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ragédias que revelam faces sombrias da
mesma deteriorada moeda, o Brasil
exibiu ao cosmos  mais uma vez, nesta
era de conexão instantânea interplanetária! 
dois episódios emblemáticos da decadência
moral a que está sendo submetido (numa vã
tentativa de lavagem) o cérebro de seus
cidadãos. No cume do poder político do país
tornou-se ainda mais afamado o
pernambucano Francisco de Assis Rodrigues,
ex-governador de Roraima e atual senador da
República por este estado  o que lhe
garantia, também pela ligação efetiva (e
afetiva, já que o próprio presidente Jair
Bolsonaro o tratava, no passado recente,
como parceiro de uma quase união estável),
a condição de vice-líder do governo.
Conhecido pela alcunha de Chico Rodrigues,
ofereceu ao mundo espetáculo deprimente e
escatológico durante operação da Polícia
Federal de busca e apreensão em sua
residência. O parlamentar, integrante da
Comissão de Ética do Senado, tentou
esconder, entre suas nádegas, soma
considerável em notas de reais. A apreensão
dos valores, notadamente sujos (no sentido
físico e moral), somou-se a outras quantias, em
reais e dólares, encontradas no local, mas que,
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a bem da verdade, não é possível confirmar
origem ilícita ou relacionada a suspeita de
sua participação em esquema de desvio na
área da saúde. Em todo caso, o episódio lhe
valeu o afastamento do cargo por 90 dias,
devendo assumir o primeiro suplente, que é o
próprio filho Pedro Arthur Rodrigues. Na
mesma semana de outubro, no topo da paixão
nacional, o mundo futebolístico agitou-se com
a pretensa parceria entre o Santos Futebol
Clube e o jogador Robson de Souza, que se
revelou disposto a jogar de graça, por um
período de três meses. Robinho queria apenas
ajudar, ciente da crise financeira em que está
mergulhado a agremiação que revelou Pelé. A
solidariedade, contudo, durou pouco, até
recordar-se que Robinho, desde novembro de
2017, é condenado em primeira instância, na
Itália, a nove anos de prisão por violência
sexual. Em meio ao repúdio generalizado,
notadamente entre as mulheres e diante da
pressão de patrocinadores, o glorioso
alvinegro praiano voltou atrás. Instado a se
defender, Robinho comparou-se ao presidente
do país, coroando o contexto dantesco: As
pessoas estão me julgando e me atacando
igual fazem com o Bolsonaro. Eu não entendo
porque estão me atacando assim.

Planos de saúde e cobertura
no tratamento da Covid-19

Avaliação da revista norte-americana Travel + Leisure
incluiu, na classificação deste ano, quatro ilhas das
Bahamas, entre as 25 mais votadas........................Pág. 8.
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Algo em comum

Murray

A

pandemia do novo coronavírus
tem afetado milhões de
brasileiros e muitos deles requerem
tratamento hospitalar. Nos casos
mais graves, o paciente fica
internado por semanas e recebe
diferentes tipos de medicamentos
para combater os efeitos que a
moléstia causa no organismo. Os
médicos e hospitais não medem
esforços para salvar as vidas dos
enfermos. O volume de pessoas que
têm sido internadas e que necessitam
de tratamento intensivo é
naturalmente dispendioso e isso
acarreta elevação de custos para
planos de saúde.
Recentemente viu-se um caso
em que uma paciente, após internada
por 20 dias em uma UTI, recuperada
da doença, recebeu cobrança de cerca
de R$ 20 mil por medicamento que
não estaria coberto por seu plano de
saúde. A alegação da seguradora era
que aquele medicamento

(Pentaglobin, que atua na defesa do
organismo) não constava da bula
como sendo aplicável ao tratamento
do novo coronavírus.
Inconformada, a segurada
ajuizou uma ação que foi distribuída
à segunda Vara Cível do Fórum
Regional de Pinheiros, em São Paulo.
A juíza titular da Vara acolheu o
pedido de concessão de tutela
antecipada e reconheceu o direito da
consumidora em ter o medicamento

Alberto: É importante que a
sociedade fique atenta aos seus
direitos
em questão pago pelo plano de
saúde.
Acertadamente, a magistrada
alegou em seu despacho que o
tratamento aplicado, além de constar
do rol da Agência Nacional de Saúde
(ANS), não era experimental e que o
uso daquele remédio significava um
avanço da medicina para combater a
doença.
Essa foi uma decisão importante
para, em meio à pandemia, coibir
atos abusivos eventualmente
praticados por terceiros em face
daqueles que têm necessitado de
tratamento médico. É importante
que a sociedade fique atenta aos seus
direitos nesse momento difícil pelo
qual o Brasil e o mundo estão
passando.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Patchwork
Renda:
modelos
Delirio e
Gloria, em
projeto do
arquiteto
Rodinei Pinto

O ladrilho elegante
Pode ser usado em pisos e
paredes de áreas internas,
além de varandas cobertas

O

sucesso do ladrilho
hidráulico na decoração não
se deve somente ao design
alegre das peças, mas por sua alta
resistência e fabricação artesanal,
que lhe dá identidade e elegância.
Pensando na paixão de clientes e
profissionais, a Adamá, de Sorocaba,
no interior do estado de São Paulo,
listou recomendações para quem
quer incluir a peça no projeto.
O ladrilho hidráulico pode ser
usado em pisos e paredes de áreas
internas, além de varandas cobertas.
Seu uso em áreas externas, onde
ficará exposto ao sol, requer a
aplicação de produto com proteção
UV, que protegem do desbotamento.
Para áreas molhadas, como pisos de
cozinhas e lavanderias, deverá ser
aplicada uma impermeabilização
mais apropriada, como hidro óleo

repelente, ou até uma resina de
proteção (após a secagem da
colagem do ladrilho e do rejunte)
para formar uma película que impeça
o contato e a passagem da água pelo
piso e pelo rejunte.
O ideal é que a instalação do
ladrilho seja uma das últimas ações
da obra, evitando a sujeira pesada.
Porém, devem ser inseridos antes de
dois momentos importantes: a
colocação dos móveis planejados
(para que o acabamento fique mais
refinado) e, da pintura, que é o
momento do acabamento final. Por
isso, o ladrilho deve ser protegido
com lona e fita crepe para que não
suje de tinta.
Para a colocação em pisos e
paredes, a indicação é pelo uso da
argamassa do tipo AC III (de
preferência na cor branca), tanto nas
áreas secas quanto nas molhadas. O
ladrilho hidráulico Adamá, por ter 11
mm de espessura, pode ser
facilmente colado em paredes
usando cola de PU (poliuretano). O

rejunte deve ser do tipo flexível e, na
hora de sua aplicação, é importante
que seja protegido com fita crepe,
para que não ocorra o contato com a
superfície do piso.
No caso de impermeabilização,
poderá ser feita uma demão antes do
rejuntamento. Porém, é essencial que
se faça também após assentado e
rejuntado, para que o sistema
funcione como um todo. É
importante que se tome cuidado
para não sujar o ladrilho durante o
processo e, caso isso seja inevitável,
é recomendado limpar na hora.
A tinta não sai, mas como é um
material natural, o visual das cores
se altera ao longo dos anos,
tornando-se mais homogêneo. O
ladrilho não possui uma pintura. Ele
tem um pigmento misturado no
próprio cimento. Por ser poroso, o
cimento pode absorver substâncias
com o passar do tempo, porém essa
característica de envelhecimento
natural ocorre de forma leve e ainda
garante charme ao produto.

