Capa: Construtora Miramar, do Grupo Mendes, está Opinião
entregando em Santos o Times Square
Residence, que, além da excelente localização,
próximo a shopping center, praia e ao Praiamar
Corporate, se diferencia pela arquitetura,
comodidade e exclusividade.............Págs. 5 a 7.
Capa: Fotos Luiz Carlos Ferraz Divulgação.

Arq & Decor
Club&Casa Design lançou o Mãos à Obra - O Seu
Projeto Não Para, para profissionais e lojistas,
desenvolvido em www.clubecasadesign.com.br.......Pág. 3.
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San Javier, na
margem Leste
do rio Uruguai

A hora do STF

C

ausa perplexidade quando uma questão é tão clara
a alguns, enquanto a outros tantos possa ser
interpretada de forma tão diversa, e até
convenientemente antagônica, capaz de confundir o incauto
de que se trata de assuntos distintos. É o que acontece, por
exemplo, ao se analisar o direito de manifestação,
consagrado no artigo 5º da Constituição Brasileira e
expresso em dois incisos, o IV, que afirma que “é livre a
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”; e
o IX, que assegura que “é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”. As garantias
constitucionais, obviamente, não têm aplicação exclusiva
aos profissionais de Imprensa, ainda que os tenham na mira,
mas a toda sociedade – em especial agora quando todo
usuário de rede social sente-se empoderado e pode, ao se
manifestar (e a depender do número de seguidores), causar
tanto ou maior dano material e moral que uma manchete de

jornal, rádio ou televisão! Trata-se de uma salvaguarda que
da mesma forma que proporciona ampla liberdade a um
maior número de cidadãos, a estes se lhes impõe ônus
inverso; qual seja, responsabilidade equivalente ao se
manifestar ou se expressar. Ainda no âmbito do mesmo
artigo 5º o constituinte estabeleceu um freio ao excesso de
liberdade, ao estipular no inciso V que “é assegurado o
direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem”.
Apresentado o sistema e recepcionando o regime
democrático adotado pelo país fica fácil compreender que
não é possível confundir liberdade de manifestação e
expressão com liberdade irrestrita para ofensas, ameaças e
discurso de ódio. Assim é que toda e qualquer ação com o
propósito de destruir a democracia – principalmente quando
articulada e financiada por quadrilha de empresários e
políticos –, deve ser investigada e exemplarmente punida,
como faz em boa hora o Supremo Tribunal Federal.

RJET e impactos no Direito de
Família e das Sucessões
GELCY BUENO ALVES MARTINS

Turismo
Rota repleta de conhecimento foi o legado deixado pelo
naturalista britânico Charles Darwin, o pai da teoria da
evolução, em sua passagem pelo Uruguai.............Pág. 8.

Memória
Leonor e Herbert Tort, responsáveis pela introdução da
patinação artística em Santos, foram entrevistados pelo
Programa Memória-História Oral da FAMS..........Pág.12.
Doença leva à
obstrução da
uretra do
animal
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PapoPET
Dr. Eduardo Ribeiro Filetti aborda a Flutd, ou Feline
Lower Urinary Tract Disease, uma patologia que afeta
gatos machos e vem aumentando sua incidência.Pág. 10.

Veículos & Negócios
Nelson Tucci, editor de Veículos & Negócios, analisa o
mercado nacional de autopeças, estimado em R$ 15
bilhões/ano (pelo menos até 2019)..........................Pág. 9.
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Murray

F

oi publicada no Diário Oficial de
12 de junho a lei nº 14.010, de 10 de
junho de 2020, que dispõe sobre o regime
jurídico emergencial e transitório das
relações jurídicas de Direito Privado
(RJET). A lei, em caráter transitório, institui
as normas das relações de consumo, das
locações de imóveis urbanos, dos
condomínios edilícios, do regime
concorrencial e do direito de famílias e
sucessões enquanto durar o período
pandêmico da Covid-19.
Neste estudo, no entanto, vamos nos
ater aos impactos da lei, conhecida como
Lei da Pandemia, especificamente no
Direito de Família e das Sucessões.
No âmbito procedimental do Direito
de Família e das Sucessões, a nova Lei
destacou os seguintes aspectos: (i) prisão
civil e (ii) prazo de inventário e de partilha.
(i) Prisão Civil do Devedor de
Alimentos. Dispõe o artigo 15 da RJET
que: “até 30 de outubro de 2020, a prisão
civil por dívida alimentícia, prevista no art.
528, § 3º e seguintes da lei nº 13.105, de
16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), deverá ser cumprida
exclusivamente sob a modalidade
domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade
das respectivas obrigações”.
A legislação anterior, dispõe que: “o
descumprimento voluntário e inescusável
da obrigação legal de pagamento de
alimentos enseja a prisão civil do
devedor”. Aliás, é única forma de prisão

civil admitida em nosso sistema, ex vi art.
5º, LXVII da Constituição Federal. E, de
acordo com o § 3º do artigo 528 do CPC,
se o executado não pagar ou se a
justificativa apresentada não for aceita, o
juiz, além de mandar protestar o
pronunciamento judicial na forma do § 1º,
decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de um a
três meses.
No entanto, a nova norma em estudo
prevê que, enquanto vigente o regime
jurídico emergencial, o cumprimento da
prisão civil dar-se-á exclusivamente por
meio da custódia domiciliar. Tal previsão é
justificada diante do perigo de contágio da
Covid-19 em ambiente prisional.
(ii) Prazo para a instauração de
Processo de Inventário e Partilha. O
art. 611 do CPC, dispõe que: “o processo
de inventário e de partilha deve ser
instaurado dentro de dois meses, a contar

Gelcy: Suspensão da
aplicação das normas não
implica sua revogação ou
alteração
da abertura da sucessão (data do
falecimento do autor da herança),
ultimando-se nos 12 meses
subsequentes, podendo o juiz prorrogar
esses prazos, de ofício ou a requerimento
de parte”. A “Lei da Pandemia”, no
entanto, dispõe em seu artigo 16 que: “o
prazo do art. 611 do Código de Processo
Civil para sucessões abertas a partir de
1º de fevereiro de 2020 terá seu termo
inicial dilatado para 30 de outubro de
2020”. E, no parágrafo único determina
que: “o prazo de 12 meses do art. 611 do
Código de Processo Civil, para que seja
ultimado o processo de inventário e de
partilha, caso iniciado antes de 1º de
fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir
da vigência desta lei até 30 de outubro de
2020. A justificativa para a alteração do
prazo é a dificuldade, neste momento de
isolamento social, para o levantamento de
dados, reunião de documentos e
formalização do pedido judicial ou para
realização do inventário pela via
extrajudicial.
A suspensão da aplicação das
normas referidas nesta lei não implica sua
revogação ou alteração.
Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Estratégias de marketing e vendas
Reprodução

Aulas, talks, lives e
palestras  apenas on-line
durante a quarentena

O

Club&Casa Design lançou o
Mãos à Obra - O Seu
Projeto Não Para,
desenvolvido em
www.clubecasadesign.com.br para
profissionais e lojistas. O projeto
conta com ações que visam auxiliar
associados a minimizar os efeitos da
pandemia da Covid-19, por meio de
estratégias eficazes de marketing,
vendas, organização, entre outras.
Entre as ações, destaca-se o
Club&Casa Academy: Este é um
projeto de conteúdo que resolvemos
lançar antes do previsto como uma
forma de capacitar nossos
profissionais e dar dicas eficazes
para que escritórios e lojas
continuem tocando seus negócios
mesmo nesse momento nebuloso,

explica Thiago Sodré, CEO do
Club&Casa.
Aulas, talks, lives e palestras 
apenas on-line durante a quarentena
, fazem parte deste portfólio,
conduzido por especialistas de

variados segmentos. Além disso, ebooks, revistas e artigos também
podem ser adquiridos neste amplo
espaço de conhecimento. Os
nossos associados já encontram
hoje, por exemplo, lives com dicas

Club&Casa Design:
associados terão orientações
profissionais
de arquitetas  como Rafaella
Marques e Léa Kauffmann  para
manter seus escritórios atuantes e
continuar a especificar em lojas,
ainda que de maneira remota. Ao
mesmo tempo, também têm
disponíveis cursos gratuitos, como o
de renderização V-RAY do Projeto
Jovem Arquiteto, exemplifica
Daniela Espinelli, coordenadora de
marketing do Club&Casa Design.
A criação do Club&Casa
Oportunidades visa divulgar cupons
de benefícios das lojas associadas,
como descontos em produtos e
serviços, brindes e outras vantagens.
E com o Club&Casa Mentoring é
oferecida consultoria gratuita. Ou
seja, mais de 100 horas de mentoria
individual com especialistas em
marketing, vendas e gestão.

