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Sentimentos

s reflexões proporcionadas pelo
isolamento social geram sentimentos
ambíguos. Ao mesmo tempo em que
provocam medo  de ser internado, entubado e
nunca mais acordar , inspiram esperança 
de continuar vivendo, para lutar contra a
propagação da pandemia. É nesta hora que
subvertermos o que se espera de um editorial
de jornal, ao trocar a previsível posição
política, social etc. por um punhado de
sentimentos  sim, os sentimentos que afloram,
porque atrás de um jornal, um site, uma
empresa, existem pessoas! A Região
Metropolitana da Baixada Santista, como de
resto o país e o mundo, está saturada de
informações sobre o novo coronavírus. Não
iremos, pois, relembrá-las. Vamos nos dar um
tempo. Em vez de enfatizar a tragédia,
tratemos agora de escrever sobre sentimentos.
São os sentimentos do cidadão, jornalista, pai,
marido, amigo, peregrino do Caminho de
Santiago. Revivo os meus sagrados dias ao
completar 36 anos ao lado de minha amada
Sandra, ao comemorar o primeiro aniversário
de Billy, nosso filho peludo, e de exultar com a
chegada da netinha Ella, fruto do amor de
minha filha Juliana e o marido Elan  sabe-se

Perspectiva

lá quando poderei conhecê-la, eis que a
pequena é nascida cidadã norte-americana.
Embora afastado do convívio social, meus
dias têm sido intensos, começando cedo com o
despertar de Billy, que convida ao passeio
para satisfazer suas necessidades, pois assim
optou, por três vezes ao dia. São esses
passeios, perfeitamente justificáveis diante da
quarentena, que driblam a ansiedade que a
muitos atormenta. O corpo também é sacudido
por exercícios com elásticos e pesos e suprido
com uma alimentação balanceada, da atenta
Sandra que escolhe bons produtos na feirinha
semanal e se esmera na culinária  além de
realizar suas tarefas profissionais. No
trabalho, o foco é atualizar o site do jornal,
as redes sociais, bater uma bola com o time
de colaboradores visando preparar a edição
mensal e... reservando tempo para os temas
ligados ao Caminho de Santiago  afinal, os
oito livros impressos foram formatados em ebook e os três que constituem a trilogia
Pedras do Caminho finalmente estão lançados
no mercado. Com alegria e felicidade
agradeço a Deus pela saúde, embora convicto
de que os sentimentos de tristeza pela
pandemia jamais deixarão de me perseguir.

Autonomia para as Confederações
e valorização dos atletas
ALBERTO MURRAY NETO
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Coutinho, foi entrevistado pelo Programa MemóriaHistória Oral da FAMS...............................................Pág.8.

2

Opinião

Murray

O

mundo do esporte vem
passando por transformações
profundas. É imperioso modernizar
a forma de relacionamento entre o
Comitê Olímpico, as Confederações
desportivas e os atletas. É com esse
objetivo que minha proposta de
Agenda Positiva para a presidência
do Comitê Olímpico do Brasil prevê
como principais pilares a autonomia
das Confederações e a valorização
dos atletas.
É necessário, urgentemente, que
seja aumentado o piso de recursos
que são transferidos do Comitê
Olímpico para as Confederações. A
maioria delas chega ao final do ano
em condições precárias, dependendo
da boa vontade do Comitê Olímpico
para pagar suas contas básicas. Isso
não pode ser assim. O dinheiro que
o Comitê Olímpico arrecada em
decorrência da Lei Piva (dinheiro das
loterias) é para fomentar o esporte
olímpico. Esse é o espírito da lei. O

Comitê Olímpico é apenas o
repassador dessa verba e o
encarregado pelo controle da
prestação das contas. Portanto, a
equação Comitê Olímpico sempre
mais rico em detrimento das
Confederações tem que mudar.
Quanto aos atletas, esses são a
razão de tudo isso existir. Se não
houver atleta, não há esporte, não
existem Jogos Olímpicos. Em
benefício deles devem ser

Alberto: É necessário
resgatar a plena
credibilidade do Movimento
Olímpico do Brasil
empregados todos os esforços. Os
atletas devem participar ativamente
da gestão do esporte, ocupando
cargos de relevância nas entidades.
Sou favorável, também, que os
atletas que trabalham na Comissão
de Atletas sejam remunerados. É
justo e isonômico.
É necessário resgatar a plena
credibilidade do Movimento
Olímpico do Brasil, para que se
possa atrair novamente o capital
privado. Com a pandemia, as
empresas deverão buscar novas
formas de propaganda e o esporte
pode ser uma excelente opção. Para
isso ele precisa estar bem organizado
e gerido de maneira plural, com ética
e transparência.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Construção

