Capa: A Gafisa entregou em fevereiro o residencial Opinião
044 Vila Rica, na Rua Ivampa Lisboa, 44,
Boqueirão, em Santos, apresentado como o
edifício de número 1.165 concluído pela
empresa. Foi a primeira entrega após a
reestruturação da Gafisa em 2019...........Pág. 3.
Capa: Fotos Paulo Brenta, Nelson Tucci e Divulgação.

Mesa Litoral
Seven Kings Burger N Beers trouxe a Santos uma
experiência gastronômica exclusiva, em ambiente
diferenciado e inspirado no período medieval.......Pág. 8.
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Caminhar pelo
litoral em uma
trilha de
pescadores da
Rota Vicentina

D

e longa data a sabedoria
ensina que melhor é
afastar-se do insensato, o
que nem sempre é possível,
especialmente quando o vício da
insensatez passa a corromper de
forma desordenada e predomina
sobre parcela significativa de
pessoas, tornando inglórias as
batalhas diuturnas. Nas últimas
semanas, o planeta paralisou face
à pandemia do novo coronavírus,
classificado Covid-19, fazendo
proliferar atitudes insensatas, seja
por elevada ansiedade irracional,
singela ignorância ou mesmo
disfarçada maldade, adotadas por
aqueles de quem mais se esperava

Turismo

Murray

A

Memória
Dois meses antes de falecer, o jornalista Roberto Peres
gravou seu depoimento ao Programa Memória-História
Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos....Pág.8.
Doença da mulher
moderna, em
alguns casos pode
estar associada à
infertilidade
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Autoestima
Caracterizada pela presença de células do endométrio
fora do útero, a endometriose atinge cerca de 15% da
população feminina mundial em idade reprodutiva.Pág.6.

Veículos & Negócios
O melhor do WR-V 2020, da Honda, é o design, afirma o
jornalista Nelson Tucci, editor de Veículos & Negócios:
O carro chegou com personalidade....................Pág. 5.
Março/2020

caráter e moderação. Enfim,
constata-se mais uma vez que
vivemos em um mundo repleto de
imperfeições; e, se é possível
sintetizar algumas das lições
desses tempos de crise, têm-se a
expectativa que se projetam
mudanças profundas e
imponderáveis no universo, dirse-á disruptivas, para utilizar um
termo da moda, que marcarão de
forma indelével a evolução da
humanidade. Não se trata de
pretensa profecia, nesta época de
falsidades, mas tão-somente de
convidar à reflexão sobre o medo
e a necessária serenidade para
enfrentá-lo com sabedoria.

Lei da Liberdade Econômica

Uma excelente ideia é explorar as cidades históricas do
Alentejo, Portugal, percorrendo trilhas com paisagens
ISABELLA SILVA MACHADO
inesquecíveis de colinas e campos verdejantes......Pág. 4.
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Sobre o medo

Perspectiva

s discussões acerca da
importância e possibilidade de
constituição de Sociedade Limitada
Unipessoal iniciaram-se em 2013,
ano em que foi apresentado o
Projeto de Lei nº 6.698/2013, cujo
objetivo era alterar o Código Civil de
2002 a fim de introduzir no
ordenamento jurídico brasileiro este
inovador modelo de sociedade.
Entretanto, foi somente em
2019, por meio da lei nº 13.874, a
Lei da Liberdade Econômica,
originada da MP 881/2019, que este
modelo foi oficializado pela
legislação, passando a ser
devidamente regulamentado face às
Juntas Comerciais dos estados.
O modelo trouxe novidades,
sendo a principal delas a
possibilidade de se constituir uma
sociedade limitada com apenas um
titular, sem que ocasione a
dissolução da sociedade. Assim, a
redação do artigo 1.052, § 1º, do
Código Civil, foi alterada para
refletir que a sociedade limitada
pode ser constituída por uma ou
mais pessoas, diferentemente do que

ocorria antes da edição da Lei da
Liberdade Econômica.
Não obstante, o empreendedor
que optar por este modelo de
sociedade não perderá a proteção de
seu patrimônio particular, ou seja, a
sociedade, apesar de unipessoal,
continuará sendo limitada, de modo
que somente o patrimônio da pessoa
jurídica responderá por eventuais
dívidas e obrigações, excluídos os
casos de desconsideração da
personalidade jurídica.
Como traço marcante, este

Isabella: Fomentar o
setor empresarial
modelo de sociedade dispensa a
integralização de capital mínimo em
sua constituição, situação de
impacto positivo aos pequenos
empreendedores, que ficavam
restritos ao uso da Eireli, que exige a
integralização de 100 salários
mínimos. Neste cenário, o
empreendedor poderá dispensar o
sócio que constava no contrato
social por mera formalidade, manterá
seu patrimônio pessoal protegido e
estará desobrigado de integralizar,
quando da constituição, um capital
predeterminado.
A edição da Lei da Liberdade
Econômica teve o condão de
fomentar o setor empresarial e
quebrar obstáculos financeiros e
burocráticos, tornando todo o
caminho para constituição de
sociedade mais célere e menos
custoso, sem perder as vantagens já
existentes às sociedades limitadas.
Isabella Silva Machado é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Construção