Parceria no
mercado

A

Planet Smart City e a Urban
Systems lançaram a Urban
Planet, com foco no
desenvolvimento imobiliário, por
meio de projetos residenciais
inteligentes a preços acessíveis.
A parceria combina a
experiência da Planet no
desenvolvimento de cidades e
bairros inteligentes inclusivos
com a expertise da Urban
Systems em inteligência e risco
de mercado. Susanna
Marchionni, cofundadora da
Urban Planet, explica que a
empresa oferece consultoria de
ponta a ponta, da pré-análise da
propriedade ao pós-venda,
integrando tecnologia,
sustentabilidade e inovação
social em projetos imobiliários
que transformam a forma de
viver. Mais em
www.urbansystems.com.br

Divulgação

Eleições 2020

Líder x Gestor
SILVIO M. BARROS

E

stamos vivendo um dos
momentos mais difíceis da
história, incertezas e mudanças
radicais em todos os setores da
sociedade. Enfrentamos uma crise
sanitária que se desdobrou em
econômica, cultural e política cuja
duração e consequências, ainda não
podem ser imaginadas.
E bem no meio desta enorme
confusão, todos os municípios
brasileiros, estarão elegendo seus
prefeitos, políticos que terão a
dificílima tarefa de conduzir as
cidades na mais complexa e
dramática gestão da história. Os
candidatos vão disputar, em alguns
casos até agressivamente, a
desafiadora tarefa de encontrar a
saída deste cenário escuro e
indefinido numa eleição que ocorrerá
antes de sabermos sequer qual a
dimensão real do problema a ser
superado.
Que tipo de pessoa tem
interesse de assumir tamanha
responsabilidade? E os eleitores,
será que estão preparados para
escolher entre os candidatos o que
melhor responderá aos desafios de
2021? Que consequências positivas

ou negativas esta escolha, num
momento tão complicado, pode
trazer para o futuro de pessoas
físicas e jurídicas em cada cidade?
Além de administrar um
acentuado desequilíbrio entre receita
(em queda) e demanda por serviços
públicos (em alta), a transformação
global decorrente da aceleração de
tendências futuras que a COVID
trouxe para a realidade presente,
exigirá do novo prefeito capacidade
de visualizar e interpretar estas
tendências e viabilizar sua
implementação no município de
forma a não permitir um retrocesso
quando a pandemia passar, mas
impulsionar a comunidade para
frente aproveitando as janelas de
oportunidade que se abrirão. Me
refiro por exemplo a conveniência de
implantar a telemedicina nos postos
de saúde, plataformas de educação
virtual já no ensino fundamental,
trabalho remoto no serviço público e
tantas outras coisas que
possibilitarão maior eficiência,
rapidez e menor custo para a
máquina pública entregar ao cidadão
muito mais, gastando muito menos.
O momento é mais para
liderança do que simplesmente
gestão. Precisaremos de líderes

Silvio: Precisaremos de líderes capazes de ver atrás da montanha e convencer as pessoas a
segui-lo mesmo sem entender exatamente seus projetos ou motivos... 
capazes de ver atrás da montanha e
convencer as pessoas a segui-lo
mesmo sem entender exatamente
seus projetos ou motivos, mas
confiando que o resultado será
positivo para elas.
Tem que ser muito mais que um
bom gestor, vamos precisar de um
grande líder, alguém que acredite
firmemente no modelo do líder
servo, aquele que tem como
principal motivação, servir ao
próximo, proteger os mais
vulneráveis ainda que isto lhe custe
muito caro pessoalmente.
Precisaremos de alguém com
coragem de encarar o sacrifício para
salvar seus liderados, sabendo que

talvez nunca seja reconhecido por
isso. O momento parece exigir o tipo
de político de um mandado só, mas
completamente determinado a
cumprir a missão de não deixar
ninguém para trás.
Estas características são
relevantes porque todas as
prefeituras vão precisar de auxílio
externo, mas única fonte de recursos
que não foi abalada pela crise global
e está disponível para ajudar a
resolver os enormes problemas que
estão pela frente, é DEUS. A
pandemia em nada corroeu ou
desequilibrou os recursos ilimitados
que o Todo Poderoso coloca à
disposição dos que o temem e o

amam acima de todas as coisas.
Acontece que só poderá recorrer a
estes recursos aquele que tiver a
motivação correta para disputar a
função de prefeito municipal.
Quando terminarem as
apurações, teremos um
georreferenciamento das cidades que
tiveram maturidade social e eleitoral
na escolha. O resultado das eleições
definirá quem vai surfar na onda do
futuro e quem vai engolir água,
ancorado no passado. O pleito
municipal de 2020 será um divisor
de águas e mostrará que Brasil
deixaremos para a próxima geração.
Silvio Barros foi prefeito de
Maringá de 2005 a 2012.
Perspectiva
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 Ong Anistia Internacional Brasil divulgou relatório sobre violações

dos Direitos Humanos em 2019, que afirma que o discurso contrário aos
direitos humanos adotado por autoridades no país gerou medidas
administrativas e legislativas com impactos concretos na limitação e na
perda de direitos fundamentais da população. Intitulado Direitos
Humanos nas Américas: retrospectiva 2019, lista entre os destaques
alusivos ao Brasil a crise ambiental e de direitos humanos na Amazônia,
o agravamento da violência policial, a impunidade para os envolvidos no
assassinato da defensora de direitos humanos Marielle Franco, as
violências contra ativistas e as tentativas de flexibilizar o acesso a armas
para a população.

 O novo perfil do consumidor

revela alguém conectado às
inovações tecnológicas, mais
exigente e atento às tendências do
mercado, que vive em uma realidade
na qual por meio do smartphone
pode ter uma experiência
surpreendente ou solucionar
problemas em poucos cliques e de
qualquer lugar. Para Deivis Santos,
CBO da Nexcore Tecnologia,
garantir a satisfação do consumidor
5.0 exige mudanças por parte das
empresas, algumas muito simples e
eficazes, como a implantação de
softwares inteligentes de gestão.

 Neste momento de isolamento

social, a versão mobile do
Poupatempo Digital oferece ao
cidadão a possibilidade de realizar
consultas e serviços online, no
celular, com a mesma qualidade e
eficiência, sem a necessidade de
deslocamento a um posto físico para
ter a solicitação atendida, garantindo
a prestação de pelo menos 60
serviços públicos, inclusive de
prefeituras, mesmo de forma remota.
Ao baixar o APP é possível efetuar o
cadastro, sendo que aqueles que já
utilizam o site do Poupatempo
poderão usar o mesmo login e senha.

