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Tierra Patagônia:
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Tierra Hotels

O

Bolsões de compras

impacto da Covid-19 nas demonstrações
financeiras das companhias abertas é uma
das pautas do mercado financeiro
atualmente. Uma discussão necessária para se
avaliar impactos reais e se desenhar rotas a partir
daqui, mas aparentemente sofisticada demais para
o grande público. Contudo, como o Perspectiva é
um jornal que permeia amplos setores da economia
e da vida das pessoas, vale simplificar, pois o fato
de que a vida será diferente pós-Covid todos
sabemos; até porque ela já o é hoje  quando ainda
estamos na linha ascendente da pandemia. Tome-se
o ensinamento do ex-presidente do Banco Central
Armínio Fraga, que acredita no fim da globalização
com os mercados se voltando cada vez mais para
dentro. Se juntarmos a esta expectativa o modus

vivendi dos primeiros imigrantes no Brasil  que
criavam comunidades e se retroalimentavam,
integrando-se ao novo mundo de forma
paulatina , teremos um modelo que pode servir de
inspiração. Modernamente poderemos chamá-lo de
bolsões de compras. Não é nada novo, uma vez
que se trata de sobrevivência, mas pode ser
extremamente positivo. O consumidor de Santos
compra o que precisar em Santos. Ou, se não
achar, buscará em São Vicente, Praia Grande,
Bertioga, Guarujá... O empresário contrata pessoas
de sua cidade, pensa em parcerias locais/regionais,
prestigia a mídia raiz  do bairro, da cidade, da
região. Com isto, é bem possível que consigamos
sobreviver com dignidade e iremos, passo a passo,
nos fortalecendo outra vez.

Pandemia e os contratos
ISABELLA SILVA MACHADO

Murray

A
Turismo
Rede chilena Tierra Hotels acaba de anunciar medidas
importantes para diminuição de seu impacto ambiental
no entorno de seus três hotéis................................Pág. 4.
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Renata Zhaneta foi entrevistada pelo Programa MemóriaHistória Oral da FAMS...............................................Pág.8.
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PapoPET
Em meio à pandemia do novo coronavírus surgem dúvidas
sobre os passeios com os pets para fazer suas necessidades,
comenta o dr. Eduardo Ribeiro Filetti..................Pág. 6.
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pandemia de Covid-19 que vem
alastrando-se pelo mundo
desde novembro de 2019 gerará
impactos imprevisíveis nos mais
diversos setores da sociedade. Um
dos pontos mais sensíveis e que
deve ser analisado cautelosamente
são os contratos, firmados nos mais
diversos âmbitos  civis,
imobiliários, consumeristas, dentre
outros.
É sabido que a situação atual é
singular e não foi antes enfrentada
pelo mundo, em tamanha proporção.
Por este motivo, juristas e demais
especialistas no setor de
atendimento ao público alegam que a
negociação, o bom-senso e o
equilíbrio sejam preservados, para
que nem o contratante e nem o
contatado enfrentem prejuízos
desmedidos.
No âmbito dos contratos civis e
empresariais, podemos afirmar que a
pandemia caracteriza hipótese de
caso fortuito ou força maior, visto
que estes caracterizam-se por ser um
fato necessário, cujos efeitos não
eram possíveis de evitar ou impedir,
conforme previsão do parágrafo
único, artigo 393, do Código Civil
brasileiro.
Nestes casos, o devedor não
responde pelos prejuízos, se
expressamente não se houver por
eles responsabilizado, conforme
expressa o caput deste mesmo
dispositivo legal. É possível,
também, que haja pleito pela revisão

ou resolução do contrato, nos
termos dos artigos 478, 479 e 480
do Código Civil.
As disposições estabelecidas em
cada contrato também devem ser
consideradas para a solução de
eventuais controvérsias, sendo de
suma importância, contudo, que a
parte que não puder adimplir o
contrato, de forma integral ou
parcial, comunique à outra parte e
registre que adotou todas as medidas
ao seu alcance para minimizar os
prejuízos.
Os contratos consumeristas, por
sua vez, vêm demandando especial
atenção, visto que as empresas e
prestadores de serviço, tais como
academias, escolas, festas e shows,
também estão enfrentando situação
inédita e podem vir a enfrentar uma
profunda crise financeira.
Neste sentido, o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor

