalho para as pessoas
interessadas, afirmou Fábia.
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Esfoliação
para uma pele
linda

A

pele é composta de diversas
células que se renovam
diariamente. Para promover a
renovação celular e remover as
células mortas, a esfoliação é o
procedimento mais indicado, pois
além de melhorar a aparência,
potencializa a absorção de
hidratantes e uniformiza a
textura.
Assim como a pele do rosto,
a do corpo também está em
constante renovação e é
importante esfoliá-la para
eliminar as células mortas que
ficam acumuladas na superfície.
a esfoliação também ajuda a
desobstruir os poros e remover
as impurezas acumuladas com a
sujeira e poluição do dia a dia.
A Vialaser, com mais de 70
unidades em várias cidades do
país, preparou dicas, mas antes
de começar o processo, avalie o
estado atual da pele, pois se
houver regiões inflamadas,
machucados, cicatrizes ou
qualquer outra lesão, evite
esfoliar: capriche na limpeza,
esfolie com delicadeza, use o
produto certo para o seu tipo de
pele, tonifique e hidrate a pele.
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Labirintite e
seus sinais
Inflamação/infecção
no órgão responsável
pelo equilíbrio

Renovação celular necessária
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Q

ueixa muito comum, a
suspeita de labirintite
vem acompanhada de
relatos de tontura giratória,
tipo vertigem (sensação de
que a cabeça ou o mundo está
rodando), náuseas e vômito.
Muitas vezes, também
Uma das diversas causas de tontura
aparecem reclamações de
pressão ou barulho no ouvido, uma
outros. Além disso, esses sintomas
espécie de zumbido.
também podem ser causados por
Pelo sim, pelo não, é preciso
alterações ou lesões de origem no
estar atento a esses sinais. A
sistema nervoso central, como
labirintite é uma inflamação/infecção
tumores, acidentes vasculares,
no labirinto, o órgão responsável
malformação de crânio e doenças
pelo equilíbrio, localizado dentro da
neurodegenerativas.
orelha interna. Ela acomete pessoas
Os distúrbios metabólicos,
de todas as idades, das crianças à
como colesterol e glicemia elevados,
terceira idade, podendo ser
também podem ser causadores de
desencadeada por diferentes
queixas semelhantes à labirintite
motivos, principalmente infecções
alerta Magnoni. O diagnóstico é
virais, comenta o médico Daniel
feito por uma avaliação detalhada
Magnoni, diretor do serviço de
dos sintomas e sinais clínicos,
Nutrologia e Nutrição Clínica do
conferindo o tipo de tontura, bem
Hospital do Coração (HCOR).
como a duração, a frequência, a
A labirintite, contudo, é apenas
intensidade e fatores que agravam ou
uma das diversas causas de tontura,
amenizam a condição.
e uma das menos frequentes. A
Os exames são de diferentes
tontura, por sua vez, é a sensação de tipos e incluem exames laboratoriais,
ilusão de movimento e um sintoma
de imagem (tomografia ou
recorrente a vários tipos de doenças.
ressonância magnética), exames
Portanto, ela é um sinal que precisa
audiológicos (como audiometria),
ser investigado para avaliação da
eletrofisiológicos e outros. O
causa.
tratamento da labirintite deve ser
Os sintomas como a tontura,
focado na causa e pode variar entre
desequilíbrio e náusea podem ter
orientações dietéticas,
origem em problemas do próprio
medicamentos, reabilitação
labirinto, como doença de Meniére,
vestibular (um tipo especial de
vertigem postural paroxística
fisioterapia focado em equilíbrio),
benigna, otites, neuronites, fístulas
redução do peso e procedimentos
liquóricas, doença de Cogan, entre
cirúrgicos especializados.

Cannabis medicinal no mercado brasileiro
Para dimensionar o
potencial de novos
negócios em torno da
cannabis medicinal
no mercado
brasileiro, São Paulo
sediará em 7 de março
o Cannabis Thinking. O evento
acontecerá no Civi-Co, em
Pinheiros, e debaterá vários ângulos
do tema, visando provocar diálogo e
troca de experiências, com o
respaldo de profissionais,
especialistas e pesquisadores da
área.
10
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O evento é realizado pela The
Green Hub e terá ciclo de palestras,
com a presença de personalidades,
como o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, que abordará o
tema Política Contra as Drogas.
Entre outras apresentações, o
cientista Stevens Rehen falará sobre
Pesquisas Científicas e Cannabis e
o médico Pedro Antonio Pierro Neto
abordará Acesso ao Tratamento.
A programação também
contempla workshop, que inclui
ação imersiva, com formação de
grupos, visando facilitar o processo

Perspectiva

de inovação no desenvolvimento de
novos negócios. Na sequência, a
apresentação dos resultados das
dinâmicas e brainstorms, em formato
pitch, encerra o dia de atividades.
Queremos atrair pessoas
talentosas e empresas engajadas nas
diferentes esferas do ecossistema
mundial da cannabis medicinal,
atuando como intermediadores de
negócios e auxiliando no processo de
regulamentação do setor no Brasil e
na América Latina, afirma Marcel
Grecco, sócio-fundador e CEO da
The Green Hub.