 Movimento Separe. Não Pare, que contribui para a população

separar e descartar corretamente os resíduos domésticos, alerta que em
tempos de pandemia do novo coronavírus é preciso estar atento a
materiais que possam estar contaminados, minimizando tanto a
disseminação do vírus quanto o contágio pelos profissionais
responsáveis pela coleta de lixo. Recomenda a embalar seringas e
agulhas em sacos plásticos reforçados e guardar para descartar somente
nos postos de saúde, enquanto máscaras e luvas usadas, especialmente
se houver riscos de estarem contaminadas, devem ser descartadas no
lixo comum, porém redobrando o cuidado de embala-las bem e em duas
ou mais sacolas plásticas para diminuir contato.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Solução
gratuita
de IoT
Fácil uso com instruções
passo a passo e assistentes
de integração
TEAMViewer, fornecedora de
tecnologias para acesso e suporte
remoto, anunciou a solução
TeamViewer IoT (Internet das
Coisas), com acesso gratuito para
até dois endpoints. O lançamento
acontece em momento estratégico
para a empresa alemã, que trabalha
em nível mundial para democratizar
e habilitar a conectividade IoT, a
qualquer momento e de qualquer
lugar, a todos os tipos de
dispositivos e ao maior número
possível de usuários.
Nossas soluções de
conectividade remota são fáceis de
usar e altamente escaláveis, diz
Alfredo Patron, vice-presidente
executivo de Desenvolvimento de
Negócios da TeamViewer: E não
seria diferente com o TeamViewer
IoT.
O executivo explica que, além
da gratuidade para até dois

TeamViewer IoT: tecnologia para diferentes segmentos
endpoints por usuário, sejam
consumidores finais ou
corporativos, o TeamViewer IoT
pode ser implementado tanto em
projetos domésticos ou pessoais
como em intrincados designs de
prova e de conceito em grandes
empresas globais.
Patron acrescenta: O
TeamViewer IoT foi projetado para
fornecer ao usuário uma experiência
amigável e de início simples e
rápido, com instruções passo a
passo e assistentes de integração
que facilitam o aprendizado e a
experimentação da IoT em
diferentes cenários de aplicação. É
uma plataforma democrática que
cresce de acordo com as
necessidades dos usuários.
No mundo corporativo, o
TeamViewer IoT pode ser utilizado
em uma ampla gama de cenários de

aplicação em diferentes setores de
mercado, como na indústria
manufatureira, indústria pesada,
indústria de processos, de energia,
saneamento, agricultura e
hospitalar, entre muitas outras. Os
fabricantes de máquinas de
produção podem, por exemplo,
acessar os dispositivos de seus
clientes de qualquer lugar do
mundo, economizando custos e
promovendo soluções rápidas e
eficientes para a resolução de
problemas.
O TeamViewer IoT também
pode ser usado para monitorar
parâmetros de dispositivos, como
temperatura, níveis de
preenchimento ou quaisquer outros
dados personalizados de sensores 
e enviar alertas em caso de
divergências ou desvios. Mais em
www.teamviewer.com/pt-br/iot

Alicerce para a Inteligência Aumentada
BUSCANDO formas de aplicar
Inteligência Artificial (IA) em seus
negócios e seus processos, a maioria
das empresas tem falhado e, entre os
motivos mais importantes, destacase a falta de uma plataforma de
dados estruturada para criar o
alicerce de dados para entender os
negócios e aplicar a Inteligência
Aumentada  que é uma espécie de
evolução da IA.
Existe uma vasta gama de
opções oferecida no mercado para a
criação da plataforma de inteligência
de negócios (BI). A escolha da
plataforma desconectada à estratégia
de IA pode ter custos escondidos ou
limitações da plataforma que podem
levar à uma baixa performance das
análises, visões e modelos
preditivos.
O processo até a definição da
plataforma adequada depende da
análise de uma série de informações
pré-existentes (infraestrutura de
dados, fontes internas e externas,

Divulgação

integrações etc.) e de uma análise
abrangente das opções disponíveis
no mercado que cumpram o desejo
da empresa. André Scher, CEO da
auctus.ai, explica: O primeiro
passo para a escolha da plataforma
em nuvens e dados mais adequados é
a definição da arquitetura e
governança de dados, que consiste,
entre outros passos, na coleta de
informações funcionais, no
entendimento das regras de negócio,

André Scher: vantagens
competitivas para as
empresas
no mapeamento sistêmico das fontes
de dados. Com isso conseguimos
fazer a recomendação da plataforma
BI mais adequada a cada
necessidade.
André destaca que existem
diversas possibilidades no mercado e
que é necessário analisar uma a uma,
casando-se com uma série de outros
fatores: É preciso levarmos em
consideração aspectos como
facilidade de operação e de
crescimento, resiliência,
escalabilidade, UX, segurança e
governabilidade, custo, future proof
e facilidade do BI. Podemos citar
opções como AWS, Google,
Microsoft, e dentro delas, BigQuery,
Aurora, Databricks, entre outras,
que podem atender perfeitamente às
necessidades da empresa.

Construção
Luiz Carlos Ferraz

Times Square Residence

Felicidade em
morar
Localização, beleza,
comodidade e
exclusividade
SANDRA NETTO

M

ais uma realização da
Construtora Miramar, do
Grupo Mendes, o Times
Square Residence está sendo
entregue na Avenida Almirante
Cochrane, 108, Bairro Aparecida,
em Santos. Além da excelente
localização, próximo a shopping
center, praia e ao polo corporativo
que se desenvolveu na região por
conta do Praiamar Corporate, o
Times Square se diferencia pela
beleza, comodidade e exclusividade
de contemplar apenas 44
apartamentos, sendo dois por andar.
Projeto do arquiteto Roberto
Saviello, o empreendimento
combina arquitetura e design
arrojados com modernas soluções
tecnológicas. Segundo definiu
Saviello, o estilo contemporâneo do
projeto teve em suas premissas a
promoção do convívio entre os
integrantes da família, adotando o
conceito aberto, que liga sala, copacozinha e a generosa varanda, de
onde se vislumbra uma vista
espetacular.
O empreendimento definiu duas
opções de plantas em apartamentos

tipo de 164,87 m², com living
espaçoso, lavabo, varanda gourmet,
três suítes confortáveis, copacozinha e serviços, ampliando as
facilidades do conceito aberto
também em relação às áreas íntimas,
com um pequeno corredor que dá
acesso exclusivo a copa-cozinha
sem passar pelo living. A cobertura
duplex tem 297,92 m² e contempla
quatro suítes. As unidades incluem
duas ou três vagas de garagem.
As inovações adotadas quanto
à tecnologia, sustentabilidade e
acessibilidade encontram-se dentro
das normas vigentes atuais, disse
Saviello, ao dar como exemplos a
implantação de elevadores
inteligentes e caixas de retardo para
contenção da água das chuvas:
Diante de vários edifícios que tive
o prazer de projetar, o Times
Square é um dos mais agradáveis
que realizei, ao ponto de considerálo o metro quadrado mais feliz da
cidade.
Para garantir mais conforto e
segurança aos moradores, o
empreendimento possui vagas de
veículos para visitantes, vagas para
motocicletas, bicicletário, gerador
de energia, além de uma
infraestrutura completa de lazer,
com piscina voltada para o
nascente, salão de jogos, deck seco,
academia, espaço kids, playground,

Empreendimento
combina
arquitetura e
design arrojados
com modernas
soluções
tecnológicas
Perspectiva
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