Divulgação

Na cozinha,
combinação
dos padrões
Ultramarino,
Calacata e
Parma

Tecnologia antiviral e
antibacteriana
D

uratex colocou no mercado
painéis de madeira
revestidos (MDF e MDP) e pisos
laminados com proteção antiviral
e antibacteriana. A inovação
acontece num momento em que a
casa se transformou em escritório,
escola, espaço de lazer e
descanso, exigindo cuidados para
que permaneça um lugar
saudável, livre da propagação de
vírus, germes e bactérias.
Pioneira no país a oferecer a
proteção antibacteriana com a
marca Protekto, a Duratex reforça
sua posição ao oferecer os
produtos que protegem contra
bactérias e vírus, incluindo os
vírus envelopados, como é
classificado o coronavírus. Com
uso de aditivo desenvolvido por
empresa especializada em
nanotecnologia, que produz e cria
soluções com materiais
inteligentes, a Duratex
desenvolveu projeto para
identificar solução, através da
adição de íons de prata, que
potencializa o efeito antiviral.
O produto foi testado e
aprovado em laboratórios
externos independentes, seguindo
recomendações da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), metodologias ISO21702
(Measurement of antiviral activity
on plastics and other non-porous
surfaces) e EN14476 (Chemical
disinfectants and antiseptics Quantitative suspension test for
the evaluation of virucidal activity
in the medical area), com 99% de
inativação viral já no primeiro
minuto e atingindo 99,9% em
poucos minutos. As pesquisas

continuam para maior
aprofundamento no tema e
verificação de resultados.
Quando fomos impactados
pela pandemia, iniciamos um
amplo trabalho de pesquisa para
avaliar o desempenho do nosso
produto Protekto e observamos
que ele não era suficiente para
fazer frente à pandemia, explica
Renata Braga, gerente de
marketing dos produtos Duratex:
Por isso, e por acreditar que
somos responsáveis por oferecer
as melhores soluções que visam o
bem-estar das pessoas, decidimos
investir neste projeto e
pretendemos iniciar a produção
imediatamente para que esta
proteção chegue o mais rápido
possível ao mercado.
Atualmente, a Duratex oferece
em seu portfólio mais de 100
padrões de painéis revestidos
(MDF e MDP) que proporcionam
beleza e sofisticação ao
mobiliário, além de 10 linhas e
mais de 50 padrões de pisos
laminados Durafloor. Todos os
produtos são produzidos com a
exclusiva tecnologia
antibacteriana Protekto e
passarão a ter a extensão
antiviral. Essa proteção cria uma
barreira que elimina o
crescimento de microrganismos,
não permitindo que se depositem
nos produtos, mantendo a
limpeza por mais tempo. Além
disso, o Protekto protege os
painéis contra manchas e maus
odores causados pelo bolor,
mantendo a funcionalidade e
prolongando a vida útil dos
produtos.
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Residencial Privilège Gonzaga

Privilégio em
morar

Apartamentos com
plantas funcionais no
charmoso bairro Gonzaga
SANDRA NETTO

A

Âncora Construtora está
entregando o Residencial
Privilège Gonzaga, na
Avenida Marechal Deodoro, 138, no
charmoso Bairro do Gonzaga, em
Santos. Atuando desde 1976, a
empresa é referência em
credibilidade e solidez no mercado
imobiliário da região, com qualidade
certificada pelo selo ISO 9001 
além do Nível A do Programa
Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat, PBQP-H.
Ao longo de 44 anos, a Âncora
construiu 23 empreendimentos, que
aliam modernidade e inovação e
estão presentes na Baixada Santista,
ABC e São Paulo, afirma a diretora
Angela Rezende Crego, ao explicar
que o Privilège Gonzaga inaugurou

uma linha de residenciais em bairros
de Santos onde é um privilégio
morar, como o Gonzaga, conhecido
pelas ruas arborizadas e amplas
opções de entretenimento e serviços.
O próximo empreendimento da linha
é o Privilège Boqueirão, com obras
iniciadas na Rua Oswaldo Cruz,
518.
As plantas da Âncora são
funcionais e visam atender as
necessidades do mercado com
apartamentos de diferentes
tamanhos, acabamentos de alto
padrão, em edifícios com tecnologia
e lazer completo, detalhou Angela,
que assina o projeto de interiores do
Privilège Gonzaga: É o nosso jeito
de agradecer Santos, nossos clientes
e parceiros pela confiança em nosso
trabalho. A empresa foi fundada por
meu pai, Manuel Andrés, que todos
conhecem por Manolo, e o sócio
Antonio Martinez Gomes, o
Toninho, e agora está em sua
segunda geração, comigo, que atuo

Sandra Netto

teen, brinquedoteca, playground,
miniquadra, sauna com área de descanso,
fitness, spa/ofurô, sala de massagem e, uma
novidade em condomínio vertical, espaço
fitness melhor idade  uma academia ao ar
livre. Foi uma ótima opção para
Manolo, Angela e Toninho:
diretores da Âncora, empresa
atua há 44 anos no mercado
como diretora jurídica, e meu irmão
Alexandre, diretor comercial.
O projeto arquitetônico é de
autoria do arquiteto Oscar
Capelache Jr. Idealizamos um
projeto arrojado e contemporâneo
com ênfase no bem viver dos
moradores, no conforto das unidades
residenciais, nos espaços destinados
ao lazer, bem como nas garagens
bem resolvidas, comentou
Capelache.
No subsolo, térreo e dois
mezaninos estão as vagas de
garagem. No terceiro pavimento se
distribuem os espaços de lazer,
entregues equipados e decorados
com mobiliário clean e
contemporâneo, e que utilizam
materiais duráveis. O lazer inclui
piscinas, salão de festas, espaço
gourmet, salões de jogos adulto e

4

Outubro/2020

Perspectiva

A partir do 4º até o 18º
pavimento a torre única
contempla apartamentos de 2
e 3 dormitórios que adotam o
conceito aberto

Construção
Luiz Carlos Ferraz

aproveitar o espaço aberto com a
instalação de aparelhos especiais,
além de um atrativo e tanto para os

moradores, que terão muito mais
qualidade de vida em seu dia a dia,
acrescentou a diretora da Âncora.