Marco de Nova York
Um dos 10 edifícios mais
importantes da Big Apple
na última década

Divulgação

Divulgação

C

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

ArchaPlay:
plataforma com
assinatura
mensal ou anual

Streaming para
arquitetos e designers
A

construtech Archademy,
aceleradora de escritórios de
arquitetura e design, lançou o
ArchaPlay, streaming que fornecerá
aos profissionais uma oportunidade
de participar do hub de negócios da
startup de maneira remota. Dentro
da plataforma será possível acessar
desde conteúdos desenvolvidos por
especialistas e profissionais do
segmento, até contatar fornecedores
por meio de um fórum administrado
pela Archademy e fechar parcerias e
negócios.
Com menos de R$ 2 por dia, por
meio de assinatura mensal ou anual,
é possível acessar conteúdos novos
toda semana, como entrevistas com
arquitetos e designers, estudos de
caso, aulas de gestão e inovação.
Queremos trazer tudo o que o
empreendedor precisa aprender para
ter sucesso em seu escritório,
trabalhando como autônomo, mas
que não é ensinado nas faculdades. A
ideia é oferecer um canal com
conteúdos mais densos de negócios,
mas também inspiradores e
motivacionais, que sirvam de

referência para o crescimento e
desenvolvimento dos profissionais
de arquitetura e design de interiores
de todo o país, afirma João Leão,
diretor de aceleração da Archademy.
Estão confirmados como
produtores deste novo portal,
Benedito Abbud, José Ricardo
Basiches e André Bacalov (TriArt
Arquitetura), e profissionais como
Sig Bergamin, designer de interiores,
também desenvolveram conteúdo
inédito para a plataforma.
Outro diferencial está no fórum
de especificação, que permitirá aos
profissionais acessar oportunidades
de adquirir materiais diretamente
com as marcas parceiras. A
Archademy sempre teve o papel de
desenvolver o mercado e ajudar os
pequenos e médios profissionais a
serem mais competitivos e terem
mais oportunidades através do
poder da escala e da comunidade.
Investindo menos de um café por
dia, os profissionais vão poder ter
acesso a uma série de serviços que
vão fazer enorme diferença em seus
negócios, destaca Leão.

60 andares em cascata, na esquina das ruas Church e Leonard
Perspectiva
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Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Turismo mais eficaz

Divulgação

Intercâmbio será gerido
pelo Instituto Ciudades
del Futuro

O

Instituto Ciudades del
Futuro apresentou em
videoconferência a Red
Argentina de Destinos Turísticos
Inteligentes (Red DTI-Ar), com a
presença online de mais de 400
especialistas de todo o mundo,
especialmente de 80 municípios da
Argentina e representantes de
entidades do Paraguai, Chile,
República Dominicana, Colômbia,
Curaçao, Brasil, Espanha, Costa
Rica e França.
A Red DTI-Ar é um espaço de
intercâmbio de experiências e
destinos criados pelo Instituto
Ciudades del Futuro (ICF) com a
finalidade de impulsionar os
destinos turísticos inteligentes da
Argentina. Inclui grupos
constituídos por prefeituras,
organismos nacionais e provinciais,
instituições acadêmicas,
representantes do setor público e
privado. Está de acordo com as
referências da Red de Destinos
Turísticos Inteligentes de Espanha,
reconhecida internacionalmente.
Queremos organizar uma rede
associativa, operando entre todos,
intercambiando experiências, e assim
contando com o apoio técnico do
Instituto Ciudades del Futuro e da
Fundação Ciudad de la Plata,
afirmou Andrés Ziperovich,
secretário geral da Red DTI-Ar.
Acrescentou que há mais de um ano,

quando surgiu a ideia, foram
planejadas ações de capacitação e a
possibilidade de fazer diagnósticos
para saber desenvolver estratégias
para tratar a transformação dos
destinos em inteligentes.
O lançamento contou com
apresentações de palestrantes da
Sociedade Estatal para a Gestão da
Inovação e Tecnologias Turísticas
(Segittur); Rede Espanhola de
Destinos Turísticos Inteligentes;
Instituto Valenciano de Tecnologias
Turísticas (Invat-tur); Rede
Automática de Destinos Turísticos
Inteligentes da Comunidade
Valenciana; Associação Espanhola de
Normalização (UNE); Instituto
Nacional de Promoção Turística da
Argentina; VisitBenidorm; Empresa
Municipal de Turismo de Belo
Horizonte; Centro de Informática de
Málaga; Fiware Zone; e as
prefeituras de Montevidéu, Tequila
(México) e San Antonio Oeste
(Argentina).

