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O que é isso, genocídio?

olarizado, como se estivesse atolado numa
infindável campanha eleitoral, o Brasil patina
em soluções  até aqui ineficazes  para
controlar a pandemia, amenizar a miséria, soerguer
a economia, paralisar a devastação da Amazônia,
enfim, proporcionar qualidade de vida ao cidadão,
ou pela ótica radical do Poder, do eleitor. Afinal, se a
prioridade das ações é a latente disputa por cargos
nas esferas do Executivo e Legislativo, o portador do
voto é perseguido nesse estreito túnel sem luz. O
sectarismo, seja de direita ou de esquerda, não
oferece a expectativa de vivenciar a democracia, de
forma a colaborar para safar o país dos sérios
problemas que enfrenta, agora agravados com a
crise sanitária. Estacionamos em um trágico
patamar que ceifa mais de 1.000 vidas por dia! Uma
conturbada circunstância que levou o ministro
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), a referir-se a genocídio, e que, longe de

iluminar o debate, inquieta a nação confrontando
poderes com exercícios de retórica. Aliás, neste
momento, o Tribunal Penal Internacional (TPI), em
Haia, Holanda, acaba de confirmar o recebimento
de três denúncias contra o presidente Jair
Bolsonaro, sob acusação de prática de crimes contra
a humanidade por negligência no combate à
pandemia. Como se sabe, o genocídio, enquanto
crime contra a humanidade, é definido como o
extermínio deliberado de pessoas motivado por
diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e,
por vezes, sociopolíticas  um conceito que se quer
alargar para contemplar não só a exigência do dolo,
a vontade inequívoca, mas também a omissão, qual
seja, a culpa pela negligência. Neste sentido, o debate
jurídico na corte internacional, se acontecer, haverá
de se arrastar por décadas. Enquanto isso, o Brasil
e sua gente seguirão no escuro, contabilizando
mortos.

Transparência desde o início
ALBERTO MURRAY NETO
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Murray

m dezembro do ano passado
discordei publicamente de duas
questões no Comitê Olímpico do
Brasil (COB): (a) a forma como a
diretoria tentou emplacar uma
reforma estatutária que regredia em
quesitos de governança; e (b) a
investigação da Kroll sobre licitação
para contratação de serviços de
informática, cujo imbróglio foi
propositadamente escondido do
Conselho de Administração,
Conselho de Ética, Comissão de
Atletas e Assembleia Geral. Não
fosse o jornalismo investigativo, a
sociedade nunca teria tomado ciência
do fato.
Esses dois pontos, que
considerei gravíssimos, aborreceramme muito. Em 9 de janeiro de 2020
pedi demissão do cargo de
presidente do Conselho de Ética do
COB, cargo para o qual havia sido
eleito com grande votação, que
muito me honrou. Em minha carta de
demissão, deixei claras as razões e,
inclusive, citei expressamente que
minha saída se dava, inclusive, para
fins e efeitos do que preconizava (e
cuja regra está em vigor) o artigo 23,
parágrafo terceiro, do estatuto
social. Ou seja, desincompatibilizeime do meu cargo muito antes do
prazo estipulado na Constituição do
COB. Estava, portanto, a partir
daquele momento, legalmente apto a
seguir o meu caminho.

Em fevereiro, apresentamos ao
Colégio Eleitoral e à sociedade a
AGENDA POSITIVA PARA O
COB. Foi a primeira vez na história
da entidade que um grupo de
pessoas elaborou um documento e
colocou-o para ser debatido pelo
público, democraticamente.
Nosso grupo de trabalho, dessa
forma, sempre agiu com
transparência e em absoluto respeito
à legalidade. Ao discordar dos dois
pontos que mencionei no início
deste artigo, deixei claro que meus
princípios éticos e morais são
inegociáveis. Não existe ética pela
metade e foram sempre esses os
critérios que pautaram minha
trajetória.
Estou absolutamente feliz com
as profícuas conversas francas que,
desde fevereiro, nosso grupo vem
tendo com confederações, atletas e

Alberto: Queremos
inovar e resgatar a
credibilidade do nosso
Movimento Olímpico
pessoas ligadas ao esporte, educação
e saúde. Cada vez mais me asseguro
que tem gente muito boa militando
no esporte, que merece ser reunida e
ter oportunidades no COB. É aquilo
que tenho chamado de gestão plural.
Desde o início nosso grupo tem
sido transparente, pondo as cartas
na mesa, atuando de peito aberto,
abrindo espaços importantes para o
diálogo e, sobretudo, respeitando as
normas de desincompatibilização
previstas na Carta Magna do
Movimento Olímpico do Brasil.
Como advogado, respeito as leis.
E assim pretendemos gerir o
COB. Unir as pessoas boas que há
no esporte, dar espaços a quem
nunca os tiveram, trabalhar juntos,
respeitar o Conselho de
Administração, dar autonomia às
confederações e orçamento próprio à
Comissão de Atletas para realizar
com independência suas atividades.
Queremos inovar e resgatar a
credibilidade do nosso Movimento
Olímpico, de forma que o COB
volte a ser a reserva moral do nosso
esporte e uma referência positiva
para o Brasil.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Arq & Decor

Tropicalismo dentro de casa
Contornos modernos e
estilizados com aplicações
metalizadas

Divulgação

C

A

diversidade brasileira é
inspiração para a nova
coleção Tropical Glam, da
Decortiles. O movimento decorativo
tropicalista, com estampas coloridas
e vibrantes, dá espaço para uma
versão noturna e sóbria do estilo,
com folhagens e insetos que ganham
contornos modernos e estilizados
com aplicações metalizadas em
preto e branco. Trouxemos uma
visão urbana e minimalista para uma
tendência que dominou estampas e
produtos nas últimas temporadas,
diz Eduardo Boselo, designer e
coordenador de produto da
Decortiles.
Os azulejos estão disponíveis
no tamanho 29x29 cm e se destacam
pelo acabamento acetinado. A
variedade de faces permite que sejam
combinados entre si, criando
paginações exclusivas. As praias
brasileiras foram o mote do Patch
Litoral, que fez uma releitura das
folhas e flores tropicais com traços
delicados e sobrepostos.
Modernizados pelo preto e branco,
conferem um ar mais urbano e
sofisticado aos grafismos. Essa

Patch Litoral: releitura das folhas e flores tropicais com traços delicados e sobrepostos
linguagem simplificada e
encantadora sem grandes variações
de estampas cria uma unidade visual
nos ambientes, produzindo um
efeito artístico singular.
O Patch Samba homenageia as
samambaias. O azulejo explora esse
vegetal de maneira diferente do
natural. As folhas foram retratadas
de forma fossilizada, já que essa

planta data de milhares de anos e foi
encontrada em pedras e superfícies
que preservaram suas formas. Já a
inspiração para o Patch Floripa se
deu nas paisagens tropicais da Ilha
da Magia. Ganhou traços sóbrios e
refinados, com traços estilizados
que brincam com a assimetria e as
silhuetas de plantas exóticas e
folhagens da flora nacional.