Gafisa entrega 044 Vila Rica
Projeto contempla três
opções de plantas em
diversas configurações

Fotos Paulo Brenta/Divulgação

E

difício de número 1.165
concluído pela empresa, a
Gafisa entregou em fevereiro
o residencial 044 Vila Rica, na Rua
Ivampa Lisboa, 44, Boqueirão, em
Santos. Foi a primeira entrega após a
reestruturação pela qual a Gafisa
passou em 2019, comentou o CEO
Saulo Nunes: Consideramos a
inauguração desse empreendimento
como um marco de uma nova fase na
história da empresa, sem renunciar
às características pelas quais ficamos
conhecidos, como qualidade,
tecnologia e a sustentabilidade.
O projeto contempla três
opções de plantas em diversas
configurações, com 3 ou 4 suítes,
com 143 m², 144 m² e 184 m². Ao
todo são 69 apartamentos, três por
andar, com duas ou três vagas de
garagem, somando área construída de
17.589 m². O empreendimento tem
Valor Geral de Vendas (VGV) de R$
120 milhões e conta com espaços de
lazer e convivência completos, como
fitness, piscinas adulto e infantil na
cobertura, sauna, brinquedoteca,
playground, quadra, salão de festas
gourmet e bicicletário.

Mármore exótico
D

o acabamento acetinado ao alto
brilho, a coleção Marmo da
Villagres absorve toda a beleza
natural dos mármores milenares
reinventados em peças de
porcelanato. Um dos destaques
dos lançamentos deste ano é o
Palazzo Borghese, que traz em
seus traços uma beleza gráfica
incomparável, com riqueza de
detalhes, traduzindo com fidelidade
a pedra natural.
O produto dispõe de uma
linguagem única, exótica e ao mesmo
tempo elegante. Se adapta a diversos
ambientes, do clássico ao moderno,
aplicado em algum detalhe da
decoração, como tampo de mesa, na
parede ou revestindo a área total de
um ambiente. Com acabamento
polido, está disponível no formato
106,5 x 106,5cm.
Localizada em Santa
Gertrudes, no interior do estado
de São Paulo, a Villagres está no
mercado há cerca de 90 anos e

044 Vila
Rica: VGV
de R$ 120
milhões,
com bela
vista de
Santos

O 044 Vila Rica oferece serviço
de personalização House UP da
Gafisa, que dá ao cliente a
possibilidade de customizar o
imóvel após a obra concluída e a
entrega das chaves. Anteriormente,
os serviços eram oferecidos durantes
as obras, com alterações de louças,
metais, opções de plantas e
revestimentos. A partir do 044 Vila

Rica, o serviço House Up passou a
contar com itens, como equipamento
de ar-condicionado, fechamento de
varanda, reforma civil em todo
imóvel, marcenaria e muitas outras
opções, com a vantagem de os
serviços serem executados pela
própria Gafisa, que já construiu
mais de 16 milhões de metros
quadrados.
Fotos Divulgação
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Palazzo
Borghese:
riqueza de
detalhes,
traduzindo
com
fidelidade a
pedra
natural

MDF Amazônia: tonalidade mais
aquecida das florestas tropicais
desenvolve
produtos de
qualidade,
com
investimentos
em
equipamentos
de última
geração e
processos de
fabricação
automatizados.

Tons da natureza
A

ntenada às tendências do mercado, a Sudati lançou o padrão
Amazônia, representando o verde das florestas tropicais com
uma tonalidade mais aquecida. O material segue o conceito de
reconexão com a natureza, que aparece em pequenos toques no
ambiente, como plantas, cores e texturas. A tonalidade terrosa do
Amazônia é versátil tanto para combinações com elementos brutos da
arquitetura, como cimento queimado e madeiras naturais, quanto
para espaços mais sofisticados, criados com mármores, metais e
madeiras em tons mais tradicionais.
Perspectiva
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Turismo & Lazer

Trilhas no Alentejo
Paisagens inesquecíveis
de praias, colinas e
campos verdejantes

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Fotos Divulgação
Divulgação

Atração
em Maceió
será
inaugurada
em julho

A

o visitar as cidades
históricas do Alentejo, em
Portugal, provar os
premiados vinhos ou subir no topo
de um castelo medieval, o visitante
vai se deparar com paisagens
inesquecíveis de praias, colinas e
campos verdejantes pelo caminho.
Uma excelente ideia é explorar o
destino tendo essas belezas naturais
não apenas como parte do cenário,
mas como estrelas principais. Há
diversas trilhas para caminhadas que
podem garantir essa experiência.
Castelo de Vide a Marvão.
Com mais de nove quilômetros de
extensão, o percurso de dificuldade
média conecta duas das mais
charmosas vilas do Alentejo: Castelo
de Vide e Marvão. Passando por
paisagens rurais e naturais, caminhos
murados e calçadas medievais, é
marcado por quintas e olivais.
De Amieira a Alqueva. São
necessárias cerca de seis horas para
percorrer os 17 quilômetros desta
trilha, e a experiência vale a pena, já
que o caminho margeia o Alqueva,
maior lago artificial da Europa.