Fotos Divulgação

Red DTI-Ar
dará apoio a
destinos
turísticos
inteligentes

A Red
DTI-Ar
promove a
geração de
destinos
turísticos
inovadores e
sustentáveis,
sobre uma
infraestrutura tecnológica que:
 Assegure um projeto humano
sustentável do território turístico,
promovendo a inclusão e integração
social e a acessibilidade universal;
 Catalogue as informações de
perfis de turistas para melhorar a
promoção digital do destino dos
prestadores turísticos;
 Gerencie as informações sobre
serviços turísticos e prestadores de
serviços turísticos de destino para
obter armazenamento, necessidades,
benefícios e demandas;
 Facilite a interação e integração do
visitante com o mundo;
 Incremente a qualidade da
experiência turística no território; e
 Melhore a qualidade de vida da
vida dos residentes fomentando a
participação cidadã.
O ICF ajuda comunidades da
Argentina no projeto e
implementação de iniciativas
inovadoras para o desenvolvimento
humano sustentável e inclusivo.

Pestana Alvor South Beach, Algarve: procedimentos reforçados

Portugal reabrirá
hotéis em junho
O
Pestana Hotel Group começará
a reativar seus hotéis e
pousadas em Portugal a partir de 5
de junho, com uma campanha de
agradecimento aos profissionais de
saúde que, desde o primeiro
momento, têm estado na linha da
frente no combate à pandemia.
Numa primeira fase abrem, na região
de Lisboa, o Pestana Cascais e, no
Algarve, o Pestana Viking, Pestana
Alvor South Beach e o Pestana D.
João Villas. As pousadas retomam a
atividade com as unidades de Viana
do Castelo, Ria de Aveiro, Alcácer
do Sal, Sagres, Valença e Bragança. O
Pestana Tróia Eco-Resort está
disponível, bem como os campos de
golfe do grupo e, na Madeira, o
Casino da Madeira está pronto a
reiniciar atividade em junho.
Em linha com as orientações das
autoridades de saúde, o Pestana
Hotel Group implementou um
protocolo interno de procedimentos
com o objetivo de oferecer as
melhores condições de segurança e
higiene a hóspedes e colaboradores.
Algumas das medidas adotadas
incluem a criação de circuitos de
circulação, devidamente
identificados, tendo em vista o
distanciamento social; novas

funcionalidades da app, permitindo
menor contato pessoal e
disponibilização de novos serviços
neste canal e colocação de acrílicos
de proteção nas recepções.
Foram reforçados os
procedimentos e frequência da
limpeza e higienização dos espaços
de alta frequência e de acesso
comum (piscinas, elevadores e
outros), assim como dos quartos
(sem a presença dos hóspedes
durante o período de ocupação). Os
colaboradores estarão devidamente
equipados com materiais de
proteção individual (máscaras,
viseiras, protetores de sapatos,
luvas, álcool em gel) e, aos
hóspedes, são lembradas as
recomendações de distanciamento
social e etiqueta respiratória da
Direção-Geral da Saúde. Os
restaurantes funcionam mediante
reserva, estando também disponíveis
serviços de take-away e room
service.
O Pestana Hotel Group
aproveita a reabertura para juntar-se
ao merecido agradecimento aos
profissionais de saúde e até o final
do ano, esses profissionais poderão
relaxar numa Pousada de Portugal,
sendo beneficiados com 50% de
desconto na
estadia com café
da manhã incluso.
As reservas estão
disponíveis em
guest@pestana.com
Pestana Viking:
colaboradores
equipados com
materiais de
proteção
individual
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Veículos & Negócios

Cadeia automotiva

Divulgação

Setor unido, por sobrevivência
Divulgação

É forte o sentimento de
solidariedade entre os elos
da cadeia
NELSON TUCCI

considerar um dia como curto
prazo, uma semana como médio e
um mês como longo prazo, ilustrou
Canaan. Na opinião de Pasquotto, a
nacionalização de produtos volta à
pauta com toda força e afirma,
categórico: A normalidade só será
restabelecida após a vacina contra a
Covid-19; antes disso, não.
Fortalecimento  Em outro
debate online, com a participação de
centenas de empresários do setor, o
presidente da Associação Nacional
das Instituições de Crédito,
Financiamento e Investimento
(Acrefi), Hilgo Gonçalves; o
presidente da Federação Nacional
dos Distribuidores de Veículos