Isabella: preservar a
negociação, o bom-senso
e o equilíbrio
(IDEC) editou informativo, cujo
objetivo é esclarecer como os
contratantes poderão proceder nos
casos em que o serviço se restou
prejudicado ou impossível de ser
prestado. Nos casos das academias,
por exemplo, o IDEC orienta no
sentido de que os contratos poderão
ser cancelados sem multa, e sugere
que as cobranças sejam suspensas
pelo período em que os locais
estiverem fechados, evitando, assim,
ações judiciais e reclamações nos
órgãos de defesa do consumidor.
Em mesmo sentido, está em
tramitação a Medida Provisória 925,
de 2020, que se destina a estabelecer
medidas emergenciais para a aviação
civil brasileira em razão da pandemia
do vírus Covid-19. Resumidamente,
a MP 925/2020 propõe que as
companhias aéreas tenham até 12
meses para devolver o valor das
viagens compradas até 31 de
dezembro de 2020 e canceladas em
virtude da pandemia.
Entretanto, conforme já
estabelecido, os casos deverão ser
analisados e, em virtude da
peculiaridade da situação atual, os
juízes poderão decidir das mais
diversas formas, sendo que todos os
lados poderão estar corretos, a
depender do caso concreto.
Isabella Silva Machado é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Construção

Paisagismo estimula sustentabilidade
Divulgação

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

A

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

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

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

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

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

95% das unidades vendidas no lançamento!
Fotos Divulgação

A

derindo à tendência de
empreendimentos junto à áreas
verdes, que proporcionam belas
paisagens e temperaturas mais
amenas, a Elmo Incorporações
lançou o residencial Oásis Design,
em frente ao Parque Águas Claras,
em Brasília, com apartamentos de
3 e 4 suítes, com metragens de
130 m² a 190 m², todos com vista
definitiva para área verde com 86
hectares.
Segundo o gerente comercial da
Elmo em Brasília, Alex Nunes, em
um final de semana foram vendidas
95% das unidades: Basicamente,
nosso cliente é aquela pessoa que já
é moradora de Águas Claras, que
gosta da região administrativa, e que
já procurava um apartamento com
vista para o parque.
O Oásis Design conta com lazer
completo e exclusivo resort
aquático. Segundo o arquiteto
urbanista da Elmo, Eduardo
Estrela, as regiões do entorno de

Oásis Design, em Brasília: demanda crescente por moradias
próximas a áreas verdes
parques têm o microclima
diferente das demais causando
uma melhora da temperatura e
qualidade do ar: Nesses locais o
ar e temperatura são diferentes,
formando barreiras climáticas que
auxiliam na diminuição da

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

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

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

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Fotos Divulgação

Divulgação

UruguayNatural.tv:
atrações em canal
exclusivo no
YouTube

Tierra Atacama, ao lado, e Tierra
Chiloé, acima: hotéis marcam presença
com instalações únicas, de Norte a Sul
do Chile

Medidas para reduzir o
impacto ambiental
Ações têm contribuído para a preservação dos entornos dos três hotéis da rede

E

m comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente,
que acontece em 5 de junho,
a premiada rede chilena Tierra
Hotels, presente no Deserto de
Atacama, no Arquipélago de Chiloé
e na Patagônia, acaba de anunciar
mais medidas importantes para
diminuição de seu impacto
ambiental. São pequenas ações que
muito têm contribuído para a
preservação dos entornos dos três
hotéis.
Algumas das iniciativas já
implantadas são a mudança das
embalagens dos sanduíches e wraps
das excursões para de papel
biodegradável e compostável;
substituição das garrafas plásticas de

único uso por água filtrada em
garrafões e cantis; novos canudos de
resina de milho ou de papel, ambos
compostáveis; adoção de potes de
alimentos metálicos para excursões;
e ainda utilização de papel cartão,
em substituição ao plástico, e de
garrafas reutilizáveis nas amenities
do hotel.
Além disso, as montagens do
café da manhã, que antes eram
envolvidas em papel filme de PVC,
hoje são cobertas com envoltórios
reutilizáveis ou guardadas em potes
de vidro. Apoiando o comércio local
e reduzindo a pegada de carbono, as
garrafas térmicas de água, antes
trazidas dos Estados Unidos, deram
lugar às da marca Rustika, água

nacional engarrafada no povoado de
Vichuquén, zona central do país.
Para completar, nos spas da rede
Tierra, agora só são permitidas
pilhas recarregáveis.
Diverso em paisagens que se
estendem por seu longo território, o
Chile é um dos destinos preferidos
dos brasileiros que procuram
contato imersivo com a natureza. Do
Atacama à Patagônia, passando pelo
arquipélago de Chiloé, os premiados
Hotéis Tierra marcam presença de
Norte a Sul do país com instalações
únicas, como restaurantes, piscinas e
spas do mais alto padrão de requinte
e conforto.
Mais informações em
www.tierrahotels.com