Doença causa
perda de
peso
rapidamente,
depressão,
dor
abdominal, e
muita sede

Incurável, tratamento
requer paciência
Cuidados exigem injeções
de insulina, dieta e
exercícios
A DIABETES mellitus é uma
doença endócrina que ocorre em
cães e gatos e segundo explica o
médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti, ela caracterizada
pela alta taxa de açúcar no sangue,
denominada hiperglicemia, e pela
insuficiência na produção de
insulina pelo pâncreas. A insulina é
um hormônio necessário para
transportar a glicose (açúcar do
sangue), os aminoácidos e minerais
através do sangue, produzindo
energia para as células. Quando a
deficiência de insulina ocorre, a
glicose não pode ser movida para
dentro das células, causando a
diabetes mellitus.
Filetti, que é professor
universitário e mestre em saúde
pública, destaca que as fêmeas são
mais afetadas. Os animais com esta
doença têm as seguintes
características: urinam com
frequência, perdem peso
rapidamente, ficam depressivos,
com dor abdominal e sentem muita
sede. As principais causas são:

obesidade, predisposição genética,
dieta pobre, anormalidade
hormonal, stress e drogas.
Por meio do conhecimento da
história do animal associado a um
bom exame clínico e exames
complementares, o veterinário
estará capacitado a descobrir a
doença. Será necessário pedir
exame de sangue, para verificar a
taxa de açúcar, e exame de urina,
pois frequentemente o animal
apresenta infecção urinária.
O tratamento requer tempo e
paciência, pois não existe cura.
Como nos seres humanos, ela
poderá ser controlada com injeções
de insulina, dieta e exercícios. Com
esta terapia seu animal poderá
viver feliz e ter uma vida
confortável. Muitas vezes o
portador da doença precisará ser
hospitalizado por dois a quatro
dias, para acompanhamento do
médico veterinário, que realizará
testes sanguíneos em intervalos
regulares durante o dia, para
prescrever a dose ideal de insulina
a ser administrada. No lar, o pet
terá os cuidados do seu dono, que
poderá aplicar a insulina para o
resto da vida. A injeção é dada na
pele e não é dolorosa.

International Pet Meeting 2020
VISANDO negócios para o setor pet brasileiro, o Instituto Pet Brasil
(IPB) realizará em 16 de abril, em Campinas, no interior do estado de
São Paulo, o International Pet Meeting 2020, durante a programação da
SuperPet. A ideia é reunir compradores e fornecedores de todos os
segmentos voltados a produtos e serviços para animais de estimação,
com um diferencial: além do foco em produtos acabados, também vai
oferecer atenção à compra e venda de matérias-primas. As rodadas de
negócio devem acontecer com atenção a exportadores, importadores,
distribuidores e a cadeia de fornecimento, com compradores potenciais
de países que são foco para as empresas brasileiras, como o mercado
latino-americano, além de Rússia e Emirados Árabes.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO

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

 Resultado da 29ª edição do

concurso Opera Prima, que
analisa e expõe os trabalhos finais
de graduação de recém-formados
em Arquitetura e Urbanismo, será
anunciado em 20 de março.
 Com 180 opções de comidas e
bebidas, o Seven Seas Food
Festival agita o SeaWorld
Orlando, nos EUA, até 5 de
maio, para proporcionar uma
oportunidade deliciosa de provar
sabores do mundo inteiro.
 Estão abertas até 15 de abril as
inscrições para o Santos Film
Fest 2020, de curtas e longasmetragens de todos os gêneros,
ficção ou documentário.
Regulamento disponível em
www.santosfilmfest.com/
regulamento A 5ª edição do
Festival Internacional de Cinema
de Santos ocorrerá entre 23 de
junho e 1º de julho.
 Para atender clientes

corporativos e projetos sociais,
Hospital de Olhos Eye Care, de
São Paulo, investiu em duas
unidades móveis, projetadas
como uma clínica de ponta,
contendo os equipamentos
necessários para procedimentos
de baixa, média e alta
complexidade.