Henrique Ogata/Divulgação

Privilège Gonzaga:
prédio com selo
verde da Prefeitura
de Santos

A partir do 4º até o
18º pavimento a torre
única contempla
apartamentos que
adotam o conceito
aberto, com terraço
gourmet, living com 2
ambientes e WC de
serviço. As unidades
com 2 dormitórios, 1
suíte, oferecem duas
plantas, com 74,36 m² e
79,05 m², e as de 3
dormitórios, 1 suíte,
têm 104,64 m². O 19º
pavimento foi
reservado a duas
espaçosas unidades
garden, com plantas de
143 m² e 179 m², com 4
suítes, terraço
integrável com
churrasqueira, living
com 3 ambientes e
lavabo.
No alto, com uma
vista panorâmica de
toda a ilha, estão duas
magníficas coberturas
duplex, em plantas de
360 m² e 289,99 m²,
com 4 suítes, amplos
terraços, piscina com
solarium e
churrasqueira, e demais
dependências. Todas as
unidades possuem
medidores individuais
de água e gás,
infraestrutura completa para split e
infraestrutura para aquecimento a
gás.
O Privilège Gonzaga é um
prédio com selo verde da
Prefeitura, enfatizou Angela, ao
abordar a preocupação da Âncora
com a sustentabilidade ambiental:
Desde sua concepção o projeto foi
pensado para aproveitar o máximo
dos recursos naturais, visando gerar
economia na gestão, como a
implantação de reservatório para
aproveitamento de água de reuso,
para rega de jardim e lavagem de
garagens, além da iluminação das
áreas comuns em LED.
O desenvolvimento da obra foi
executado pelo engenheiro Tiago
Torres de Araújo. Ele especificou
que a fundação profunda foi feita
com perfis metálicos, que
alcançaram a profundidade de até 48
metros. A evolução no canteiro de
obras é contínua, com a utilização de
materiais modernos e

Hall social: requinte no projeto de decoração de interiores
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Piscinas e espaço gourmet: lazer ocupa o terceiro pavimento do novo residencial no Gonzaga
normatizados, ressaltou Tiago.
Mediante uma bem planejada
logística, não houve problemas na
entrega de materiais e realização dos
serviços, acrescentou o engenheiro.
O Privilège Gonzaga está sendo
entregue com infraestrutura para
instalação de circuito interno de TV
e controle de acesso eletrônico que
garante a segurança dos moradores.
O gerador de energia atende os
elevadores social e de serviços,
espaços de lazer, portões de acesso,
bombas de recalque e de drenagem,
além das luzes de emergência nas
escadas e andares.
O acabamento é cuidadoso,
tanto nas unidades, como nas áreas
comuns e fachada. O hall de
entrada, por exemplo, é revestido
com espelhos e mármore travertino,
mesmo material utilizado na
imponente fachada, que combina
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pastilha de porcelana e vidro.
A Âncora adota cuidado
especial na escolha das empresas e
profissionais que participam da
obra, buscando atender o padrão de
qualidade exigido pela certificação
ISO 9001. Entre os principais
fornecedores, a Túzzolo Engenharia
executou os serviços de sondagem
do subsolo. Conforme destacou o
engenheiro Fábio Túzzolo, a
empresa fundada pelo seu pai,
engenheiro Reynaldo Túzzolo, atua
há 29 anos no mercado da Baixada
Santista, atendendo a praticamente
todas as construtoras da região.
O rebaixamento do lençol
freático foi feito pela Adrimar. O
diretor Milton Gonçalves do
Nascimento relatou que os serviços
foram realizados dentro do
cronograma, com a utilização de
bombas dimensionadas para o

terreno, visando eficiência com
baixo custo de energia.
Focada em conectar a indústria
da construção com o varejo e as
construtoras, a CIVCenter
participou da obra com o
fornecimento de cimento, cal e
argamassa. A empresa tem como
parceiros os melhores fabricantes
do setor, como a Cimento Cauê e a
Quartzolit, sendo responsável pela
armazenagem e distribuição dos
produtos desses fabricantes,
visando oferecer aos seus clientes as
melhores opções e condições
comerciais, salientou a área
comercial.
A Alumaxi Alumínio e Vidros
prestou serviços na obra do
Privilège Gonzaga, que consistiram
na fabricação, montagem e
instalação de toda a caixilharia e
esquadrias de alumínio, nas janelas,
portas e guarda-corpos dos
terraços, além das esquadrias de
ferro no térreo e os corrimões da
escadaria, comunicou o diretor da
empresa Guilherme Araújo, ao frisar
que o alumínio, com pintura
eletrostática branca, foi fornecido
pela ASA.
A Fresh Center Ar
Condicionado executou a montagem
do sistema de ventilação mecânica
para pressurização de escada e
instalou a infraestrutura para
aparelhos de ar condicionado split,
informaram os diretores Marco A.
M. Moreschi, Mario M. Moreschi
e Marcelo M. Moreschi. Nossa
equipe é formada por profissionais
qualificados, frisaram, ao destacar
que as instalações realizadas pela
empresa atendem rigorosamente as
normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), como a
NBR 9077 (que estabelece padrões

de segurança contra incêndio em
escadas de saída e emergência),
assim como a Instrução Técnica nº
13/2019, do Corpo de Bombeiros
(que trata sobre a implantação de
uma brigada de incêndio, por
exemplo).
A Loja das Placas foi
responsável pelo letreiro na fachada
do edifício, que reproduz o logotipo
do Residencial Privilège Gonzaga.
O letreiro foi confeccionado em
aço inox polido e escovado,
afirmou a diretora da empresa, Rosa
Brazil: Fornecemos ainda as placas
internas das portas dos
apartamentos e das áreas sociais do
prédio, também feitas em aço inox.
É o melhor material, não só pela
beleza, mas pela durabilidade,
principalmente em nossa região.
A GTE Elétrica e Iluminação,
dirigida por Gustavo Gonçalves