Cancelar ou reagendar a viagem?
B
árbara Gonçalves, CEO da
UAU pelo Mundo, relacionou
algumas dicas para quem foi
surpreendido com a quarentena
determinada no planeta por conta da
pandemia da Covid-19 e teve que
adiar a viagem para a Disney, em
Orlando, nos EUA.
Remarque em vez de cancelar.
Tenha comprado sua viagem por
meio de agência de viagem ou site,
não perca tempo. Vá direto ao ponto
e diga que não quer cancelar a viagem
e sim remarcar.
Determine uma nova data.
Escolha algum mês no segundo
semestre ou quem sabe ano que
vem, pondera Bárbara, ao informar
que em 2021, a Disney, em Orlando,
celebrará 50 anos de inauguração.
Multa e acréscimos. A Disney
4
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já se pronunciou e garantiu a
remarcação de todos os ingressos e
reservas de hotéis sem custo
adicional. Isso vale para os parques
da Universal. O Sea World ainda não
se pronunciou, mas provavelmente
adotará o mesmo procedimento.
Não deixe o sonho morrer. A

Bárbara:
Escolha algum
mês no segundo
semestre ou
quem sabe ano
que vem

sua viagem para a
Disney ainda
acontecerá e com
certeza será
mágica e
encantadora, afirma Bárbara: Se
você estiver planejando viajar com
crianças que tal escrever um
bilhetinho para elas como se fosse o
Mickey, dizendo que ele está um
pouco ocupado agora, mas que já já
ele estará pronto para recebê-las na
casa dele?

Roteiros no Uruguai
sem sair de casa
V
iajar para fazer turismo não
está na agenda de ninguém, mas
ninguém diz que sua imaginação não
pode levá-lo aonde quiser. Nesse
contexto, uma viagem virtual pelo
Uruguai no UruguayNatural.tv, o
canal do YouTube do Ministério de
Turismo do país vizinho, oferece
mais de 2.000 conteúdos próprios,
muitos legendados em português,
que o tornam o maior banco de
imagens turísticas do Uruguai. Um
excelente passaporte para viajar
virtualmente.
Em sua décima temporada,
reconhecido pela Organização
Mundial de Turismo com o prêmio
Ulysses, o canal UruguayNatural.tv
não apenas apresenta os melhores
vídeos de interesse turístico em HD,
mas também é fornecedor de
imagens de qualidade para
produções da mídia local e
estrangeira que chegam ao país para
tornar o Uruguai conhecido como
destino turístico.
Com apenas um clique pode-se
viajar pelas paisagens uruguaias e
seus encantos descobrindo cidades
encantadoras, pitorescas vinícolas

familiares; deixar-se levar pela região
norte do país e seus desfiladeiros
atípicos; bem como visitar os
destinos preferidos pelos brasileiros;
descobrir o encanto de tudo o que
circunda a região metropolitana,
Punta del Este e visitar os encantos
do litoral, como a Colônia do
Sacramento.
Entre as produções mais
recentes, uma é a Pioneiros do
Turismo, dedicado a Nicolás
Mihanovich, mentor da Praça de
Touros do Real de San Carlos, em
Colônia. O audiovisual de seis
minutos destaca os trabalhos de
recuperação do edifício monumental,
que serão convertidos em um grande
centro cultural e esportivo que
diversificará a oferta de um dos
principais destinos turísticos do
vizinho.
Em Mês por regiões , mostrase um ciclo com as principais
atrações de cada região do país cinco no total - e os motivos para
visitá-las em cada mês do ano.
Destinos Celestiais é uma viagem
à pátria dos jogadores da seleção
nacional uruguaia.

Programa proporciona
experiência na Mata Atlântica

E

scolas públicas, instituições
beneficentes e sem fins
lucrativos, associações e
conselhos municipais do Vale do
Ribeira, em São Paulo, podem se
inscrever no Programa Portas
Abertas do Legado das Águas,
apresentada como a maior
reserva privada de Mata Atlântica
do país. A iniciativa é gratuita e
visa fortalecer o relacionamento
com a comunidade, apresentando
o trabalho realizado nas frentes de
Ecoturismo, Educação Ambiental,

produção de espécies nativas e
conservação com pesquisa
científica. Queremos
proporcionar essa aproximação
entre a reserva e a comunidade.
Entendemos que, para que haja
desenvolvimento da região onde o
Legado das Águas está inserido, o
entorno precisa conhecer o que
fazemos, destaca Daniela
Gerdenits, consultora de
Responsabilidade Social do
Legado as Águas. Inscrições em
www.legadodasaguas.com.br

Veículos & Negócios
Reprodução

Em
ponto
morto

É difícil falar em números, quanto
mais emitir um simples palpite
baseado na borra de café,
posição dos astros ou nas cartas
de tarô...