Programa
facilita
cancelamento

E

m função da incerteza que o
Covid-19 causa nos planos de
viagem, o Grupo Royal Caribbean
adotou a política Navegue com
confiança, válida para hóspedes da
Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises, Azamara e
Silversea, que permite o
cancelamento em até 48 horas úteis
antes do embarque. O programa é
válido a todos os cruzeiros com data
de saída até 31 de julho de 2020. Ao
adotá-lo, o cliente receberá uma carta
de crédito com o valor total da tarifa
de cruzeiro que poderá ser usado
para eleger um novo cruzeiro e nova
data de viagem, até 2021, no
momento em que o hóspede quiser.
Nossa política anterior definia que
o cancelamento deveria ser feito com
maior antecedência e nosso intuito
em alterá-la visa reduzir a tensão na
tomada de decisão do hóspede,
informa Richard Fain, presidente e
CEO da companhia.
4
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Vale Seco, na Rota Vicentina: trilhas para o visitante se aventurar
À volta do montado. Esta trilha
possui 14,5 quilômetros. Pode ser
feita em quatro ou cinco horas, com
grau baixo de dificuldade. Ela fica
próxima a Mértola, na Mina de São
Domingos, e oferece contrastes da
aridez da área mineira com uma
paisagem verdejante e relaxante, com
montes e campos suaves de cereais e
flores.
Vila Nova de Milfontes a
Almograve. Aproveite a
oportunidade para caminhar pelo
litoral em um dos trilhos de
pescadores da Rota Vicentina. São

15 quilômetros entre Vila Nova de
Milfontes e Almograve, passando
sobre o rio Mira, com vistas
deslumbrantes de seu encontro com
o mar, das encostas e da vila.
Santiago do Cacém ao Vale
Seco. A apenas 150 quilômetros de
Lisboa, Santiago do Cacém fica em
uma colina. De lá ao Vale Seco, são
18 quilômetros, que podem ser
percorridos em cerca de seis horas.
O caminho é fácil, começando na
Igreja Matriz de Santiago do Cacém,
um bonito templo gótico, com
influências românicas.

Dólar alto não abala sonho...

E

Divulgação

mbora o dólar
supere a marca de
R$ 5, uma pesquisa
interna da agência online
de viagens Hurb (antigo
Hotel Urbano), aponta
que Orlando, na
Flórida, EUA, continua
o destino internacional
mais procurado para as
férias de julho. O
levantamento
considerou as cidades
mais buscadas no site
entre os dias 26 de
junho e 31 de julho,
Orlando: destino para as férias de julho
período aproximado de
a base de sua economia. O destino
férias escolares. Orlando ficou à
também se destaca pela vida
frente de Cancún, em segundo,
noturna e pelas atividades ao ar
Buenos Aires, em terceiro, e
livre, como tirolesa, passeio de
Santiago do Chile, em quarto, locais
aerobarco e clube de golfe.
que não giram em torno da moeda.
O levantamento mostra que a
Miami, nos Estados Unidos, ocupa
Walt Disney World Resort é o que
a quinta posição.
mais motiva os usuários a visitar o
Orlando é uma das três cidades
destino (43,4%), seguido de outros
americanas mais visitadas pelos
parques (25,4%), compras (12,8%),
brasileiros, além de Miami e Nova
Universal Orlando Resort (10,8%) e
York. Com dezenas de parques,
shoppings e outlets, tem no turismo gastronomia (7,6%).

Resort investe R$ 35
milhões em acqua park
O
Pratagy Beach All Inclusive
Resort  Wyndham, de
Maceió, Alagoas, programou para 1º
de julho a inauguração do Pratagy
Acqua Park, localizado no complexo
do resort, que representa
investimento de R$ 35 milhões. O
parque levou dois anos para ficar
pronto e foi projetado para atender
desde crianças de colo a vovôs e
vovós. Construído em área de
aproximadamente 15.000 m², a
atração tem capacidade para
acomodar até 600 pessoas por dia e
espera receber mais de 200 mil
visitantes por ano. Ele oferecerá
ambientação com a temática fundo
do mar, um brinquedo interativo de
toboáguas com 16 atrações, um rio
lento com 300 metros de extensão e
uma piscina com 1,10 m de
profundidade e 300 m².
Bernardo Amorim, diretor geral
do Grupo Pratagy, acredita que a
inauguração do parque poderá
melhorar a ocupação e a diária média
do resort e atrair ainda mais clientes:
O Pratagy se consolida como o
maior complexo turístico e de
entretenimento de Alagoas, onde as
famílias brasileiras e de outros
países passam a ter um destino que
alia um moderno parque aquático,
hospedagem de qualidade e as mais
belas praias do Brasil, tudo isso em
um só lugar.
Três grandes pilares 