A fauna que habita a flora, como
besouros, borboletas, abelhas e
libélulas, dá um toque exótico e
divertido para o azulejo Patch
Inseto. Sobre o fundo preto, sóbrio e
moderno, os efeitos metálicos das
asas desses insetos inspiram as
aplicações metalizadas em ouro. Um
toque sofisticado para uma estética
puramente naturalista.
Divulgação

Novo
olhar às
paredes
P

aredes brancas não precisam ser
sem vida, quer provar a Incepa,
do grupo Roca Brasil Cerámica, que
expandiu seu portfólio e investiu em
revestimentos tridimensionais, que
ressignificam o branco e criam
efeitos instigantes às superfícies.
Tendência consolidada, os
revestimentos tridimensionais são
capazes de levar protagonismo para
as paredes, valorizando a
decoração, afirma Christie Schulka,
marketing manager da empresa.
Leves e práticos, os
revestimentos 3D da Incepa
compõem com estilo e podem ser
aplicados nos mais diversos
ambientes, seja na área interna,

Visitas
virtuais 360º
interativas

externa, ocupando toda uma parede
ou apenas um detalhe. Seus tons
neutros, mas valorizados pela
volumetria e texturas, são um
convite ao toque. Apostamos em
padrões geométricos e sinuosos,
com linhas que complementam as

peças lisas que já possuímos, o que
possibilita a criação de um projeto
com piso e parede no mesmo
acabamento, explica Christie.
A linha Spin, com peças 30x60
cm, além da versão branca, foi
impressa no mesmo tom da linha

Linha Spin:
superfície acetinada
destaca efeito de
luz e sombra

Seattle, para piso e
parede. Sua superfície
acetinada destaca o
efeito de luz e sombra
conquistado por meio
da iluminação,
especialmente em
projetos que priorizam
a iluminação
direcionada. Mais
geométrica, a linha
Ludo, 32x59 cm, traz
insertos suavemente
ondulados. As peças são
retificadas e possuem
encaixe perfeito, o que
proporciona a
continuidade do relevo.
A linha Lux, 30x90 cm, é mais
romântica. Com estética retrô,
disponível em três tons, o inserto
buscou inspiração nos azulejos
artesanais, de cores suaves e brilho
vitrificado.

om foco no mercado
imobiliário, o fotógrafo
Acácio Marques, de Santos,
ampliou o leque de serviços
prestados com visitas virtuais
360º interativas, incluindo
imagens aéreas 360º para
identificar o local do
empreendimento. O serviço
permite que o cliente visite o
imóvel sem sair de casa, por
meio de um link no qual ele entra
em ambiente 360º e circule entre
os ambientes, podendo fazer da
mesma forma com a imagem
aérea, que localiza o imóvel e
direciona ao saguão. Segundo
Acácio, há a possibilidade de
transformar a imagem para uso
de óculos de realidade virtual
imersivo. Esta é uma tendência
sem volta e cada vez mais serão
ampliados os serviços virtuais,
afirma o fotógrafo: Além de
alcançar mais clientes, o imóvel
pode ser visto e vendido em
qualquer lugar do mundo,
havendo também a possibilidade
de atualização das imagens.
Mais informações em
www.marquesfotografo.com.br

Dispensa
argamassa e
rejunte

R

evestimento para áreas
externas e técnicas deve
combinar segurança e estética e
agregar tecnologia para garantir
durabilidade. Com essa
proposta, o Área20, da Eliane, é
indicado para ambientes com
grande circulação de pessoas e
que requerem produtos com
resistência. Com espessura de 20
mm, nos tamanhos 80x80 cm e
40x120 cm, o produto traz
impressão HD e padrões
inspirados na urbanidade,
pedras naturais e madeiras. É
ideal para pisos de quintais e
jardins, e para ambientes que
pedem pisos elevados. Pode ser
instalado a seco e dispensa mãode-obra especializada, pois não
há necessidade de argamassa e
rejunte.
Perspectiva
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 R$ 6 bilhões foram arrecadados com doações no Brasil, segundo o

Monitor das Doações Covid 19, da Associação Brasileira de Captadores
de Recursos (ABCR), dos quais 82% foram enviados por empresas, 8%
arrecadado em campanhas e lives, 4% de pessoas físicas e/ou famílias,
3% de fundações, instituições e fundos filantrópicos e 3% da
administração pública. No total, o ranking nacional conta com mais de
443 mil doadores. O Monitor das Doações Covid 19 é atualizado
diariamente e liberado para acesso dos usuários em
www.monitordasdoacoes.org.br

 Procon-SP multou em R$ 10,2
milhões a distribuidora de energia
elétrica Enel por má prestação de
serviço, diante de mais de 21 mil
queixas registradas de 1º de junho a 7
de julho contra os elevados valores
das contas referentes aos meses de
março a junho, calculados pela média
de consumo em vez da leitura
presencial, sob alegação de estado de
calamidade pública em face à
pandemia.
 Jovens do Grajaú e Jardim Ângela,
em São Paulo, e da Zona Norte do
Rio de Janeiro, debatem os desafios
da Covid-19 no projeto Geração que
Move, por meio do
compartilhamento de anseios,
preocupações, inspirações e
motivações sobre fake news,
discriminação, desigualdade social,
em especial as condições de acesso a
serviços de saúde, educação,
proteção, cultura, esporte e lazer,
com o objetivo de mostrar a busca
de alternativas para o enfrentamento
da pandemia. Iniciativa de Unicef,
Fundação Abertis e Arteris, com
apoio da Agência de Redes para
Juventude e a Ong Viração.

 Para ajudar na escolha da carreira

mais adequada à vocação natural, a
Universidade São Judas
disponibiliza de forma gratuita e
digital a ferramenta Minha Escolha,
uma parceria com a BRG
Educacional, um teste vocacional
que identifica as aspirações do
candidato, apontando mais de 100
opções de cursos em várias áreas do
conhecimento. Para fazer o teste,
basta acessar
www.saojudas.minhaescolha.com.br
com o código meajude.
 Disputando premiação ao

projeto mais inovador,
promissor e atraente em cada
uma de suas categorias,
estudantes dos ensinos
fundamental e médio de todas
as escolas do Brasil podem se
inscrever até 31 de julho em
www.startsfb.com.br para a
primeira Competição Nacional
de Empreendedorismo Start
SFB, voltada ao
aperfeiçoamento de jovens
líderes inovadores e
empreendedores por meio de
mentoria profissional.

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

Inovação

RA na construção civil

COM o uso da Realidade
Aumentada, ou AR, do inglês
Augmented Reality, o mercado da
construção civil ganhou um aliado
para transformar a apresentação dos
projetos  antes restritos ao 2D,
com uso de softwares e plantas
impressas  em uma experiência de
imersão, na qual é possível ter
acesso a todos os detalhes de uma
construção antes mesmo do
assentamento do primeiro tijolo. A
AR traz para o mundo real o
holograma do que será feito no
futuro. A intenção é que se possa
tomar decisões comparando o real
com holograma do que foi projetado.
A tecnologia permite, ainda na fase
de projeto, fazer as análises
comparativas entre o que já existe e
o que ainda está por ser concluído.
Na fase de obra, compara a
construção em andamento com o que
foi projetado, mostrando as
inconsistências de execução. Através
dos óculos de realidade aumentada, é
possível fazer projeções sobre o
construído e checar se tudo está de
acordo com o projeto.
A Kemp, de São Paulo, apostou
no HoloLens, óculos de AR da
Microsoft para a visualização plena
das obras. Desde então, tornou-se
mais fácil para o cliente entender um
projeto. Com a ferramenta, pode-se
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RA: mais facilidade ao cliente para entender um projeto
enxergar todo e qualquer item
projetado. É possível criar
ambientes e layouts e verificar
disposição, espaço, altura, enfim,
ver um holograma do que se deseja
no futuro para aquele ambiente.
Na fase do projeto, modelado
em revit com todas as
especialidades, demonstra-se o que
está sendo executado, projetando o
holograma do futuro no local.
Também pode-se disponibilizar as
reuniões técnicas de obra para o
cliente, através do Microsoft Teams.
Na fase de obra, com apenas uma
pessoa utilizando os óculos, é
possível transmitir a visualização
para quem que não está presente,
através de uma videoconferência no

Teams. Ou seja, pode-se realizar
uma reunião técnica sem ter que
deslocar todos os envolvidos ao
local da obra, o que diminui gastos e
riscos de acidentes de trânsito ou na
própria obra.
Além de os projetos da Kemp
serem elaborados com a metodologia
BIM, que facilita a identificação de
problemas e redução de custos, há a
possibilidade de se ver o resultado
em AR antes de dar início à
execução. As projeções em realidade
aumentada reduzem riscos e falhas
no canteiro de obras, otimizando a
produtividade em todos os
processos e, principalmente,
viabilizando uma entrega dentro das
expectativas da marca.