Vieira e Talita Couto Rollo Vieira,
forneceu as luminárias de LED e
sensores de presença que foram
utilizados nas áreas de circulação
comum e lazer. A empresa também
comercializou os disjuntores usados
nos quadros de energia nos
apartamentos, acrescentaram
Gustavo e Talita, ao destacar que a
GTE oferece grande variedade de
lustres e acessórios para realização
de projetos luminotécnicos.
As pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Santista
Praia Grande. Conforme informou o
diretor Fábio Glerean, na fachada e
hall social foi usado o mármore
Travertino. Nos apartamentos, o
mármore Travertino também foi
adotado no lavabo, enquanto as
bancadas dos banheiros são em
mármore Branco Prime e a bancada
de cozinha em granito Preto

Construção
Fotos Henrique Ogata/Divulgação

Academia e salão de festas: lazer também inclui salas de jogos adulto e teen, entre outros espaços
Absoluto. Nas escadarias foi
utilizado o mármore flameado.
Fundada por Raimundo Cajaiba
dos Santos, a RV Vidros Litoral é

antiga parceira da Âncora. A
empresa é especializada em
espelhos, box e fechamento de
sacadas, e segundo os atuais

Brinquedoteca: lazer no edifício contempla todas as idades

diretores, Solange Cajaiba dos
Santos e Oswaldo Hiroyuki
Maehashi Junior, no Privilège a RV
instalou os espelhos no hall social e
na academia, em sintonia com o
projeto de interiores de Angela
Crego.
A Isoldry e a Galleria 773
participaram em mais esta obra da
construtora Âncora. A Isoldry, sob
o comando de Nuno Lima, realizou
os serviços nos forros de gesso
acartonado, placa cimentícia e cortafogo RF 90, além da pintura interna.
Já a Galleria 773, dirigida por
Cybele Christina Assis e o
engenheiro Relton Santos, forneceu
e instalou itens de decoração de
interiores e acabamentos, como os
pisos vinílicos, rodapés, boiseries e
pinturas especiais, nas áreas
comuns e lazer.
A Cerâmica Atlas forneceu as
pastilhas de porcelana que foram
utilizadas na fachada e na piscina.
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, da F Ferraz
Representações, que representa a
Atlas na Baixada Santista e Litoral.
Ele disse que na fachada foi usada a
pastilha porcelanizada 5x5, nas
cores Camburi e Catoche, enquanto
nas piscinas a opção foi a pastilha
porcelanizada 5x5, cores Haiti e
Juquei.
O empreendimento Privilège
Gonzaga utilizou produtos
Quartzolit. Parabenizamos e
agradecemos pela confiança e
parceria comercial, afirmou o
engenheiro Roberto Toyama, da
Tokaz Representações Comerciais.
Perspectiva
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As ilhas mais bonitas!

Divulgação

Fotos Divulgação

Bahamas têm 4 das 25
melhores ilhas para
visitar

A

valiação promovida pela
revista norte-americana
Travel + Leisure incluiu, na
classificação deste ano, quatro ilhas
das Bahamas, no Oceano Atlântico,
entre as 25 mais votadas: The
Abacos, Harbour Island, The
Exumas e Eleuthera. Muitos
elogiaram as águas cristalinas e as
areias açucaradas das Exumas, lar
de algumas das praias mais bonitas
do mundo. O resultado da
premiação Worlds Best Awards
reflete as experiências dos leitores
antes da pandemia.
The Abacos, a capital náutica
das Bahamas, conquistou o segundo
lugar. É um destino que oferece
águas calmas, pesca magnífica (com
destaque para as espécies bonefish,
atum e marlin) e fácil ancoragem ao
longo de mais de 190 quilômetros de
14 ilhas de calcário flutuando em um
mar cor-turquesa. As acomodações
são em resorts com cabanas.

The Abacos: capital náutica das Bahamas, no Oceano Atlântico
O terceiro lugar ficou para
Harbor Island, a antiga capital das
Bahamas. A pequena ilha é famosa
por uma faixa de areia rosa de cinco
quilômetros ao longo de sua costa
leste. Possui vários hotéis-boutique
de frente para a praia. Pink Sands e
Coral Sands são boas opções e é
possível desfrutar das mais belas
vistas da faixa triturada de coral
rosa.
The Exumas ocupou o 8º lugar,
com uma cadeia de 365 ilhotas entre

as 700 ilhas das Bahamas. A ilha
flutua em águas azuladas com uma
distância de apenas 40 minutos de
voo de Nassau. É possível nadar
com porcos (Big Major Cay) e
tubarões-lixa (Compass Cay) ou
apenas tirar uma selfie cavalgando
entre a linha do Trópico de Câncer
na Pelican Beach (Little Exuma).
No posto de número 12 está
Eleuthera, localizada nas Out
Islands, conhecida como capital
mundial do abacaxi (a fruta é
cultivada desde o século 18).
Oferece areia fina e de cor branca
dos Great Bahama Banks.
As ilhas das Bahamas localizamse a 88 km da costa da Flórida e
oferecem uma fuga fácil para
transportar os viajantes para longe
de suas vidas diárias. Elas têm
pesca, mergulho, passeios de barco e
milhares de quilômetros das águas e
as praias mais espetaculares do
mundo para famílias, casais e
aventureiros.
Pink Sands, em Harbour
Island: faixa triturada de
coral rosa

Caminho verde, seguro
e sustentável
O

setor de viagens e turismo tem
se organizando para uma
retomada verde diante das perdas
provocadas pela pandemia. Dados
da Organização Mundial do Turismo
(OMT) apontam uma queda de 65%
nas viagens internacionais no
primeiro semestre deste ano, em
comparação com o mesmo período
de 2019. O número equivale a 440
milhões de viajantes a menos e a um
prejuízo de US$ 460 bilhões em
arrecadação.
Para reverter esse quadro e criar
uma indústria turística alinhada com
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e com o Acordo
de Paris, a OMT elaborou um
conjunto de diretrizes para que o
setor trilhe um caminho verde,
seguro e sustentável.
A natureza cada vez mais
estará no centro da atividade
turística, afirma o coordenador de
Projetos Ambientais da Fundação
Grupo Boticário, Emerson Oliveira:
O longo período de isolamento
social provocado pela pandemia
realçou a importância de
valorizarmos e protegermos nossos
ambientes naturais, que têm um

Conselho mundial reconhece protocolos
O

s protocolos de segurança
previstos pelo Plano SP foram
reconhecidos pelo Conselho
Mundial de Viagens e Turismo
(WTTC na sigla em inglês) que
concedeu ao estado de São Paulo o
Safe Travel, selo que atesta as
boas práticas dos governos e
empresas quanto à higiene e
segurança sanitária.
O WTTC acredita em um futuro
de viagens que seja seguro, protegido
e que forneça uma experiência
autêntica e significativa ao viajante
durante a viagem, para que o turismo
8
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seja o sustento de milhões e
contribua para o crescimento
econômico sustentável.