arquitetura, tematização e
paisagismo  sustentam o conceito
fundo do mar. A decoração
preencherá todos os espaços com
adereços em forma de pedras de
corais, e inclui conchas e estrelas do
mar nas coberturas e
espreguiçadeiras, um náufrago,
ossada de baleira, revestimentos que
lembram a areia da praia e um ouriço
gigante, posicionado na entrada do
empreendimento.
O parque foi projetado para
operar de acordo com os padrões
norte-americanos de segurança e
seguirá as normas impostas pela
NBR 15926, que regula o
funcionamento dos equipamentos
em parques de diversões. Ele terá
um dos mais modernos sistemas de
tratamento de água, que exige apenas
a reposição da água que se evapora,
junto com um eficiente controle de
automação, que comandará o parque
remotamente por meio de uma
central de controle e segurança. Toda
a área estará coberta com sinal wi-fi.
Os visitantes terão à disposição
uma lanchonete Bobs, dois
quiosques de alimentos e bebidas e
um bar molhado. As despesas serão
pagas por meio de pulseiras com
tecnologia NFC. Pais e mães com
crianças de colo terão à disposição
uma mini ilha com aquasprays
especialmente desenvolvida para a
diversão dos pequenos.

Veículos & Negócios

WR-V mostra personalidade
Nelson Tucci

Flexibilidade dos bancos
dianteiros e traseiros
ajuda muito
NELSON TUCCI

O

melhor do WR-V 2020 é o
design. Olhando para a sua
nova frente alta, parachoques redesenhados  sugerindo
mais robustez  uma lateral bem
composta e as esportivas barras no
teto, dá para perceber que o carro
chegou com personalidade.
Desenvolvido a partir da
plataforma do Honda Fit, seu irmão
mais velho, o novo modelo tem
suspensão elevada (17,9 cm do
solo), e pode ser classificado como
um crossover. Na cidade ele
performa bem sobre o piso irregular
(leia-se esburacado) e corresponde
no chão de terra batida também. Em
relação ao modelo anterior, mostra
uma suspensão mais firme. Na
estrada não compromete, mas
também não surpreende.

Internamente lembra muito o
Fit. O volante, leve, é revestido em
couro e oferece os comandos do
computador de bordo, mídia e
telefone à mão. No painel, toda a
parafernália eletrônica dos carros
modernos, inclusa uma boa câmera
de ré. Os encostos dos bancos

dianteiros encaixam-se nos traseiros
e os assentos traseiros podem ser
erguidos, permitindo, assim,
adaptações às necessidades de cada
dono/a. Porta-objetos, iluminação
individual na cabine e luz no
bagageiro são itens bastante úteis e
devem ser valorizados.

Modelo performa bem
na cidade sobre o piso
irregular
Para a sua proposta de traseira
chata, o porta-malas de 363 litros
serve direitinho. E, embora não
pareça, o novo Honda WR-V é
pouca coisa maior que o Fit,
ostentando 4 m de comprimento.
Os freios ABS respondem
adequadamente, mas o motor 1.5 iVTC Flex, de 116 cv, com câmbio
CVT, remete ao antigo. Desenvolve
bem na baixa rotação e se apertado,
em uma ultrapassagem por exemplo,
grita.
Rodando vazio, a gasolina, na
cidade rende mais de 10 km/l. Já na
estrada, em velocidade de cruzeiro,
em longo trecho de pista plana
(também a gasolina), chegou à marca
de 17,1 km/l.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Segunda fase do projeto de revitalização
P

onto turístico de Campos do
Jordão, na Serra da Mantiqueira,
no interior de São Paulo, o Parque
Capivari desenvolve a segunda fase
do projeto de modernização e
otimização. Até maio, o foco é
revitalizar toda a urbanização
inferior do local, que abriga a área
principal do parque, o lago, a saída
do teleférico e onde haverá o palco
para abrigar o Festival Internacional
de Inverno. Nas etapas seguintes,
serão implantadas as edificações e a
revitalização do Morro do Elefante.
A partir de processo de
concessão promovido pelo governo
do estado, o consórcio Eco Parques
sagrou-se vencedor, criando a
empresa Eco Jordão, responsável
pela implantação das melhorias e
operação do equipamento. O projeto

Divulgação

está sendo realizado pela Natureza
Urbana, escritório de arquitetura,
urbanismo e planejamento
estratégico, e que participou
anteriormente de projetos de
estruturação de parcerias públicoprivadas, tais como o do Parque do
Ibirapuera, Orla do Guaíba de Porto
Alegre, Parque Nacional de Itatiaia,

Parque
Capivari:
investimento
de mais de R$
35 milhões

Parques
Nacionais
Aparados da
Serra e Serra
Geral, da
Universidade de São Caetano do Sul
(USCS).
Segundo o sócio da Natureza
Urbana, Pedro Lira, o projeto vai
trazer ao local a atratividade
necessária para atender os mais de 4
milhões de turistas recebidos pela
cidade anualmente, sendo 1,5 milhão
apenas durante o Inverno, quando a