Times Square
Residence:
apenas 44
apartamentos,
sendo dois por
andar

salão de festas, spa/sauna e espaço
gourmet com churrasqueira. Nas
áreas comuns, halls e garagens
foram adotadas as tendências atuais
relativas à acessibilidade.
A fachada do Times Square é
imponente. O conceito combina o
uso do vidro, alumínio, pedras
naturais e materiais cerâmicos que
trazem a ideia de itens da natureza,
como pedra e madeira,

6
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estabelecendo um diálogo
harmonioso e exclusivo.
Parceira do Grupo Mendes
desde a execução da fachada do
Sheraton Santos, no complexo
Corporate, a Maison Du Marbre
Mármores e Granitos Especiais
possui profissionais experientes
com mais de 20 anos de atuação no
mercado e vasto estoque de
materiais em seu depósito de pronta
entrega. Uma das especialidades da
empresa é a instalação de fachadas
ventiladas, através do sistema
americano, como executado no
Times Square Residence. Neste
empreendimento foi utilizado o
mármore Amadeu, de origem
portuguesa, que enobreceu e
valorizou o projeto, afirmou
Cynthia Karystinos, diretora da

Maison Du Marbre. Ela destacou
que a empresa importa de vários
continentes, dos mais exclusivos
aos mais usuais materiais,
comercializando produtos nacionais
e importados: Também
industrializamos e instalamos com
mão de obra própria, com
qualidade, excelência e preços
competitivos, o que nos posiciona
como referência e líder no mercado.
A Cerâmica Atlas forneceu a
pastilha de porcelana 5x5 cm que
foi utilizada na fachada e nas
piscinas do empreendimento. Por
se tratar de produto de baixa
absorção de água, < 0,5%, e baixa
expansão por umidade, este
revestimento é o ideal para o uso
em fachadas, principalmente em
prédios no litoral, declarou
Fernando Ferraz, representante da
Atlas na Baixada Santista e Litoral,
ao acrescentar que o uso do formato
5x5 cm torna mais harmoniosa a
fachada do edifício de alto padrão.
No Times Square Residence
foram 44 obras em uma única,
devido à exclusividade. Cada
apartamento é um projeto único
com acabamento sofisticado
assinado pelo Grupo Mendes,
salientou Marcelo Lemos, diretor da
ArquiMármore, ao enfatizar que o
padrão de qualidade da construtora
Miramar com os detalhes e o
constante acompanhamento da
engenharia e arquitetura foram os
pontos altos no empreendimento.
Lemos acrescentou que o destaque
da ArquiMármore no Times Square
são as bancadas nas cozinhas e
churrasqueiras em granito Preto
Absoluto e Branco Itaúnas, além
dos lavatórios com cubas esculpidas

Construção
Fotos Divulgação

Times Square Residence: sugestão de decoração do living e suíte da unidade duplex

Foi utilizado o que há de mais
moderno para o perfil de um
edifício residencial de alto padrão.
Um dos diferenciais do
empreendimento é a entrega dos
equipamentos de câmeras de
monitoramento e controle de acesso
já integrados ao projeto. Também
nos apartamentos foi prevista a
infraestrutura para a circulação de
água quente, diminuindo assim o
desperdício de água e promovendo
conforto ao proprietário.
Empresa com 32 anos no
segmento de material elétrico,
oferecendo aos clientes as melhores
marcas e soluções para a obra, a
Gimawa forneceu 100% de
luminárias para as áreas comuns,
incluindo escadarias, corredores e
garagens, além da iluminação das
áreas de lazer e dos terraços de
todas as unidades. Segundo
especificou a representante
Fernanda Almeida, as luminárias são
todas em alumínio, com lâmpadas e
fitas de LED, o que garante
economia no consumo, maior
durabilidade e vai de encontro ao
estilo do residencial.

A Tecnicargo Geradores,
fabricante de grupos geradores e
maior distribuidor da América do
Sul da FG Wilson / Caterpillar,
forneceu e instalou em modelo
Turn-Key um grupo gerador de
75kVA para o Times Square
Residence. Nos responsabilizamos
por todo o fornecimento, desde o
grupo gerador, janelas de aspiração
e exaustão antirruídos, quadros de
transferência automática para
administração e incêndio e todo o
encaminhamento de escapamento
do equipamento, comentou o
engenheiro Leandro Gebara, diretor
comercial da Tecnicargo, que reside
em Santos e acompanha in loco os
fornecimentos na região. Além
disso, a Tecnicargo Geradores
auxiliou o cliente redesenhando a
sala do gerador, para melhor
condição operacional do
equipamento e atendimento as
normas do Corpo de Bombeiro.
Foi um trabalho a quatro mãos.
Estivemos presentes em todas as
solicitações para dirimir dúvidas e
alinhamento do fornecimento,
reforça Leandro.

Terraço da unidade duplex e salão de festas do condomínio
em Branco Prime e Mármore Crema
Marfil. Outro diferencial são os
halls serviço e as escadarias em
granito Branco Dallas, os halls
sociais em Branco Prime, entrada
externa em granito flameado
antiderrapante, no pavimento de
lazer, piscina em granito flameado,
espaço gourmet e spa relax em
SileStone Unsui e lavatórios em
mármore grego Pighês.
A Túzzolo Engenharia, que há
quase 30 anos atua no mercado da
Baixada Santista e todo estado São

Paulo e trabalha para as principais
empresas da região, executou os
serviços de sondagem do subsolo.
O grupo Mendes é nosso parceiro
tradicional, comemorou o diretor,
engenheiro Fábio Túzzolo.
A alvenaria foi feita com blocos
de vedação e blocos estruturais de
concreto, da fábrica de Blocos
Medeiros Filho, representada por
meio da Udicim Representações,
dirigida por Ivete Pires. Segundo
Ivete, os blocos oferecem elevada
performance para obras, além de

conforto no interior das unidades:
Estamos orgulhosos em fazer
parte da realização do Times
Square.
Fornecedora na obra do Times
Square, a Udiaço tem mais de 30
anos de experiência e trabalha com
uma grande variedade de produtos
para construção, certificados pela
ABNT, entre eles vergalhões, tela
soldada e nervurada, colunas, vigas
e sapatas, malha, barra de
transferência, pregos, treliças e
arame recozido e, ainda, o serviço
de Corte & Dobra, que é
fundamental para que não haja o
desperdício de materiais. Entre os
diferenciais da Udiaço, a empresa
possui frota pronta para atender a
demanda dos clientes, seja qual for a
quantidade necessária para a
construção. As entregas são
agendadas para realizar o projeto o
mais breve possível sem perder a
mão de obra, tempo e o espaço de
armazenamento, com o setor de
logística preparado para entregar os
pedidos no prazo e com todo
cuidado de profissionais experientes
e treinados. Os materiais são
personalizados para o projeto, com
a Udiaço priorizando a comodidade,
praticidade e segurança de seus
clientes.
A Proyecto Engenharia elaborou
os projetos dos sistemas elétricos,
eletrônicos, hidráulicos, combate a
incêndio e ar condicionado, assim
como o projeto legal de bombeiros.
Perspectiva
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Turismo & Lazer
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Rota de
Charles Darwin
Naturalista constatou a
biodiversidade e beleza do litoral
uruguaio

U

ma rota repleta de
conhecimento foi o legado
deixado pelo naturalista
britânico Charles Darwin, o pai da
teoria da evolução, ao embarcar em
uma aventura pelo mundo, no
período de 1831 a 1836 no navio do
capitão Robert Fitzroy, e
acompanhá-lo na missão de mapear
a costa sul-americana para
atualização das cartas náuticas
britânicas. Em 1832, Darwin
percorreu por três meses o que hoje
é o Uruguai, deixando registros em
seu livro de viagens. Um dos lugares
por onde passou foi Maldonado,
que nas anotações de Darwin foi
descrita: Maldonado fica na
margem norte do Prata, a uma curta
distância da foz deste rio. A cidade é
separada do rio por uma fileira de
colinas arenosas com cerca de um
quilômetro de largura, cercado do
outro lado por uma planície

ondulada coberta por uma camada
uniforme de uma linda relva.
Darwin passou pelo Parque
Nacional de Cabo Polônio e mostrou
as belezas que a área ainda conserva,
com as características típicas da
paisagem da costa atlântica uruguaia,
antes do processo de transformação
que começou em meados do século
XX pela expansão do modelo
urbano-turístico tradicional.
No Valle del Lunarejo o
naturalista constatou a
biodiversidade e beleza das
cachoeiras e florestas da região. A
paisagem preservada do vale está no
extremo Noroeste de Rivera,
próximo a Artigas e Salto. Situa-se
na parte Norte do sistema da
Coxilha de Haedo, que cumpre uma
função de corredor biológico para o
ingresso de espécies subtropicais de
flora e fauna do Sul do Brasil até o
território uruguaio.