Startups no InovAtiva de Impacto
O INOVATIVA de Impacto
selecionou 40 startups para
participar de seu ciclo de aceleração
e até 26 de outubro essas empresas
terão acesso a cursos de capacitação
online, webinars, treinamento de
simulação de pitch (discurso para
investidores) com feedback de
mentores convidados, workshops e
mentorias coletivas e individuais.
Criado em 2016, o programa
fomenta no país o ecossistema dos
negócios de impacto social e
ambiental.
As 20 startups que cumprirem o
cronograma obrigatório e
apresentarem melhor desempenho
na tarefa de Pitch Deck irão para a
segunda etapa do programa, que
envolve mentorias individuais
especializadas e webinar. Também
poderão participar do InovAtiva
Experience, evento em que os
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Tomar decisões
comparando o real com
o que foi projetado

empreendedores têm a oportunidade
de apresentar suas soluções para
possíveis investidores, clientes e
parceiros.
Oriundas de 13 estados
brasileiros, as startups selecionadas
são, em sua maioria, da região
Sudeste do país (45%). Essas
empresas contam
predominantemente com modelo de
negócios B2B (47,5%). Já utilizam
métricas de impacto social (70%),
mas seu faturamento nos últimos 12
meses não ultrapassou a marca de
R$ 50 mil (42,5%). Estas são as
empresas participantes:
Agronegócios: ManejeBem e
Netword Agro; Educação: {Parças}
Developers School - Instituto
Hacker de Tecnologia, AppGuardian
Pais e Filhos Conectados, NeoEdu Escritor para o Futuro, Pé de Feijão,
Prol Educa, Rede Enem e Toti;

Energia: Dispor Energia, Sharenergy
e SunR - Reciclagem fotovoltaica;
Entretenimento e Games: daleGig;
Finanças: IOUU e Openbox.ai;
Indústria Química: MadTech
Indústria de Impacto; Logística:
Carbono Zero; Marketing e Mídia:
Moeda Verde e Nohs Somos;
Mobilidade Urbana: PLOY - Pernas
Pra Que Te Quero e Wiimove; Óleo
e Gás: Óleoponto; Outros: Minus;
Saúde: Apta Saúde, Nearbee,
Neuroganho e Sysvale Softgroup;
Serviços: Combinado APP, Sharity e
Susclo; Setor Público: Fleeter;
Tecnologia da Informação e
Comunicação: Assamble e
Totalstrategy; Tecnologias
Sustentáveis e Verdes: Central de
Materiais, Eloverde, Favo
Tecnologia, Minha Coleta, Pwtech,
ReciGreen e We Step Clean. Mais
em www.inovativabrasil.com.br

Construção

E agora?
Depende muito da
empatia e da preocupação
de todos com o coletivo
RICARDO BESCHIZZA

N

ovo normal, velho normal,
pandemia, pós-pandemia.
Vivemos um novo tempo,
no qual a fragilidade da humanidade
foi exposta pela disseminação
globalizada da covid-19. Os erros e
acertos das autoridades, sejam elas
de qual esfera são, acabaram
evidenciadas muito pela necessidade
de sobrepor opiniões e atitudes,
independente de avaliações do bem
comum e do bom senso.
Acontece, porém, que estamos
agora em uma espécie de
purgatório, também conhecida
pela alcunha de flexibilização das
atividades. O mais interessante
nesse período está nas definições
das regras: pode isso, não pode
aquilo, abre duas horas, fecha, reabre

depois... do período que permanece
aberto, deve fechar ou isolar para
limpar durante o parco período de
expediente. Ditames que às vezes
não fazem sentido algum.
Dentro de todo esse quadro e
cenário de realidade, existem
pessoas, existem famílias, que
precisam comer, morar, estudar,
cuidar da saúde, da segurança e de
uma série de outras necessidades que
todos nós já sabemos. Fazer a
economia voltar a girar acaba sendo
o ponto. A necessidade básica para
que possamos sobreviver a essa

tormenta
de escala
jamais vista.
Vivemos
em uma região
que precisa
unir
forças e
interesses para seguir em frente.
Precisamos criar uma consciência
coletiva para retomada da economia
local. Quantas vezes, muitos de nós,
em vez de comprar determinado
item na loja da esquina, não pegou o
carro e foi a São Paulo? Lembram

quando muitos podiam viajar e fazer
compras no exterior? Se quisermos
continuar respirando, precisamos
consumir aqui na nossa região,
gerando renda e postos de trabalho.
Com a economia girando, nosso
setor voltará a construir, empregar e
gerar tributos em todas as esferas.
Não basta apenas haver taxa de juros
baixas e linhas de crédito
convidativas, se não há quem tenha
condições de encarar as parcelas de
um financiamento imobiliário.
NESTA retomada da economia,
ou desse novo normal, se é que vale
a pena usar esses termos, depende
muito da empatia e da preocupação
de todos com o coletivo.
Acabamos, mesmo que por
necessidade, tendo um exemplo
positivo nesse sentido quando
procuramos continuar consumindo
nos restaurantes de nossa
preferência, mesmo que por
delivery, e resgatando a importância
do pequenos comércios locais
(minimercados, mercearias e
quitandas) que atendem nossas
necessidades pontuais, sem grandes
deslocamentos ou idas sem

propósito a grandes comércios que,
pela natureza de suas atividades,
sempre geraram aglomerações.
Queremos muito ver nossa
região prosperar e voltar a crescer.
Quando tudo isso passar, não
podemos jamais esquecer as lições
que irão ficar, pois as cicatrizes
serão profundas e impossíveis de
apagar. Só com união, senso coletivo
e de que todos precisam cuidar de
todos, conseguiremos caminhar em
busca do bem comum. Classe
política, entidades representativas e
cidadãos unidos para fazer girar
nossos comércios e serviços.
Ainda este ano, teremos eleições
municipais, um pleito diferente de
todos que já vivemos, mas que, com
certeza, será uma excelente
oportunidade para discutir o tema e
trabalharmos unidos pela economia
local. Esperamos que todos os
candidatos (a prefeito ou a
vereador), bem como a sociedade
assumam esse compromisso.
Ricardo Beschizza é engenheiro
civil e presidente da Associação dos
Empresários da Construção Civil
da Baixada Santista (Assecob).
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Times Square Residence

Miramar inova
na entrega!
Espetáculo de luzes,
música eletrônica e fogos
de artifício

A

Construtora Miramar, do
Grupo Mendes, promoveu
evento virtual para marcar a
entrega do Times Square Residence,
na Avenida Almirante Cochrane,
108, Bairro Aparecida, em Santos.
Em vez de encontro com
condôminos e fornecedores, como é
praxe no mercado imobiliário, a
construtora realizou em 10 de julho
uma live na cobertura do edifício,
com o DJ Lyus, apresentação dos
cantores Rodrigo Mello, Letícia
Caires e Patrícia Diegues, além de
um espetáculo de luzes e efeitos
especiais.
O nome Times Square Residence
foi escolhido pelo fundador do
Grupo Mendes, Armênio Mendes,
sendo o primeiro empreendimento
realizado sob a direção dos filhos
Alex e Paulo Mendes, mantendo a
tradição de obras inovadoras que
fazem parte da essência da empresa.
Poder prestigiar não apenas os
clientes que confiaram em nossos
serviços e qualidade, mas também o
cidadão que vive em Santos e região
com um entretenimento de
qualidade, é uma forma de
agradecimento pelo acolhimento que