NELSON TUCCI
Como será o amanhã
Responda quem puder (bis)
O que irá me acontecer
O meu destino será como Deus
quiser
Samba-Enredo da União da
Ilha/RJ, em 1978

O

que vai acontecer com a
economia mundial daqui a
três meses? E com o Brasil?
Que setores estarão mais afetados?
Quais reagirão primeiro? Como
fechará o Produto Interno Bruto em
31 de dezembro?
São perguntas e mais perguntas
tomando conta do brasileiro  a
exemplo do que ocorre em outros
países  que tenta entender o que
está acontecendo e como ele irá viver
(ou sobreviver!) nas próximas
semanas/meses em meio à pandemia.
Certamente os economistas e as
cartomantes devem estar com altas
demandas no período atual. São
feitas projeções de cenários que,
como sabemos, nem sempre se
confirmam. Em alguns casos chegam
a passar (muito) longe da realidade,
como nos ensina a história. Daí ficar

difícil
falar em
números, quanto
mais emitir um simples palpite
baseado na borra de café, posição
dos astros ou na carta de tarô (cujo
enforcado deveria ser guardado em
lugar incerto e não sabido antes de se
embaralhar o monte).
O fato é que a indústria
automobilística nacional, geradora de
aproximadamente 22% do PIB e
responsável pelo emprego de mais
de 120 mil pessoas (metade das
quais em solo paulista), está nas
cordas  como se diz no boxe. Com
a economia paralisada, as
concessionárias fechadas, o

desemprego
comendo solto
(era de 12 milhões
antes da quarentena e hoje,
certamente, já é bem maior) e a falta
de um chão para sentir onde pisa,
poderá faltar ânimo para a retomada.
Mas como a vida é feita de
desafios, está aí mais um para se
enfrentar: que mecanismos serão
colocados à disposição desse
importante setor para se fazer a
roda girar novamente? A questão não
será apenas a produção, que reage
rápido porque a indústria é bem
equipada, tem know-how e dinheiro.
A equação a ser resolvida está na
outra ponta: quem vai comprar?

Bem antes do novo coronavírus
pegar uma carona até os pampas, a
Argentina já tinha jogado a toalha.
Em 2019, comparado com o ano
anterior, o Brasil exportou -31,9%
enviando apenas 428,2 mil veículos
(de um total de 2,8 milhões
produzidos) para o exterior.
Como a Argentina é o nosso
grande mercado externo, nesse
segmento, a situação
autoexplicou-se.
O mercado interno esteve bem,
já que consumiu 2,7 milhões de
unidades, representando crescimento
de 8,6% sobre o ano anterior (2018).
A propósito, 2019 foi o melhor ano
desde 2014. E o que será de 2020? A
produção  já sendo retomada
gradualmente no Sul do país 
deverá estar integralmente
estabelecida desde 22 de abril até a
primeira semana de maio.
Com a Argentina na lona e os
brasileiros  que não quebraram o
nariz no chão nas últimas semanas 
cada dia mais céticos, torna-se difícil
qualquer prognóstico. E se
racionalmente é complicado
escrever, então vamos torcer para
que governo e empresários sejam
criativos o bastante para nos
surpreender.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Crédito para pequenas e médias durante a pandemia

A

chegada do novo coronavírus ao
Brasil lançou um desafio extra
para as empresas nacionais: com as
portas fechadas ou expediente
reduzido, como pagar os custos
fixos mensais? Diversas empresas de
pequeno e médio porte já estão com
dificuldade para conseguir quitar
salários atrasados, encargos, aluguel,
energia, telefone, fornecedores, entre

inúmeros outros gastos. Para reduzir
o problema, o Banco Central
anunciou linha emergencial de
empréstimos para custear a folha de
pagamento de empresas com
faturamento anual entre R$ 360 mil
e R$ 10 milhões.
A medida, que conta com valor
total de R$ 40 bilhões, é destinada
para pagamentos de funcionários

que recebem até 2 salários mínimos
(R$ 2.090), cabendo a própria
empresa a cobertura de excedentes
quando houver. Os juros deste
empréstimo serão de 3,75% ao ano,
carência de 6 meses e o prazo de
pagamento será de 30 meses.
De acordo com o especialista em
administração de empresas Milton
Rui Jaworski, este momento requer

um aceite de crédito sem pestanejar:
Em tempos normais, é prudente
que a empresa pense com cuidado e
faça uma análise de todos os
recursos disponíveis antes de
adquirir qualquer linha de crédito.
Mas no atual cenário, o mais
importante é estar apto para cuidar
dos funcionários w colaboradores,
mantendo o capital humano.