Automotores (Fenabrave), Alarico
Assumpção Júnior; e o vicepresidente da Federação Nacional
das Associações dos Revendedores
de Veículos Automotores (Fenauto),
Enilson Sales, e o vice-presidente da
Tecnobank, Luís Otávio Matias,
confirmaram um entendimento
comum objetivando salvar e
preservar vidas, até para a
continuidade dos negócios. Na falta
de alternativa, comentaram, aderiram
ao fechamento das concessionárias.
Hoje, no entanto, já defendem uma
abertura organizada, conforme a
realidade de cada região. Anfavea,
Fenabrave e Fenauto, inclusive,
apresentaram propostas a governos
estaduais sugerindo tal flexibilização
com um protocolo de segurança.
Temos, neste grupo, uma
experiência enorme de se retomar os
negócios, pois sabemos como lidar
com crises  e não será diferente
desta vez. Vamos sair fortalecidos e
ainda mais unidos. Somos pessoas
que apoiam pessoas e colocam as
pessoas no centro das nossas
decisões. Assim o mundo se acerta e
nós acertamos o mundo, acredita
Luís Otávio.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

usuário uma visibilidade quatro
vezes maior, quando comparada ao
feixe de luz vermelho e melhor
visualização em ambientes externos
ou com a nitidez prejudicada por
poeira e detritos de obras. Por conta
dessas características, o modelo tem
excelente desempenho em ambientes
adversos e possibilita o trabalho em
terrenos com condições difíceis, já

que os feixes verticais e horizontais
garantem precisão no serviço.
Inclusive, o uso do produto
dispensa a necessidade de ajudantes
para realizar as marcações, diferente
das tradicionais maneiras de nivelar,
como de mangueira, água ou até
mesmo de niveladores mão, que
gastam mais tempo e têm menor
índice de exatidão.

A

inda que a produção e as
vendas reajam nos próximos
meses, o que o setor espera,
as vendas da indústria
automobilística deverão ser pelo
menos 30% menores em relação ao
ano passado. Mas isto não é tudo.
Se o crédito não chegar às pequenas
e médias empresas, vai ter
quebradeira. Pesquisa realizada pela
plataforma Automotive Business
aponta que o fôlego das menores
deverá durar só mais 60 dias.
Devemos trabalhar mais em
rede, nos ajudar, receita Gustavo
Levy Canaan, diretor de Vendas da
ArcelorMital, antevendo repasse da
valorização cambial ao preço do aço.
Em live promovida pela Automotive
Business, da qual o Jornal
Perspectiva participou como
convidado, Luis Afonso Pasquotto,
VP da Cummins Inc. e presidente da
companhia no Brasil, disse que as
prioridades da Cummins são a saúde
dos funcionários, com adoção do
isolamento e outras medidas
protetivas; a manutenção da oferta
de produtos críticos (motores, que
transportam alimentos, pessoas e
geram energia, destacou);
sustentabilidade da companhia.
Já o presidente da Bosch

Dewalt lança
nivelador a
laser verde

C

om feixe de luz verde, que
permite alcance de até 15
metros, a Dewalt lançou o auto

América Latina, Besaliel Botelho
reforçou o sentimento de
solidariedade e união entre os elos da
cadeia: A situação é mais crítica
entre as empresas menores, de
capital nacional e já começamos a
ver baixas na cadeia de valor. Esta é
uma realidade inevitável e nós
estamos desenvolvendo um trabalho
para apoiar estes parceiros.
A Bosch retomou a produção, a
exemplo das demais empresas
setoriais que, inclusive, foram a
Brasília  através de representante 
conversar com o presidente da
República para ajudar na superação
da crise. O fato é que a situação,
atípica, leva os empresários a
DW088CG:
mais
autonomia
nivelador
laser
DW088CG.
Desse modo,
a tecnologia
do oferece ao

Se o crédito não chegar às
pequenas e médias
empresas, vai ter
quebradeira

Fomentar intercâmbio...

Plataforma
on-line para
conectar IoT

C

om o objetivo de unir e
aproximar de forma digital
todo o ecossistema de Internet
das Coisas brasileiro, a
Associação Brasileira de Internet
das Coisas (Abinc) lançou a
plataforma digital e comunidade
on-line Conexão IoT. O
programa conecta as forças de
diversos setores econômicos,
públicos e privados, aos
usuários finais, fornecedores e
pesquisadores de todo o Brasil.
A ideia, segundo Paulo
Spacca, presidente da Abinc, é
proporcionar o intercâmbio de
informações, fomento à negócios
e o networking profissional.
Desde o início da Abinc temos
realizado eventos para estimular
a conexão entre as pessoas e
acelerar o desenvolvimento do
mercado. Mas para
promovermos o networking entre
pessoas e empresas em todos os
cantos do país, estava faltando
um espaço no ambiente digital,
afirma: A Conexão IoT vai
contribuir não só para nos
mantermos informados e
conectados em tempos de
distanciamento social, mas
também servirá como um meio
constante de atualizações sobre o
mercado.
Cada usuário poderá
configurar um perfil pessoal e ter
acesso a notícias e comunicados
sobre o setor, conteúdo de valor
gerado pela comunidade, comitês
e associados Abinc, casos de
sucesso etc.
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Doença
crônica e
incurável:
população
merece
respeito