6
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a empresa sempre recebeu, desde os
seus primórdios, afirmou Alex:
Santos está recebendo mais uma
grande obra com todos os atributos e
qualidade das nossas construções.
Para o engenheiro Marco Aurélio
da Cruz, que conduziu a finalização
das obras do Times Square, o grande
diferencial do empreendimento foi a
personalização de cada unidade
durante a obra, quando o cliente
pode escolher a planta que melhor se
adequasse a sua necessidade e
também as opções de revestimento
de piso e parede, eliminando o
quebra-quebra após a entrega. O
conceito de personalização durante a
construção veio para ficar e será
adotado nos próximos residenciais,
pois foi um sucesso, disse Marco
Aurélio.
O acabamento nas unidades é
caprichado. A Construtora Miramar
personalizou os apartamentos com
revestimentos da Portinari, marca da
Duratex, e utilizou diferentes
coleções e formatos de porcelanatos
e revestimentos para harmonizar
pavimentos e paredes, de acordo
com a preferência dos clientes. Da
coleção Canova, 100x100, foram
usados os produtos Canova Calacata
WH Natural, e Canova Calacata WH
Polido, os quais reproduzem o
mármore, que possuem veios
dourados marcantes e carrega anos

de história.
O White Plain Matte, 30x60, da
coleção Clean, que é considerado o
revestimento de parede mais
democrático do mercado, foi o
preferido para revestir cozinhas e
banheiros, deixando esses ambientes
modernos, fáceis de limpar e com
aspecto clean.
A coleção Downtown HD,
60x60, está presente com as peças
Downtown GR no acabamento
natural, estilo cimento, que abriga o
conceito de urbanismo, vida agitada
e modernidade, enquanto a coleção
Lumina, 60x120, destaca as peças
Lumina DGR também no
acabamento natural, com cores de
mármores clássicos, de diferentes
origens, formando uma composição
de opulência e requinte.
Outra coleção escolhida foi a
Luthier, no formato 30x120, com o
produto Luthier Line Mix Natural,
estilo madeira carvalho, com relevos
de linhas que dão o efeito da madeira
entalhada e degradê nos tons. O
porcelanato Munich Decor Mix
Natural, no formato 60x60, trouxe
para a obra a característica marcante
de um cimento desgastado nas
bordas. As peças Onice OFW
Natural, no formato 60x120, estilo
mármore, proporciona o visual de
camadas da estrutura cristalina da
pedra, com profundidade e efeitos
causados pelos diferentes tons.
Destaque para o produto
Sensorial WH Matte, 33x100,
Forma SBE Matte e Line WL Matte
Lux, no estilo design especial, com
texturas que convidam a observar e a
tocar. E o porcelanato com
volumetria Space Block, no formato
20x20. O atendimento dos produtos
Portinari foi feito por Marcelo
Lopes e Adelle Martins Lopes,

diretores da Mopesp
Representações, que montou
showroom com amostras no plantão
de vendas.
Além de idealizar os
acabamentos do projeto da
construtora para os apartamentostipo personalizados, o escritório
Claudia Viana Arquitetura &
Interiores foi responsável pelo
projeto de interiores do Times

Projeto do
escritório Claudia
Viana Arquitetura
& Interiores deu
requinte às áreas
comuns, como o
hall social, e os
espaços de lazer

Square,
compreendendo o hall
social no térreo e o
pavimento da área de
lazer, com os espaços
do salão de festas e
bar gourmet, salão de
jogos, spa, fitness,
brinquedoteca,
churrasqueira com
playground e piscina.
As arquitetas
Claudia Viana e Jandaia Melques
detalharam que o conceito do
projeto foi trazer elementos naturais
e clean, com recursos de iluminação
de LED, que remete às luzes e à
modernidade da Times Square. Ao
percorrer as áreas é possível sentir a
unidade em tons amadeirados claros,
composto por parede revestida de
carvalho e longarinas iluminadas,
como batizaram as arquitetas.
A elegância do mobiliário prima

Construção
Fotos Claudia Viana/Divulgação

Decoração harmonizou
plantas naturais e arranjos
de flores permanentes

pelos tons da areia da praia e
madeiras claras. O papel de parede
em linho no salão de jogos
proporciona um toque natural, assim
como o piso vinílico imitando
madeira na academia e no spa. Em
sintonia com o conceito, os arranjos
permanentes remetem à natureza e

transmitem energia, tranquilidade e
pureza ao ambiente.
O mobiliário do hall social, do
salão de festas, do espaço gourmet e
da piscina foi fornecido pela
Alhambra Móveis, com design que
complementa a harmonia com a
iluminação e os revestimentos que

Ambiente clean com piso vinílico imitando madeira

compõem o padrão de qualidade da
Miramar.
Parceira tradicional da Miramar,
a Kyowa participou do
empreendimento com o
fornecimento de produtos
diferenciados, como piso vinílico
imitando madeira, papel de parede
Wallcovering e grama sintética,
aplicados em diferentes ambientes
de lazer.
A Lands Puxadores e Decoração
forneceu os adornos decorativos, os
arranjos de flores permanentes para
os móveis dos ambientes internos,
além da parede verde da
churrasqueira e os vasos azuis de
chão que receberam plantas naturais.
Os arranjos permanentes são a
melhor opção para ambientes
internos, pois são muito próximos
dos reais e têm a vantagem de não
dar manutenção alguma e estão
sempre verdes e lindos, comentou
Rose Ferreira, diretora da Lands.
O projeto e a implantação dos
jardins da fachada foram elaborados
pelo paisagista Paulo Rogerio
SantAnna, da Chácara Kantão. Ele
contou que foram criados canteiros
baixos nas duas entradas do térreo,
utilizando muita arte e combinando
espécies de plantas ornamentais
exóticas, como Palmeiras Imperiais,
Topiarias de Viburno, Azaleias,
Bambu, Buxinho e Kaizuka, com
destaque para a Palmeira Phoenix,
em vaso espelhado, no hall social,
assim como vasos com Ráfias, a
pedido da arquiteta Claudia Viana,
nas áreas comuns e de lazer do
empreendimento.
Além do circuito interno de

Mobiliário com design em sintonia com iluminação criativa
câmeras de segurança e central de
interfonia, a Incentel forneceu o
sistema de controle de acesso
condominial SCA 1000 V2 da
Intelbras. Segundo informou o
diretor da Incentel, José Carlos Dias
da Silva, trata-se de um sistema
inteligente e seguro, pois os
dispositivos de controle localizados
nos acessos continuam em
funcionamento mesmo que haja uma
perda de comunicação com o módulo

central, oferecendo mais segurança
em casos de emergência. A Incentel
atua no mercado desde 1961 e é
especializada em projetos,
integração e implantação de soluções
de Telecomunicação, Segurança, e
Infraestrutura de Tecnologia.
O Times Square tem localização
privilegiada, no Canal 5, próximo ao
shopping Praiamar e ao complexo
Corporate. O projeto de autoria do
arquiteto Roberto Saviello tem estilo
contemporâneo e contempla 44
apartamentos, sendo dois por andar.
A fachada imponente combina
pedras naturais e materiais
cerâmicos. Para garantir conforto e
segurança aos moradores, o
empreendimento possui gerador de
energia e infraestrutura completa de
lazer. Leia também a reportagem
publicada no Jornal Perspectiva,
edição de junho.
Detalhe no revestimento de
pisos e paredes personalizou
unidades do Times Square
Residence
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Em meio a
vinhas e jardins
verdejantes, a
possibilidade de
realizar as
refeições em
terraço na região
de Nova
Aquitânia

Enoturismo na França
Château Hotel Grand
Barrail retomou
atividades

L

ocalizado no vilarejo medieval
de Saint-Émilion, na região de
Nova Aquitânia, sudoeste da
França, o Château Hotel Grand
Barrail é excelente opção para quem
deseja visitar um dos destinos de
enoturismo mais celebrados e
famosos do mundo. Depois de
alguns meses fechado devido à
pandemia, retomou suas atividades
para a temporada de Verão do
Hemisfério Norte.
Integrante da coleção Small
Luxury Hotels of the World, o
Château contempla 46 apartamentos
em quatro prédios de estilos
variados, restaurantes, o spa Saint-