 Olhos Moles, escrito e
encenado por Annete Moreira,
com direção de F E Kokocht e
Gilda Vandenbrande, em cartaz
até 15 de março, de sexta-feira a
domingo, na Sala Carlos Miranda,
no complexo cultural Funarte SP,
na capital paulista, revela
momentos da vida de Patrícia
Galvão.
 Restaurante O Lagar, do
Sheraton Santos Hotel,
disponibiliza no Verão a sangria,
a refrescante bebida feita à base
de vinho tinto, frutas e gelo, que
complementa a experiência etílica
no hotel, que conta com rótulos
renomados, numa adega com
mais de duas mil garrafas.
 A partir de 21 de março, o
Museu de Arte Moderna de São
Paulo, na capital paulista,
apresenta a instalação
roçabarroca (2018/2020), do
artista mineiro Thiago Honório,
no Projeto Parede  espaço entre
o saguão de entrada do MAM e a
Sala Milú Villela.

Jefferson Vidal, gerente geral do Bourbon Curitiba
Convention Hotel, e Diego Alcain, novo gerente geral
Bourbon Santos Convention Hotel: em fevereiro,
movimentações gerenciais revelam constante inovação
do grupo hoteleiro.

Wagner
Higashi: o
novo diretor
de Produção
e Qualidade
da Vela,
startup
brasileira de
mobilidade urbana sustentável, que vai participar da gestão e
também auxiliar o time de desenvolvimento da empresa.
Divulgação

Fellipe Canale,
Country Manager
para o Brasil da
Forcepoint:
especialista em
segurança será
responsável pelo
crescimento das
vendas de
cibersegurança.

Produtores e importadores de vinho
estarão reunidos em Campinas, em 15 e 16 de maio, no
Vitis Mundi 2020, que traz a possiblidade de provar e
comprar mais de 200 rótulos e a oportunidade para que
profissionais e consumidores expandam conhecimentos,
enriqueçam paladares, experiências,
adegas e negócios.
Divulgação

Divulgação

Pablo Satyro,
novo diretor de
Marketing e Ecommerce da
Saint-Gobain
Distribuição
Brasil, grupo
controlador das
redes de
materiais de
construção
Telhanorte e
Tumelero: Tenho o compromisso de ir além da comunicação,
agregando ao marketing o papel de entregar produtos e serviços
que reforcem nosso compromisso com o cliente.

Telma Salles,
presidente da
PróGenéricos, a
Associação Brasileira
das Indústrias de
Medicamentos
Genéricos:
comemorando a marca
de 1.482 bilhão de
unidades vendidas,
com crescimento de
6,43% em 2019 se
comparado com 2018,
conforme dados do
Iqvia, que audita o
varejo farmacêutico.

 Segunda edição do Chocolat
Festival de 12 a 15 de março na
Bienal do Ibirapuera, em São
Paulo, reúne a cadeia produtiva
do cacau ao chocolate e mais de
50 marcas do alimento.
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Mesa Litoral
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Borgata
santista

Deleone
Bar: o
melhor do
food porn
e hookah
lounge

Ambientes inspirados nos
porões da conhecida
máfia italiana
BRUNO SCARPA

H

á um ano, o Deleone Bar,
através de Raphael Arnone,
Leandro Trindade e André
Nogueira, oferece em Santos o
melhor do food porn calma, que
não é nada do que você está
pensando, mas só porque a comida é
muito boa!  e hookah lounge (salão
de narguilé), com ambientes
inspirados nos porões da máfia
italiana. A decoração é temática e o
cardápio também sofre influência da
famosa organização criminosa. Entre
as delícias, destaque para o
hambúrguer salvatore lucania,
composto por pão australiano,
burguer bovino grelhado de 180 g,

cheddar melt, bacon frito e seringa
de cheddar servida e finalizada na
mesa, e o bonnie cleyde, que se
trata de um pão de brioche, burguer
de 180 g, muçarela, creme de queijo
servido dentro da esfera do burguer
com batatas canoa para mergulhar no
foundue.