Divulgação

cidade se torna um refúgio para
quem prefere temperaturas mais
amenas: A arquitetura irá interferir
de forma positiva, de modo a
promover a visitação sustentável do
parque, o que deve gerar ganhos
significativos no turismo da região.
Hoje, o local abriga um lago, o
teleférico, o pedalinho e ainda recebe
um trem turístico em que, no
passado, visitantes desembarcavam
ao utilizarem a Estrada de Ferro
Campos do Jordão. O projeto prevê
a instalação de um novo modelo de
teleférico, áreas comerciais
modernas, sanitários e revitalização
de toda a urbanização do parque,
com novos atrativos, e do Morro do
Elefante, com a construção de um
novo mirante e novas instalações no
platô.

Portêineres poderão operar
navios de 366 metros

Equipamentos
modernizam
Tecon Santos

A

Santos Brasil recebeu no
Tecon Santos dois
portêineres fabricados pela
chinesa ZPMC. Os guindastes
sobre trilhos são utilizados na
operação de navios portacontêiner e têm 50 metros de
altura, comprimento de lança de
70 metros (15 metros a mais do
que os que já operam no
terminal) e capacidade para
movimentar simultaneamente
dois contêineres de 20 pés, num
total de até 100 t de carga.
Os equipamentos são os dois
primeiros de um total de oito
encomendados pela companhia e
que integram o projeto de
modernização e ampliação do
Tecon Santos, que se prepara
para a chegada dos navios do
tipo New Panamax (com 366
metros de comprimento e
capacidade de transportar até
12.500 TEUs). Os portêineres
trarão ganhos de produtividade,
eficiência e flexibilidade
operacional ao terminal,
refletindo em maior qualidade de
serviço aos clientes.
Os equipamentos vieram a
bordo do navio Zhen Hua 23
praticamente montados e
chegaram ao Brasil depois de 50
dias que teve início no porto de
Shanghai, na China. Previsão é
que até o final de março estejam
prontos para uso.
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Auriculoterapia: corpo
representado na orelha

Mente e corpo
saudáveis

A

estimulação de pontos
específicos nas orelhas pode
ser a chave para o tratamento de
doenças, dores e outros
desequilíbrios do corpo. A
auriculoterapia, terapia natural
da medicina chinesa, baseia-se
na teoria de que o corpo humano
pode ser representado na orelha,
sendo que o estímulo
concentrado em um ponto
específico é capaz de aliviar
sintomas do órgão equivalente.
Os estímulos podem ser
produzidos por agulhas
sistêmicas, agulhas
intradérmicas, esferas metálicas,
sementes de mostarda e
eletroestimuladores. De acordo
com Reginaldo Rodrigues,
auriculoterapeuta da Clínica
Penchel, a diminuição de
sintomas de ansiedade, perda de
peso e o tratamento de dores são
alguns dos principais objetivos
de quem busca o tratamento.
O especialista destaca que os
estímulos são fortes aliados no
processo de perda de peso
saudável: Quando focamos em
pontos do sistema digestório, a
intenção é melhorar a qualidade
da digestão de alimentos, da
absorção de nutrientes e da
excreção de resíduos não
aproveitados pelo corpo.
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Pode causar
infertilidade... Coronavírus em
Divulgação

Cólicas menstruais
intensas são um dos
sintomas da endometriose

animais

A

endometriose é considerada
a doença da mulher moderna
e em alguns casos pode
estar associada à infertilidade.
Caracterizada pela presença de
células do endométrio fora do útero,
ela atinge cerca de 15% de toda a
população feminina mundial que
está em idade reprodutiva.
Selmo Geber, professor titular
de Ginecologia da Faculdade de
Medicina da UFMG e médico da
Clínica Origen, esclarece alguns
pontos sobre essa doença, já que
muitas mulheres, por falta de
conhecimento, falham ao procurar
ajuda de um médico quando os
sintomas aparecem. Ele relacionou
fatos sobre o assunto, incluindo a
possibilidade de tratamentos para
reverter o caso.
A doença pode ser superficial,
ovariana (endometrioma) e
infiltrativa profunda, sendo
classificada de acordo com o local
que se instala, com seu tamanho e
extensão (variando de grau I 
mínima; a grau IV  grave). Embora
em grande parte das mulheres a
endometriose seja assintomática, os
sintomas mais comuns são cólicas
menstruais intensas, dor prémenstrual, dor durante as relações
sexuais. Na presença desses
sintomas, é importante procurar um
médico. A infertilidade pode estar
associada dependendo da sua
localização e extensão.
A associação entre a
endometriose e a infertilidade foi
comprovada quando existe
comprometimento das relações entre