Émilion, uma piscina externa
aquecida e um business center aberto
24 horas. Também oferece serviços
de concierge e babás, wi-fi e entrega
gratuita de jornais.
Num momento em que ter
diferentes opções de entretenimento
em paisagens maravilhosas ao ar
livre passou a ser algo prioritário
para os primeiros viajantes dessa
nova temporada, o Grand Barrail é
um local privilegiado. Além de sua
estrutura, em meio a vinhas e jardins
verdejantes, e da possibilidade de
realizar as refeições em terraço ao ar
livre, o hotel preparou pacotes
especiais para sua reabertura.
No Estadia Serena, os
hóspedes recebem uma cesta de
piquenique gourmet para duas
pessoas, preparada pelo chef
Quentin Merlet, para desfrutar nos

jardins do hotel ou nos arredores. Já
no Estadia no Coração da Vinhas,
além da hospedagem nos
apartamentos em frente aos
vinhedos e da cesta de piquenique,
duas bicicletas estarão à disposição
para quem quiser explorar a região
de Saint-Émilion. O concierge ainda
prepara uma lista de dicas com os
melhores locais para o piquenique.
Por fim, o pacote Estadia em
Família oferece 50% de desconto
no segundo apartamento reservado
na mesma categoria, para ocupação
por menores de 15 anos.
O Château Hotel Grand Barrail é
representado no Brasil pela Key
Partners, em
www.keypartners.com.br, de Sylvia
Leimann. Reservas e mais
informações em www.grandbarrail.com

Salar, imensidão branca de sal
N
o maior deserto de sal do
mundo, o Salar de Uyuni, a
sudoeste da Bolívia, fica o hotel
Palácio de Sal. Construído em
harmonia com a natureza, o
empreendimento oferece uma série
de passeios pela região. Para
começar, o hóspede deve percorrer o
impressionante Salar, que tem 12 mil
m2 e está a aproximadamente 3.500
metros de altitude e a 600 km da
capital La Paz. É uma imensidão
branca, resultado da evaporação de
antigos lagos.
Outras atrações impressionantes
são a Reserva Natural Eduardo
Avaroa, onde é possível encontrar
diferentes vulcões, como o
Licancabur, em cujos pés fica a
Lagoa Verde; as Lagunas de Colores,
8
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com destaque para a Colorada, lar de
flamingos da espécie James; e várias
paisagens de formações rochosas
com pedras vulcânicas, como a
Itália Perdida, a Árvore de
Pedra e o Deserto Dali, que
remete a alguma obra do famoso
pintor surrealista. As opções
continuam com os gêiseres Sol de
Mañana; as águas termais de
Polques, que possuem fauna e flora

Palácio de Sal:
privilegiada vista do
Salar de Uyuni

únicas; Sucre, capital constitucional
da Bolívia; e Potosí, onde fica a
maior mina de prata do mundo.
A infraestrutura do Palácio de
Sal conta com apenas 42
apartamentos, com muita
exclusividade e conforto, o
restaurante El Mesón, com cardápio
do que há de melhor da gastronomia
local, e o Concept Spa.
Aconchegante, moderno e
sofisticado, o espaço oferece
profissionais qualificados e
experiências únicas, tudo com
privilegiada vista do Salar de Uyuni.
Mais em www.palaciodesal.com.bo

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Atrações
da Flórida
Central
A

lgumas das atrações da Flórida
Central, nos Estados Unidos,
como o Westgate River Ranch,
Safari Wilderness, Bok Tower
Gardens e Legoland Florida Resort
já estão com suas portas reabertas.
O Westgate River Ranch opera
desde final de maio. O Safari
Wilderness Ranch também funciona
e as pessoas podem, inclusive,
dirigir seus próprios veículos. O
Legoland Florida Resort e o Bok
Tower Gardens, terceiro maior
jardim dos Estados Unidos, já
reabriram.
Tendo em vista a saúde e
segurança dos visitantes e
funcionários, o plano para a
reabertura de cada um desses
lugares inclui entrada controlada de
pessoas, pagamento sem dinheiro
em notas ou moedas, práticas de
distanciamento social e limpeza
frequente das áreas. Outras
informações estão disponíveis nos
sites de cada atração sobre
procedimentos de entrada e
utilização das atividades, assim
como detalhes sobre as medidas de
saúde e segurança adotadas. Os
ingressos devem ser reservados
online com antecedência, quando
possível.
No caso do Legoland Florida
Resort, os hóspedes devem fazer

Divulgação

Legoland Florida Resort:
pagamentos com cartão de
crédito ou débito
pagamentos no local utilizando
cartão de crédito ou débito, já que
dinheiro não é mais aceito.
Qualquer pessoa que tenha
sintomas relacionados à Covid-19
deve adiar a visita. O parque
funciona com 50% da sua
capacidade, e todos, incluindo
funcionários, passam por medições
de temperatura, sendo que aqueles
com febre acima de 38°C
(100.4°F) não têm permissão para
entrar, nem seus acompanhantes.
Mais de 200 estações de
higienização para as mãos foram
instaladas em todo o parque. Todos
os funcionários usam máscara, com
cortesia ao visitante para incentivar
o uso a partir dos três anos de
idade. A sinalização infantil em todo
o parque ajuda a lembrar o hóspede
das recomendações de
distanciamento social e práticas de
higiene.
Visit Central Florida é a
organização oficial de marketing do
Condado de Polk, Flórida, e se
especializa em ajudar os visitantes a
planejar suas férias na Flórida
Central com muita diversão. Mais
em www.visitcentralflorida.org

Uruguai define apoio
ao setor turístico
A
reativação do turismo é
prioridade pelo governo no
Uruguai, pois afeta 8% da
economia e envolve 11% da
população ativa do país. Segundo
o ministro do Turismo, Germán
Cardoso, a retomada da atividade
é projetada em quatro etapas:
promoção do turismo interno,
turismo de negócios, preparação
para a próxima temporada de
verão e promoção de
investimentos. Diante da
pandemia, os operadores estão
sendo acolhidos por diferentes
medidas de apoio, que vão desde a
abertura de linhas de crédito com

taxas de juros muito baixas,
flexibilidade de segurodesemprego, empréstimos a
monotributistas (categoria de
microempresa uruguaia) e
empresas individuais, até extensão
de prazos nos impostos a decretos
que promovem investimentos.
Por outro lado, as condições
de pagamento de vários impostos
foram prorrogadas e as
contribuições financiadas, via
Diretoria Geral de Tributos
(DGI), Banco de Segurança Social
(BPS), a Administração Nacional
de Usinas e Transmissões
Elétricas (UTE), entre outros.

Veículos & Negócios

Trintões com os dias contados
Divulgação

Por mais segurança, menos poluição
e mais economia de combustível
NELSON TUCCI
Não confie em ninguém com mais de trinta anos
Não confie em ninguém com mais de trinta cruzeiros
O professor tem mais de trinta conselhos
Mas ele tem mais de trinta, oh mais de trinta
Oh mais de trinta, oh mais de trinta...