Recuperar a
boa forma
após o parto

A

pós a gestação, quando
muitas transformações
acontecem no corpo da mulher
para que ela possa trazer ao
mundo um filho, agora é a hora
de ir em busca de perder o peso
corporal extra da gravidez e
recuperar a boa forma física. O
personal trainer e especialista em
treino para mulheres, Rafa
Moreira, elenca alguns cuidados
que as novas mamães devem ter
para recuperarem a boa forma
física após a gestação: Assim
como em outras fases da vida, a
dupla infalível boa alimentação e
exercícios físicos é o grande
trunfo para voltar à antiga forma
ou até mesmo superá-la. Mas o
pós-parto é um período em que
se deve ter alguns cuidados e não
se pode exagerar achando que
tudo vai acontecer em um
instante.
As mulheres que tiveram
filhos recentemente precisam de
liberação médica para praticar
atividades físicas. Se o parto foi
cesariana, o organismo pode
demandar um pouco mais de
tempo para se recuperar, de dois
a três meses em média. Já no
caso de parto normal, em poucas
semanas as mulheres são
liberadas já para fazer
atividades. Não é preciso
exagerar, pois não é em duas
semanas ou um mês que irá
recuperar o peso de antes da
gravidez. É preciso ter calma e
investir nos treinos
gradativamente, sem pressa,
afirma Rafa.
Atividades de fortalecimento
da musculatura lombar e
abdominal são importantes para
retomar a boa forma após a
gravidez e um excelente ponto de
partida. Além disso, exercícios de
agachamento com o próprio peso
do corpo são bem-vindos e vão
conferir uma melhor aptidão
física. Exercícios que têm o
fortalecimento de abdômen e
para-vertebrais, assim como de
membros superiores, trabalham
os grupos musculares que serão
mais exigidos com a rotina de
amamentação e carregar o bebê
no colo. Abdominais no solo,
agachamentos, prancha
abdominal e outros exercícios de
força são a chave neste
momento.
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Dicas para prevenir
a obesidade do pet
É importante levar o amiguinho para passear...
Fotos Divulgação

GORDOFOBIA

Combatendo
com informação
O estigma e a
discriminação pelo peso
não podem ser tolerados

N

eologismo criado para
indicar o preconceito de
pessoas que julgam o
excesso de peso e a obesidade como
um fator que mereça desprezo, a
gordofobia deve ser combatida com
informação, afirma a Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (Sbcbm). Evidências
científicas mostram que o aumento
de peso não ocorre apenas por falta
de disciplina ou de responsabilidade
pessoal, mas sim por efeitos
biológicos, metabólicos e genéticos,
explica o vice-presidente da
entidade, Fábio Viegas.
No Brasil, uma em cada cinco
pessoas está com sobrepeso ou
obesidade segundo dados do
Ministério da Saúde. A projeção da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) é que cerca de 2,3 bilhões de
pessoas estejam acima do peso,
sendo 700 milhões obesas, até 2025.
O presidente da Sbcbm, Marcos
Leão Vilas Bôas, lembra que a
sociedade atua em campanhas
voltadas ao estigma da obesidade e
visando informar a população sobre
medidas de acolhimento das famílias
e pacientes com obesidade.
Além das doenças associadas à
obesidade, como o diabetes e a
hipertensão, essas pessoas
enfrentam grave estigma social. Um
periódico científico publicado pela
Nature Medicine, assinado por mais
de 100 instituições de todo o
mundo, incluindo a Sbcbm,
constatou que o preconceito contra a
obesidade compromete a saúde,
dificulta o acesso de pessoas acima
do peso ao mercado de trabalho e a
tratamentos adequados, afeta suas
relações sociais e a saúde mental.

Dados desta revisão apontam
que entre os adultos obesos, cerca de
19% a 42% sofrem com a
discriminação. A taxa é maior
principalmente entre as mulheres e
naqueles em que o Índice de Massa
Corporal (IMC) são maiores.
Estudos apontam que crianças e
adolescentes com sobrepeso ou
obesidade vítimas de bullying são
significativamente mais propensos a
sofrer com ansiedade, baixa
autoestima, estresse, isolamento,
compulsão alimentar e depressão se
comparado com adolescentes
magros.
Recentemente, a gordofobia foi
utilizada para desqualificar o
trabalho de parlamentares no Brasil,
afastando pessoas gordas dos
espaços de participação política.
Deputados Joice Hasselmann,
Rodrigo Maia e Sâmia Bonfim foram
alvos.
Segundo a psicóloga Michele
Pereira, coordenadora do Núcleo de
Saúde Mental da Sbcbm, a
gordofobia reforça preconceitos e
sofrimento daqueles que não
atendem ao padrão estético: O
aspecto físico não interfere nas
outras capacidades. Não há conexão
direta sobre a doença obesidade e as
capacidades cognitivas. Já o
sofrimento emocional e a
marginalização por conta da
obesidade, sim, podem levar a
prejuízo em outras áreas da vida.
Precisamos encontrar meios de
combater todas as formas de
discriminação.
Para o psiquiatra Hélio Tonelli,
que também integra o Núcleo de
Saúde Mental da Sbcbm, a sociedade
ainda não se atentou que a
gordofobia pode até ser comparado a
crimes relacionados com
preconceitos por raça, sexualidade e
gênero e origem, o que equivale ao
assédio moral.