Safe Travel: selo
atesta segurança
sanitária do destino
Os protocolos alinham os
setores público e privado por meio
de padrões para garantir a segurança
dos colaboradores e viajantes.
Embora levem em consideração as
diretrizes atuais, eles são
documentos vivos que serão
atualizados à medida que novas
informações forem disponibilizadas
sobre a Covid-19.

Reserva Natural
Salto Morato:
natureza no
centro da
atividade
turística

O reconhecimento é importante
por padronizar a comunicação em
todo o mundo, orientando
principalmente os turistas
internacionais, disse o secretário de
Turismo do estado, Vinicius
Lummertz: É importante o respeito
aos protocolos, a limitação de
utilização dos espaços comuns e,
principalmente, evitar aglomerações.
Com o controle da circulação do
vírus temos certeza que em um
futuro próximo todos poderão viajar
com a segurança e tranquilidades
necessárias.

papel importantíssimo para o bemestar e a saúde das pessoas. O
turismo em áreas naturais está entre
as experiências que mais trazem
segurança ao viajante neste cenário
de Covid-19. São espaços abertos,
com opções perto de casa e custos
adaptáveis a diversos bolsos.
Ele ressalta que qualquer
atividade turística exige cuidados
individuais para evitar aglomerações.
A fundação tem apoiado iniciativas
para o desenvolvimento do turismo
de natureza no Brasil e mantém a
Reserva Natural Salto Morato, no
município de Guaraqueçaba/PR.
De acordo com a OMT, para
que o setor turístico pós-pandemia
consiga se alinhar a práticas mais
sustentáveis de desenvolvimento é
necessário observar seis linhas de
ação: saúde pública, inclusão social,
conservação da biodiversidade, ações
para o clima, economia circular e
governança e finanças. As
recomendações da entidade
favorecem modalidades de visitação
que, quando feitas com
responsabilidade, resultam em
proteção do meio ambiente, geração
de emprego e renda e inclusão.

Jipeiros na
trilha solidária

A

Trilha Solidária 5
acontecerá em 8 de
novembro, a partir das 10 horas,
em prol da Chácara Cloric, de
São Bernardo do Campo, que
abriga cães e gatos abandonados
ou resgatados de maus-tratos.
Ponto de encontro será no
estacionamento de supermercado
ao lado de posto de combustível
em Riacho Grande. De lá, os
jipeiros seguirão até a vila de
Taquarussu, em Mogi das
Cruzes, onde haverá feijoada de
confraternização.

Veículos & Negócios

Elétricos caminham. Sem pressa.

Divulgação

Ideia da mobilidade
compartilhada pode ser
boa alternativa
NELSON TUCCI

O

processo de eletrificação
dos automóveis vai
caminhando no Brasil. É
frequente a notícia de lançamentos
de variadas marcas. A criação de uma
estrutura é bem complexa, não só
pelos custos de implantação 
lembrando sempre o tamanho do
Brasil , mas pela escala e a matriz
produtora da energia a ser
disponibilizada. O preço dos
automóveis elétricos ainda é alto,
mas a ideia da mobilidade
compartilhada pode ser boa
alternativa.
É previsível que em algum
momento as ruas das capitais
brasileiras estejam cheias de carros
elétricos. Quando exatamente não se
sabe, pois os modais de transporte
adotados na Europa, Japão, China e
Estados Unidos não são
necessariamente iguais ao nosso, por
diferentes fatores sociais,
econômicos e comportamentais. Há
quem defenda um modelo próprio,
fundamentado no etanol  já que
temos (alta) expertise nesse tipo de
combustível para uso automotivo.
Neste mês de outubro, o Boston

Mutirão de
Renegociação
Tributária

M

utirão de Renegociação
Tributária está disponível até
29 de dezembro no Portal Regularize
em www.regularize.pgfn.gov.br A
iniciativa tem apoio do Sebrae e
possibilita a donos de pequenos
negócios regularizarem seus débitos
inscritos em Dívida Ativa da União

Elétricos ainda
custam praticamente
o dobro dos modelos
convencionais

Consulting Group (BCG)
disponibilizou estudo mostrando
que a necessidade de se produzir
carros mais ecológicos (entenda-se a
pressão da sociedade civil mais as
restrições que governos de todo o
mundo vão impondo aos
fabricantes) empurra as montadoras
para os BEVs (sigla, em, inglês, para
veículos elétricos a bateria), de
forma inexorável.
O BCG mostra ainda no seu

com a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e com a Receita
Federal, no que diz respeito a
débitos ainda não inscritos. Inserido
no Programa de Retomada Fiscal, o
mutirão oferece seis modalidades
com condições diferenciadas para as
micro e pequenas empresas, com
redução de até 100% sobre juros,
multas e encargos e parcelamentos
em até 145 meses. No portal é
possível fazer uma simulação para
escolher a modalidade mais adequada
à situação do negócio.

Shifiting Gears in Auto
Manufacturing que os processos
de fabricação com requalificação do
bobinamento, impregnação ou
selagem de fiação e controle de
qualidade de sistemas elétricos mais
complexos são mudanças
significativas par a uma indústria
debruçada há mais de 100 anos no
desenvolvimento de motores a
combustão. Isto, claro, sem contar a
reciclagem de mão de obra.

Enfim, apesar de certa euforia
com a novidade no mercado, é
desejável que se tenha um pouco de
prudência e capacidade analítica
sobre a mobilidade, pois que os
elétricos ainda custam praticamente
o dobro dos modelos convencionais
e fica difícil viajar a distâncias acima
de 150/200 km.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Precificação competitiva

A

Black Friday ocorre em novembro e já está na hora de os
empresários se prepararem para a data, que no ano passado ficou
apenas atrás do Natal em vendas. O especialista em processos gerenciais
e fundador do Predify, software de precificação inteligente, Carlos
Schmiedel, afirma que a tarefa de dar preço a um produto ou serviço
ainda é subestimada por muitos empresários: Muitos empresários
calculam a diferença entre o custo do produto ou serviço e o seu preço de
venda para a precificação, uma estratégia chamada de mark-up. Mas
isso não é suficiente para compor um preço viável e lucrativo, ainda
mais quando falamos de promoções que realmente sejam atrativas para
o cliente, como deve ser na Black Friday, explica Schmiedel.