Objetivo é tirar
o famigerado
pau-velho das
ruas e estradas

uem viveu a década de 1970
há de lembrar da letra inteira
da música chamada Com
mais de 30, de Marcos e Paulo
Sérgio Valle. A coisa se popularizou
de tal forma que pessoas, filmes ou
objetos com mais de 30 eram motivo
de sarcasmo. Mas agora, sem a graça
daqueles anos 70, o governo quer
tirar nada menos que 100 mil
veículos das estradas, por motivos
de segurança e de eficiência no
transporte. É o programa Frota
Verde que começará por Santa
Catarina.
Por videoconferência, o
secretário de Fazenda de Santo
Catarina, Paulo Eli, conversou com o
pessoal do Ministério da Economia,
a fim de estabelecer as condições
para a adoção do programa Frota
Verde que o governo lançará, a partir
de um projeto piloto em SC.
Objetivo é tirar o famigerado pauvelho das ruas e estradas, a fim de
se ter mais segurança, menos
poluição e, claro, mais economia de

combustível
também, porque
um veículo com
um ou dois anos
de uso é bem
mais eficiente
que aquele
fabricado há 30
ou 40 anos.
Em 2019,
implementamos
a Tributação
Verde no estado,
que trouxe um
novo paradigma
econômico. Como temos uma das
melhores infraestruturas e logísticas
do país, participar do programa
Frota Verde irá auxiliar na
transformação para um ambiente
ainda mais seguro aos catarinenses.
A partir de agora, iremos criar
grupos de trabalho e desenvolver as
dinâmicas necessárias para a
implementação, disse o secretário,
após a conferência.
A fase inicial do projeto terá

como meta a reciclagem de veículos
pesados (caminhões, reboques,
ônibus e implementos agrícolas). De
olho nos incentivos ao empresariado
local, o presidente da Federação das
Empresas de Transporte de Carga e
Logística no Estado de Santa
Catarina (Fetrancesc), Ari Rabaiolli,
entende que o programa Frota Verde
irá beneficiar os empresários
catarinenses. O programa é uma
integração em rede entre os governos

federal e estadual,
bem como junto ao
setor produtivo de
bens e serviços,
para a reciclagem
dos veículos
pesados, uma vez
que temos uma
frota antiga muito
poluente, disse
Margarete
Gandini,
coordenadora-geral
de Ambiente de
Negócios do
Ministério da
Economia.
De acordo com
a Agência Nacional
do Transporte
Terrestre (ANTT), a idade média da
frota de veículos de carga nacional é
11,8 anos. No entanto, o índice não
contabiliza os veículos próprios de
carga. O programa Frota Verde ainda
não tem uma data exata, mas esperase que seja colocado em prática
brevemente. Até lá deverão ser
estabelecidas as condições de
financiamento e de reciclagem
compulsória para aqueles com mais
de 30.

Época de
investir em
energia solar

Suporte Técnico da Renovigi,
explica os motivos para investir em
painéis fotovoltaicos ainda no
Inverno e as etapas para começar a
gerar sua própria energia.
Planejamento do
investimento. Antes de adquirir o
sistema fotovoltaico, você precisa
escolher uma empresa de confiança
para fazer uma análise do
quantitativo necessário para o local
de instalação de acordo com a
demanda de consumo. No site
www.renovigi.com.br é possível

identificar uma empresa
especializada de confiança.
Avaliação da estrutura. A
segunda etapa consiste em um
estudo sobre viabilidade técnica
para a instalação dos painéis
fotovoltaicos. Os profissionais
precisam avaliar se há espaço para
os equipamentos, como é a
estrutura do telhado para suportar
peso extra, a fiação elétrica e outras
questões importantes para dar
segurança ao sistema.
Instalação da infraestrutura.

O processo de instalação deve ser
feito por uma equipe especializada,
que engloba profissionais com
conhecimentos em engenharia e
geologia. Também é necessário
instalar o inversor, responsável por
levar a energia gerada pelos painéis
para a rede da concessionária. Por
último, efetuar a solicitação de
acesso do sistema junto à
concessionária de energia elétrica
para que seja possibilitada a
conexão do sistema com a rede
elétrica local e a geração de créditos

Q

C

onsiderando que o equipamento
leva tempo para começar a gerar
créditos para serem utilizados no
Verão, este momento no Brasil é
excelente para investir em energia
solar. José Vitor Salm, gerente de
Pesquisa e Desenvolvimento e

Por novas
habilidades

A

UiPath entrevistou
funcionários de escritórios
em vários países e descobriu que
quase metade se preocupa com a
falta de emprego em cinco anos
porque suas habilidades estão
desatualizadas. Por isso, 86%
dos entrevistados dizem que
desejam que seu empregador
ofereça oportunidades para
adquirir novas habilidades (nova
qualificação) e 83% que ele lhes
dê mais possibilidade para
aprimorar habilidades atuais
(qualificação superior).
A pesquisa com 4.500
trabalhadores de escritórios
localizados nos EUA, Reino
Unido, França, Alemanha, Índia
e Cingapura, realizada entre
fevereiro e março deste ano,
revelou que quase 91%
acreditam que seus
empregadores deveriam estar
mais dispostos a investir no
universo digital e em treinamento
de habilidades tecnológicas.
A pesquisa apurou que sem
oportunidades, os funcionários
temem se tornar obsoletos. Eles
acreditam que serão mais
produtivos e satisfeitos no
trabalho com treinamento de
habilidades; e desejam aprender
automação, dispostos a fazer
treinamento por conta própria.

para o excedente de energia
produzida.
Prazo para geração de energia
solar. O prazo entre o planejamento
de toda a infraestrutura, negociação e
homologação do sistema de painéis
fotovoltaicos pode levar de um a
dois meses, dependendo do projeto.
Se você deixa para iniciar o
processo nos meses de outubro ou
novembro, é possível que não
consiga obter o benefício da redução
na conta de luz ainda no Verão,
pondera o gerente técnico.
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Horta
medicinal:
tratamento
integrativo
para
aumentar a
imunidade e
tratar
doenças

Animal de estimação
proporciona saúde
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Meditação não deve ser
vista como algo simplista

Transcender o
mecanismo
cerebral

D

urante a pandemia, face à
tendência de alterações de
estados mentais, crescem as
orientações para o autocontrole
emocional, entre elas a
meditação. Fernando Gabas,
criador do protocolo de
meditação e expansão da
consciência Life Matters, alerta
para o perigo de banalizar a
meditação. Hoje em dia, se
ouve muito vai meditar, como
se fosse a solução para tudo, um
antídoto que você toma para
desestressar e, em 20 minutos,
tudo estará bem. Mas não
podemos tratar a meditação
como algo simplista, ressalta.
Para o especialista, tanto a
meditação quanto o relaxamento
são essenciais, mas cumprem
propósitos distintos. Ele explica
que há uma diferença entre as
práticas de relaxamento, com
concentração e de forma
reflexiva, e a meditação. As
técnicas de relaxamento são
válidas para quem busca o bemestar mais momentâneo ou para
desestressar. O que é diferente
de uma prática estruturada.
Gabas defende o conceito de
meditação a partir de práticas
progressivas e sequenciais que
incorporam muito estudo,
investigações e exercícios, com
caráter científico: Meditar é
transcender o mecanismo
cerebral, trabalhando um
espaço anterior à mente e seus
processos de pensamentos. Se
não tivermos método para isso,
não há progressão para
mudanças substanciais de
comportamento. Esse objetivo
profundo e científico é bem
diferente de usar a meditação
simplesmente para reduzir o
estresse.
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Um pouco de
natureza no lar
Cultivar plantas pode
tornar sua vida mais
saudável