Cães e gatos não
transmitem esta
virose
Técnica de Fertilização in Vitro
(FIV) apresenta vantagens
os órgãos pélvicos, devido a
presença de grandes cistos ou na
presença de aderências- reduzindo a
chance da gravidez acontecer. Nas
formas leve e moderada, a causa da
infertilidade é ainda incerta, porém
alguns estudos sugerem uma
alteração no sistema imunológico,
que poderiam ocasionar
modificações no processo de
fertilização ou transporte dos
óvulos, espermatozoides ou
embriões.
O ultrassom permite suspeitar
de endometriose apenas na presença
de cistos. O diagnóstico definitivo
da endometriose só é realizado
através do estudo histopatológico,
após biópsia, realizada por cirurgia
ou videolaparoscopia.
A técnica de Fertilização in Vitro
(FIV) apresenta a vantagem de
superar qualquer das prováveis
causas atribuídas à endometriose
para levar a infertilidade. O fato de
se retirar os oócitos (células
germinais femininas que se geram
nos ovários) e colocá-los em contato
direto com os espermatozoides,
após indução da superovulação,
permite se observar diretamente a
fertilização e formação de embriões
e, a transferência dos embriões
diretamente para o útero da
paciente.

Crianças e adolescentes na era digital

A

Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) divulgou o
Manual de Orientação #MenosTelas
#MaisSaúde para promover a saúde
e o bem-estar de crianças e
adolescentes em contato constante
com tecnologias digitais, como
smartphones, computadores e
tablets. O documento, elaborado
pelo Grupo de Trabalho sobre Saúde
na Era Digital da SBP, complementa
e atualiza as recomendações lançadas
pela entidade em 2016 sobre o tema.
Na avaliação da presidente da
SBP, Luciana Rodrigues Silva,
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diversas pesquisas têm demonstrado
a urgência do tema para a sociedade
e a amplitude dos riscos envolvidos,
especialmente para o
desenvolvimento de transtornos de
saúde mental e problemas
comportamentais, segundo os atuais

Divulgação

Recomendações para
promover a saúde e o
bem-estar
critérios do CID-11 sobre
dependência digital. De acordo com
a publicação, a multiplicação do
acesso aos vários aplicativos, redes
sociais e jogos online direcionados à
população entre zero e 19 anos
requer cada vez mais a atenção de
todos que têm como
responsabilidade lutar em defesa dos
direitos da infância e adolescência.

EM tempo de pandemia do novo
coronavírus, a Covid-19, as
notícias falsas também atingem os
animais, apesar de eles não
transmitirem a doença aos
humanos. Eduardo Ribeiro Filetti,
médico veterinário, professor
universitário e mestre em Saúde
Pública alerta que cães e gatos não
transmitem a Covid-19. O
coronavírus comum em animais
não é zoonose (doença que se
transmite para humanos) e tem
forma gastroentérica (que causa
vômitos, diarreia, dor abdominal)
e o contágio se dá por fezes
contaminadas, explica Filetti, ao
detalhar que existe vacina para
este tipo de virose nos cães,
chamada vacina V8 ou V10, que
deixa o pet imunizado por um
ano.
Uma notícia, contudo,
apavorou o mercado pet, ao
anunciar que um cão em Hong
Kong foi levado à quarentena por
ter vestígios da Covid-19. Embora
a tutora do animal tenha sido
infectada, os testes mais
complexos deram negativo para o
cão. Os médicos e o governo de
Hong Kong divulgaram o
resultado, para eliminar o medo e
negar a possibilidade de

O coronavírus comum não é
zoonose em animais
transmissão humano-animal. O
teste inicial no cão teria dado
positivo fraco com vírus
encontrado nas suas cavidades
nasais e orais. O vírus que foi
encontrado no cão era devido à
contaminação ambiental, já que o
cachorro naturalmente tem
contato físico com seu tutor, por
meio de lambidas etc.
Especialistas de todo mundo
sabem que a Covid-19 veio de
uma mutação do vírus animal
presente em cobras e morcegos.
Na China muitas pessoas comem
estes animais e devido a este tipo
de alimentação houve uma
mudança do vírus, que veio mais
forte e passou a infectar humanos
que ainda não têm imunidade para
esta doença. Os tutores de animais
não devem se preocupar pois os
cães e gatos, efetivamente, não
transmitem esta virose. Qualquer
artigo ou pessoa que mostrar o
contrário está gerando preconceito
e ódio contra os animais
incentivando abandono e maus
tratos  isto sim, crime.

Gente & Fatos
Fotos Caio Henrique e Sandra Netto

POR SANDRA NETTO

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

 Lamentamos o cancelamento/

adiamento de muitos eventos
nesse tempo de isolamento social
por conta da pandemia do novo
coronavírus, a Covid-19, que
ceifa milhares de vida pelo
planeta e revoluciona o
comportamento das pessoas,
gerando medo. Oremos!