ABB adquire
Codian

A

ABB adquiriu em outubro a
Codian Robotics B.V.,
fornecedor de robôs delta, que são
usados principalmente para
aplicações de pick and place de alta
precisão. A Codian Robotics está
localizada em Ede, Holanda,
emprega 20 pessoas no mundo, e
desenvolve linha ideal para
indústrias sensíveis à higiene,
incluindo alimentos e bebidas e
produtos farmacêuticos. A empresa
continuará atendendo seus clientes
diretamente.
Nossa aquisição ressalta nosso
foco em tecnologia inovadora,
ajudando nossos clientes a
perceberem totalmente o potencial
da automação e a aumentar sua
flexibilidade em um cenário de
negócios em rápida mudança, disse
Sami Atiya, presidente da ABB
Robotics & Discrete Automation:
As tecnologias e a experiência na
indústria da Codian Robotics são o
complemento perfeito para nosso
conjunto de soluções de alimentos e
bebidas, farmacêutica, robótica para
serviços e logística, ao mesmo
tempo que oferece suporte à oferta
de robótica centrada em máquinas da
ABB.
Embora a maioria dos robôs na
indústria de alimentos e bebidas não
seja projetada para poder tocar em
alimentos, o portfólio da Codian
Robotics inclui um design higiênico
que permite o trabalho seguro,
inclusive em processamento de
alimentos in natura, processamento
seguro e aberto de alimentos.
Hans Wimmer, presidente da
divisão de Machine Automation da
ABB e Managing Director da B&R,
disse: Com a Codian Robotics,
estamos adquirindo um dos
fornecedores mais bem-sucedidos do
mundo de robôs delta com um
histórico extraordinário no setor de
fabricantes de máquinas. No futuro,
seremos capazes de oferecer
soluções integradas globalmente e
para todas as indústrias.
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Deve-se evitar
recaídas desde o
princípio da doença

Divulgação

Piora com isolamento social
e trabalho em home office

Mais queixas
de dores na
coluna

O

corpo sente as
consequências da nova
rotina imposta pela pandemia.
Uma pesquisa da Fiocruz
revelou que 50% das pessoas
que tinham dor crônica na
coluna pioraram durante o
isolamento social e o trabalho em
home office. Neste contexto,
combinam a falta de atividade
física, o uso excessivo do
computador e as mudanças nas
tarefas domésticas.
Entre os problemas
elencados está a dor no nervo
ciático. Segundo o médico
ortopedista Rafael Barreto, o
ciático é o nervo mais longo do
corpo humano e responsável
pelos movimentos dos músculos
das pernas. Ele inicia na coluna
lombar e se estende até o dedão
do pé. Entre os principais
sintomas estão as pontadas,
queimação ou dormência na
parte inferior da coluna,
pinçadas na parte de trás da
coxa, sensação de formigamento
e perda de sensibilidade.
Barreto explica que a
prevenção para a dor ciática é a
mesma para todas as doenças da
coluna. Isso exige mudanças no
estilo de vida como controle de
peso, atividade física regular,
exercícios que estabilizam e
fortalecem a região lombar e
abandono do tabagismo.
Os tratamentos podem ser
desde repouso, uso de
analgésicos, fisioterapia e, em
alguns casos, técnicas de
intervenção em dor com
bloqueios ou cirurgias
minimamente invasivas como a
endoscopia de coluna. É muito
importante manter o corpo ativo,
fazer intervalos e alongamentos
ao longo da rotina de trabalho,
cuidar da postura ao sentar no
sofá ou ficar longos períodos em
frente ao computador, televisão
ou vídeo game e usando o
celular, orienta o médico.
10
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Confinado em casa
com seu pet!

Esquizofrenia

Pandemia pode
dificultar tratamento
Isolamento social
compromete diagnóstico
precoce e adesão

E

studo mostra que a pandemia
do novo coronavírus tende a
piorar o cenário da
esquizofrenia. Além de dificultar o
diagnóstico, potencializado pelo
isolamento social, pode aumentar o
risco de recaídas em pacientes com
esquizofrenia, pois o estresse e
restrições resultantes da quarentena
podem acarretar a piora dos
sintomas psiquiátricos que, quando
não estabilizados, têm mais chances
de resultar em novos surtos.
Dados de pesquisa realizada
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), em 130 países, mostra que a
pandemia interrompeu os serviços
essenciais de saúde mental em 93%
dos países em todo o mundo. Mais
de 60% relataram interrupções nos
serviços de saúde mental para
pessoas vulneráveis.
Um dos principais obstáculos
para tratar a esquizofrenia é a adesão
ao tratamento. Segundo
especialistas, cerca de 2/3 dos
pacientes com transtornos
psicóticos não tomam a medicação
corretamente. Em um período de
cinco anos, aproximadamente 80%

dos indivíduos apresentam recaídas
após o primeiro episódio da doença.
As recaídas múltiplas culminam em
uma perda progressiva da
funcionalidade. Dessa forma, evitar
recaídas desde o princípio da doença
é uma prioridade no tratamento, e
um potencial fator modificador da
doença.
Pessoas com essa condição,
desde que diagnosticadas e tratadas
corretamente, podem levar uma vida
socialmente ativa, trabalhar, estudar,
casar, ter filhos e serem
independentes como qualquer outra.
A questão é que em alguns casos,
por preconceito, medo ou falta de
conhecimento, as pessoas acabam
não buscando ajuda médica
especializada, o que pode dificultar
o diagnóstico e comprometer o
tratamento, alerta o médico
psiquiatra Cristiano Noto, da Escola
Paulista de Medicina/Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
A esquizofrenia é uma condição
crônica ainda muito estigmatizada
que afeta cerca de 1% da população
mundial. No Brasil, atinge cerca de
1,6 milhão de pessoas. Consiste em
um transtorno mental complexo
caracterizado por distorções no
pensamento, percepção, emoções,
linguagem, comportamento e
consciência do eu.

Apneia Obstrutiva do Sono

O

Hospital Paulista alerta para
a Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS), que
pode afetar pequenos de todas as
idades, sendo mais prevalente
entre 3 e 5 anos. As crianças que
apresentam essa condição têm
paradas respiratórias durante o
sono, prejudicando a ventilação
pulmonar e a oxigenação.
De acordo com Renata
Christofe Garrafa,
otorrinolaringologista do Hospital
Paulista, é muito importante que

os pais fiquem atentos aos
principais sinais emitidos pelas
crianças durante o sono, para que
possam consultar um médico e
indicar os problemas. O
principal sintoma que pode ser
observado pelos pais é a
ocorrência de pausas na
respiração à noite. A criança com
esta síndrome costuma apresentar
roncos altos interrompidos por
paradas respiratórias (muitas
vezes relatadas como engasgos
pelos pais), avalia Renata.