OBESIDADE
é um problema
muito comum
nos animais de
estimação e
pode ser
definida como
um acúmulo
excessivo de
gordura no
organismo. O
animal se torna
obeso, explica
o médico
Doença pode levar a problemas digestivos
veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti, por meio
desta obesidade, alerta Filetti, que
de ingestão acima do normal de
é professor universitário e mestre
calorias, pela vida sedentária ou
em Saúde Pública: Esta é a única
restrição de exercícios,
maneira de intervir no processo e
predisposição genética, alterações
tentar ajudar o animal a emagrecer
endócrinas, como a hipofunção de
e se tornar mais saudável.
tireoide ou da adrenal, dietas
Independentemente do
desbalanceadas ou em alguns casos
resultado da avaliação médica, o
de estresse.
proprietário deverá seguir as
Alguns animais obesos tem
algumas dicas para diminuir o peso
maior propensão a desenvolverem
do seu animal de estimação, tais
problemas digestivos, pancreáticos como levar o amiguinho para
e dermatológicos. A obesidade
passear regularmente, verificar se
excessiva pode levar alguns
as vacinas estão atualizadas, evitar
animais a terem problemas
remédios sem orientação do
cardiovasculares principalmente
médico veterinário, não deixar o
quando idosos. A obesidade pode
pet por perto durante as refeições
ser tanto a causa quanto a
da família para que ele não receba
consequência de uma longa série de alimentação extra inadequada,
problemas de saúde.
fornecer dieta ou ração balanceada
A nossa experiência com este
na quantidade suficiente, de acordo
tipo de problema revela a
com o porte, evitar doces, massas,
necessidade de um exame clínico
frituras, alimentos temperados e
no animal para determinar a causa
gordurosos.
Lord: afeto físico,
próximo e aconchegante

O RESIDENCIAL Club Leger, na
capital paulista, integrou ao seu
quadro um cachorro da raça golden
retriever, o Lord, como forma de
permitir que os residentes possam
ter momentos de afeto físico,
próximo e aconchegante. A psicóloga
do residencial, Daniela Bernardes,
afirma que estudos apontam os
benefícios que a Terapia Assistida por Animais (TAA), ou Pet Terapia,
pode produzir à qualidade de vida dos idosos. Segundo ela, esse tipo de
atividade permite exercitar aspectos como habilidades sociais, humor e
cognição. A história do Lord é significativa. Vítima de maus tratos, ele
chegou ao residencial machucado e passou por período de recuperação.
Agora, retribui distribuindo afeto e alegria a quem não pode ter contato
direto com amigos e familiares, especialmente nesses dias de pandemia.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Gabriela Rossa Drewes/Divulgação

z Se Trabalhou, Tem Direito é

o mote da campanha liderada
pelo Sindicato dos Trabalhadores
de Hotéis, Bares, Restaurantes e
Similares de São Paulo e região,
que beneficiará cerca de 7 mil
empregados e ex-empregados do
McDonalds.
z Costa Cruzeiros estende a
pausa de suas operações globais
até 30 de junho devido à
pandemia de Covid-19 e medidas
de contenção, como o fechamento
de portos e restrições à
circulação de pessoas. O cliente
afetado poderá utilizar o valor
pago como crédito até 31 de
março de 2021 e agendar um
novo cruzeiro com embarque até
30 de novembro de 2021. Além
disso, receberá um crédito, a ser
utilizado a bordo, que varia de
R$ 400 a R$ 1.200 por cabine.
z Para estimular o mercado

imobiliário durante a pandemia, a
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e a
Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc) lançaram a campanha
Vem Morar.
z Natura &Co registrou
aumento de receita de 1,9% no
primeiro trimestre, em relação
ao mesmo período do ano
passado, o primeiro a incluir os
resultados da Avon Products,
Inc, após a conclusão da
aquisição em 3 de janeiro, que
tornou a companhia líder no
segmento de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos, com
11,8% de participação no
mercado latino-americano.
z Abertas inscrições para a 6ª
edição do Prêmio Synapsis
Federação Brasileira de Hospitais
de Jornalismo 2020, que valoriza
jornalistas que dedicaram
esforços para levar informação de
qualidade no período de 1º/10/
2019 a 30/09/2020, distinguindo
fato de fake, enriquecendo o
debate sobre assuntos
relacionados ao sistema de saúde
público ou privado. Mais em
www.fbh.com.br/premio