L
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montes da Toscana. Já as vilas têm
espaço interno privativo para
reuniões, degustações e refeições,
bem como um espaço privativo no
jardim.
O check in e o check out serão
feitos online. Em relação aos
serviços gastronômicos, o café da
manhã será servido diretamente na
acomodação ou em seu espaço
privativo e o restaurante estará
aberto mediante reserva com uma

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Cabo Polônio:
paisagem da
costa
atlântica no
Uruguai por
onde passou
o pai da
teoria da
evolução em
1832

A rota é finalizada em Esteros de
Farrapos e Ilhas do Rio Uruguai,
mais precisamente em San Javier. A
cidade é o limite Norte do Parque
Nacional Esteros de Farrapos e da
área protegida das Ilhas do Rio
Uruguai, que constitui um dos mais
importantes sistemas de zonas
úmidas do país. A área é
caracterizada por associações de
lagoas, pântanos e campos naturais,
nos quais se desenvolvem matas
ciliares e florestas de parque
(alfarrobeiras), habitats de diversas e
espécies de fauna nativa.
Dentro do parque, há uma trilha
turística que parte de Puerto Viejo e
atravessa cinco ambientes naturais
diferentes, através dos quais a
riqueza biológica e ecológica da área
é detalhada, que leva até o
monumento em comemoração ao
centenário da chegada de Charles
Darwin ao país.

Laticastelli se programa para julho
ocalizado próximo a Siena, na
comuna de Rapolano Terme, no
coração da Toscana, na Itália, o hotel
Laticastelli reabrirá em julho, após
ficar fechado desde março devido à
pandemia. O empreendimento
oferece uma experiência autêntica de
conforto, combinando história,
serviços exclusivos, charme e beleza,
com novas regras pensando em
melhor segurança de hóspedes e
funcionários.
O Laticastelli disponibilizará
para reservas inicialmente somente
10 suítes da categoria Jardim, duas
Vilas exclusivas e um apartamento.
As suítes destacam-se por ter acesso
independente, um grande lounge
interno e terraço ou jardim privativo
com uma privilegiada vista para os

POR LUIZ CARLOS FERRAZ

Hotel está no coração da
Toscana: experiência
autêntica
ampla distância entre as mesas. A
área da piscina também se adaptará
às novas regras, sendo dividida ao
designar a cada um dos
apartamentos o mesmo espaço de
uso por toda a estada. A equipe do
hotel estará equipada com todas as
precauções de acordo com o exigido
pelas normas italianas e serão feitas
diariamente a limpeza e a
desinfecção dos apartamentos e
áreas comuns. Para as reservas feitas
até 30 de junho será aplicado um
desconto de 40%, sem penalidades
para cancelamento até três dias antes
da chegada.

Divulgação

Único: foco
na saúde e
bem-estar de
hóspedes e
funcionários

Hotel na Riviera Maya
cria plataforma SAFE
S

ituado nas praias brancas da
Riviera Maya, o Único 20° 87°
lançou a plataforma Safe And
Friendly Environment (SAFE), ou
Experiência Ambiental Segura e
Amigável. Com essa nova
plataforma, cada departamento tem
seu próprio conjunto de
procedimentos que são
implementados para manter a saúde
e o bem-estar de nossos hóspedes e
funcionários em primeiro plano,
explica Enrique Martin Del Campo,
vice-presidente de
Desenvolvimento de Negócios da
RCD Hotels. Conheça um resumo
dos novos protocolos:
Saúde dos funcionários e
hóspede. Estações antibacterianas
para desinfecção das mãos em todas
as áreas do hotel, com sinalização
adicional para que os hóspedes
lembrem de todos os protocolos
importantes de saúde e higiene,
como lavar as mãos e distanciar-se
fisicamente. Médico no local 24
horas por dia, sete dias por semana,
para fornecer assistência médica,
conforme necessário.
Protocolos de colaborador.
Todos os colaboradores recebem
treinamento sobre diretrizes de
segurança, que inclui treinamento
para identificar sintomas ou vírus
semelhantes aos da gripe entre os
hóspedes e seguir um protocolo
firme para informar um profissional
médico, se necessário. Os
colaboradores recebem treinamento
sobre os padrões globais de
saneamento estabelecidos por
empresas parceiras, como Ecolab e
NSF. Além disse, serão monitorados
diariamente quanto a quaisquer
sintomas (incluindo a tomada de
temperatura) e o uso de EPI
(equipamento de proteção
individual).
Protocolos de limpeza e

saneamento. Uso de produtos e
padrões de limpeza da Ecolab que
atendem às diretrizes da EPA
(Agência de Proteção Ambiental),
aprovados para uso e eficazes
contra vírus, bactérias e outros
patógenos no ar e no sangue.
Aumento da frequência de limpeza
e desinfecção profundas de todas as
áreas comuns, espaços públicos e
quartos de hóspedes (além das áreas
internas), com ênfase em superfícies
de alto contato, como mesas de
recepção, elevadores e botões,
maçanetas, banheiros públicos,
chaves e fechaduras, caixas
eletrônicos, corrimões,
equipamentos de ginástica,
restaurantes, áreas de descanso,
cadeiras de piscina e muito mais.
Distância Física. Hóspedes e
colaboradores são instruídos a
praticar a distância física em pé a
1,8 metros de outros grupos que
não estão viajando com eles. Isso
inclui ficar em filas, aguardar
elevadores (incluindo capacidade
limitada) ou passear pelo hotel.
Além disso, a colocação de móveis
em todas as áreas comuns e internas
foi reorganizada para permitir mais
espaço, incluindo salas para
reuniões e eventos.
Experiência do hóspede. Cada
etapa da jornada do hóspede tem
seu próprio conjunto de protocolos
definidos que garantem a segurança
e o bem-estar de hóspedes e
colaboradores. Isso inclui empresa
de transporte interno, desinfecção
de bagagem, leituras não invasivas
de temperatura por meio de câmera
térmica, um processo de check-in
imaculado, higiene rigorosamente
aplicada e práticas de distância
física em todo o spa, salão,
academia, piscina e áreas comuns
como praia. Mais em
www.unicohotelrivieramaya.com

Veículos & Negócios

Autopeças pedem
dinheiro rápido...