Crie rotina, seja
disciplinado com as
regras, permissões...
EM tempo de isolamento social,
ter seus humanos confinados
dentro de casa é o prêmio máximo
da loteria de muitos pets, afirma
a professora de Educação Física
Ana Zattar, do Centro
Universitário Internacional
Uninter: Companhia garantida,
troca de carinhos que alimentam a
afetividade tão deficitária de
abraços e beijos que a sociedade
pré-pandemia estava habituada.
Ana recorreu a estudos
realizados por especialistas, que
afirmam que ter seu bichinho por
perto, principalmente cães e gatos,
durante o período de trabalho,
pode trazer benefícios, como o
aumento da produtividade por eles
ajudarem a aliviar a tensão e o
estresse. Ela alerta, contudo, que é
fundamental criar hábitos e
rotinas com o fiel companheiro
para que o foco não se perca e o
rendimento no trabalho seja
afetado. Veja as dicas:
 Crie uma rotina com seu pet.
Seja disciplinado com as regras,
permissões, limites e combinados.
 Carinhos e brincadeiras em
momento de home office devem ser

Divulgação

Exercícios físicos são
importantes para ambos
evitados. Essa rotina faz com que
o animal aprenda que no horário
em que o tutor estiver trabalhando
a atenção não é dele.
 Outra atividade que você pode
implementar em sua rotina diária
é o passeio/caminhada com seu
pet, se for o caso. Exercícios
físicos são importantes para
ambos e não devem ser deixados
de lado em nenhum momento, com
ou sem pandemia. Assim você se
mexe e ele também.
 Durante a jornada de trabalho,
em suas pausas para o banheiro
ou água, você pode dar atenção ao
seu pet.
 Em alguns casos, em que o
animal mostra um comportamento
agitado, o humano e o pet devem
ficar em cômodos separados
durante o home office.
Divulgação

Cães e gatos:
mais de 112
milhões em
10 anos

POPULAÇÃO
total de cães e
gatos no Brasil
deve chegar a
112,5 milhões
até 2030, o que
representa quase 26% a mais do que a população total de pets em 2019.
Os dados referem-se à atualização de pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas para a Comissão de Animais de Companhia (Comac) do
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal, que
aponta as consequências das mudanças de comportamento do
consumidor nos últimos anos para o número de animais de companhia e
para o crescimento do mercado de medicamentos pet no Brasil. De
acordo com o último índice divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), as populações de cães e gatos são de 54 e
24 milhões, respectivamente. Com a tendência de crescimento apontada
no estudo, em 10 anos o número de cães seria de 70,9 milhões e, no caso
de gatos, 41,6 milhões.

Gente & Fatos

POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
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 Inscrições gratuitas podem ser

feitas até 10 de novembro, por
meio de formulário online, em
www.memorial.org.br/cantasp,
no Festival CantaSP de música
virtual, promovido pelo
Memorial da América Latina e
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do estado de São Paulo.

Juliany Moraes:
modelo
brasileira
agenciada pela
Rock MGT, de
Clovis Pessoa,
foi destaque na
Semana de
Moda de Paris,
em desfile da
Miu Mil,
mostrando na
passarela três
looks da marca.

 39ª Exposição Nacional do

Cavalo Árabe, de 11 a 14 de
outubro, no Helvetia Riding
Center, em Indaiatuba/SP,
promovida pela Associação
Brasileira dos Criadores do
Cavalo Árabe e entrada
permitida apenas a competidores
e expositores.

 FestQuali, sobre qualidade,

excelência e inovação, será
realizado online de 9 a 13 de
novembro, das 8h30 às 22
horas, irá reunindo mais de
100 profissionais especialistas
nessas áreas, em três
auditórios simultâneos, com
30 palestras por dia,
totalizando quase 150 horas de
conteúdo exclusivo.

 Com o projeto Edição

Limitada, o Espaço das
Américas, na capital paulista,
retoma atividades, abrindo a
programação com Nando Reis,
em 14 de novembro, e a
participação de seu filho
Sebastião Reis.

 Setor de cruzeiros aguarda

norma do governo para a entrada
de turistas estrangeiros por mar e
terra. Há expectativa de portaria,
programada para o final de
outubro, que garanta a entrada de
turistas estrangeiros pelo mar, o
que ajudará a retomada da
economia, espera o gerente da
Fragomen Brasil no Rio de
Janeiro, Diogo Kloper.

 Profissionais associados e

estudantes de arquitetura, design
de interiores, design de produto e
engenharia podem se inscrever
ao concurso Club&Casa Autoral
4, que promove o design autoral,
sobretudo de mobiliário.

 Casamento no estado de São

André Scampini, de Vitória/ES: decidido a
investir no ramo de cachaça, após ser
desafiado pela esposa, empresário criou
aguardente de cacau, batizada
Cacahuatl, com lançamento
programado ainda esse ano.

Divulgação

Após oito livros-reportagem
sobre suas peregrinações pelo
Caminho de Santiago, o
jornalista Luiz Carlos Ferraz,
editor do Perspectiva, nos
brinda com sua primeira obra
de ficção: Como um rio 
Encontros no Caminho de
Santiago, no formato e-book
no portal Amazon. Como o
escritor diz: Buen Camino!

Cristiane Schiavoni: arquiteta foi destaque
na mostra D&D Home Office Design, em
outubro, na capital paulista, ao reunir
elementos naturais e neutros para criar
um home office acolhedor e convidativo,
mostrando que o local de trabalho pode
ser mais prazeroso.

Divulgação

Divulgação

Anderson Coelho/Divulgação

Rico Mendonça, nascido
Ricardo de Moura
Mendonça: catarinense,
arquiteto e designer
premiado, revela
trabalho inédito, ainda
em produção, que
homenageia as
mulheres, desta vez
personificando os
signos do Zodíaco.

Rodrigo Santana: gerente geral do INNSide
by Meliá São Paulo Itaim, inaugurado na
capital paulista, onde funcionava um hotel
Tryp. Nova bandeira valoriza o design e
estilo de vida contemporâneos, unindo
atrativos para lazer e negócios.