 Estudo da Fundação Seade
apurou que as mulheres do
estado de São Paulo, em 2020,
representam 51% da população
total, ou seja, 22,9 milhões.
Possuem idade média de 37,3
anos e apresentam expectativa de
vida de 80 anos, portanto vivem
em média 6 anos a mais do que
os homens.
 Pastilha de porcelana Ouro,
formato 2,5 x 2,5 cm, da
Cerâmica Atlas, conquistou o
prêmio Best in Show, da
Associação Nacional dos
Fabricantes de Cerâmicas para
Revestimentos, Louças Sanitárias
e Congêneres (Anfacer).
 Companhias e grupos de
teatro podem se inscrever até 24
de abril para as mostras
competitivas da 24ª edição do
Fescete, o Festival de Cenas
Teatrais, com o tema Entre a
voz e o silêncio, que deverá
acontecer entre 12 e 26 de junho
em Santos (a confirmar!) e
celebrará os 80 anos da atriz
Walderez de Barros.
 Conselho Administrativo de

Defesa Econômica (Cade)
aprovou sem restrições a
incorporação da Upcon
Incorporadora, que passará a ser
uma subsidiária da Gafisa.
Operação foi estruturada sem o
desembolso de recursos
financeiros pela Gafisa e será
concluída após assembleia geral
de acionistas.
 Di Monê Chocolates trazendo

novidades para a Páscoa, com
produtos feitos de forma
artesanal, como os ovos
tradicionais e os ovos de colher,
além de pães de mel, alfajores e
trufas.

Sheyla
Castro
Resende,
Luis
Fernando
Ortiz, Saulo
Nunes,
Adriano
Libório, Iris
Rubins e Cauê Cardoso: diretores da Gafisa, que em fevereiro
entregou o residencial 044 Vila Rica, no Boqueirão, em Santos
(leia reportagem completa na seção Construção).
Saulo Nunes
e família
Barroso:
Roberto
Luiz
Barroso,
diretor da
Engeplus,
ladeado
pela filha
Marisa, a
esposa Isa e
o neto
Gustavo.

Laura Velasquez,
Rita Campagnoli,
Lilian Schiavo e
Ruth Villela: a
Organização
Brasileira de
Mulheres
Empresárias
(OBME) recebeu a
visita de Laura,
representante
argentina do
Comitê de Gênero y Comercio para o Acordo Comercial
Argentina/Chile para o lançamento da Convergência de Mulheres
Empresárias do Mercosul no Brasil, presidida por Lilian.
Sandra Netto
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Pietro Capuzzi e
Mauricio Cordeiro:
a VCT, filial e
distribuidora do
Grupo Concha y
Toro no Brasil,
anunciou Pietro
como o novo head
de marketing da
companhia, que,
em conjunto com
os demais líderes
de cada divisão da
empresa, passa a
integrar a equipe
liderada pelo
diretor geral
Maurício. A baixa frequência e consumo per capita no Brasil
demostram que ainda há grande espaço para recrutamento de
novos consumidores de vinho no país, diz Pietro.

Bruno Scarpa
ladeado por
Alexandra
Leal, Tatiane
Mergulhão e
Claudia
Viana: o
fotógrafo Bruno clicou cada uma delas para a exposição
Mulheres de Valor do ISO Santista, no Shopping Iporanga, em
Santos, com apoio de Fênix Revelações e Encadernações, que
comemorou o Dia Internacional da Mulher. Parabéns!
Divulgação

Fabio Melo: novo
diretor de Marketing
da M. Dias Branco,
detentora das marcas
Vitarella, Adria,
Fortaleza e Piraquê,
com o desafio de
explorar o potencial
do portfólio da
companhia com
estratégias que
fortaleçam o
relacionamento com
o varejo de alimentos
e consumidores em
cada região do país.

 Experimente a alegria da

jardinagem observando o
crescimento das plantas com o
projeto Semente do Bem, que
oferece kit completo, terra
especial mais a semente para
plantar, com diferentes linhas,
como a especial, que contempla
manjericão, cebolinha, salsa,
orégano, entre outras, até a pet
graminha comestível, para cães e
gatos. www.sementesbem.eco.br
Perspectiva
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Os Sete
Reis
Hambúrguer produzido a
partir de um blend de
carnes
BRUNO SCARPA

A

través de Fernando Russell,
Felipe Pietro e Rodrigo
Seraife, o Seven Kings
Burger N Beers trouxe a Santos
uma experiência gastronômica
exclusiva, em ambiente diferenciado
e inspirado no período medieval,
seus monarcas e lendas.
O hambúrguer exclusivo da
Seven Kings é produzido a partir de
um blend especial de carnes, com
duas raças diferentes de gado
certificado. O cardápio principal é
composto por sete reis e também
outras opções com os reis
convidados  sanduíches

inspirados em efemérides, países ou
personagens, sempre com
ingredientes típicos, que ficam por
tempo limitado. As porções
tradicionais, como as batatas fritas
com provolone e bacon, gorgonzola
e bacon, cheddar e bacon ou pulled
pork e sour cream, também são
ótima pedida.
Dentre os hambúrgueres,

destaque para o Rei Ragnar
Lothbrok, composto por carne de
180g, cream cheese, geleia de
pimenta e candy bacon, no pão de
cará, e o Rei Alexandre, o Grande,
com carne de 180 g, parmesão
chapeado, cogumelo salteado na
manteiga, couve crispy e maionese
de bacon no pão de cará.
O preferido, contudo, é o