Divulgação

Startup recebe
investimento
de R$ 3 mi

A

...a taxas civilizadas, pondera setor, que em 2019
faturou R$ 15 bilhões e neste ano ainda é incógnita
NELSON TUCCI

O

setor automotivo hoje tem
um nível de ociosidade de
60% no país. Se de um lado
a produção de veículos novos teve
alguns soluços neste primeiro
semestre (chegando a parar quase
100% durante o mês de abril), os
velhinhos continuaram rodando e,
claro, precisando de peças de
reposição. Entretanto, as viagens
diárias ficaram mais curtas e a
maioria das longas foi postergada;
assim, apesar de manter as vendas, o
nível caiu.
O The NPD Group, que opera
em 21 países e está no Brasil desde
2016, calcula retração do volume de
vendas no mercado de autopeças em
15%  comparando o primeiro
quadrimestre deste ano com igual
período de 2019. Note-se que aqui
entram os meses de janeiro, fevereiro
e a primeira quinzena de março,
quando a pandemia ainda não estava
oficialmente admitida e as lojas
trabalharam normalmente.
Peças de maior valor agregado
venderam menos neste ano, assim
como os reparos de funilaria estão
menores. Com os automóveis
rodando menos, também os motores

fundem menos, analisa Francisco
De La Tôrre, presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de
Peças e Acessórios para Veículos no
Estado de São Paulo (Sincopeças) e
VP da FecomercioSP, em entrevista
a Veículos & Negócios / Jornal
Perspectiva. A entidade estima o
mercado nacional em R$ 15 bilhões/
ano (pelo menos até 2019).
No Brasil devem existir pouco
mais de 70 mil lojas de autopeças
(de variados portes), das quais 27
mil no estado de São Paulo 
responsáveis por 180 mil empregos.
Destas, 1.137 estão na Baixada
Santista, com maior volume em
Santos (428 lojas), Praia Grande
(313) e Guarujá (116). Hoje
estamos focados na saúde das
pessoas e é preciso cuidarmos dos
protocolos, comenta De La Tôrre.
Na mesma batida do discurso das
montadoras, diz que o momento de
retomada precisa ser irrigado com
dinheiro novo para os
empreendedores: Necessitamos de
acesso ao crédito, mas com prazos e
taxas suportáveis para o pequeno
empresário. Da base de 27 mil
empresas atualmente 5% são
associadas ao Sincopeças paulista, o
que representa um terço do volume

Parceria no segmento agrícola

A

ZF Aftermarket
fortalece parceria
com a Pangea Parts,
plataforma de vendas
on-line no segmento
agrícola, visando
amenizar dificuldades
de agricultores de todo

Divulgação

ZF SYS Tractor
CVT: entre cinco
mil itens
o país para encontrar
e receber peças para
equipamentos
agrícolas e caminhões

De La Tôrre:
segmento
também
balançou
neste ano,
como de
resto a
economia

nacional.
De acordo com a pesquisa NPD
no Brasil, as vendas unitárias
encolheram 20% no primeiro
quadrimestre, porém o
reposicionamento de preços na
distribuição compensou, ao menos
parcialmente, o resultado do
período, com aumentos médios de
+7% nos preços da distribuição,
chegando ao resultado de -15%. De
um total de 14 categorias
monitoradas mensalmente pela
empresa de pesquisa, 13 tiveram
queda de faturamento no período. A
categoria dos produtos de
Suspensão, a segunda mais
importante em faturamento no
Painel NPD, é composta por cinco

subcategorias: Controle de
Estabilidade; Suspensão Geral
(bieletas, buchas, coxins, pivôs,
suportes); Amortecedores de
Tampa; Molas; e Suspensão
Especial. As maiores quedas de
faturamento absoluto em relação a
janeiro/abril 2019 ocorreram nas
subcategorias Controle de
Estabilidade e Suspensão Geral.
Sobre o futuro, o presidente do
Sincopeças espera um 2021 bem
melhor. Não gosto da expressão
novo normal, porque o normal é
um processo contínuo de ajustes,
arremata.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

que fazem a logística para o campo
durante período de afastamento
social. A plataforma funciona como
um marketplace que conecta
fornecedores e distribuidores aos
compradores de peças que atuam
exclusivamente no segmento
agrícola, ou seja, as oficinas e
revendas de equipamentos agrícolas
e os produtores rurais, e já inclui um
amplo portfólio da linha agrícola da

ZF. A empresa mantém cerca de
cinco mil itens para venda, desde
componentes para transmissões e
eixos da linha agrícola até
equipamentos completos. Além das
promoções já presentes na
plataforma como o frete grátis para
todo o país, está prevista a
disponibilização de cupons de
descontos em toda a linha disponível
on-line.

LogComex, especializada
em inteligência de
importação e exportação,
recebeu investimento de R$ 3
milhões dos fundos de Venture
Capital Invest Tech e Caravela
Capital. Tendo como clientes
portos, aeroportos, terminais,
agentes de carga,
transportadoras, importadores,
exportadores, a startup oferece
plataforma de inteligência para
empresas que atuam no comércio
exterior.
Fundada em 2016 pelos
empreendedores Helmuth
Hofstatter e Carlos Souza, a
LogComex utiliza tecnologia de
Big Data para processar e
enriquecer dados e disponibilizálos em uma plataforma online e
de fácil navegação. Com o
investimento, planeja dobrar seu
quadro de funcionários. Existe
uma carência muito grande de
tecnologia no comércio exterior.
Queremos aprimorar a nossa
plataforma para trazer mais
transparência a este mercado,
ajudando nossos clientes a
otimizar sua logística
internacional, afirmou Helmuth
Hofstatter, CEO da LogComex.
O que nos motivou a
investir na LogComex, além da
liderança de Helmuth e do forte
crescimento apresentado nos
últimos anos, é que ainda há um
potencial enorme a ser
explorado, seja com bancos,
seguradoras e, principalmente,
com os próprios importadores e
exportadores. Mais do que
nunca, os empresários precisam
de dados e informação de
qualidade, que reduzirão as
incertezas na tomada de
decisão, explicou Viviane
Radiuk, head de Venture Capital
na Invest Tech.

Perspectiva

Junho/2020

9

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Profissionais
de saúde
contam com
variada linha
de produtos e
equipamentos
de marcas
consagradas

Divulgação

Alterações podem ser
sintomas da Covid-19

Atenção às
mudanças no
comportamento

O

Center for Disease for
Control and Prevention
(CDC) alerta os pais para
mudanças no comportamento
dos filhos, pois embora as
crianças não estejam entre os
grupos de risco de contaminação
pela Covid-19, é fundamental
manter a vigilância e observar
alteração que pode ser sintoma
da doença. Este olhar mais
atento é o primeiro passo para
suspeitar da Covid-19 em
crianças, lembrando que o
quadro em crianças pode ser
assintomático ou apresentar
febre, tosse seca, fadiga,
obstrução nasal e dor de
garganta  esses são os sintomas
mais frequentes, orienta a
médica pediatra do Grupo Sabin
Medicina Diagnóstica, Talita
Cordeschi Corrêa.
A especialista relata que em
recém-nascidos infectados é
comum ocorrer sintomas
atípicos, como náuseas, vômitos,
diarreia e dor abdominal. Os
casos graves em pediatria são
em um número muito menor
segundo os números nacionais e
mundiais que temos, mas podem
ocorrer. São mais suscetíveis a
complicações pela Covid-19
pacientes com quadro de
obesidade, hipertensão, diabetes,
cardiopatia, doenças pulmonares
e também os pacientes com
doenças crônicas em uso de
imunossupressores. Os sinais de
agravo da doença são
desconforto respiratório, esforço
respiratório, queda do estado
geral e manifestações cutâneas,
dentre outros.
A médica acrescenta a
importância de atentar aos sinais
de estresse ou mudanças de
comportamento: Se a mudança
comportamental está ocorrendo e
empobrecendo o convívio
familiar está na hora de buscar
ajuda.
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Presmam em
novo endereço
Pioneira no segmento de
reabilitação e
condicionamento físico