Paulo deu sinais de recuperação
em setembro  superando maio,
conhecido tradicionalmente como
o mês das noivas  com 17.239
registros, o que representou
crescimento de 84,6% em relação
a abril (9.341), período mais
crítico do isolamento social por
conta da pandemia, informou a
Central Nacional de Informações
do Registro Civil (CRC
Nacional).
Perspectiva
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Japonês de
cara nova
Festival e o gunkan
são os preferidos pelos
frequentadores
BRUNO SCARPA

C

om um ano e sete meses de
atividades, o C3 Sushi Bar,
sob o comando de Natália
Sponton, traz o melhor da culinária
japonesa com várias especialidades
orientais. Repaginada, após o
período inicial da pandemia, a casa
dispõe do tradicional rodízio
japonês aos combinados da
preferência de cada cliente.
Dentre os principais pratos,
destaques para o gunkan de camarão,
envoltini e a casquinha de siri/
camarão. O joy com cream cheese e
geleia de pimenta juntamente com o
crispy de alho poró com camarão à

doré são outras duas
ótimas pedidas do C3.
Segundo Natália, o
festival e o gunkan são
os preferidos pelos
frequentadores e
combinam com as
caipirinhas diferenciadas
e os refis de sakerita,
que são oferecidos
durante o festival.
Na parte de doces e
sobremesas, além dos
gellatos artesanais feitos
com exclusividade no
local, o mousse de ninho
com nutella também é
um sucesso.
O C3 Sushi Bar fica localizado
na Avenida Washington Luiz, 191,
em Santos, e pode ser visitado
segunda-feira, das 11h30 às 15

Sopas
funcionais

L

C3 Shushi Bar: do tradicional rodízio japonês aos combinados
horas; terça a quinta, das 11h30 às
15 horas e das 19 à meia noite; sexta,
das 11h30 às 15 horas, e das 19 à
meia noite e 30; sábado, das 11h30 à

meia noite e 30; e domingo, das
11h30 até meia noite. É encontrado
na internet no Facebook e Instagram
como C3 Sushi Bar.

inha de sopas Libre aliam
praticidade e sabor à
funcionalidade. Os produtos são
preparados com ingredientes
frescos e ricos em fibras, isentos
de glúten e lactose. Congeladas,
estão disponíveis em potes com
400 ml que podem ser aquecidos
em forno microondas. Entre os
diferenciais, a desintoxicante é
um caldo verde vegano à base de
batata e couve manteiga, levando
cebola, alho, chimichurri e um
toque de pimenta calabresa. A
nutrição é uma canja com filé de
frango, cenoura, alho poró e
arroz integral, temperada com
cebola e salsa. A fortalecimento é
à base de legumes, combinando
cenoura, batata, vagem, alho e
cebola com um toque picante das
pimentas calabresa e caiena. E a
energizante leva abóbora
cabotia, alho poró, cebola e uma
pitada de noz moscada.

Pioneira no judô feminino brasileiro

A

ex-atleta olímpica, atual jornalista e gestora de esportes Danielle Zangrando foi entrevistada pelo Programa MemóriaHistória Oral no dia primeiro de outubro de 2020, no Centro de Memória Esportiva Museu De Vaney. Suas lembranças se
referem à infância passada em Santos, no bairro do José Menino, dos tempos de juventude morando no bairro do Campo
Grande, sua vida como atleta olímpica de judô e a profissão de jornalista, que exerce atualmente.

DANIELLE Zangrando
nasceu em São Paulo,
capital, em 25 de julho
de 1979, mas sempre foi
criada em Santos.
Praticante de judô desde
os cinco anos, aos 13 ela
já não tinha mais
adversárias na sua
categoria e foi lutar com
gente grande. A única
oportunidade que eu tinha era competir no adulto, afirma. Aos 16 anos,
Danielle tornou-se a primeira brasileira a conquistar uma medalha na história
de um Mundial. A façanha foi alcançada em 1995, no Japão, quando foi
bronze. Em 1996 Zangrando disputou a sua primeira Olimpíada, em Atlanta
(EUA), mas sem sucesso. No Pan Americano de 1999, porém, a redenção: a
medalha de bronze em Winnipeg, no Canadá, foi uma das suas maiores
glórias.
Antes da Olimpíada de Atenas, em 2004, Danielle viveu um drama
pessoal: em 2001, uma cirurgia para hérnia de disco quase a forçou a deixar
as competições. Inspirada na conquista do pentacampeonato brasileiro no
futebol, especialmente na recuperação do atacante Ronaldo Nazário, que
antes do título havia passado pelo drama de contusões e cirurgias no joelho
direito, a atleta voltou a competir em 2002 e venceu a seletiva para a Grécia.
Foi medalha de ouro no Pan do Rio de Janeiro em 2007, e se aposentou
dos tatames em 2010, pouco após o nascimento de sua filha Lara. Danielle é
formada em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos e Jornalismo
pela Universidade Santa Cecília. Atuou como repórter esportiva pela TV
Tribuna, e comentarista de judô pela Rede Globo e ESPN Brasil.
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Danielle: primeira
brasileira a
conquistar
medalha em
Mundial

Dos quatro ouros que o país tem na
história do judô nos Jogos, dois
vieram de mulheres. Antes as
conquistas eram um pouco
solitárias, faltava investimento
direcionado para o feminino. Foi
começar só em 2006. Quem sabe se
viesse desde a minha época, não
tivesse levado tanto tempo para ter
uma equipe boa como essa dos
últimos ciclos olímpicos. Vamos ver
se conseguimos manter depois de
2021, avalia a ex-atleta.
A entrevista completa de
Danielle Zangrando pode ser
acessada no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no
Youtube, em www.youtube.com/c/
programamemoriahistoriaoral

Trabalhando como
comentarista, a atleta
viu o judô nacional
conquistar três
medalhas nos Jogos
Olímpicos do Rio
2016  ouro com
Rafaela Silva e bronze
com Mayra Aguiar e
Rafael Silva. Foi uma
das modalidades que
mais renderam pódios
ao Brasil no evento, empatada com a canoagem e o vôlei.
O ouro da santista no Pan do Rio em 2007 ajudou a atrair a
atenção ao judô feminino, que ficava de lado na época em que ela
precisava treinar junto aos atletas da equipe masculina para se manter
no peso e lutar na categoria 57 kg. As mulheres só começaram a
disputar medalhas nas Olimpíadas de 1992, 28 anos depois dos
homens, e o Brasil demorou ainda mais para começar a alocar
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
recursos para a seleção feminina.
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
Com investimento, uma geração especialmente talentosa
www.fundasantos.org.br
se esforçou para equiparar os resultados entre os dois sexos.