M

uitas pessoas passaram a
cuidar melhor das plantas
e a se interessar mais em
ter um pouco de natureza no lar a
partir da permanência em casa em
razão do distanciamento social
provocado pela pandemia do novo
coronavírus. Ter uma horta em casa
é prazeroso e pode até ser
terapêutico, pois as plantas fazem
com que o ambiente adquira uma
beleza natural, tornando-o mais leve
e aconchegante. Além de contribuir
com a decoração, o jardim pode
conter plantas que são benéficas
para a saúde física e psicológica, o
que promove melhorias no bemestar da família toda.
Segundo Daniel Alan Costa,
professor de fitoterapia na Escola de
Educação Permanente do Hospital
das Clínicas/Faculdade de Medicina
da USP, as plantas filtram os
poluentes presentes no ar, além de
removerem gases que são tóxicos
para a saúde e bem-estar. Há
muitas espécies que são indicadas
como um tratamento integrativo
para aumentar a imunidade e tratar
problemas de saúde como dores de
cabeça, estresse, doenças no sistema
digestivo e também nas vias
respiratórias como gripes,
resfriados, bronquite e até mesmo
pneumonia, destaca Daniel, que é
naturopata e acupunturista
especializado em Bases de Medicina
Integrativa pelo Hospital Albert
Einstein e diretor da Escola
Brasileira de Naturopatia,.
Neste ponto, as espécies que
mais se destacam e que podem ser
cultivadas em casa são:
Manjericão. Além de ser rico

em vitaminas, o manjericão também
tem propriedades antibacterianas,
antioxidantes, antiespasmódicas e
digestivas e pode ser usado em
saladas, massas, sopas e outras
receitas. Também fica ótimo para
aromatizar o azeite.
Tomilho. Fácil de ser plantado,
o tomilho tem propriedades que
ajudam o sistema respiratório,
combatendo tosse e bronquite, além
de melhorar infecções na boca e
ouvido. Pode ser usado como chá,
tempero ou com seu óleo essencial.
Lavanda. A lavanda ou alfazema
traz benefícios calmantes para o
emocional, ajudando no combate ao
estresse, ansiedade e insônia. Além
disso, tem propriedades antiinflamatórias, ajudando a melhorar
peles com acne ou desidratadas,
revigorando as células. Pode ser
usada como óleo ou como chá dos
botões.
Hortelã. Muito utilizada para
tratar problemas da garganta, a
ingestão da hortelã pode ser feita
tanto em forma de chá quanto ser
adicionada em canja, sopas e outros
pratos refogados.
Alecrim. A essência de alecrim
ajuda a estimular o cérebro e
melhorar a memória, já a sua
ingestão em receitas como no pão ou
em chás auxilia no tratamento de
dores reumáticas e contusões, no
combate a problemas respiratórios,
além de equilibrar a pressão arterial e
reduzir o estresse.
Diversas outras espécies
também podem ser utilizadas como
um tratamento alternativo, como
funcho doce, camomila, melissa
(erva cidreira) e erva-doce. Os
recursos das plantas são muito
valiosos para saúde, pois agem de
forma natural no organismo humano,
e raramente causam efeitos
colaterais, diz o naturopata.

A CIÊNCIA já
comprovou que animais
de estimação fazem bem
a saúde, afirma o médico
veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti, ao
reforçar que
pesquisadores da
Universidade de
Uppsala, na Suécia,
realizaram estudo de 12
anos que mostrou que,
Criança se torna mais cooperativa
para pessoas que vivem
no ambiente hospitalar
sozinhas, a presença de
cães diminui em 33% as chances de Maria Heins Vaccari e Fabiane de
Amorim Almeida, do Hospital
morte e em 36% o
Albert Einstein, de São Paulo,
desenvolvimento de doenças
constataram que a visita dos
cardiovasculares. A possibilidade
animais a crianças doentes
de infarto cai 11%. Para quem
descontrai o ambiente, propicia
mora com mais pessoas, também
maior interação do paciente com os
há benefícios: risco de morte
profissionais e demais crianças.
reduzido em 11% e de doenças do
Contribui para que a criança se
coração por volta de 15%.
torne mais cooperativa nos
Filetti frisa que o amor
procedimentos hospitalares, além
incondicional que os animais de
de atuar como estratégia alternativa
estimação têm por seus tutores e
no alívio da dor e do desconforto.
vice-versa é essencial para o
Está claro também, enfatiza o
combate de diversas doenças,
médico veterinário, que a
principalmente os males
convivência com pets reduz a
emocionais. Chamada de pet
sensação de solidão, a ansiedade e
terapia ou Terapia Assistida por
a depressão. O contato com os
Animais, o uso de bichos
animais, faz os seres humanos
domésticos para fins terapêuticos
produzirem mais hormônios como
é reconhecida pelo Conselho
a ocitocina, prolactina e a
Federal de Medicina e pelo
serotonina que melhoram o humor:
Conselho Federal de Fisioterapia e
Criar um bicho em casa ajuda a
Terapia Ocupacional. Em alguns
reduzir a pressão sanguínea,
estados, como Mato Grosso, São
colesterol e o triglicérides, além de
Paulo e Rio Grande do Sul, leis
melhorar a função cardíaca e
foram sancionadas para permitir a
prevenir doenças cardiovasculares.
presença de animais de estimação
Passear com cachorro é uma boa
em hospitais públicos e privados,
maneira de perder peso. Ter animal
como forma de auxílio terapêutico,
de estimação é efetiva medida
em especial de doenças como
preventiva para a saúde física e
depressão e ansiedade.
mental dos seres humanos.
As pesquisadoras Andreia
Divulgação

Laís e um de seus cães:
conteúdos e aulas online

LAÍS Cauner desenvolve projeto online de
consultoria e aulas de adestramento. Duas
aulas por semana, com duração de 50 minutos
a 1 hora e meia, trazem resultados eficazes,
afirma, ao indicar o adestramento para casos
em que o filhote está se adaptando a nova casa,
educação sanitária, filhote que brinca mordendo
as mãos do dono, latidos excessivos, introdução ao passeio educativo,
correção de déficit de atenção/obediência com introdução de comandos e
gasto de energia cognitiva em casa. Tutora de cinco cães, Laís é
adestradora e comportamentalista desde 2006.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO

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

 Realização Secovi-SP, o

Sindicato da Habitação, e FiabciBrasil, estão abertas as inscrições
para a Convenção Secovi 2020,
100% on-line, de 24 a 26 de
agosto, focada em temas de
relevância para a indústria
imobiliária.

Rosaria Ono: nova diretora
do Museu Paulista, unidade
da Universidade de São
Paulo (USP), responsável
pela gestão do Museu do
Ipiranga e do Museu
Republicano de Itu, com
prioridade à reabertura do
Museu do Ipiranga, fechado
para reforma desde 2013,
marcada para setembro de
2022, em comemoração ao
bicentenário da
Independência do Brasil.

 Tiradentes alcançou a nota

17,21 no ranking do ICMS
Patrimônio Cultural, a maior
entre as 24 cidades integrantes
do Circuito Turístico Trilha dos
Inconfidentes, divulgou o
Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas
Gerais, ao constatar que 100%
dos recursos vindos do ICMS
são transferidos para o Fundo
Municipal de Preservação do
Patrimônio, quando o percentual
obrigatório é de 50%.

Divulgação

 Com o tema Entre a Voz e o

Silêncio, a 24ª edição do Festival
de Cenas Teatrais (Fescete) aceita
inscrições de 15 a 30 de agosto
para as sessões presenciais e
virtuais que acontecerão de 16 a
30 de novembro. Regulamentos
em www.fescete.com.br

 Em comemoração aos 50 Anos

do Museu de Arte Sacra de São
Paulo (MAS/SP) foi criada a
primeira e maior coleção
relacionada a arte sacra e
barroca no ambiente virtual do
Brasil, no perfil do museu na
plataforma Google Arts &
Culture, com mais de 200 peças
acompanhadas de textos
curatoriais e comentários da
equipe educacional do museu.

 Para que mais pessoas

conheçam os impactos da
tecnologia na história da
humanidade, acontece a primeira
exposição virtual do Museu de
Computação Professor Odelar
Leite Linhares, do Instituto de
Ciências Matemáticas e de
Computação da USP, em São
Carlos, no interior de São Paulo.

 O folclore nos une e a terra

toca e dança pela paz é o tema
do Festival Internacional de
Folclore do Brasil, que tem
versão virtual programada para
22 e 23 de agosto, no canal do
YouTube da ABraSOFFA.