C

om 29 anos de tradição, a
Presmam Comercial Ltda.
está em novo endereço, à
Rua João Guerra, 295, em Santos,
com fácil acesso e estacionamento
próprio. A empresa é pioneira no
segmento de reabilitação e
condicionamento físico e, conforme
destacaram os diretores, a mudança
para local estratégico, ao lado do
Hospital dos Estivadores, visa
atender com mais facilidade aos
profissionais de diferentes áreas da
saúde.
Com variada linha de produtos e
equipamentos de marcas
consagradas, a Presmam supre todas
as necessidades para fisioterapia,
com destaque: eletroestimulação,
laser, ondas curtas, tecarterapia,
ultrassom, vácuo e endermo; fitness,
além da venda direta ao usuário, a
empresa oferece consultoria a
construtoras e condomínios para
implantação de academias em
edifícios, com equipamentos de
ponta: bicicletas, esteiras
ergométricas, elípticos e estações de
musculação, e linha completa para
pilates, como equipamentos, bolas e
Nova Presmam: local
estratégico, ao lado do
Hospital dos Estivadores

colchonetes; estética, linha completa
de equipamentos da marca Ibramed,
como Heccus Turbo, Hooke e
Polarys; acupuntura, acessórios
como ventosas e variados tipos de
agulhas; saúde em geral, oxímetros,
termômetros, equipamentos para
exercícios respiratórios Respiron e
Shaker.
No pós-venda, a empresa cobre
a garantia e executa assistência
técnica e calibração. E, por prestar
serviço essencial, a Presmam não
suspendeu atividades na pandemia
de Covid-19, adotando protocolo
seguro em seu atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18
horas, e sábado, das 9 às 12 horas.
Pelos telefones (13) 3327.7287 e
3234.7666, WhatsApp 98184.3706,
e-mail presmam@presmam.com.br,
site em www.presmam.com

Flutd. Doença do
trato urinário
inferior dos felinos
CONHECIDA
até pouco tempo
como Síndrome
Urológica Felina
(SUF), a Flutd,
ou Feline Lower
Urinary Tract
Disease, é uma
patologia que
afeta somente os
gatos machos e
nos últimos anos
vem aumentando
a incidência, alerta
do médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti. A causa específica
da doença é desconhecida, porém,
acomete principalmente os gatos
que se alimentam exclusivamente
de alimentação seca.
Professor universitário e pósgraduado em saúde pública, dr.
Filetti explica que a SUF leva à
obstrução da uretra do animal,
ocasionada por cristais e cálculos
que se formam no trato urinário. É
conhecida também como doença do
gato bloqueado. Os sinais da SUF
são: desconforto abdominal,
dificuldade e dor para urinar
(disúria); tentativas de micção
(confundido com tenesmo), urinar
pouco várias vezes (polaquiúria),
sangue na urina (hematúria),
ausência de micção (anúria),
lambedura do pênis, vômito,
desidratação, anorexia, quadro de
toxemia (uremia: urina no sangue),
depressão  coma e morte em 48 a

Divulgação

SUF: coma e
72 horas em
morte em 48
anúria.
a 72 horas
Dificuldade
em anúria
para defecar é a
expressão que o animal passa
devido à posição que o gato adota.
O diâmetro da uretra peniana do
gato é de 0,7 mm, ficando assim
muito difícil a desobstrução da
uretra. As sondas fabricadas para
desobstrução da uretra são
importadas, pois as nacionais tem
diâmetro muito superior a 0,7 mm.
Muitos gatos, após as crises de
obstrução, têm recidivas
posteriores. Portanto, além da
desobstrução, outras condutas
devem ser adotadas para evitar
essas recidivas. Por isso, em caso
de obstrução ureteral, procure
urgente a orientação de um
profissional, que saberá como
conduzir o tratamento. Todo
tratamento tem prognóstico
reservado.

Terapia com cães e gatos
FUNCIONA em Londrina, no Paraná, o Centro de
Reabilitação do Instituto Brasileiro de Educação e
Terapia Assistida por Animais (Ibetaa), que
disponibiliza atendimento gratuito para crianças que
apresentam disfunção de ordem cognitiva, emocional ou físico-motora,
com a participação de cães e gatos de terapia como instrumentos
facilitadores no ambiente clínico, promovendo os benefícios
biopsicossociais decorrentes da interação humano-animal.
O grande diferencial do serviço disponibilizado à população é a
inserção do cão como coterapeuta, ao lado de profissionais das áreas
da saúde e da educação, de maneira a alcançar pacientes que, no
atendimento convencional, não evoluem, explica Luciana Issa, diretora
técnica do Ibetaa: Outro benefício se refere ao tempo de evolução do
assistido, ou seja, maior progresso em menor tempo, tendo como base a
motivação do paciente gerada pelo vínculo humano-animal. Mais em
www.ibetaa.org.br

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO

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

z Consumidor que se deparar

com algum valor abusivo de
produtos ou serviços
relacionados ao novo
coronavírus, pode recorrer ao site
www.procon.sp.gov.br e no
aplicativo, via redes sociais,
marcando @proconsp, indicando
o endereço ou site do
estabelecimento.

z Costa Cruzeiros estende a

pausa voluntária de seus
cruzeiros até 31 de julho devido
à incerteza de uma reabertura
gradual dos portos aos navios de
cruzeiro e às restrições que
ainda podem estar em vigor para
a circulação de pessoas devido à
pandemia.

z Elektro, concessionária de

energia elétrica, oferece neste
período de isolamento social a
possibilidade para que o cliente
faça a própria leitura, que é
simples e rápida, bastando o
consumidor ir até o medidor de
energia, anotar os números no
aparelho e enviar pelo SMS
(número 28116), pelo aplicativo
da Elektro ou pelo site. Detalhes
em www.elektro.com.br

Designer Marcelo Rosenbaum: com o consultor de
cores da Suvinil, Michell Lott, Rosenbaum participou
de live no canal do fabricante, para abordar a função
do designer como ferramenta de transformação e
incentivo ao consumo consciente, resgatando o
tema Repenso, do estudo Suvinil Revela 2020.

Personal stylist Tatiana Puline
ampliou a loja física Evidência
e investiu no e-commerce
www.lojaevidencia.com.br:
agora, na palma da mão, a
empresária mantém contato
com clientes e fornecedores,
mobiliza redes sociais,
gerencia vendas, estoque etc.,
e mantém espaço físico para
receber clientes especiais, de
forma programada, que
preferem experimentar os
modelos exclusivos no
provador.

Divulgação
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Avelino Costa, fundador
da Pif Paf Alimentos, ao
lado da filha, Cristiane
Emília Costa Silva,
empossada na
presidência da Fundação
Mendes Costa, que
coordena os projetos de
responsabilidade social
do grupo. Quero dar
continuidade ao legado
de meu pai, afirmou
Cristiane.

z Campanha da Zee.Dog,

Ajude quem não pode ficar em
casa, em prol da Ong
Moradores de Rua e Seus Cães,
promove ações em locais
públicos e distribui doações e
mantimentos para sem-teto e
seus pets, por meio da venda de
acessórios da estampa Skull.

z App Eu Fiscalizo, projeto de

pós-doutoramento da
pesquisadora Claudia Galhardi,
possibilita que usuário avalie
conteúdos veiculados pela TV
aberta comercial, TV por
assinatura, serviço de streaming,
jogos eletrônicos, cinema,
espetáculos, publicidades, mídias
sociais e aplicativo de mensagens
por celular.

z Cerâmica Atlas lançou linha de

cerâmicas coloridas, que lembra
azulejos e promete encantar os
ambientes interno e externos.
Coleção apresenta 10 peças, com
20 x 20 cm, que exploram tons
divertidos, delicados e até mesmo
ousados.