Divulgação

Programação e tecnologia
da informação

Alternativas
em meio ao
desemprego

O

Brasil continua sendo um
dos mercados com maior
potencial para a geração de
empregos na área de tecnologia,
estimando-se que mais de 70 mil
postos de trabalho surgirão nos
próximos quatro anos. Para os
autônomos da área, a alta na
demanda de serviços durante a
crise atual chega a 11%
(programadores de aplicativos) e
10% (assistência remota), por
exemplo.
A Le Wagon, startup francesa
de ensino de programação,
oferece um bootcamp intensivo
de Desenvolvimento Web de, no
máximo, seis meses de duração.
O curso ensina os alunos a
programarem e criarem seus
próprios aplicativos do zero e é
uma alternativa rápida e eficaz
para aqueles que desejam migrar
para a área de tecnologia em
meio a um cenário de incertezas.
Segundo o porta-voz na
América Latina, Mathieu Le
Roux, a empresa passou a
oferecer o método de pagamento
Income Share Agreement (ISA),
vantajoso caso o aluno já esteja
desempregado, pois não precisa
preocupar-se com os altos custos
de uma formação. Com o ISA, o
aluno pode pagar o curso em até
cinco anos após o final dos
estudos e apenas se conseguir
recolocação profissional na área
de tecnologia.

Perspectiva
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Divulgação

Pânico cria
realidades
alternativas

Passeando com o pet
durante a pandemia

E

m tempos de quarentena, o
nível de stress aumenta,
desencadeando crises de
ansiedade, levando a um estado
de pânico, e até a temida
síndrome do pânico.
Observando as estatísticas, o
psicanalista Fabiano de Abreu
afirma que o pânico e suas
consequências, como em
qualquer outro comportamento,
depende das nuances e do
tamanho de sua potência: Um
ataque de pânico, por exemplo,
pode até embaralhar a sua mente
com emoções que aceleram o
batimento cardíaco, desfocam a
visão e aumentam a transpiração
levando inclusive, em casos
extremos, ser confundido com um
ataque cardíaco ou AVC.
Ele acrescenta que a crise de
pânico é um episódio de medo e a
sua intensidade varia de acordo
com o tamanho das
circunstâncias para o tamanho
do seu medo. Mas há sempre
formas de controlar e contornar
este tipo de problemas. Ter
ciência deles é o grande primeiro
passo: Inteligência emocional é
como denominamos a
capacidade de manter o
equilíbrio entre a razão e a
emoção. Quando a emoção está
fora de controle, perdemos a
razão e, então, deixamos de ter a
racionalidade e começamos a
agir de uma maneira que nós
mesmos em sã consciência, na
razão, não aprovaríamos.
Para o psicanalista há uma
série de etapas que devemos
seguir: Temos que usar da
inteligência emocional para
vencer o pânico e a melhor
forma é agir de acordo para que
isso aconteça. A primeira delas é
o controle da respiração. Esta é
de suma importância na
regulação das funções orgânicas,
uma boa alimentação, atividades
físicas, técnicas de relaxamento e
distrações que lhe tragam
conforto e bem-estar são o
melhor remédio para evitar o
pânico e controlar assim a
ansiedade para que não perca a
razão. São técnicas que
aumentam a produção dos
hormônios do prazer e do humor
para buscar o equilíbrio em
relação ao hormônio do
estresse.
6
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O cão deve apenas se aliviar e retornar ao lar
Divulgação

É importante manter níveis adequados nesse momento

VITAMINA D

O que você
precisa saber
Especialista tira dúvidas
sobre este importante
micronutriente

V

ários estudos pelo mundo
têm mostrado o papel
fundamental da vitamina D
na modulação da imunidade inata,
sendo capaz de atacar agentes
agressores de forma a impedir seu
avanço e multiplicação dentro do
organismo. O nutrólogo e
oftalmologista Renato Leça,
esclareceu dúvidas sobre o assunto.
Para que serve. A vitamina D é
um micronutriente que, entre outras
funções no corpo, atua no
funcionamento do sistema
imunológico, auxilia na absorção de
cálcio e tem papel importante no
equilíbrio do açúcar no sangue.
Eu preciso tomar vitamina D?
Estudos mostram que 77% da
população brasileira têm vitamina D
abaixo de 20ng/ml, considerado
insuficiente. E níveis adequados de
vitamina D são muito importantes
para a manutenção da saúde. A dose
ideal para cada paciente varia de
acordo com seu perfil.
Grupo de risco. Vivemos uma
reconhecida pandemia de
hipovitaminose D, então temos que
nos atentar a isso mas especialmente
idosos, gestantes, lactantes,
pacientes bariátricos ou com
raquitismo, osteomalácia,
hiperparatireoidismo, doenças
inflamatórias, doenças imunes,
doença renal crônica, entre outras
situações que merecem maior
atenção aos níveis sanguíneos dessa
vitamina no organismo.