Na parte de doces o queridinho
do público frequentador é o grand
gateau de toddynho (morango,
suspiros, bolo de chocolate recheado
com ganache quente de toddynho
com pedaços de oreo, sorvete
magnum e toddynho por cima). Já as
bebidas ficam por conta das cervejas

lager long neck, de marcas variadas.
O Deleone Bar fica localizado na
Rua Goiás, 146, bairro Gonzaga, e
funciona de terça-feira a domingo,
das 19 às 2 da manhã, podendo ser
localizado na internet em Facebook/
Deleone Bar e no Instagram
@deleonebar

32ª Super Rio
Expofood

D

e 16 a 18 de março
acontece a SRE Trade Show
- 32ª Super Rio Expofood, no
Riocentro, reunindo empresas do
setor alimentício com o objetivo
de gerar negócios e lançar
produtos e serviços. Segundo
Fábio Queiróz, presidente da
Associação de Supermercados do
Estado do Rio de Janeiro, a SRE
Trade Show contemplará do
workshop gastronômico à
sobremesa, da cozinha industrial
ao cafezinho. O encontro
promoverá grandes players e
marcas recentes, envolvendo a
área de cosméticos, bebidas,
equipamentos, alimentos,
serviços, instituições financeiras,
desenvolvedores de software,
transportadoras, entre outras.
Uma das novidades, a Expo
Nature reunirá foodtechs,
produtores de orgânicos e
alimentos saudáveis.

Memórias de além-mar...

O

escritor Silvestre Gomes gravou seu depoimento ao Programa Memória-História Oral em 29 de novembro
de 2018, no Salão Camoniano do Centro Cultural Português de Santos. Na entrevista, Silvestre fala sobre
suas lembranças vividas em Portugal e no Brasil, onde chegou nos anos 1960, e de como suas experiências
inspiram a sua obra, que já conta com três romances editados.
VINDO de Vilarinho,
Manhouce, Portugal,
onde nasceu em 1950,
Silvestre Gomes chegou
ao Brasil em 1966,
radicando-se em Santos.
Com sensibilidade
aguçada para a música,
aprendeu a tocar
acordeon, piano e
concertina. Cinéfilo,
aliou a paixão pela sétima arte ao amor pela leitura, nascendo então o
escritor, após atuar como padeiro por 33 anos. Há 15, é dono de um
restaurante no centro de Santos.
Gomes, que tem como autores preferidos José Saramago e Guimarães
Rosa, tem formação acadêmica em Direito e é fotógrafo amador. Fez sua
estreia na literatura com o título E agora?, pela editora portuguesa Chiado,
em 2017. O romance é uma espécie de autobiografia, onde o autor relembra a
diáspora portuguesa, quando milhares de jovens deixaram seus locais de
origem para não serem obrigados a servir o exército nas colônias africanas.
Em 2018 o escritor lançou o romance A Lapa, pela mesma editora.
Centrada na Segunda Guerra Mundial, a narrativa segue uma análise de
exploração e demanda do volfrâmio (como é conhecido o tungstênio em
Portugal), nas montanhas serranas da Beira Interior, e do trabalho árduo,
penoso, de milhares de pessoas que, não tendo outra forma de sobreviver, se
sujeitavam aos sacrifícios do frio, dos perigos e mesmo da fome, para que
esse minério se transformasse em metal duro para o armamento dos exércitos
alemães e ingleses. Mostra-nos também os costumes, a forma de vida das
gentes daquelas aldeias rurais, numa época de escassez e num regime político
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Silvestre Gomes: Minhas raízes não
se quebraram nunca, e são elas que
alimentam minha obra
esqueceu de sua terra natal: Minhas raízes não se
quebraram nunca, e são elas que alimentam minha obra.
Além disso, nunca escrevo quando quero: minha escrita
vem de uma fonte que não sei onde está. Talvez sua
inspiração venha da necessidade de registrar as
memórias de sua aldeia natal, Vilarinho, que vão se
perdendo com a morte dos moradores mais velhos: As
casas antigas vão fechando, hoje há apenas cerca de 30
moradores, mas já fomos 150. Com mais de 80 anos há
apenas seis moradores, e as memórias da aldeia estão
indo embora com eles.
A entrevista completa de Silvestre Gomes pode ser
acessada no canal oficial do Programa MemóriaHistória Oral no Youtube, em www.youtube.com/c/
programamemoriahistoriaoral

de ditadura.
O Diário e o Livro, obra lançada em 2019, também pela editora
Chiado, narra a história de um jovem que não conheceu seu pai, morto
na repressão política, no Brasil, quando ele era apenas um bebê. Ao
ler o livro E agora?, que o pai tinha escrito durante sua primeira
visita à aldeia, em Portugal, de onde fora obrigado, como
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
tantos outros, a fugir ainda adolescente da guerra das colônias
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
na África, o jovem quis conhecer suas origens.
www.fundasantos.org.br
Sobre seu processo criativo, Gomes nos conta que nunca