Anselmo Eduardo Borgheti, 54 anos: novo diretor comercial
da Kia Motors do Brasil, responsável pelas áreas de Vendas,
Marketing e Planejamento de Rede, assume com o objetivo
de fortalecer ainda mais o atendimento à rede de
concessionárias e aperfeiçoar as equipes para a retomada dos
negócios pós-pandemia.
Divulgação

Conhecido como Dr. Bactéria,
Roberto Martins Figueiredo é
biomédico, conselheiro do
CRBM e especialista em
higiene de alimentos:
atualmente é contratado
do Departamento de
Jornalismo da Rede
Record, com quadro no
programa Fala Brasil, no
qual aborda temas
relacionados com a saúde
pública, especialmente
nesses dias de pandemia
com foco nas medidas de
prevenção à Covid-19.

Bloxs Investimentos possibilita a
participação em apartamentos geradores de renda e com
alto potencial de valorização na região Sul da capital paulista,
estruturado e gerido pela proptech Yuca, referência em
coliving com mais de 45 apartamentos
sob gestão.
Jornalista Maria Amélia Graniero,
Divulgação
diretora do Jornal de Peruíbe, précandidata à vereadora por Peruíbe
cuida da família nesse tempo de
pandemia, aproveitando para
estudar políticas públicas, visando
o desenvolvimento do município
do litoral Sul paulista: Tenho
esperança que essa pandemia passe
logo, para que vidas sejam salvas e
possamos ter nossa cidade em
pleno funcionamento.
Divulgação

Giovanna
Battaglia
Engelbert:
diretora criativa
da Swarovski será
responsável pelo
planejamento e
elaboração do
portfólio de
produtos em todas
as divisões a partir
da coleção
Primavera/Verão
2021.

Carlos Sadaki Kaidei assumiu a
presidência do Grupo TrendFoods, dono
das franquias China in Box e Gendai:
fundador do Gendai, Sadaki atuava como
vice-presidente do Grupo desde 2008,
quando se uniu à Robinson Shiba, criador
do China in Box, afastado da direção do
grupo por motivos médicos.

z Sábados de junho contarão
com a oficina online Críticas
sem Crise: Da Poesia à Prosa,
na programação da Biblioteca de
São Paulo (BSP), com o conceito
#CulturaemCasa, que amplia o
acesso e a oferta de conteúdos
virtuais dos equipamentos, com
inscrições gratuitas e vagas
limitadas no link
www.bsp.org.br/inscricao
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Tradição santista no Bamba
Divulgação

Mais de 40 tipos de sorvete
encontrados no sistema
por quilo
BRUNO SCARPA

C

om 45 anos de tradição, o
Bamba Sorvetes em Santos
através de Alexandre
Andreazzi e Camila Andreazzi
dispõe de um ambiente familiar e
aconchegante para seus clientes se
sentirem em casa e ficarem mais à
vontade para degustar e escolher
dentre os mais de 40 tipos de
sorvete encontrados no sistema por
quilo. Dentre os sabores preferidos
pelos frequentadores, estão
morango, chocolate, flocos, creme,
pistache e nozes.
Fora o sorvete tradicional, a
banana split é uma ótima pedida,
sendo composta por três sabores de
sorvete, banana, chantilly, cobertura
de chocolate, caramelo, castanha de
caju, cereja e biscoito.

O tradicional açaí é outro
destaque do Bamba, com várias
opções de acompanhamento, entre
leite condensado, leite ninho, farofa
doce, granulados, Ovomaltine,
castanha de caju, confete e vários
tipos de frutas, entre elas o morango
e banana.
A casa também possui a parte de
cafeteria com salgados, cafés,
cappuccinos e doces.
Durante a pandemia, o Bamba
funciona no sistema delivery e

passou a preparar deliciosas
refeições, além de sobremesas, para
entregar em domicílio, com um
cardápio variado para cada dia da
semana. Na segunda-feira, por
exemplo, arroz, feijão, carne assada
ou frango grelhado com batata,
farofa caseira e repolho refogado
com tomate. Aos sábados,
rocambole de presunto, queijo e
tomate ou calabresa com cebola e no
domingo, lasanha de presunto e
queijo ou canelone de presunto e