Obtendo bons níveis. Para que
a formação da vitamina D no
organismo seja adequada, é
necessária a exposição solar de, no
mínimo, 15 minutos diários, de
preferência entre 10 e 14 horas,
momento de maior presença dos
raios UV, responsáveis por ativar o
metabolismo de formação da
vitamina D a partir da pele, com
pelo menos os braços descobertos 
quanto maior a área de exposição do
corpo à luz solar melhor , sem o
uso de protetor solar.
Existem suplementos. Para
aqueles casos em que a combinação
de exposição solar e alimentação não
é suficiente, é possível fazer uso de
suplementos de vitamina D  a
partir da recomendação médica , a
fim de fazer uma reposição ou até
mesmo a manutenção dos índices
ótimos da vitamina no organismo.
Deficiência. A falta dela pode
aumentar o risco de problemas
cardíacos, osteoporose, alguns tipos
de câncer, gripes e resfriados, e
doenças autoimunes como esclerose
múltipla e diabetes. Em mulheres
grávidas deficiência de vitamina D
pode aumentar o risco de parto
prematuro e favorecer a préeclâmpsia.
Vitamina D e a pandemia.
Estudo italiano recente, realizado
por cientistas da Universidade de
Turim, aponta que os pacientes que
foram infectados pela Covid-19
apresentam baixos níveis de
vitamina D. Como a vitamina D tem
ação imunomoduladora comprovada
cientificamente é importante manter
seus níveis adequados nesse
momento.

EM meio à
reclusão pela
pandemia da novo
coronavírus surgem
dúvidas em relação
aos pets e uma
questão frequente
nas cidades da
Baixada Santista,
onde a população
canina é gigantesca,
é quanto ao
tradicional passeio,
Recomenda-se que seja um passeio à jato!
pois a maioria dos
Outra ação recomendada é o
amiguinhos está habituada a fazer
banho à seco. É fácil de aplicar e
suas necessidades na rua. Segundo
não existe restrição alguma. É
o médico veterinário Eduardo
possível usar também os sabonetes
Ribeiro Filetti, professor
de glicerina específicos para
universitário, pós-graduado em
animais, que são biodegradáveis e
Saúde Pública e pós-graduado em
de fácil manipulação. Em seguida, é
clínica de pequenos animais,
vital secar bem as patas, inclusive
cirurgia geral em medicina
entre os dedos, para evitar
veterinária e fitoterapia animal, a
problemas. Importante enfatizar
recomendação é que seja um
que o álcool em gel deve ser usado
passeio à jato, simples e rápido.
apenas em seres humanos, pois
Ou seja, o cão deve apenas se
nos animais o produto pode causar
aliviar e retornar ao lar.
sérios problemas dermatológicos,
O intuito de gastar energia do
além de irritação e ressecamento.
pet com passeio não é
Quem testou positivo e está
recomendado devido à exposição
com a Covid-19 deve evitar todo
que proporcionará ao proprietário
contato com pets, alerta o médico
e ao animal, sustenta o dr. Filetti:
veterinário: Não há nenhum caso
Nesta ligeira saída tente fazer
confirmado de cão ou gato que
com que ele não encoste em nada e
infectou humano com o novo
ao chegar em casa higienize suas
coronavírus. Mas é importante
patinhas com água e sabão. Lenços
entendermos que os vírus sofrem
umedecidos também são
mutações e com o tempo se
recomendados para limpar as
adaptam. Todo cuidado é pouco.
patas.

Como ter um cão-guia?
Divulgação

O INSTITUTO Magnus,
de Salto de Pirapora, no
interior do estado de São
Paulo, mantém o
Programa Cão-Guia,
que promove a
autonomia das pessoas
com deficiência visual,
por meio da utilização do
cão-guia. Segundo dados
Primeiro passo: fazer cadastro online
do IBGE, para cerca de
6,5 milhões de pessoas com deficiência visual existem menos de 200 cães
em serviço. Para ser tutor de um cão-guia do Magnus o primeiro passo é
fazer cadastro online, que será avaliado e, se aprovado, será encontrado
um cão compatível com o perfil do interessado. Mais informações no site
www.institutomagnus.org

Gente & Fatos
Sandra Netto

POR SANDRA NETTO

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

z Projeto Circulando convida

empresas e pessoas a doar
materiais, como tecido,
aviamentos e elástico ou quantia
em dinheiro, para campanha
visando a confecção e
distribuição gratuita de máscaras,
por meio de Ongs, como a Igreja
Projeto Viver, na capital paulista,
e de costureiras voluntárias ou
remuneradas pelo projeto da
Circle. Mais em
www.circleaceleradora.com.br
z Terças-feiras, às 18 horas, o