Gabriel Magalhães, com 39,3% dos votos online, foi
considerado por internautas o doutor mais bonito do Brasil:
o biomédico é referência em estética avançada, o que inclui
harmonização facial, botox e procedimentos de
harmonização corporal.
Fabrízio Motta/Divulgação

BeCauz lançou o
chamado kit Hope
Fashion, composto
por máscara e
camiseta que
protegem contra
bactérias e vírus
como influenza,
herpesvírus e o
novo coronavírus
(SARC-Cov-2): fio
utilizado nos
produtos é
manufaturado e
fornecido pela
Coltex, que usa
tecnologia da
Rhodia, do grupo
Solvay, e recebeu o
nome de Amni
Virus-Bac Off.

Marcelo de
Carvalho Bonniard:
novo CEO da
Petronect, com
expertise em
energia, óleo e gás,
chega para
conduzir a entrada
da empresa de
tecnologia da
informação em
novos mercados
com a promessa de
dar um salto de
qualidade e
produtividade nas
cadeias de
abastecimento
através da
inovação.
Alessandro Couto/Divulgação

José Roberto Graiche
Júnior: reeleito até
2022 presidente da
Associação das
Administradoras de
Bens Imóveis e
Condomínios de São
Paulo (Aabic),
dirigente anuncia que
serão abertas vagas
para associação de
síndicos, oferecendo
acesso a dados,
materiais, eventos,
pesquisas e comitê de
representatividade.

 Online e gratuito, Medical

Cannabis Summit, de 10 e 14 de
agosto debate o uso medicinal da
cannabis e suas principais
aplicações, além de aspectos
legais, com a participação de
especialistas das áreas da saúde e
de direito. Inscrições em
www.medicalcannabissummit.com.br
Perspectiva
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Décadas
de tradição

Mercado da
cachaça pode
cair 20%

O

Feijoada e o caldo verde são
excelentes opções para degustar
no Inverno
BRUNO SCARPA

C

ombinando delícias da
cozinha portuguesa, por
meio dos sócios Sérgio e
Fernando, o Verde Gaio oferece há
25 anos, em Santos, uma grande
variedade de lanches, sucos,
vitaminas e refeições. São mais de 45
tipos de vitaminas para todos os
gostos, como a de goiaba, pera,
abacaxi e laranja, acerola, limão,
maracujá e laranja. Dentre as
refeições, as mais populares são o
filé de peito de frango e o bife à rolê
acompanhado de purê de batata,
arroz, feijão e salada. O contrafilé

também é
uma ótima
pedida,
juntamente
com o filé de
peixe à
milanesa com
salada de
maionese, ovos e batatas. É um
prato diferente a cada dia da semana.
Para os mais tradicionais, a
feijoada e o caldo verde são
excelentes opções para o Inverno.
Há outras alternativas diárias para o
cliente se deliciar, como as
panquecas de carne ou frango e
também a linguiça toscana grelhada

ou acebolada. O x-frango é outro
queridinho dos frequentadores do
local. Logo depois da refeição o bolo
caseiro cai muito bem como
sobremesa.
O Verde Gaio está localizado à
Avenida Epitácio Pessoa, 393, bairro
Aparecida, e por conta da pandemia
a casa está trabalhando em horário

Verde Gaio:
reduzido e
um prato
diferenciado,
diferente a cada
das 6 às 15
dia da semana
horas.
Delivery pelo
telefone (13) 3273.7129. Pode ser
encontrado no Facebook como Verde
Gaio Sucos e Vitaminas e no
Instagram @verdegaiolanches

Instituto Brasileiro da
Cachaça (Ibrac) projeta
queda do mercado da cachaça de
mais de 20% em 2020, baseada
no estudo anual do provedor
global de pesquisas de mercado
Euromonitor International, que
prevê para o setor em 2020 uma
queda de 21,7% em volume total,
incluindo vendas em
supermercados, bares e
restaurante, em virtude da
pandemia. Antes, a previsão era
de crescimento de 1,5%. Segundo
Carlos Lima, diretor executivo
do Ibrac, o setor possui 7% do
mercado brasileiro de bebidas
alcoólicas, em volume, enquanto
a cerveja, primeira colocada,
detém 87%. A previsão de queda
afeta um setor que é constituído,
em sua maioria, por micro,
pequenas e médias empresas.

Mestre de novas sonoridades

O

maestro e compositor Gilberto Mendes gravou seu depoimento no estúdio da Universidade São Judas - Campus
Unimonte, em 14 de março de 2012. Na entrevista, Mendes recorda sua infância vivida nos bairros do Boqueirão, na
cidade natal Santos, e em Perdizes, na capital, para onde mudou com a família após a morte do pai. Ao falecer em 2016,
aos 93 anos, Gilberto Mendes nos deixou um legado impressionante de sonoridades criativas, com composições executadas em
várias salas de concerto mundo afora.
GILBERTO Ambrosio
Garcia Mendes nasceu
em 13 de outubro de
1922, em Santos, e
faleceu na mesma cidade,
no dia 1º de janeiro de
2016. Mendes iniciou
seus estudos de música
aos 19 anos no
Conservatório de
Santos, incentivado por
Miroel Silveira, tendo sido aluno de Savino de Benedictis (harmonia) e
Antonieta Rudge (piano). Recebeu posteriormente orientação de Cláudio
Santoro e Olivier Toni (composição) e frequentou ainda os Ferienkurse für
Neue Musik, em Darmstadt, na Alemanha, em 1962 e 1968.
Conferencista e autor de artigos em revistas e jornais brasileiros, foi
também professor colaborador em disciplinas relacionadas à linguagem
musical pelo Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Como docente universitário
atuou também nos Estados Unidos, como professor visitante na
Universidade do Texas e na Universidade de Wisconsin. Já aposentado pela
ECA-USP, chegou a ministrar cursos e palestras no recém-fundado Curso de
Música pela USP em Ribeirão Preto, após 2002.
A primeira obra do compositor foi Episódio (1949), para voz aguda e
piano, com poema de Carlos Drummond de Andrade. Por iniciativa de
Eunice Katunda, sua primeira obra divulgada em público foi Peixes de Prata
(1955), com poema de Antonieta Dias de Moraes, inicialmente composta
para canto e piano, e, posteriormente, orquestrada pelo próprio compositor,
por ocasião da trilha gravada pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto para
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Acervo FAMS

programador do Festival Música
o filme O dono do mar
(2006), dirigido por seu Nova em Santos de 1962 a 2010, a
mais antiga e importante mostra
filho Odorico Mendes.
internacional de música
Em Vila Socó, Meu
Amor (1984), para coro contemporânea em toda a América.
Por sua decisão pessoal, em 2012, o
feminino a cappella,
festival foi transferido para Ribeirão
Gilberto Mendes, em
Preto, desde então nomeado Festival
analogia ao filme
Música Nova Gilberto Mendes,
Hiroshima mon amour
tornando-se um festival com cursos,
(Alain Resnais, 1959),
palestras, master classes e voltado
homenageia os 93
para a formação de jovens músicos e
mortos no incêndio da
compositores, abrigado na USP.
favela Vila Socó, de
A entrevista completa de
Cubatão, em 1984. Ele
Gilberto Mendes pode ser acessada
escreveu a música dias
após a catástrofe, tendo no canal oficial do Programa
Memória-História Oral no Youtube,
composto também a
em www.youtube.com/c/
letra: Não devemos
programamemoriahistoriaoral
esquecer os nossos
Gilberto: ...como o trabalhador é
irmãos da Vila
explorado, esmagado sem nenhum dó
Socó,
transformados em cinzas, lixo em pó. A tragédia da Vila Socó mostra
como o trabalhador é explorado, esmagado sem nenhum dó.
Em 1997 musicou o poema O anjo esquerdo da História, de
Haroldo de Campos, que fala sobre os 19 sem-terra assassinados em
Eldorado dos Carajás, no Pará, no dia 17 de abril de 1996 
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
data que se tornou o Dia Mundial da Luta Camponesa e Dia
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
Nacional de Luta pela Reforma Agrária.
www.fundasantos.org.br
Gilberto Mendes foi fundador, diretor artístico e