Seven Kings Burger N Beers:
premiado no programa Mais
Você, da TV Globo
Camemburguer (carne de 180 g,
queijo camembert empanado, bacon
caramelizado e maionese verde no
pão de cará), que foi premiado como
O Melhor Hambúrguer do Brasil
no programa Mais Você, da TV
Globo.
Na parte de doces uma excelente
sugestão é o Fafnir, que se trata de
um brownie com sorvete e caramelo
salgado. As bebidas ficam por conta
dos 15 rótulos diferentes de cerveja
e os milk-shakes, com destaque para
o Zula (Nutella) e o Éowin
(Chocolate).
O Seven Kings fica localizado à
Rua Lobo Viana, 22, e permanece
aberto de terça a quinta-feira das 12
às 22 horas, sexta-feira, das 12 à
meia noite, sábado, das 13 à meia
noite, domingo, das 13 às 21 horas.
O local dispõe da área pet friendly e
pode ser encontrado nas redes
sociais através do Facebook/Seven
Kings Burger e no Instagram
@sevenkingsburger

Heineken
promove tour
cervejeiro

O

Grupo Heineken no Brasil
criou o Inside the Star, tour
gratuito na unidade de Jacareí,
no interior do estado de São
Paulo. Durante uma hora e meia
o visitante é guiado por salas que
contam a história da fundação da
companhia, sua chegada no
Brasil, a produção de cerveja e
curiosidades sobre as diversas
marcas do portfólio. O passeio
encerra na cervejaria, onde é
possível ver na prática partes do
processo de produção da
cerveja, seguido de degustação
de dois estilos de chope. O tour
funciona de terça-feira à sábado,
às 10 e 14h30. Queremos que o
público conheça a empresa que
está por trás de marcas como
Heineken, Amstel, Eisenbahn e
Devassa, diz Mauro Homem,
diretor do grupo no Brasil.

Arte como elemento transformador

O

diretor artístico, crítico de arte e jornalista Roberto Peres gravou seu depoimento ao Programa Memória-História Oral em
2 de setembro de 2014, no estúdio da Universidade São Judas  Campus Unimonte. Dois meses depois, em novembro,
Roberto Peres faleceu, deixando a cidade e a região mais pobre em relação à ação cultural vanguardista que sempre
caracterizou seu trabalho. Na entrevista, Peres recorda sua infância vivida no Campo Grande e Vila Nova, as idas aos cinemas de
bairro e sua trajetória pessoal e profissional.

ROBERTO Fernandes
Peres nasceu em 23 de
fevereiro de 1945, em
Santos. Quando faleceu,
em 3 de novembro de
2014, aos 69 anos, era
diretor da Escola de
Artes Cênicas Wilson
Geraldo, da Secretaria de
Cultura Municipal de
Santos (Secult), desde a

sua fundação em 2010.
Roberto Peres foi diretor do Corpo Estável de Dança da Secult entre os
anos 1991 e 1996. Em São Vicente, no ano 2000, dirigiu a encenação da
Fundação da Vila de São Vicente. Outro destaque da carreira foi a direção do
espetáculo Kasato Maru, comemorando os 100 anos da Imigração Japonesa
no Brasil, em 2009, no Teatro Coliseu. Também atuou junto aos grupos
teatrais Tescom  Escola de Teatro e Theatrum.
Foi curador das Bienais de Artes Visuais de Santos, em 1993 e 1995,
conquistando prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) de
melhores mostras fora da capital. Também atuou como coordenador cultural
da Pinacoteca de Santos, de 1993 a 1995, e coordenador cultural do Salão de
Arte Jovem e da Galeria de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos
(Ccbeu), de 1998 e 2004.
Peres foi, ainda, professor titular do curso de Teatro do Centro
Universitário Lusíada (1985 a 1993), diretor e professor do Centro de Arte e
Decoração de Santos (Cades) e professor das disciplinas de História da Arte,
História do Teatro e História do Cinema.
Como jornalista, foi editor e crítico (arte, teatro, cinema e dança) do
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Roberto Peres: Ainda
acredito no ser humano
Independente das Escolas de Samba de
Santos (Licess) e foi carnavalesco da escola
de samba Unidos Dos Morros em 2008 e
2009.
Ao final de seu depoimento, Peres
afirma: Ainda acredito no ser humano. Já
militei muito politicamente, mas a arte é
transformadora. Tenho certeza que
(valorizando a arte) teremos tempos
melhores.
A entrevista completa de Roberto Peres
pode ser acessada no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no
Youtube, em www.youtube.com/c/
programamemoriahistoriaoral

jornal Cidade de Santos, entre 1967 e 1987. Também trabalhou como
colaborador do jornal Última Hora, de 1969 a 1970, e crítico de dança
do jornal A Tribuna entre 1988 e 1989.
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
Roberto Peres atuou também como jurado do desfile
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
oficial das escolas de samba de Santos e no município de
www.fundasantos.org.br
Franca. Ministrou cursos em parceria com a Liga