Bamba: durante a
pandemia, sistema
delivery

queijo ao molho sugo,
individual, ambos
congelados. Na parte da
sobremesa tem as opções
de torta de limão
individual, bolo de cenoura
com brigadeiro para duas
pessoas e bolo de banana
para duas pessoas.
O Bamba Sorvetes fica
localizado à Avenida Conselheiro
Nébias, 869, Boqueirão, em Santos,
possui espaço interno e externo
contando com a área pet friendly,
com funcionamento diário das 9 à
meia noite  sendo que durante a
pandemia está fechado para
consumo no local. Na internet pode
ser encontrado através do facebook/
Bamba Sorvetes e no Instagram
@bamba_sorvetes

Delivery
Solidário no
menu RW

P

ara ajudar pessoas em
situação de vulnerabilidade
social em meio à pandemia, a
Brasil Restaurant Week promove
até 7 de junho a ação Delivery
Solidário. Com a iniciativa, os
clientes que adquirirem o menu
RW, que contempla entrada,
prato principal e sobremesa,
também contribuirão com a
doação de uma refeição para
pessoas necessitadas, como
moradores de rua. Além da ação
social, o cliente incentiva ao
comércio local. O próprio
restaurante ficará responsável
por preparar as marmitas. Entre
os participantes em todo o país
estão cidades da Baixada
Santista, Belo Horizonte, São
Paulo, Recife, Salvador, João
Pessoa, Rio de Janeiro,
Campinas e Curitiba.

Coutinho, o gênio da pequena área

O

craque Coutinho gravou seu depoimento ao Programa Memória-História Oral em 24 de maio de 2012,
no Museu da Imagem e do Som de Santos (MISS). Falecido em maio de 2019, Coutinho nos conta na
entrevista sobre como iniciou no time principal do Santos F.C. com apenas 14 anos, entre outras memórias
de sua vida pessoal e profissional.

ANTÔNIO Wilson
Vieira Honório, mais
conhecido como
Coutinho, nasceu em
Piracicaba em 11 de
junho de 1943. Veio para
Santos com apenas 13
anos, e ao lado de Pelé,
Pepe e Dorval, montou
o quarteto de ataque
mais ofensivo da história
do Santos F.C. É o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 368
gols em 457 jogos.
Coutinho estreou no time profissional do Santos em 17 de maio de 1958,
aos 14 anos de idade, em uma partida em Goiânia, contra o Sírio Libanês
Futebol Clube. Coincidentemente, o placar foi o mesmo da estreia de seu
lendário parceiro Pelé, que acontecera quase dois anos antes: vitória de 7 a 1
para o Santos. E, assim como o camisa 10, Coutinho também marcou um dos
gols do Peixe em sua primeira partida pelo elenco adulto do clube.
É considerado um dos maiores centroavantes da história do futebol, e
tinha como principais virtudes a frieza e a tranquilidade nas finalizações. O
craque tinha, também, duas grandes características: driblava os adversários
em poucos espaços e finalizava um lance com uma perfeição raramente vista.
Assim, recebeu o apelido de gênio da pequena área, superando outros
centroavantes que também se destacaram no clube, como Toninho Guerreiro
e Feitiço. O próprio Pelé declara que Coutinho, dentro da área, era melhor
que eu. Sua frieza era algo sobrenatural.
Em um jogo no Estádio Olímpico contra o Grêmio de Porto Alegre,
jornalistas e torcedores que estavam no estádio relatam ter visto uma das
8
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Coutinho:
formou a mais
famosa dupla
de área com
Pelé

usar uma fita branca em um dos
braços, para se diferenciar de Pelé.
Dizia o craque: Quando eu fazia
uma jogada linda, falavam que era o
Pelé, quando eu errava um passe ou
chute, era o Coutinho. De 1958 a
1970 Coutinho vestiu a camisa do
Santos, conquistando 19 títulos.
Faleceu em sua casa, no município
de Santos, em 11 de março de 2019,
aos 75 anos, em decorrência de
complicações causadas por diabetes.
A entrevista completa de
Coutinho pode ser acessada no canal
oficial do Programa MemóriaHistória Oral no Youtube, em
www.youtube.com/c/
programamemoriahistoriaoral

maiores tabelas já realizadas na história do futebol. Pelé recebeu uma bola no
meio de campo, na cabeça. De primeira, passou para Coutinho que,
de cabeça, devolveu para Pelé. E assim foram, até a pequena área
adversária, somente com toques de cabeça. No lance final, tendo
apenas o goleiro à sua frente, Coutinho poderia ter concluído a gol,
mas viu Lima chegar de trás e só ajeitou, mais uma vez de cabeça,
para ele concluir. Gol do Santos. E a torcida do Grêmio aplaudiu em
pé uma jogada histórica entre dois gênios da bola.
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
Coutinho, além de lembrar Pelé no jeito de jogar, também
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
tinha características físicas muito parecidas com as do Rei do
www.fundasantos.org.br
Futebol. Por isso, surgiu uma lenda de que o jogador passou a