MAM São Paulo promove lives
em libras no Instagram, em
www.instagram.com/mamoficial,
sobre mediação cultural,
educação, culturas e artes surdas
na instituição, por meio de
conversas comandadas por
Leonardo Castilho, educador
surdo do MAM, acompanhada
pela voz de uma tradutora
intérprete de Língua Brasileira
de Sinais.

z Iniciativa inédita na

administração pública federal,
Banco do Brasil (BB), em
parceria com a startup Resale,
passou a disponibilizar solução
digital para a venda de 1,6 mil
imóveis em todo o país, entre
casas e apartamentos retomados
da carteira de crédito imobiliário,
pelo site
www.seuimovelbb.com.br

Arquiteta Claudia Viana, ladeada por José Roberto Júnior e
Felipe Carrilho, da Facttum Construção e Negócios: ecos da
exposição Mulheres de Valor do ISO Santista, quando Claudia
foi homenageada com foto clicada por Bruno Scarpa, feita na
área de lazer da cobertura do Residencial Viguer, em Praia
Grande, obra da Facttum com projeto da arquiteta.

Fernanda
Marques: a cuba
Infinity, que a
arquiteta
desenhou para a
marca Roca, foi
laureada na
categoria Product
Design 2020 pelo
prêmio Red Dot
Awards,
referência
mundial em
design e
inovação.

Divulgação

Serviço antecipado por conta da
pandemia, a Delegacia Eletrônica no estado de São
Paulo, em www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br,
passou a registrar casos de violência doméstica. É mais uma
ferramenta para proteger as mulheres, enquanto o
atendimento presencial prossegue normalmente
nas 134 DDMs (Delegacia de Defesa
da Mulher) do estado.

Marcelo Arone:
headhunter
afirma que o
home office
veio para ficar
e que as
empresas já
assumem que
vale a pena o
custo
operacional e
mesmo a
eficiência em
manter os
colaboradores,
que podem
trabalhar parte
da semana em
casa.

Divulgação

z Referência no tratamento e

cura do câncer infanto-juvenil,
que recebe e trata crianças de
todas as regiões do país, o
Hospital do Graacc, na capital
paulista, necessita de doações.
Informe-se em
www.graacc.org.br

z Focada no atendimento online,
a incorporadora RNI flexibilizou
em abril as condições de
aquisição de seus imóveis novos,
com o registro gratuito das
unidades e a isenção do Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) aos compradores, entre
outras facilidades que envolveram
empreendimentos em cinco
estados, incluindo condomínios
horizontais e verticais, com
destaque para projetos do
programa Minha Casa Minha
Vida.

A atriz Cris
Lopes escolheu
Guarujá para
morar (pelo
menos
enquanto durar
a quarentena
pela pandemia
da Covid-19),
logo após
cancelar sua
agenda este
ano: Perdi
meu pai há
pouco tempo e ele amava as praias do Guarujá. Curti muito na
adolescência com minha família e as praias aqui são lindas.

Tampinha Legal, do Instituto SustenPlást, destinou R$ 700 mil
a entidades assistenciais, resultado da reciclagem do material
arrecadado em mais de 2 mil pontos de coletas no Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás e
Distrito Federal. Aprendemos a apagar a luz e a fechar a
torneira. Precisamos aprender a dar o destino adequado aos
resíduos sólidos. O material plástico pode ser 100% reciclada,
diz a coordenadora Simara Souza.

z Alegando a pandemia do novo
coronavírus, o Pestana Hotel
Group encerrou em abril as
operações do Pestana Convento
do Carmo, em Salvador, após
mais de 15 anos de atividades e
parceria com a Ordem dos
Carmelitas.
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Mesa Litoral

Sofisticação e bom atendimento
Divulgação

Buscando transformar
clientes em verdadeiros
amigos
BRUNO SCARPA

C

om 1 ano e 10 meses de
casa, o House Bar, Cozinha
e Arte oferece a Santos um
conceito de pub londrino com um
toque de arte e um ótimo
atendimento, buscando transformar
seus clientes em verdadeiros amigos.
Dentre seus principais pratos
podemos destacar o ancho (corte
especial argentino servido com
creme de queijo suíço acompanhado
de batatas assadas com queijo
cheddar e bacon, brócolis e molho
chimi churri da casa) e as linguiças
artesanais de pernil recheada com
queijo, acompanhadas de vinagrete,
pimenta biquinho e fritas rústicas na
manteiga de alecrim e farofa.
Já o preferido dos
frequentadores da casa é o filé

raclette, que é composto de tirinhas
de filé grelhado acebolado servido
com queijo suíço derretido na hora
com tomate marinado e torradas
temperadas. Todos os pratos podem

ser saboreados juntamente com os
mais de 20 drinks a base de gin que
compõem a carta da casa.
A sobremesa fica por conta do
big brown kit kat, que se trata de