Manu Gavassi agitou seu canal com a live
Interplanetária, em meio à pandemia,
com transmissão pelo Multishow: a ex-BBB
transformou-se numa viajante espacial
animando seus 15 milhões de seguidores
com muita interatividade e performances
de hits de sua carreira musical.

Divulgação

Larissa Manoela e Léo
Cidade: passando a
quarentena juntos,
Larissa e Léo
participaram do
quadro Crush
Responde em
comemoração ao Dia
dos Namorados no
canal Festival Teen TV
e responderam
perguntas para avaliar
o quanto estão em
sintonia: A gente se
conheceu e logo se
beijou, somos rápidos,
entregou Larissa.

z Trabalhando com as melhores

seguradoras, Oficina Frota Vento
Imports, em Santos, dirigida pelo
casal Miguel Fonseca e Maria
José de Lourdes Donzalisky
Fonseca, e o filho Michel, utiliza
a oxi-sanitização na higienização
dos veículos, para evitar que o
novo coronavírus se propague.
Perspectiva
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Sushi de
primeira!
Tradicional festival com
diversas opções para
degustação
BRUNO SCARPA

O

Gold Sushi, em Santos,
oferece o melhor da
gastronomia japonesa e
contemporânea no coração do Canal
3. Com pouco mais de oito meses de
casa, o Gold Sushi apresenta pratos
variados, com destaque para o
temaki gold, composto por
salmão, camarão, cream cheese e
cebolinha, envolto de salmão
maçaricado regado no molho tarê, e
o sashimi de salmão negro, com
salmão marinado no shoyu e no
molho especial. Uma atração à parte
é o tradicional festival com diversas
opções para degustação. Ponto a ser

Controle de
estoque na
pandemia

salientado é que o
festival também está
disponível por delivery
para ser desfrutado no
conforto de sua casa.
Na parte de drinks e
bebidas, as tradicionais
saqueritas e mojito são
ótimas opções. A
preferência recai no
gold ideia, um drink
exclusivo da casa
Gold Sushi: durante o isolamento social atende para delivery e retirada
composto por rum gold,
assim que as autoridades municipais
chá de capim santo, simple xarope e frequentadores mais assíduos.
autorizarem, será de terça a sextaO Gold Sushi fica localizado à
mix de três limões. Para quem
feira, das 19 a meia-noite, sábado
Avenida Washington Luiz, 369,
prefere cerveja, o Gold Shushi
esquina com Rua Goiás, no
das 12 às 16 horas / 19 à meia noite
oferece diversos rótulos nacionais e
Gonzaga. Enquanto durar o
e 30 minutos, e domingo, das 18 às
importados.
isolamento social está atendendo
23 horas. O Gold Sushi pode ser
Entre as opções de sobremesa,
encontrado nas redes sociais,
para delivery e retirada, de terçavale a pena experimentar o hot holl
feira a domingo das 18 às 23h30. O
Facebook e Instagram como Gold
de banana com doce de leite e a
Sushi Santos.
horário de funcionamento da casa,
merengata, dois sucessos entre os

L

eonardo Almeida, CEO do
aplicativo Menu, relacionou
dicas para controlar o estoque
nesses dias de pandemia:
Pequenos e médios comércios
que não realizam um controle
eficaz podem gerar impactos nas
vendas e na produtividade do
negócio. Divida os insumos do
estoque em grupos: Os
laticínios são perecíveis e podem
ser perdidos facilmente. Use um
local adequado para armazenar
insumos. Reabasteça de forma
inteligente: Produtos sazonais
devem ser adquiridos de forma
inteligente com base na
demanda. E use a tecnologia a
seu favor para automatizar
algumas das tarefas mais
repetitivas e burocráticas do
controle de estoque.

Pioneiros da patinação artística

L

eonor e Herbert Tort, responsáveis pela introdução da patinação artística na cidade de Santos, gravaram
depoimento ao Programa Memória-História Oral no dia 4 de março 2020 nas dependências do Museu De
Vaney, mantido pela Secretaria Municipal de Esportes de Santos e parceiro do programa. Na entrevista o casal
conta sobre sua vida no país natal, o Uruguai, suas experiências pioneiras na patinação e as dificuldades e muitas
alegrias proporcionadas pela vida dedicada ao esporte.

NASCIDO em 10 de
setembro de 1927, em
Montevidéu, no
Uruguai, Herbert Hugo
Tort Laureiro chegou a
Santos como cônsul
honorário do país natal.
Uma carreira construída
em cima dos patins: Tort
integrou a seleção
uruguaia de patinação
artística nos anos 1950, e entre idas e vindas ao Brasil acabou ficando em
Santos, nos anos 1960. Alternando o trabalho no consulado com a produção
de espetáculos de patinação, Tort introduziu aqui as águas dançantes,
sistemas de luzes e fontes aquáticas programadas de acordo com a
coreografia.
Sua mulher, Leonor, nasceu também em Montevidéu, em 29 de junho de
1940. Veio para o Brasil nos anos 1970, e foi uma das primeiras professoras
de patins no Clube Internacional de Regatas, em Santos. Lembra do Uruguai
situado em um tempo distante: A maioria das pessoas que saiu de lá foi
para tentar uma vida melhor fora, ganhar mais. E foram tantos que hoje se
acredita que a população uruguaia no exterior é maior do que no próprio
país. Hoje o país está em uma situação econômica bem melhor, acrescenta
Herbert Tort: Embora um peso uruguaio valha centavos de real, o custo de
vida lá é baixo, e a distribuição de renda é boa. Não há analfabetismo no
Uruguai, orgulha-se o pioneiro.
Uma das melhores memórias de Tort remete ao dia 16 de julho de 1950.
Ele se lembra bem daquela tarde, depois que o árbitro inglês George Reader
apitou o fim de Uruguai 2 X Brasil 1, na final da Copa do Mundo de 1950:
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Acervo FAMS

Herbert e
Leonor: muitas
alegrias
proporcionadas
pela vida
dedicada ao
esporte

esporte, que deixou seu país para se
aventurar no estrangeiro para fazer
o que mais amava: dar aula de
patinação. Tenho certeza que meu
pai, não só em Santos, mas no Brasil
e no seu país Uruguai, possui
admiradores. Quem viu e presenciou
meu pai patinando, tem sempre a
lembrança do homem inovador e
criativo. Ele sabia, e muito, cativar e
conquistar seus alunos. Espero ter
aprendido um pouquinho com ele, e
com muito amor e respeito ao
próximo.
A entrevista completa de Leonor
e Herbert Tort está no canal oficial
do Programa Memória-História Oral
no Youtube, em www.youtube.com/
c/programamemoriahistoriaoral

Estávamos
ouvindo no rádio.
Aos poucos, as
pessoas foram
saindo das casas e
se abraçando nas
ruas. Sem
ninguém combinar nada, foram todos indo para a Avenida 18 de Julho
comemorar. Era o Uruguai sagrando-se campeão do mundo de futebol pela
segunda vez e em pleno Maracanã. Foi fantástico, emociona-se Tort.
Atualmente Herbert Tort não dá mais aula, mas observa os
treinos da neta Maria Clara Tort, filha de Dani Tort, que também
patinou e é professora da modalidade nos clubes Tumiaru, de São
Vicente, e Portuários, de Santos. Sem dúvida ela é uma das melhores
pessoas para falar do pai, homenageado com a criação da Copa
Herbert Tort de Patinação Artística, que já conta com várias edições:
A Copa foi organizada com muito carinho e amor em
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
homenagem ao cara! Ao homem que talvez poucas pessoas
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
tiveram o privilégio de conviver e aproveitar seus
www.fundasantos.org.br
ensinamentos, dentro e fora da quadra. Ao incentivador do