House: o preferido
dos frequentadores
é o filé raclette

uma generosa fatia de
brownie quente com
creme de avelã e ninho
servido com frutas
vermelhas frescas,
sorvete de creme e kit
kat.
O House Bar,
Cozinha e Arte fica
localizado à Rua Dr.
Luís de Faria, 86,
Gonzaga e pode ser
visitado de segunda a
sábado das 11 às 16
horas e das 18 a 1
hora. Porém, devido à
pandemia do novo
coronavírus, está funcionando
delivery e retirada. Pode ser
encontrado na internet através do
Facebook/House Bar, Cozinha e
Arte e no instagram @housesantos

Wine Trade
Fair e Cachaça
Trade Fair

4

ª edição da Wine Trade
Fair e Cachaça Trade
Fair, que acontecem
simultaneamente no Pavilhão de
Exposição do Anhembi, na
capital paulista, foram adiadas
para 4 a 6 de maio de 2021. As
feiras reúnem produtores e
distribuidores de vinhos,
destilados e conexos de todo o
Brasil para encontros técnicos,
formação de network, troca de
experiências, rodadas de
negócios e principalmente para
vendas no atacado e contatos
comerciais com o público
convidado, composto unicamente
de compradores profissionais.
Os organizadores afirmam que
os expositores que haviam
contratado a participação nos
eventos foram consultados e
concordaram com o adiamento.

Teatro como forma de autoconhecimento

A

atriz, diretora, preparadora corporal, dubladora, cantora e professora de interpretação, Renata Zhaneta foi
entrevistada pelo Programa Memória-História Oral em 9 de outubro de 2019, no Salão Camoniano do Centro
Cultural Português de Santos. Em seu depoimento, Zhaneta nos conta sobre suas memórias de infância e
juventude, sua vida pessoal e sua trajetória artística.

RENATA Zhaneta
nasceu em Mirassol,
interior de São Paulo, em
22 de novembro de
1959, e aos seis anos
mudou-se com a família
para Santos. Já nessa
idade mostrava que a
vida no palco seria seu
caminho: Brincava
muito de rainha e
sempre estava com vestido de baile. Adorava representar. Com apenas 10
anos encarou seu primeiro desafio, no Colégio Coração de Maria, difícil até
para atores experientes: Fui convidada para fazer um monólogo na escola,
que durava cerca de uma hora. Fiz o papel de uma garota órfã. Não me
lembro do texto, mas lembro da luz que vinha de uma janela, diverte-se com
a lembrança de infância.
Ainda jovem passou por vários grupos teatrais, entre eles o do Clube
XV, onde encontrou o diretor Belarmino Franco, uma de suas referências, ao
lado de Tanah Correa, seu professor no extinto Caiçara Clube. Aos 19 anos
ingressou na faculdade de Psicologia da Universidade Católica de Santos e
entrou para o movimento estudantil, que lutava pela redemocratização do
país: Participar daquele movimento foi fundamental para minha formação
como ser humano e como atriz.
Como o teatro ainda não lhe rendia o suficiente, Renata foi conciliando a
vida de atriz com as aulas de inglês que ministrava e, em outro momento,
com o trabalho de assessora parlamentar. Nesse período, passou a trabalhar
com a diretora santista Neyde Veneziano: Foram sete anos incríveis
fazendo teatro popular, teatro de revista e operetas.
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Acervo FAMS

Renata Zhaneta: Recebi
uma grande herança do
Roberto Peres
Em 2014 Zhaneta recebeu o convite para
assumir a direção da Escola de Artes Cênicas Wilson
Geraldo, que funciona nas dependências do Teatro
Guarany: Recebi uma grande herança do Roberto
Peres (antigo diretor). Já tinha conhecimento que era
um local em que se respirava arte.
Sobre o teatro, sua grande paixão, Renata o
encara como uma ferramenta de autoconhecimento:
Ele dá chance ao ator de olhar para ele mesmo, de
se questionar e de se transformar.
A entrevista completa de Renata Zhaneta pode
ser acessada no canal oficial do Programa MemóriaHistória Oral no Youtube, em www.youtube.com/c/
programamemoriahistoriaoral

Nos anos 1990 Renata foi morar definitivamente na capital
paulista, onde trabalhou com grandes mestres das artes, a exemplo de
Wladimir Capella, Eduardo Tolentino, Celso Frateschi e Regina
Galdino, entre outros. A partir daí foram 23 anos de inúmeras
atuações no teatro, cinema, tevê, comerciais e performances,
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
aliado com o trabalho na formação de novos atores e com a
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
conquista de vários prêmios, como o APCA de Melhor Atriz,
www.fundasantos.org.br
em 2007.

